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Stor fest ved sparekassejubilæum i 1949 
 
Øster Hornum Sparekasse blev grundlagt 10. april 1874 af en kreds af egnens beboere. Da der 
ikke er bevaret protokoller eller lignende fra de første år er det ikke så meget man ved om 
forholdene dengang udover at den i begyndelsen holdt til et nu ukendt sted i Guldbæk. Man 
ved dog, at i den første tid var det høkeren Kristen Andersen, der var leder, siden gårdejer 
Jens Jensen og lærer Nielsen fra Guldbæk.  
 

Jens Sørensen Mark 
(1857 – 1926) 

I 1888 blev det sognerådsformand Laurs Kvist (senere mangeårigt 
folketingsmedlem), husmand Søren Peter Sørensen og lærer Jens Sø-
rensen Mark, der stod for sparekassens drift. Det viste sig ved deres 
overtagelse af ledelsen af sparekassen, at der var meget mangelfulde 
regnskaber og meget lidt styr på gældsbeviser. Hele sparekassens drift 
blev ved den anledning omlagt og der indførtes hvad der blev beteg-
net som "tidssvarende regnskabsbøger".  
 
Sidstnævnte lærer Mark fortsatte lige til sin død i 1926 med at være 
én af tovholderne i Øster Hornum sparekasse. Samme lærer Mark var 
i øvrigt også regnskabsfører i Brugsen og i talrige foreninger. 
 

 
I de første mange år holdt sparekassen til hos den til enhver tid siddende kasserer. Der var 
med andre ord ikke tale om nogen egentlig sparekassebygning. Man kunne på bestemte tider i 
ugen henvende sig i kassererens dagligstue og indsætte eller hæve penge, få ordnet lån eller 
hvad der nu ellers skulle ordnes af den slags. I lange tider var det hos Kristian Mark, der boe-
de midt i byen, faktisk på samme adresse, Torvet 3, som Spar Nord i Øster Hornum havde 
indtil afdelingen lukkede i 2008, man skulle henvende sig.  
 

Kristian Marks gård  Sparekassen på Torvet 3 
 
Senere indgik Øster Hornum Sparekasse i Sparekassen Nordjylland, senere igen omdøbt til 
Spar Nord, og fik på et tidspunkt mere forretningslignende lokaler i forsamlingshusets byg-
ning. Her holdt man til indtil den nuværende bygning blev indviet i begyndelsen af 1980'erne, 
hvor det var meningen der skulle bygges et helt forretningskvarter på Torvet.  
 
Sparekassens bygning blev den eneste. Først for ganske nylig blev lægehuset opført og tilførte 
det påtænkte bycentrum nogen fylde. 
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Da sparekassen holdt 75 års jubilæum 
Da Øster Hornum Sparekasse holdt sit 75 års jubilæum, gik det ikke stille af, idet der blev 
holdt et stort jubilæumsarrangement. Om dette skrev Aalborg Amtstidende 10. april 1949:  
 

Gårdejer Thomas Madsen, der foruden 
sit omfattende arbejde for mange af 
byens foreninger, var ivrig gymnast og 
leder af utallige gymnastikhold både 
før ØHI’s dannelse og i tiden derefter 
 

”Fra de fleste hjem og gårde i Øster Hornum og om-
egn blafrede flagene i går lystigt i det friske aprils-
vejr til ære for sognets sparekasse, der fejrede 75 års 
jubilæum.  
 
Jubilæumsdagen indledtes med at tilsynsrådet sam-
ledes omkring tidligere formand lærer Jens Sørensen 
Marks grav for at nedlægge blomster. Her rettede til-
synsrådets nuværende formand, gårdejer Thomas 
Madsen, en tak til denne mand, der har gjort en stor 
indsats for sparekassen i sognet og udtalte et ære 
være hans minde. 
 

Sparekassen holdt til i en del af 
Forsamlingshuset 

Derefter samledes man på Sparekassens kontor til en 
kort reception. 
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Festmiddag i forsamlingshuset 

Sparekassens tilsynsråd og direktion stillet op til fotografering inden jubilæumsmiddagen 
 i Forsamlingshuset 
 
Om aftenen fejredes sparekassen ved en smuk og festlig jubilæumsmiddag i forsamlings-
huset, hvis sal var meget smukt pyntet i dagens anledning. 
 

Der var mange til at servere og lave mad til fester. F.v.: Mette Lyngby, Gerda Buus, Bir-
git Johansen, Else Sørensen, Gertrud og Anton Ditlev Pedersen, Sinne Nielsen oppe fra 
Nihøjene, Albine Kristiansen og kogekone Signe Dahl. De to mænd bagved er ukendt. 
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I middagen deltog samtlige garanter i sparekassen samt ledelsen og en kreds af særlig indbud-
te gæster. Tilsynsrådets mangeårige formand, gårdejer Thomas Madsen, bød velkommen, 
hvorefter festen indledtes med et nifoldigt leve for kongen. Derefter udtalte Thomas Madsen 
nogle smukke mindeord over afdøde lærer Mark, mejeribestyrer Nørholm, Øster Hornum, og 
gårdejer Søren Fandrup, Nørager, der alle havde gjort et stort arbejde i sparekassens tjeneste. 
 
Formanden redegjorde for sparekassens historie gennem de 75 år og fremkom med en række 
interessante oplysninger om sparekassens virksomhed, efter at kontoret var flyttet fra Guld-
bæk til Øster Hornum i 1888. Langt de fleste udlån lå dengang under 100 kr., og de mest al-
mindelige på 10-15 kr. Han sluttede sin redegørelse med at rette en tak til Nibe og Omegns 
Sparekasse, Aalborg og Omegns Sparekasse samt Andelsbanken i Aalborg for det gode sam-
arbejde gennem årene og udtrykte håbet om, at Øster Hornum Sparekasse stadig måtte bevare 
sin gode trivsel og fremgang. 
 
Hyldest til sparekassen 
Derefter blev sparekassen, ledelsen og direktionen stærkt hyldet i en lang række taler, bl.a. 
blev der talt af gårdejer Stig Buus, Molbjerg, sparekassedirektør Qvistorff, Nibe, revisor Bal-
ling, Aalborg, kriminalassistent Trilling, Nibe, lærer Stig Nielsen, Guldbæk, sogneråds-
formand Holm, Estrup, gårdejer Ansgar Pedersen, Molbjerg, pastor Knudsen, Øster Hornum, 
og gårdejer Anders Pinstrup, Hæsum. 
 

Birthe og Cræn Andersen spiller op til dans 
 
Ved middagen spillede kæmner Andersen og frue, og ved den sidste del at festen underholdt 
kriminalassistent Trilling på udmærket måde med morsom oplæsning”. 
 
Lukket og slukket i 2008 
Da Spar Nord som med kort varsel lukkede sin afdeling i Øster Hornum med udgangen af 
februar 2008 var det således knap 134 års uafbrudt sparekassevirksomhed med lokal foran-
kring, der hermed forsvandt. 


