
ELEGT OVER BANKVIRKSOMHED AAKTRKEBY
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aktieselskab, og banken køb-

Damgade 4, og hans lokale bteV
med bankens ti1 direkt ørkon-

Eskildsgade 7 M.P.Dams første Bankbog
0mkring årskiftet 1900 føLte Aakirkebys borgere at tiden var modevltil at man oc:å fik en rigtig bankviråomhed udover den sparekasseman allerede havde. udviklingen cik efrerhånå;; ;å ;;;. indenforHandel rndusrri * Håndværk og iandb.;; ar det var nødvendig omman skul1e klare si8 i konkurrencen med de andre købsleder på Øeno

Et udvalg bleY-qgdsat og den 7 juni Lgo2 startede man virksomheder,.lA-AKTRKEBY HAANDVÆRKERBANK fra ie:ea"-iot.r.. i gskiiosgade nr I Ilselskab
Den først.e bestyrelse, som også var dem der formede de første ind_1ånsregler var : L.Andreasen, c.Leonhart carlsen, Martin Dam,I{.K.Enge11, A.p.Ipsen, M.Kj øLLer, L.i.M;jdah1, M.F.Mø1ter.
Gik man ind ad tioveddøiån fra gaden kom man om man drejede tilhøjre ind ti1 chr. Rasmussens Barber og Frisørsalon og valgte mandøren ti1 vensLre blev man modtaget af Bankens venligå personale.
I 1911 omdannedes andelselskabet ti1te ejendommen.

7926 flyttede barber Rasmussen op iunder en sLor ombygning slået sammentor ti1 Niels Nissen petersen.

Han havde allerede siden Lg21 i forening med fabrikant H.J.Jensenog købmand A.P.Henriksen dannet bankens direktion,
Men da han efter valget L.4.Ig2g blevså blev han også 1,.9:LgZg udnævnr ril

valgt ti1 byens borgmesterr
administ,rerende direktør,

L9.6.1950 købte Banken ejendommen Torvet 3 og 5 med henblik på
at ombygge den ti1 bank og præsentere virksomheden mere synlig i
byens liv. Hvad der var tendens til at banker på den tid gjorde
over hele landet.
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Arkitekt Knud V.Barfoed blev sat ti1 at udarbejde tegninger, lokaile
håndværkere til at udføre arbej det, og den 14 decembei lg57 indvies
bygningen indeholdende Store gode banklokaler i midterpartiet, ogpolitistation i veste ende samt sagførerkontor i østre ende,samtllejligheder i loftseragen.

Desværre nåede bankdirektørn ikke at få glæde af de nye omgivelserhvis skabelse han ivrigt havde fu1gt. Han døde 30 december L957.

0g Kaj Nielsen blev udnænvt Li1 bankdirektør. Han arbejdede ivrigt
sammen med Neksø og Svaneke om at slå sig sammen mea aåtirkeby.foratdanneenfæ11esbank@Hvi1ketSketei1965

1 juli L967 var så alle 13 afdelinger af de bornholmske banker ogderes afdelinger sluttet sammen idet Bornholms 1åne og diskonto-bank også tilsluttede sig med direktør Kaj Nielsen "o, leder..
r Aakirkeby afdeling blev Karl Mø11er daglig leder og senere MogensAggerholm. 0g håndværkerne måtte i gnag Oå qrrlie=deellEgl qr".;qLø
nye skilte på facaden.

BORNHOLMERBANKEN
@februarL992b1evB0RNH0LMERBANKENiRønneaffinan5.-ti1syneteffig1ukket,ogmindej1igeaktiepoStSom
jeg i mange år havde været så glad'for, og som jeg for kun en må-ned siden havde bogførL ti1 kursværdi 100.ooo kroner på selvangi-velsqn ti1 ska.rrevæsenet var. pludselig værdigløs prsr vÆK-tiEEpgm f,or mange andre af øeni bå;sa;å:-'
Men allerede den
byde velkommen i
Bornho lmer banke ns
0g stort set med

1O februar k1. I2E kunne Sparekassen BIKUBEN
de samme 1oka1er, de havde nemlig or"rEå[il
videre drift og forpligtelser for 50 millioner

det samme personale.

