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Udviklingen i Slesvigsk Kreditforening gen-
     nem de sidste 75 år afspejler på mange må-

der den udvikling, der er sket i landsdelen i den
periode.

I 1927 var Landeværnet blevet oprettet i Nord-
slesvig, hvis formål var at medvirke til at bevare
dansk jord på danske hænder. Fremsynede per-
soner syd for grænsen med Niels Kjems i spid-
sen indså, at ovenpå verdenskrigen og inflatio-
nen var der et lignende behov for at skaffe låne-
muligheder til danske landmænd - ikke for at
starte nogen jordkamp, men for at hjælpe især
unge landmænd med at starte egen bedrift. Al-
ternativet var ellers ofte emigration til staterne.
Den 10. december 1927 oprettedes Slesvigsk
Kreditforening som en lånekasse til dansksindede
landmænd i landsdelen. Starten var beskeden med
en kapital på 8000 Reichsmark og 30 andelsha-
vere. Foreningens formål var dels at yde mindre
driftslån mod kaution til en lav rente, dels at yde
større lån mod pant i fast ejendom til yngre land-
mænd. I begyndelsen var foreningens virksom-
hed omgærdet med nogen tys-tys for ikke at
vække mishag i flertalsbefolkningen.

Takket være indskud og gunstige lån fra kredse i
Danmark og et stigende antal andelshavere blev
driftskapitalen langsomt øget fra år til år, så man
kunne imødekomme flere ønsker om lån, som
der i 30'ernes krise var et stigende behov for. I
1936 blev Sydslesvigsk Erhvervsfond, der ydede
lån til håndværkere og erhvervsdrivende, tilknyt-
tet Kreditforeningen.
Med krigsudbruddet i 1939 ophørte Kreditfore-
ningens udlånsvirksomhed, og den kunne først
tages op igen efter 1945. Pengereformen i 1948
bevirkede, at Slesvigsk Kreditforening mistede
næsten hele sin formue og dermed måtte starte
på en frisk.
Lånebehovet var stort, da produktionsapparatet
på gårdene de fleste steder var stærkt nedslidt,
og takket være fremsynede kredse i Danmark
blev der igen tilført kapital i form af indskud og
lån til Kreditforeningen, så udlånsvirksomheden
kunne genoptages.
Tilsvarende var der også et stort behov for at yde
lån til handel og håndværk, og Sydslesvigsk Er-
hvervsfond blev derfor igen udskilt som selv-
stændig organisation med egen bestyrelse og til-
synsråd.

Slesvigsk Kreditforening - 75 år
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På grund af de mange flygtninge var befolknings-
tallet øget stærkt, og der var stor boligmangel.
Unge familier, der havde vanskeligt ved at finde
en bolig, valgte i mange tilfælde at flytte sydpå.
For at hjælpe dem til en egen bolig blev Kruså
Byggeforening oprettet, der understøttede de
byggeinteresserede med råd og dåd til at få fo-
den under eget bord. Efter en årrække blev Kruså
Byggeforening fusioneret med Slesvigsk Kredit-
forening i 1977.
Af samme administrative og økonomiske grunde
blev Sydslesvigsk Erhvervsfond i 1994 lagt sam-
men med Slesvigsk Kreditforening, så organisa-
tionen i dag kan yde lån indenfor såvel landbrug,
handel, håndværk og industri samt boligbyggeri.
I 1986 åbnedes mulighed for at give studielån til
unge under uddannelse i Danmark eller Tyskland.

Siden starten har Slesvigsk Kreditforening haft
et meget nært samarbejde med Union Bank. I
næsten alle årene har forretningsføreren været
en medarbejder, som banken har stillet til rådig-
hed. Ved denne lejlighed skylder vi Union-Bank
en stor tak for det gnidningsløse samarbejde gen-
nem alle årene.

Oftest har Kreditforeningens virksomhed været
præget af, at midlerne var begrænset, når mange
låneønsker skulle efterkommes. Men takket være
stor beredvillighed fra personer og organisatio-
ner i Danmark og Sydslesvig har Slesvigsk Kre-
ditforening gennem årene siden pengereformen
støt kunnet øge sin udlånskapital. Det er der i
dag grund til at sige tak for. Det har været en
vigtig forudsætning for, at den har kunnet yde
“hjælp til selvhjælp” til mange formål, og det
skal være ønsket for fremtiden, at Slesvigsk Kre-
ditforening fortsat kan yde sit bidrag til udvik-
lingen af mindretallets erhvervsliv.

