Datoer som satte spor
De sidste seks ar har
budt pa mange begivenheder inden for
den lokale bank-verden. Her er datoerne
for de melt
:skelætnd
26. juni 1987 - Horsens
Sparekasse og Den Østjyske
Egnssparekasse offentliggør
planerne om en
tsialmDKeSnpærgk.
Det sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 1987.
20. december 1988 - De
første meldinger om, at
økonomien halter i DK Spare-

kassen. Finanstilsynet pabyder pengeinstituttet at
finde en fusions-partner.
16. februar 1989 kommer meddelelsen om, at Bikuben overtager DK Sparekassen. Fusionen far virkning fra 31. december 1988.
14. september 1989 Sydbank (dengang Sparekassen Sønderjylland ) åbner
i Rædersgade 4.
14. november 1989 - Den
Danske Bank og HandelsBanken fusionerer.
7. december 1989 - Sparekassen Sydjylland Abner
afdeling i Midtgårdcentret
pa Lokesallé 30.

Mindst 200
jobs er
forsvundet
Mindst et par hundrede arbejdspladser er
forsvundet i kølvandet
pa de mange fusioner
og afdelingslukninger
blandt pengeinstitutterne i Horsens kommune.
Selv om et helt nøjagtigt tal
er svært at gore op, kan de
oplysninger, banker og sparekasser har sendt til Horsens
Erhvervsregister, give et meget klart fingerpeg om udviklingen.
Erhvervsregistret har - som
det fremgår af vedstående
skema - tal fra marts 1988 og
maj 1992. De er suppleret med
helt friske tal fra januar 1993,
som Horsens Folkeblad har
hentet hjem fra de lokale banker.
Der er dog knyttet en del
forbehold til tallene. Nogle af
pengeinstitutterne omregner
til heltids-stillinger, andre opgør det rent faktiske antal ansatte. Og for nogle af pengeinstitutterne gælder tallene kun
Horsens kommune, mens andre har filialer i oplandet med.

Trods disse forbehold er udviklingen tydelig. Hvor det
samlede antal stillinger i
marts 1988 var 917, er det nu
et godt stykke under 700.
Udviklingen bekræftes af
de tal for landet som helhed,
der udarbejdes af Danmarks
Statistik. De viser, at udviklingen toppede i slutningen af
1987, hvor næsten 53.000 var
beskæftiget i banker, sparekasser og andelskasser. Siden
er det gaet jævnt nedad.
Tallet er i dag lige omkring
50.000, men ligger reelt et par
tusind arbejdspladser lavere,
fordi Giro-Bank fra 1991 er
kommet med i statistikken.

Skemaet viser - som
omtalt i vedstående artikel - antallet af ansatte i de lokale pengeinstitutter. 1988-tallene i
parentes er det samlede
antal medarbejdere i de
pengeinstitutter, som
siden er fusioneret.

12. december 1989 - Provinsbanken gar med i fusionen mellem Den Danske
Bank og HandelsBanken .
Pengeinstituttet drives videre under det fælles navn
Den Danske Bank.
1. januar 1990 - Privatbanken, Andelsbanken og
Sparekassen SDS fusionerer
til Unibank
16. februar 1990 - Tre
pengeinstitutter lukker efter fælles aftale ialt 13 filialer på Horsens-egnen. I Horsens kommune drejer det sig
om tre filialer: Bikuben lukker i Torsted, Horsens
Landbobank i Hatting og

Aktivbanken pa Sønderbro .
19. november 1990 - Fusionen mellem Horsens
Landbobank og Aktivbanken offentliggøres . Sammenlægningen vil være en
realitet fra 1. januar 1991.
6. maj 1991 - Sparbank
Vest åbner filial i Jessensgade 3.
27. juni 1991 - Bikuben
og Sparekassen Sydjylland
fusionerer med virkning fra
1. januar 1991. Sydjyllands
afdeling i Midtgårdcentret
lukker.
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