
Øster Hornum sparekasse 1874 til 2008 
 
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 den-
gang. 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 folke-
tingsmedlem), husmand Søren Peter Sørensen og lærer Jens Sørensen Mark, 
der stod for sparekassens drift. Det viste sig ved deres overtagelse af ledel-
sen 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 betegnet 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 ord-
nes af den slags. I lange tider var det hos Kristian Mark, der boede midt i byen, faktisk på samme 
adresse, Torvet 3, som Spar Nord i Øster Hornum har nu, 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 bygning. Her holdt man til 
indtil den nuværende bygning blev indviet i begyndelsen af 1980'erne, hvor det var meningen der skul-
le bygges et helt forretningskvarter på Torvet. Sparekassens bygning blev den eneste. 
 
Når Spar Nord som bebudet lukker sin afdeling i Øster Hornum med udgangen af februar 2008 er det 
således knap 134 års uafbrudt sparekassevirksomhed med lokal forankring, der hermed forsvinder. 