Christian Paulsen
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Uddrag af Niels Kjems´s dagbog
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Landeværnet i Nordslesvig, som blev grundlagt
den 24. januar 1927 for at holde dansk jord på
danske hænder, havde inspireret vandrelærer
Niels Kjems fra Harreslev til at oprette en lig-
nende institution i Sydslesvig.
At Niels Kjems havde gjort sig mange tanker om
dette emne, fremgår af hans dagbog, hvor der
her følger et par uddrag med venlig tilladelse af
hans søn Sven Kjems.

28.05.1927
Med til Landboforeningens generalforsamling.
Jeg fremsatte tanken om et landeværn syd for
grænsen. Det skulle være i det små og det måtte
ikke slåes stort op. Så stille, som muligt, skulde
der tages fat, med små summer.
Det endte med at Budach og jeg skulde få talt
med H.J.Christensen, og der skulde så holdes et
møde den 27. juni kl.3.

01.06.1927
Møde med en del Flensborgere om et landeværn.
De var stemte for tanken, men vilde have byen
med ind under det.

10.08.1927
Jeg havde en samtale med Kronika angående
50.000 Kr., som Sønderjysk Fond havde hensat
til et dansk Alderdomshjem i Flensborg, men som
nu skulde anvendes på anden måde. Der kunde
være tale om at give dem til et mellemslesvigsk
“Landeværn”. Jeg har skrevet til rektor H.P. Han-
sen om sagen.

12.11.1927
Møde med alle, der har tegnet penge til vort lan-
deværn. Der blev vedtaget at indkalde til et stif-
tende møde den 10.12. Da skulde de endelige
vedtægter bestemmes.

Starten på Slesvigsk Kreditforening
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10.12.1927
I dag blev “Slesvigsk Kreditforening” dannet i
Flensborg i Borgerforeningen. Der var ca. 30
landboer og Flensborgere tilstede. Det er kun en
lille begyndelse: cirka 8.000 mark. Ak jo, det kan
der ikke laves meget med, men der skal jo gøres
en begyndelse.
De tilstedeværende var alle enige om at det skul-
de forsøges, de tegnede sig alle. Nu er spørg-
målet, om der kan skaffes penge fra Danmark,
thi det er klart, at vi ikke ved egne kræfter kan
løse denne opgave. Andelene blev sat til 100
Mark. Det er måske lidt for højt, men det var
flertallets vilje. Der har været forhandling med
Sønderjysk Fond om at det skulde yde 50.000
Kr., det har givet 100.000 Kr. til “Landeværnet”.
Jeg føler personlig meget ansvar, da det er på
mit forslag, at det er sat igang. Vi kan da ikke

være tjente med at vore unge ikke kan komme
igang. Det kan ikke gå, at de skal være henvist
til Amerika. Gid der må findes en udvej.

10.05.1929
Slesvigsk Kreditforening havde sin anden gene-
ralforsamling. Dette var grumme fornøjeligt. Der
var mange andelshavere og en del gæster nord-
fra. En meget livlig stemning fra alle sider. Der
er, synes jeg, ret god gang i det. Alle renter er
betalte. Vi havde da et lille overskud på 250 M.
Dertil kommer, at en hel del summer, der egent-
lig er gaver, alle er forrentede og renter tilskrevet.
Selve andelsselskabet er mere velhavende end
det ser ud til.

                        Uddrag af Niels Kjems’s dagbog



Med dette opråb forsøgte bestyrelse og tilsynsråd at skaffe midler til  Slesvigsk Kreditforening
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SK’s stiftende generalforsamling fandt sted den
10. december 1927, og indregistreringen som
andelsselskab skete den 28. januar 1928 under
nr. 171. Som medlem nr. 1 i det nye selskab ind-
førtes vandrelærer Niels Kjems. Selskabet havde
ved oprettelsen 29 medlemmer, en bestyrelse på
3 og et tilsynsråd på 6 medlemmer.
Formålet var:
1. at yde mindre driftslån mod kaution til en
rente under almindelig markedsrente  (dengang
12-14 % p.a.).
2. at yde større lån mod pant i fast ejendom,
navnlig til yngre landmænd, der savnede start-
kapital.

Midlerne skulle sel-
skabet tilvejebringe
ved tegning af an-
delskapital og ved
modtagelse af ind-
skud eller gaver
samt ved optagelse
af lån på rimelige
vilkår.

Hver andel blev sat
til RM 100,00. Det
var foreningens be-
stræbelse at få unge
til at tegne sig som
medlemmer for så
senere at kunne mod-
tage lån.