Dog blev den administrerende direktør Søren Andersen fritagetfor flere underlige disposioner. som da han forsøgte at sLØtteen fabrik i Kina for fremstilling af cykler
Altså fik Aakirkeby borgerne igen bevær med at passere banken dahåndværkerne måtte igang med at ændre skiltni.rgån og farvenuancenAltså stiladserne måtte op igen.
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Men nej for omkring I december 20
og Bornholms Tidende at Danske Ba
deres Afdelinger i Aakirkeby og A
personale i Rønne Afdeling.

L7 iktober 2007 modtag samtlige hus-:§tande, ko-iffir og butikker i Aakirkebg
meddelelse om at Aakirkeby posthus flyt*
ter 47 meter mod vest til en afdeling
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BG Bank
A akrrkeby Afdeling
r orvet S
3720 Aakirkebv
Telefon 45 lZ O7 5O
www.bgbank.dk
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I år 1997 måtte bvens håndværkere igen igang med at ændre skil tgll/-
og de indrændige lokaliteter i bankbygningen. Bikuben og Postgiro
var nemlig fugioneret til- BG- Bank.

Banklokalet blev delt op i en afdeling for postekspedition og en
f or bankekspedition. Br-rdstue og pakkef ordeling kom ti1 Brovangen
idet det tidligere posthus blev so1gL. ti1 anden anvendelse.

af Super Spar.og postkassen flytter fra Aakirkeby posthus ti1 ind.-
gangen ti1 Super Spar. BG banken er nemlig overgået ti1 ledelsen
af Danske Bank

Nu troede byens borgere at bankvæsenet i.Aajirkeby endeli)var ved
at kornme i en rolig solid gænge efter raåonaliseringer og perso-
naleindskrænkninger.

12 blev det bekendtgjort i TV 2
nk fra 15 .12.10L2 vi1le lukke
Llinge og samle deres nødvendige

0g så vi1 man også indføre Gebyr
For at få :udført bankforretninger,
Ligesom man ved starten af ANDEL-
SELSKABET AAKIRKEBY BANK sku1le
indbetale en Andel for at lcomme
med.
I daC må vi også regne med bus-
bi11et til Rønne om vi vi1 have
en samtale med Yor bankrådgiver,

DanskÆank
Aakirkeby Afdeling
Torvet 5
3720 Aakirkeby
Telefon 45 l? 07 50
www.danskeb a nk.dk

l4-72-2O12 13?7:OZ

Ho_ved på skrivelse til mig påAal_cirkeby Afdelings -o
sidste arbej dsdag
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Jeg har altid.synes der vøI en egen charme ved at besøge banken'

Da jeg var b"r;1";;;a.-*irr-rur mi; ofte afsted for at ordne små

bankforrerrrirråeI ;;* f . eks. vekå1e store penge ti1 skillemønter
iif brug.i friit.n. Det kunne også være for at indsætte noget
ui-Uåg"ibutikkens og landturvognens omsætning'

stolt skred jec så ned ad gaden med bankbogen og pengene i en

1i11e lædermappe som jeg tæikrammet holdt ind til kroppen"Ind-
holdet afleu"råa" jee-i-nd gennem ekspeditionshullet i glasvæggen

der omkrandsede kassedamen. tt,rtt efteitalte pengene og lagde dem

i kassen medens en assistenl henEede bogen over ti1 kassererenl
der sendte log"rr-ou"t t.i1 fuldmægtigen å"t fik eleven ti1 at bæ-

re den over rIr påtegning hos uo[nold"r"r, og endelig t.ilbage ti1
kassedamen, der Liftåfat" mig soi under det lange forløb havde

siddet u"r,aunå" på den lange"bænk og beundret de smukke træpanelgf
langs væggerr". 

