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Kolding Kreditbank
a f Gunnar Ebbesen

En beskeden annonce i Kolding 
Folkeblad lørdag den 19. januar 
1895 meddeler, at der afholdes 
konstituerende generalforsamling 
i KOLDING KREDITBANK 
samme dag kl. 8 i Industriforenin
gen.

En kreds af byens næringsdri
vende havde forud for denne ind
kaldelse arbejdet med tanken om 
at oprette en såkaldt kreditbank; 
en af initiativtagerne, hattemager 
O. I. Lorentzen, havde således væ
ret en tur i Randers for dér at 
sætte sig ind i den lokale kredit
banks arbejde. Udbyttet af dette 
besøg blev forelagt og drøftet i et 
senere møde, hvor der viste sig så 
megen interesse for sagen, at der 
blev nedsat et udvalg til at arbejde 
videre med bl. a. udkast til love, 
forslag til tilvejebringelse af kapi
tal m. v.

I dette udvalg, der kom til at be
stå af 8 medlemmer, finder man 
foruden O. I. Lorentzen blandt an
dre den navnkundige redaktør Ber
tel Møller, konsul R. Kaalund og 
murermester I. A. Hansen, og man 
må give Kolding-forfatteren Otto 
Wang ret, når han i sin bog om 
foreningslivet i det gamle Kolding 
hævder, at det er de samme 10 à 
15 mennesker, man møder atter 
og atter i Koldings bybillede i 
halvfemserne.

Formålet med Kolding Kredit
bank belyses måske bedst igennem 
et af de mange indlæg i Kolding 
Folkeblad i den til tider ret følel
sesladede debat omkring bankens 
stiftelse -  det hedder bl. a. heri: 
»Den næringsdrivende vil for 
fremtiden kunne undgå at give en
hver usikker kredit, idet enhver

upålidelig kunde vil være at hen
vise til Kolding Kreditbank og få 
sin kredit ordnet derigennem. 
Kunden vil da i Kreditbanken få 
et lån, der udbetales ham i noter, 
og købmanden kan efter 3 mdr.s 
kredittid få sine noter indløste i 
Kreditbanken.« Låntager skulle 
betale 12 % p. a. i rente og kunne 
påregne en kredittid på 4 måne
der, men skulle dog være forplig
tet til at betale på anfordring.

Den konstituerende generalfor
samling blev afholdt som annon
ceret. Konsul R. Kaalund blev 
enstemmigt valgt til dirigent og

overtog hvervet, dog på den betin
gelse, at han måtte deltage i dis
kussionen!

Efter navneopråb af bankens 
105 interessenter, hvoraf de 55 
havde givet møde, fik udvalgets 
ordfører, redaktør Bertel Møller, 
ordet, for at redegøre for de forud
gående møder og den måde, på 
hvilken sagen var forberedt. Det 
har Bertel Møller sikkert gjort ud
mærket på den for ham så karak
teristiske måde, præget af den ind
sigt i tingene, som han besad. 
Spørgsmålet om, »hvorvidt der 
overhovedet skulle oprettes en 
bank«, blev sat til afstemning, og 
resultatet af denne afstemning var 
en enstemmig tilslutning til forsla
get om oprettelse.

På et spørgsmål fra købmand 
N. Jørgensen om, hvorvidt banken

Diskussionen om op
rettelsen a f »Kolding 
Kreditbank« spejlede 
sig i indlæg i aviserne 
i 1895fra 19. januar 
og til sagen blev 
skrinlagt i september 
måned samme år (se 
indlægget på side 
43).
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kunne påbegynde sin virksomhed 
med det tegnede indskud, svarede 
Bertel Møller, at man i udvalget 
var enige om, at banken ikke burde 
påbegynde sin virksomhed, før der 
var tilvejebragt en passende kapi
tal.

Udkastet til love blev gennem
gået -  efter visse ændringer kunne 
man godkende det foreliggende 
udkast som love for Kolding Kre
ditbank, hvorefter man nu kunne 
foretage valg af 6 bestyrelsesmed
lemmer; der blev stillet forslag om 
at vælge det nedsatte udvalg, men 
af dette frabad A. D. Burcharth, 
P. Conradsen og A. L. Johansen 
sig genvalg. Til bankens første be
styrelse blev følgende valgt:

redaktør Bertel Møller 
hattemager O. I. Lorentzen 
bankdirektør V. H. Laursen 
fabrikant S. W. Bruun 
købmand I. H. Nielsen og 
murermester I. A. Hansen.

Efter valg af suppleanter og revi
sorer og tak til dirigenten »for det 
besværlige hverv, der så tilfreds
stillende var udført« sluttede gene
ralforsamlingen med dirigentens 
ønske om, »at den nu stiftede for
ening måtte blive til gavn for de 
næringsdrivende og til ære for 
Kolding by«.

Allerede den 22. januar samles 
bestyrelsen -  bankrådet -  med ud
valget, der ved denne lejlighed af
leverer en liste med de tegnede 
105 interessenter, forhandlings
protokol, kassebog og diverse be
holdninger. Bankrådet afholder 
konstituerende møde og redaktør 
Bertel Møller vælges som formand 
og bankdirektør V. H. Laursen 
som viceformand.

V. H. Laursen og S. W. Bruun 
får til opgave »at foretage skridt til 
tilvejebringelse af et lån på kr. 
10.000,- og at fremkomme med 
forslag i så henseende«.