Den første årsberetning er skrevet i juni 1929.
Her hedder det bl.a.: “Der er i dag 36 medlem-
mer og vi har en indskudskonto på RM 18.947,00
fordelt på 12 indskydere. Der er ydet 14 lån til
landmænd, tilsammen RM 19.900,00.”
Den anden beretning er fra maj 1930: “Andels-
havernes antal er steget til 47. Indskudskontoen
er steget med RM 34.000,00 og der er ydet 20
lån til en samlet sum af RM 34.000,00. Det går
nu jævnt fremad.”
I en beretning fra marts 1932 står bl.a.: “Kreditor-
kontoen er næsten tredoblet, idet den er vokset
fra RM 67.398,37 til RM 180.052,90. Denne
stigning er muliggjort gennem et større lån, som

Slesvigsk Kreditforenings historie fra 1927 til 1948

Erik Paulsen

Chr. Mahler
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blev tilbudt Slesvigsk Kreditforening til gode vil-
kår. Der er ydet 41 nye lån mod 23 i fjor. Det
samlede udlån er på RM 192.692,60.”

Der kom efter 1933 nogle meget vanskelige år
for Slesvigsk Kreditforening. I en beretning fra
marts 1933 hedder det således: “Erhvervskrisen,
der i særlig grad har undergravet landbrugets ren-
tabilitet, har bragt en del af foreningens lånta-
gerere i restance med renterne. På den anden side
har Kreditforeningens hjælp til nødstødte land-
mænd aldrig været så påkrævet som i denne van-
skelige tid. Imidlertid har krisen på pengemar-
kedet forbundet med valutamiseren hindret for-
eningen i at yde denne hjælp og næsten fuldkom-
men standset udlånsvirksomheden.”

Efterhånden blev det mere og mere vanskeligt
for unge dansksindede landmænd at købe jord,
og til sidst var det praktisk talt umuligt. Det var
knap, at der kunne reddes en gård fra far til søn.

I 1936 blev Sydslesvigsk Erhvervsfond, der yder
lån til håndværkere og handlende, knyttet til sel-
skabet. (Herom mere på side 18)

Med krigens begyndelse i 1939 blev der sat en
stopper for Slesvigsk Kreditforenings virksom-
hed. Foreningen fik sine renter ind og betalte skat,
men andet skete der ikke. Formanden, Fr. Peter-
sen (tillige forretningsfører), blev indkaldt til mi-
litærtjeneste og vendte desværre ikke hjem fra
krigen. Desuden faldt en del af foreningens an-
delshavere i tiden fra 1939-1945.

Så kom valutareformen den 20.06.1948, og der-
med mistede Slesvigsk Kreditforening næsten
hele sin formue, ligesom kreditorerne mistede de
indskud, de havde anbragt i foreningen. Den sid-
ste RM-balancesum var på RM 450.119,98, og
den nye åbningsbalance efter valutareformen lød
på DM 32.848,17. Foreningen havde på dette
tidspunkt en egenkapital på DM 3.122,00.

        Nis Hansen
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Slesvigsk Kreditforening
Årene efter 1948
I årene efter 1945 opstod blandt dansksindede
landmænd ønsket om at genoplive og i stor må-
lestok at udvide Slesvigsk Kreditforening. Bag-
grunden for dette ønske var på den ene side den
kapitalknaphed, der fulgte i krigens og penge-
reformens kølvand. På den anden side sikredes
der flygtningene adgang til rigelige kreditter på
særdeles gunstige vilkår.
Samtidig med at flygtningene således forsyne-
des med tilskud og kreditter, opfordredes hjem-
mehørende landmænd til at afstå deres ejen-
domme til flygtninge, idet der blev tilbudt dem
begunstigelser på flere områder. Disse utilfreds-

stillende forhold var grunden til, at man den
29.04.1950 på den første generalforsamling ef-
ter krigen vedtog at fortsætte Slesvigsk Kredit-
forenings virksomhed. Det blev ligeledes vedta-
get at udskille Sydslesvigsk Erhvervsfond, som
så fortsatte som en selvstændig lånekasse. Der
blev valgt nyt tilsynsråd og ny bestyrelse, og man
gik i gang med arbejdet.

Aage Sørensen

Johan Wrang
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Foreningens virksomhed var i begyndelsen præ-
get af, at der stod forholdsvis få midler til rådig-
hed. Endvidere var den bestemt af, at forenin-
gens status omkring pengereformen først blev
bearbejdet i 1951 og godkendt af revisions-
selskabet. Som følge heraf ansås det ikke for-
svarligt at benytte eget administrationsapparat.
Derfor deltes kontorlokale med Fælleslandbo-
foreningen for Sydslesvig og konsulent Aage



Sørensen tog sig ved siden af sit egentlige ar-
bejde af Slesvigsk Kreditforenings anliggender.
Regnskabet førtes af bankdirektør Johan Wrang.
Den nyvalgte bestyrelse gik straks i gang med at
skaffe de nødvendige midler, og der blev i de
følgende år ført mange forhandlinger på begge
sider af grænsen med det formål at få midler rejst
til arbejdet.
Den første hjælp modtog Slesvigsk Kreditfor-
ening fra professor L. Hansen-Larsen over Ejder-
selskabet. Disse midler gav foreningen en god
start, men det var dog først ved oprettelsen af
“Fonden af 8.9.1952” med bankdirektør Olaf He-
degård som formand, at foreningen for alvor fik
mulighed for at udvide udlånsforretningen år for