-.1åg 
f ik bogån og eventuelL penge ned i mappen

og hjem.

Da Poul Andreasen var den der passede kassen fik vi ofte en snak

om mønter, og han sørgede for "ar der kom nye aE han havde lagt
nogle ri1 siOe--tir-;i; så jeg kunne-1ave mig en lille samling'
Denne 1i1le service har tranå åft".fø1gere fulgt. Men hvordan skal
detnugå,r,vordethele.trværeneddankortogmaskinerogder
ikke er nogle venlige kassedamer ti1 at fortælle om nye mønter '

AK JA det er ikke kun en floskel når man taler om de gode ganLL

Eider,Hvormangavsigtidtilarbejdeogkunnekommehinandenn
møde med venlighed uden ekstrabetaling'

Kun en gang har jeg været sur' når jeg er gået hjem-fra banken'

Der var da jeg var blevet færåi' mei min .f"u*"n-til,ingenidy'au
jeg fik den iårtå jeg måtte se åt tA mig noget arbejde' Jeg spe-

culerede på at jo kunne starte mit eget murermesEerfirma udfra
min fars cementst øberi som lagerpladi lot stilads og materialer '
Der var jo meget arbejde:'gan[ i d9-tider' oB megeE nyt var i
støbeske.n *"i skolebyggerier og alderdomshjem,

Såjeghenvendtemigderfortilbanken.ogbadomatfåLensamtale
med direktøren
Jeg blev modtaget af bogholderen, der,-ydmygt bankede på dørkarmen

ind ril direkUørkontoret. Her biev jeg mååtaeeU af direktøren N'

Nissen petersen der tronende sad på den ene side af værelsets
eneste skrivebord. Han bad mig tagå plads på den anden side..
,, og hvad ,ii å"-ra " Jeg f oletaeOe- m:-i -ii"d" supleret ':a/:t il
mig udarbejdet buget. Jeg sagde at^cgnnemførelsen af min plan var

at jeg kunne opnå en Kasiekredit på 200'000 kroner
" Er du rigtig klog og velforutt"L' Det kan du ikke fA rr

0getyjebliksenerevarjegSatudenfordørenJegmåtteprøve
noger ander 0g det har j"å-E:år. og der er faktisk gået godt uden

at ty Eil brug af kassekredit'
senere har jeg endda som i"pr*""rrtant i Landhypotekforeningen for
Danmark t,rnnåi hjælpe banken med aL hjæ1pe deres Kunder'



ANDELSBANKEN A.m.b.s. AAHIRKEBY:

Da manufakturhandler Stie Jensen i 1957 lukkede sin forretning på
T0RVET i Aakirkeby så overtog ANDELSBANKEN i Rønne lejemå1et. Her
indrettede de lokalerne ti1 bankformå1 og opstartede ep afdeling
med Rudolf Pedersen som afdelingsbesLyrer. Han var 

"orqLidligereAakirkebybo- (søn af murermester Thomas Pedersen) - kendt i området
0g ret snart var afdelingen i god gænge.
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T 1964 overtager ANDELSBANKEN ejendommen STOREGADE 5
munde blev omtalt som ROSENBORGHUSET idet det i stil
Chr.IVS ROSENBORG. Denne bygning rey man ned og på gr
te man ny bygning af færdigstøbte betonelementer i nu
ti1 brug for bankvirksomhed i sEueetagen og lejlighed
bestyreren på l-. sal.

1 januar L990 sluttedes samlingen af de 5 sparekasser i Svaneke,
Neksø, Aakirkeby, Rønne og Gudhjem sig sammen med Andelsbanken og
Privatbanken i København og dannede UIJ:Iam(.
Da der så kun var brug for enåkspeditionsfacilitet i Aakirkeby
så afhændede man Andelsbankens bygning i SLoregade 5 til- møbe1-
handler Brnst ltadsen , som ændrde bygning Ei1 salg af HTH køkken-
elementer.
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der i folke-
mindede om
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