
Fanø Sparekasse fylder 150 år - fredag den 12. april 2019 

Fredag den 12. april 2019 er det 150 år siden, Fanø Sparekasse blev stiftet som Fanø Spare- og Lånekasse. 

En gruppe af kendte og ansete mænd på Fanø stiftede Sparekassen med en bestyrelse på syv personer – 

nøjagtig som bestyrelsen i dag består af syv personer. 

Sparekassen startede sin ekspedition i Købmand Andersens hus, Lindevej 4 i Nordby. Købmand Andersen 

blev samtidig Sparekassens første leder. 

Sparekassen begyndte i det små, men der kom hurtigt en større interesse for Sparekassen, som 

efterhånden oplevede stor lokal opbakning.  

Skibsfarten på Fanø havde sin ”Guld tid”, og det kom i stor stil Sparekassen til gode. I 1869 sluttede 

Sparekassen sit regnskab med en indlånssaldo på 10.811 Rigsdaler, svarende til godt og vel kr. 800.000 i 

dag. Udlånet blev opgjort til 8.395 Rigsdaler, svarende til godt kr. 600.000,-. 

Krisen meldte sig op gennem 1890´erne, idet skibsfartens indtjeningsevne faldt betydeligt, hvilket gik hårdt 

ud over Sparekassen. Ved århundredskiftet havde Sparekassen således kun et indlån på kr. 1.273.000. 

I 1887 skiftede Sparekassen adresse til Hovedgaden 70A i Nordby. Herfra havde Sparekassen sit domicil 

frem til 1904, hvor Sparekassens nuværende bygning på Tinghustorvet blev opført. 

Den 1. april 1964 åbnede Fanø Sparekasse sin filial i Sønderho.  Den teknologiske udvikling ramte også 

Fanø. Dermed steg kundernes mulighed for øget selvbetjening, og med tiden fandt Sparekassens 

bestyrelse, at Sønderho som filial skulle lukkes. Den blev lukket i 2011. Tilbage er i dag en pengeautomat, 

som Fanø Sparekasse stadig servicerer i Sønderho. 

Ser vi blot 25 år tilbage, hvor Fanø Sparekasse havde sit 125 års jubilæum, er det en omfattende udvikling, 

som Sparekassen har gennemgået. At sammenligne Sparekassen i dag med Sparekassen i 1994 bliver en 

vanskelig opgave. Det er en hel anden type forretning, vi driver. Pengeinstitutterne har siden Finanskrisen 

været genstand for vel nok de mest omfangsrige reguleringer, der er overgået de forskellige brancher.  

Det medfører, at vi i dag bruger betydeligt flere ressourcer rent administrativt, ligesom rådgiverene skal 

arbejde meget med kunderens økonomi, inden der kan stilles et lånetilsagn. 

De administrative ressourcer, der skal bruges, er omkostningstunge, og det sammen med et lavrentemiljø 

stiller store krav til vores indtjening. 

Sparekassen har heldigvis formået igennem årene formået at udvikle sig i forhold til tidens krav, og Fanø 

Sparekasse er i dag et meget solidt pengeinstitut. 

Ser vi lidt på nogle udvalgte nøgletal, viser dette også, at Fanø Sparekasse har udviklet sig pænt gennem de 

sidste 25 år.  

I 1964 var indlånskapitalen således på ca. 130 mio. kr. mod ca. 443 mio. kr. inkl. puljeordninger pr. 

31.12.2018. 



Udlånet i 1994 var på ca. 71 mio. kr. mod ca. 145 mio. kr. pr. 31.12.2018 

Egenkapitalen er vokset med 61 mio. kr. gennem de sidste 25 år. I 1994 blev egenkapitalen opgjort til knap 

19 mio. kr. mod godt 80 mio. kr. pr. 31.12.2018 – altså et meget solidt pengeinstitut, som tidligere 

fremhævet. 

Fanø Sparekasse er i dag en lokal forankret servicevirksomhed, og Sparekassens mission udtrykker 

følgende: 

 Fanø Sparekasse medvirker til opfyldelse af kunders ønsker, og dækker deres behov for økonomisk 

rådgivning, vejledning og finansiering.  

  Sparekassen stiller økonomisk viden, ressourcer og finansiering til rådighed for privatpersoner på 

og uden for Fanø, samt for virksomheder, der som hovedregel er hjemmehørende på Fanø. 

Sparekassens vision udtrykker følgende: 

 Fanø Sparekasse vil være den foretrukne økonomiske partner for erhvervsliv og privatpersoner på 

Fanø. Digitale løsninger og effektive processer går hånd i hånd med den relationsbårne og 

personlige kunderådgivning.  

 Fanø Sparekasse vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi fokuserer på at yde den allerbedste 

service og rådgivning hver dag. Åbenhed, troværdighed og social ansvarlighed betyder meget for 

os. 

 Alle vil blive mødt af glade og imødekommende medarbejdere. Kunderne og repræsentantskabet 

er vores ambassadører, som gerne vil anbefale os til andre. 

 Siden 1869 har vi været forankret på Fanø. Vi støtter op om lokalsamfundet, og sætter en ære i at 

være øens pengeinstitut. 

Sparekassens overordnede værdigrundlag bygger på begreberne: Åbenhed, Troværdighed, Tæt på og 

arbejdsglæde. 

Åbenhed: Fanø Sparekasse møder kunderne med respekt og tillid. Vi kommunikerer klart og tydeligt. Det 

betyder, at vi arbejder samvittighedsfuldt og altid begrunder vores svar til kunderne. 

Vi deler viden og inviterer til en ligeværdig dialog, hvor vi er lydhøre over for ideer og feedback. 

Troværdighed: Troværdighed er fundamentet for Sparekassens eksistens. Tillid fra lokalsamfund og kunder 

er afgørende. – og vi står ved det, vi gør - og man kan regne med det, vi siger. Vi lægger vægt på at levere 

kvalitet og vise ansvarlighed i stort, såvel som i småt. 

Tæt på: I Fanø Sparekasse sætter vi en ære i, at kende og være kendt af lokalsamfundet. Vores kunder skal 

opleve en engageret og personlig kontakt. Her ligger styrken i at være et lille pengeinstitut. 



Arbejdsglæde: Arbejdsglæde er en værdi for Fanø Sparekasse fordi vi tror på, at glade medarbejdere giver 

gode kundeoplevelser. Trivsel og gode resultater hænger for os helt naturligt sammen. Vi vil også være en 

attraktiv arbejdsplads, så vi kan rekruttere de rigtige medarbejdere. 

 

Vi syntes, at vi har grund til at være stolte af Fanø Sparekasse, som gennem alle årene har været en solid 

medspiller i den udvikling, der er sket på Fanø. Og vi glæder os til en fremtid, hvor Fanø Sparekasse fortsat 

kan bidrage positivt for hele Fanø. 

 

 

 

  

 

     

 