år. Slesvigsk Kreditforening fik nu eget kontor i
Union-Banks bygning i Storegade 2 i Flensborg,
og fra den 1. oktober 1955 overtog Nis Hansen,
som havde fået en bankuddannelse i Union-Bank,
den daglige ledelse.
Den 1. januar 1968 fik Slesvigsk Kreditforening
nyt kontor i Union-Banks filialbygning i Harres-
lev, hvor Nis Hansen blev filialleder og ordnede
Slesvigsk Kreditforenings anliggender sammen
med en ny ansat medarbejder Renate Wippich.
Gennem fusionen med Kruså Byggeforening i
1977 tilflød der Slesvigsk Kreditforening yder-
ligere midler, som formålsbestemt anvendtes til
boligbyggeri. I året 1994 gennemførtes fusionen
med Sydslesvigsk Erhvervsfond.

        Nis Hansen

Tidligere og nuværende
medarbejdere: Renate

Wippich, Marion Demuth
og Edith Lemke
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Kruså Byggeforening

I årene omkring 1960 opstod ønsket om at op-
rette en dansk byggeforening. Grunden hertil var,
at mange familier levede under nærmest katastro-
fale boligforhold, og i forbindelse med den ud-
bredte arbejdsløshed var det hyppigt grunden til,
at unge dansksindede familier valgte at flytte en-
ten syd- eller nordpå. Man nåede frem til den er-
kendelse, at de unge generelt kun kunne knyttes
til hjemstavnen, hvis man formåede at hjælpe dem
til eget hus. Kruså Byggeforening blev startet for
at løse denne opgave.
Kruså Byggeforenings stiftende generalforsam-
ling fandt sted den 27.04.1960 i Kobbermølle.
Forinden havde der fundet en del møder sted,
bl.a. i det erhvervsøkonomiske udvalg, hvor man
havde drøftet, hvordan den nødvendige kapital
kunne fremskaffes. Opgaven blev løst i samar-
bejde med Slesvig-Ligaen, Sydslesvig-Fonden af
1955 og især med Andelsselskabet til finansie-
ring af danske boliger i Sydslesvig med Eskild
Friehling i spidsen.
Kruså Byggeforenings arbejde var vidtgående
baseret på de erfaringer, danske selvbyggere før
1960 havde indhentet i Harreslevmark og Kob-
bermølle. Her havde grupper af unge danske med

støtte fra Niels Kjems og Bodo Daetz og med en
forholdsvis beskeden finansiering fra Slesvigsk
Kreditforening selv bygget parcelhuse.
I starten var det kun tanken at realisere bygge-
projekter ved Bøllemose i Kobbermølle og i Har-
reslev, men da først byggeriet var kommet i gang,
meldte der sig yderligere interessenter fra hele
Sydslesvig. Siden er der færdiggjort byggerier
bl. a. i Jaruplund, Læk, Bønstrup, Agtrup, Kappel,
Humptrup, Oversø, Klokris, Slesvig og Mølle-
bro.
I praksis er arbejdet foregået på den måde, at
foreningen købte byggegrunden, ordnede “papir-
krigen” med myndighederne, gjorde arealerne
byggemodne, udstykkede og solgte byggegrun-
dene til byggeinteressenter. I adskillige tilfælde

Krusauer Bauverein eG

Hans E. Jonasson



var det også muligt at skaffe byggelån til en ac-
ceptabel rente.
Men det oprindelige grundlag for Kruså Bygge-
forenings aktiviteter smuldrede bort i takt med,
at boligforholdene i Sydslesvig efterhånden nor-
maliseredes. Til sidst ydede man kun byggelån.
Tiden var kommet til at slutte sig sammen med
de bestående danske kreditinstitutter.
Siden 1971 førtes der forhandlinger med Sles-
vigsk Kreditforening og Sydslesvigsk Erhvervs-
fond. Det endte med, at Kruså Byggeforening
fusionerede med Slesvigsk Kreditforening den
01.04.1977.
Fra 1969 frem til fusionen i 1977 er der i Kruså
Byggeforenings regi opført ikke færre end 109
selvbyggerhuse. Det betød, at et tilsvarende an-
tal familier kan takke et dansk initiativ for deres
hjem. Derudover havde yderligere et par hundre-
de danske selvbyggere, der valgte at bygge på
egen hånd, hentet råd og vejledning hos Kruså
Byggeforening. Det er tal, der taler for sig selv.
Bag dem ligger en kæmpepræstation, ikke alene
af de danske selvbyggere, der ofte i flere år of-
rede praktisk talt  hele deres fritid for at få eget
hus, men også af de mange ulønnede medarbej-
dere i byggeforeningens styrelse. Slidsomme
forhandlinger med arkitekter og myndigheder
kunne hyppigt strække sig over flere år, og igen-
nem en længere årrække blev der stillet meget
store krav til de medarbejdere, der kørte løbet.

