
BORNHOLMS LANDBO S

På initiativ af sognepræst P.K.Algreen oprett,edes den L maj 1869
en Sparekasse'hvis navn skulle være BORNHOLMS LANDBO SPARE- og
LÅNEKASSE i AAKIRKEBY. Dette føIte den eksisterende Sparekasse i
Rønne sig så stødt over, dL den nægtede at give nogen hjælpende
vejledning. Derfor søgte Algreen så ti1 sin fødeegn Nykøbing Morj
hvor man just havde oprettet. Herfra fik man så grundlag for Ved-
tægLer og Regnskabsform.

De første indskydere der tilsluttede sig bestemte så aL købmand
Hans Conrad. Koefoed fra sit kontor i købmandsgården på hjørnet af
Sroregade skul1e fungere som bogholder og kasserer.

I 1895 afstod han købmandsgården ti1 sin søn Christian Munch foe6c'ed.
og i- 1899 overtog C.M.Koefo å stillinsen som sparekassebest

Min fars første sparekassebog Aakirkebys første sparekasat -
Købmanden indgang på hjørnegavlen

' Sparekassen ad forst.uetrappen
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Den2Saugustl8g3SatteTi,,farsfarbagerMarkusDaml.0kroner
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ii.uL.- tir 432'54 kroner

Dajeeblevskoleelev,varderetskolesparesystem,hvorvieleve
kunneputte";-i;Ii;be!øbt=io:io';;;-i'ihvårvorlillekasse'
som 1æreren ,å åår*åa. for Ufå, indsat på-vores sparekassebog'

IdaghørermanikkeomfolkderSparer.}lanbrugerhvadmanhar.

C.M.Koefoedvarløjtnant.iBornholmsværnogblevifolkenunde
;i;ia omtalt "",o-rå:tnant 

Koefoed'

ILglzopførtehanbygningenJernbanegadeg,som.hanindrettede
ti1 beboelse og sparekas""io,,io'. g"'tii iiytt.a" han så idet

;;; ;;i;;" købmandsgården' 

- 
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Efter C.1"1.

tørPosten.
måtte han
bo gholder

I bogen t' Inde i Landet
i""r.iår". de først'e loo

I 1969 nedrev sParekassen
irtr" "" 

nY kontorbYgning

L.4.LglO sluttede de 5 sparekasser
Rønne og Gudhjem sig sammen' og 1

Privatbanken ;;; ' D;t nye bank fik

Som i 2003 blev overtaget af-NORDEA

Der i foråret 2Ol3 beslutter sig for

å"i:-r*åi-i Allinge os AakirkebY'

Os vi beboere 'Uåtfagende til
ved borgmestre
var som Nissen
og Karl 11ø11er
personale. Der
samfundet ti1

"harforfatterentJernerEansenlevende
ar"Zi SParekassens virke

Koefoeds d'ød 4'5'1g46 oYertoe I'Iartin Peter

Han havde f,l;';;;;t-boeholdår i Aakirkebv

på grund af svær-sygdom trække sig tilbage

Birger Hansen'å"iiåg direktørsEillingen''

Ipsen direk-
bank. Desvære
1.9. 1961 og

L maj 2Ol*3 at lukke deres af*

Karl Dams gamle gård på Torvet og op-

på grunden'

i AakirkebY, Neksø ' Svaneke '
l;";;;-tqso- to* Andelsbanken os
" navnet UNI-bank
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