O. I. Lorentzen »skal indhente 
oplysninger om instruks for ban
kens funktionærer«.

Gengivelse a f første side i forhandlingsprotokollen fra 1895, der nu er indgået i Kol
dings hyhistoriske arkiv.

Endelig vedtager man at starte 
banken den 1. maj 1895, såfremt 
den fornødne kapital er tilveje
bragt til den tid.

Tilsyneladende var arbejdet nu 
kommet godt i gang, men allerede 
ved det næste møde i bestyrelsen, 
der blev afholdt den 24. marts, be

gynder vanskelighederne at melde 
sig -  formanden må således give 
meddelelse om, at bestyrelsens vi
ceformand, V. H. Laursen, på for
anledning af sin direktion var ud
trådt af bestyrelsen. I hans sted 
var derfor tilkaldt 1. suppleanten, 
købmand C. Jensen.
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Endvidere forelagde O. I. Lo
rentzen breve fra forskellige kre
ditbanker, hvoraf det fremgår, at 
»de pågældende foretagender ikke 
har opnået den forventede tilslut
ning«.

Bestyrelsen beslutter da enstem
migt at forelægge sagen endnu en 
gang for interessenterne på en ek
straordinær generalforsamling, 
der skal afholdes mandag den 29. 
april.

Den ekstraordinære generalfor
samling blev afholdt med S. W. 
Bruun som dirigent, og i en dis
kussion, der varede et par timer, 
blev synspunkterne trukket op, 
både for og imod. En resolution, 
stillet af R. Kaalund, fik til slut 
generalforsamlingens fulde tilslut
ning; resolutionen havde følgende 
ordlyd: »Forsamlingen opfordrer 
bestyrelsen til at tilvejebringe den 
til foreningens drift fornødne kapi
tal, ved henvendelse særlig til in
teressenterne, og snarest mulig at 
forelægge resultatet for en ny ge
neralforsamling, senest medio juni 
d.å.

I et bestyrelsesmøde den 21. maj 
må formanden bl. a. meddele, at 
købmand I. H. Nielsen har ønsket 
at udtræde af bestyrelsen. I hans 
sted indtræder købmand P. Schyt- 
te, der også havde deltaget i udval
gets arbejde.

Et udkast til kapitaltegning blev 
forelagt og godkendt. Sagfører 
Høyrup, der var til stede i sin 
egenskab af juridisk konsulent for 
bestyrelsen, fik overdraget i for
ening med formanden at udsende 
meddelelse til de næringsdrivende 
om kapitaltegningen.

Ved det næste bestyrelsesmøde 
den 26. juni kan sagfører Høyrup 
oplyse, at der indtil den fastsatte 
tid, 15. juni, var tegnet kr. 600,- i 
garantikapital.

Det var jo et nedslående resultat 
og temmelig langt fra de kr. 
10.000,-, som man havde opfor

dret interessenterne til at tegne. 
Efter opfordring fra formanden 
vedtager man at forsøge en per
sonlig henvendelse til interessen
terne om tegning af kapital samt 
efter dette forsøg at indkalde til et 
nyt bestyrelsesmøde.

Den 29. august afholder besty
relsen så sit næste møde. Forman
den må her oplyse, at der i alt var 
tegnet kr. 3.200,- i garantikapital; 
da betingelsen for kreditbankens 
oprettelse imidlertid var, at der 
blev tegnet mindst kr. 10.000,-, 
vedtog bestyrelsen at »afgive sagen 
til generalforsamlingen og at ned
lægge deres mandater«.

Den ekstraordinære generalfor
samling finder sted den 5. septem
ber, hvor formanden afgiver beret
ning i overensstemmelse med be
styrelsens beslutning.

Generalforsamlingen vedtog en
stemmigt »at indstille sagen« og at 
overdrage O. I. Lorentzen at for
anstalte interessenternes indskud 
tilbagebetalt og at opbevare sa
gens materiale.

Efter at bestyrelsen havde ned
lagt deres mandater, bragte køb
mand P. Conradsen bestyrelsen en 
tak for dens arbejde, hvortil for
samlingen sluttede sig.

Dagen efter bringer Kolding Fol
keblad et referat, hvori det hed
der: »Ved et møde i går aftes af de 
mænd, der under redaktør Møl
lers formandskab har søgt at op
rette en kreditbank her i byen, og 
hvis forsøg på at få samlet de nød
vendige penge hertil, vi tidligere 
har omtalt, vedtoges det at skrin
lægge sagen. Formen for aflivei
sen var nok den, at sagen »forelø
big stilles i bero.«

En af projektets modstandere 
vælger i et sidste avis-indlæg den 
10. september at beskrive afslut
ningen således: »Så er altså den 
ny bank -  med lån for småfolk til 
12%, når de har et møblement at 
stille i pant -  begravet.«

Dette efterhånden 85 år gamle 
forsøg på at løse nogle af proble
merne omkring kreditgivningen 
havde måske fortjent en bedre 
skæbne.

I dagens Danmark køber vi jo 
stadigvæk på kredit -  uden at vor 
tids mange kreditsystemer har fjer
net de gammelkendte problemer.

Eftertidens vurdering af vore 
metoder kan sikkert blive spæn
dende læsning i år 2065.

På side 42 gengivelse 
a f en side a f den 
gamle forhandlings
protokol fra 1895, 
der nu findes i Kol
dings byhistoriske ar
kiv.
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