I de første år stod Bodo Daetz som formand for
bestyrelsen og Helmut Tiedemann ordnede det
kontormæssige arbejde. Senere var det Hans E.
Jonasson, der sammen med Gerhard Wehlitz,
Paul Tappe, Nis Hansen, Wilhelm Goldberg, Pe-
ter Brinkmann og især Peter Lützen stod for det
daglige arbejde.
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Et virke som det, der i det efterfølgende er beret-
tet om, er jo ikke noget, der begynder på et plud-
seligt initiativ den 1. november 1952. Der var
gået nogen tid forud, ja endog ikke så få år. Og
det er der også god grund til at tage med i det
tilbageblik, de 25 år giver anledning til.
Vi skal faktisk tilbage til de svære kriseår, der
ramte alverdens lande sidst i 20’erne og først i
30’erne. For vort grænseland var det meget svære
år, for til det økonomiske problem kom et sti-
gende pres i den nationale brydning. I Nordsles-
vig oprettedes i januar 1927 “Landeværnet”.
Samme år, den 10. december, dannedes “Sles-
vigsk Kreditforening”. Det var væsentligt jord-
kampen, der her kom til udtryk i disse to orga-
nisationers oprettelse, selvom Slesvigsk Kredit-
forening mere var udtryk for en “hjælp til selv-
hjælp”, så var det dog et udslag af, at man ryk-
kede sammen for at tage kampen op med pro-
blemerne.
Midt i 30’erne dannedes en underafdeling af
Kreditforeningen, som fik navnet “Sydslesvigsk
Erhvervsfond”; den gav etableringslån for at
støtte unge danske sydslesvigere, der ville i gang
med selvstændigt erhverv. Det var grosserer

I.C.Møller, der blev drivkraften i dette arbejde,
som formand for udvalget. “Hjælp til selvhjælp”
var også ledetråden i dette arbejde. Krigen dæm-
pede naturligt aktiviteterne, og først penge-
reformen den 20. juni 1948 gav atter nye mulig-
heder. Dog måtte der først rejses kapital, idet de
49.600,00 RM, fonden rådede over, blev ved
ombytningen til 2.953,62 DM.
Lidt efter lidt kom man igang. I marts 1950 be-
sluttede man at udskille Erhvervsfonden fra Kre-
ditforeningen. Det skete ved, at man fra 20. marts
1950 tilsluttede den som underafdeling til „Syd-
slesvigsk Forening e.V.“
Den 1. november 1952 blev Sydslesvigsk Er-
hvervsfond omdannet til et andelsselskab (e.G.)
med 15 andelshavere, der underholdt 16 andele
og med malermester A. Albertsen som formand.
Og nu 25 år senere pr. 1.1.1978 var der 723 med-
lemmer med 2.162 andele.
Årsafslutningen for 1952 balancerede med
44.481,08 DM for aktiva og passiva. Driftsregn-
skabet udviste indtægter og udgifter på 212,20
DM. For 1977 var de tilsvarende tal en balance-
sum på 2.292.986,36 DM, indtægter og udgifter
på 115.358,33 DM.

Sydslesvigsk Erhvervsfond gennem 25 år
af daværende formand Franz Wingender, ved Fondens jubilæum 1977
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Men først og fremmest gjaldt det om at skaffe
kapital, dels ved stadig at søge egenkapital, dels
ved indskud, der har kunnet optages langfristet
og til særdeles fordelagtige vilkår fra forskellig
side. Vi har kunnet hjælpe mange landsmænd ved
at yde lån til nyetableringer af virksomheder in-
denfor handel, håndværk og de liberale erhverv,
ligesom det også har været muligt at yde kredit-

støtte til udvidelse og rationalisering og i begræn-
set omfang også til selvbyggeri.
I 1959 blev “Sydslesvigsk Hjælpefond” oprettet
– hvis midler forvaltes af Sydslesvigsk Erhvervs-
fond eG – og har bidraget til at gøre selskabets
virke mere effektivt.
I de femogtyve år, vi består som andelsselskab,
har det således været muligt at yde lån til vore

Forvaltningen holder arbejdsmøde. Fra v.: Friedrich Lange, Hans Paulsen, Franz Pinn, Peter Jans,
Rolf Lehfeldt, Edith Lemke, Franz Wingender (formand). Rolf-Dieter Duschner var fraværende.
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andelshavere til et beløb på 10 millioner DM.
Heraf blev ca. 4 millioner DM givet af Sydsles-
vigsk Hjælpefonds midler.
Nu i 25 året er der god grund til at standse op en
kort stund og ved et tilbageblik vurdere det ar-
bejde, der er gjort. Der er ingen tvivl om, at den
ledetråd, der har været retningsgivende, er ble-
vet fulgt og har været en håndsrækning til mange
landsmænd. Sydslesvigsk Erhvervsfond er en god
“hjælp til selvhjælp”, for at danske mennesker
hernede i vor landsdel bliver mere selvstændige,
frie og uafhængige i den hverdag, de lever i.
At ikke alt kan lykkes, som man har tænkt og
planlagt, ved vi; men når vi i vort tilbageblik kan
fastslå meget små tab, vidner det om en fælles-

skabets solidaritet, der er vor organisations styr-
ke.
25 års virke med hele den udvikling som de føl-
gende sider vidner om, har kun været mulig ved,
at landsmænd i nord og institutioner beredvilligt
har stillet midler til rådighed, og ved at medlems-
tallet og andele stadig øges. Der er al grund til at
sige en stor tak til alle hjælpende kræfter i Dan-
mark og her i Sydslesvig.
Med fortrøstning tager vi fat på tiden fremover
følgende den kurs, der er stukket ud, og det er
fortsat vort håb, at Sydslesvigsk Erhvervsfond
må være den hjælp til selvhjælp, der er med til at
styrke vort folkelige fællesskab ikke mindst for
den ungdom, der har fremtiden i sig.

Det daglige arbejde
Indtil 01.07.1992 har Sydslesvigsk Erhvervsfond haft kon-
tor i Flensborghus.

Forretningsførere:
Aage Wegener, Hans Ronald Jørgensen, Rolf Lehfeldt,
Hans Paulsen og Nis Hansen (indtil fusionen).

Medarbejdere:
Wilhelm Cordsen og fra 01.12.1975 Edith Lemke.
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Allerede i året 1971 havde man diskuteret pla-
ner om en fusion mellem de tre virksomheder:

    1. Slesvigsk Kreditforening
    2. Sydslesvigsk Erhvervsfond
    3. Kruså Byggeforening.

I året 1977 lykkedes det dog kun som første led
at fusionere med Kruså Byggeforening under bi-
beholdelse af navnet Slesvigsk Kreditforening.
På generalforsamlingerne den 22.05.1991 hhv.
30.05.1991 fremsatte forretningsfører Nis Han-
sen igen forslaget om at tilstræbe en fusion mel-
lem Slesvigsk Kreditforening og Sydslesvigsk
Erhvervsfond. Så rigtigt det var i 1952 at udskille
Sydslesvigsk Erhvervsfond fra Slesvigsk Kredit-
forening, så fornuftigt og rigtigt var det nu at få
de to foreninger slået sammen igen. Bestyrelserne
i de to foreninger blev af generalforsamlingerne
bemyndiget til at arbejde videre med sagen.
Som et første led til en fusion blev der den
01.07.1992 etableret et kontorfælleskab i Har-
reslev, og Sydslesvigsk Erhvervsfonds boghol-
deri, som alligevel skulle fornyes, blev tilpasset
Slesvigsk Kreditforenings bogføringssystem.

Der samledes erfaringer hen ad vejen, fordele og
ulemper i forbindelse med den planlagte fusion
blev drøftet indgående, og på generalforsamlin-
gerne den 4. maj 1993 i Sydslesvigsk Erhvervs-
fond og den 5. maj 1993 i Slesvigsk Kreditfor-
ening meddeltes, at fusionen påtænkes gennem-
ført i 1994 med status pr. 31.12.1993 som ud-
gangspunkt.
Der holdtes i løbet af 1993 og i begyndelsen af
1994 adskillige møder - også fællesmøder med
begge foreningers gremier - hvor vigtige anlig-
gender i forbindelse med en fusion blev behand-
let og vedtaget.
Der blev udarbejdet en fusionskontrakt, som blev
underskrevet den 26. oktober 1993, efter at tek-
sten forinden var blevet godkendt af revisions-
selskabet. Der blev udarbejdet nye vedtægter,
som på grund af nye bestemmelser indenfor ban-
kerne i EU skulle fornyes. Endvidere blev nye
forretningsordener for både tilsynsrådet og be-
styrelsen behandlet og godkendt og der afslutte-
des nye ansættelseskontrakter med medarbej-
derne.
Der førtes en del korrespondence med Hjælpe-
fonden, og på Hjælpefondens årlige generalfor-

Fusion mellem Sydslesvigsk Erhvervsfond
og Slesvigsk Kreditforening i 1994
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samlinger i København blev den planlagte fu-
sion indgående drøftet, og der tildeltes Slesvigsk
Kreditforening en forhåndsgodkendelse til fusio-
nen med Slesvigsk Kreditforening som videre-
førende part.
Forretningsfører Nis Hansen havde et par gange
været i Kiel hos revisionsselskabet for at afklare
juridiske spørgsmål og har sammen med dette
selskab kontaktet både Landeszentralbank og
Bundesaufsichtsamt i Berlin for at finde frem til
den rigtige vej.
Der havde været en del diskussion om selska-
bets navn efter fusionen. Man enedes dog om at
selskabets navn skulle være: Slesvigsk Kredit-
forening. I firmaets brevark skulle der dog hen-
vises til, at Slesvigsk Kreditforening er en sam-
menslutning af de før nævnte 3 institutioner.
Fusionen blev vedtaget på en fællesgeneralfor-
samling i 1994. Fusionsbalancen var pr.1. januar
1994 på 7.665.875,18 DM.
Edith Lemke, som havde været ansat i Sydsles-
vigsk Erhvervsfond siden 01.12.1975, fortsatte
i det fusionerede selskab indtil 30.09.2000.

                  Nis Hansen
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Sydslesvigsk Erhvervsfonds fusion
med Slesvigsk Kreditforening eG

Allerførst vil jeg gratulere Slesvigsk Kreditfor-
ening til et fornemt jubilæum! For 75 år siden
startede dette finansieringsarbejde hovedsageligt
med det formål at yde lån til landbrug til fornuf-
tige renter og betingelser. Man sagde dengang,
at “fædrejord og fædrearv, værnes skal til egen
tarv! Hold dansk jord på danske hænder!”
Slesvigsk Kreditforening blev både mor og sto-
rebror til Sydslesvigsk Erhvervsfond, der blev
født 10 år senere med eget bomærke “SERFO”.
Formålet var at yde hjælp til selvhjælp til unge
danske sydslesvigere til deres uddannelse og til
start af selvstændigt erhverv indenfor handel,
håndværk og småindustri.
Efter afstemningen den 14. marts 1920 begyndte
forløberen til Erhvervsfonden at arbejde i det
små. Det startede med et møde på grosserer I.C.
Møllers (den senere overborgmester i Flensborg)
kontor på Søndertorv engang i trediverne. I mø-
det deltog malermester Albertsen og smed Sa-
muel Münchow.
Under mødet blev en af firmaets unge medarbej-
dere hentet ind i “privatkontoret”, fordi mødets
initiativtagere ønskede at høre en ung syd-
slesvigers mening om de planlagte kreditmulig-

heder til start af selvstændig virksomhed. Svaret
var et klart ja!
Man begyndte forsigtig med en organisation, der
kaldtes “Lånehjælp - Fremhjælp”. Princippet var
hjælp til selvhjælp, og de første lån blev givet i
1937 på mellem 100 og 200 Reichsmark.
Under den anden verdenskrig lå arbejdet så godt
som stille. De første fem andele blev tegnet af
grosserer Ipsen, direktør Pinn - Union Bank -
snedkermester Lange, malermester Albertsen og
købmand Hans Paulsen.
Albertsen blev valgt som tilsynsrådets formand
- en post han varetog med stort engagement til
sin død.

Hans Paulsen



Sydslesvigsk Erhvervsfond skylder gode venner
i Danmark en stor tak for deres omhu. De sik-
rede, at der blev tilført risikovillig kapital til fon-
den.
I året 1952 blev fonden juridisk afsikret. Her bør
især nævnes fhv. højesteretsdommer Frants
Thygesen, der efter 1945 var generalsekretær for
Sydslesvigsk Forening, for hans utrættelige ar-
bejde for at effektivisere fonden. I samarbejde
med dr. Helmuth Christensen blev vedtægterne
omarbejdet med det formål at få anerkendt fon-
den som andelsselskab i Tyskland.
I 1952 havde selskabet 41 medlemmer og et sam-
let udlån på pengereformdagen (20.6.1948) på
3553 DM. På fusionsdagen den 1.1.1994 havde
selskabet 772 andelshavere med 4212 andele og
en udlånssum på 2 509 000 DM.
Efter vedtægterne kunne der kun ydes lån til an-
delshavere, der tilhørte den danske eller frisiske
folkedel i Sydslesvig. Lånene skulle afsikres ef-
ter den tyske andelslov. For at kunne yde lån til
lave renter, blev de administrative udgifter og
driftsomkostninger holdt på et meget lavt niveau.
Rolf Lehfeldt som Dipl. Volkswirt har på dygtig
vis opbygget og tilpasset Erhvervsfondens for-
retningsgang. Som dygtig halvdagskraft virkede
i mange år fru Edith Lemke.
Under indtryk af forestående nødvendige kontor-
investeringer og for yderligere at rationalisere
forretningsgangen blev der besluttet at søge en

sammenlægning med Slesvigsk Kreditforening.
En beslutning der faldt let, da Kreditforeningen
havde den nødvendige kapacitet og også var re-
præsenteret i Erhvervsfondens tilsynsråd. Fu-
sionen skete den 1.1.1994 og har vist sig at være
en velfungerende løsning.
Meget af det arbejde, der er blevet udført i begge
kreditinstitutioners bestyrelse og tilsynsråd, er
blevet udført som tillidshverv. I et fungerende
demokrati er det nu engang ønskværdigt, at der
findes borgere, der er villige til at påtage sig et
hverv også uden betaling. Samfundet skylder
dem en stor tak.
En kreds af seniormedlemmer i Erhvervsfonden
gjorde sig tanker om, hvad der kan gøres mere
for at hjælpe unge dansksindede sydslesvigere i
gang med et erhverv. De dannede en underaf-
deling af Erhvervsfonden med navnet “Senior
Activ Consult”, forkortet SAC. De tilbød andels-
havere en håndsrækning af fagfolk fra handel,
håndværk, gastronomi etc ud fra deres erfarin-
ger i egne virksomheder.
Her og nu er det Slesvigsk Kreditforening eG,
der kan fejre et fornemt jubilæum, hvortil der
ønskes hjertelig til lykke.

     Hans Paulsen  († 6.6.2002)
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Fonden af 8. september 1952
I et forberedende møde den 13. juni 1952, hvor
de forskellige synspunkter vedrørende støtte til
Slesvigsk Kreditforenings arbejde skulle disku-
teres, deltog: Bankdirektør Olaf Hedegård, di-
rektør Callø, gårdejer Hans Andresen, folketings-
mand Fr. Heick, gårdejer Chr. Mahler, gårdejer
Detlef Thomsen, bankdirektør Johan Wrang, ge-
neralsekretær Frants Thygesen og konsulent
Aage Sørensen.
Det for Slesvigsk Kreditforenings fremtid afgø-
rende møde fandt sted i København d. 8.9.1952.
Foruden de nævnte personer deltog i dette møde:
Skibsreder A.P. Møller, captajn Mogens P. Møl-
ler, direktør Håkon Christiansen, direktør Poul
Andersen, direktør Krog-Meyer, direktør Erik-
sen, direktør Toftegård, vicedirektør Knudtzon,
professor Hansen-Larsen og fra Sydslesvig gård-
ejer Erik Paulsen. Direktør Olaf Hedegård blev
valgt til formand.
Der blev ved dette møde ikke lovet sydslesvi-
gerne noget bestemt beløb, men der var skabt sik-
re og gode rammer for Slesvigsk Kreditforenings
fremtidige virke. Der kom i løbet af de følgende
år betydelige midler til Sydslesvig.

På et møde i Flensborg den 2. december 1983
vedtoges at opløse “Fonden af 8.9.1952”. Mid-
lerne blev overdraget til Sydslesvigsk Forening.
Det blev bestemt, at midlerne stedse skulle tjene
det oprindelige formål, nemlig at yde støtte til
landsmænd i Sydslesvig ved udlånsvirksomhed
af Slesvigsk Kreditforening.

Fonden af 20. december 1956
Fonden blev dannet i København med det for-
mål at indsamle midler for at yde hjælp til selv-
hjælp i Sydslesvig. De indsamlede midler skulle
af Erhvervsfonden udlånes i små portioner, som
ved hurtig rotation ville skabe yderligere basis
for hjælp til det sydslesvigske erhvervsliv. De af-
gørende møder fandt sted den 9. januar 1957 og
den 12. april 1957, hvor fremgangsmåden ved
bevilling af lån blev behandlet. I disse møder
deltog fra Sydslesvig: Malermester A. Albertsen,
sparekassebestyrer Berthold Bahnsen, Dr. Hel-
mut Christensen, forretningsfører Rolf Lehfeldt
og bankdirektør Johan Wrang.
Fra Grænseforeningen deltog: Fhv. præsident
Holger Andersen, direktør K. Skat-Rørdam og
dr. Emil Vermehren. Endvidere deltog: Folke-

Kapitalindskyderne
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tingsmand Fr. Heick, prof. L. Hansen-Larsen og
sagfører K. Steglich-Petersen. Desuden deltog
repræsentanter for indskyderne. Der blev opsam-
let betydelige beløb hen ad årene.
Fondens  midler blev den 2. december 1993 over-
draget til Sydslesvigsk Forening. Kapitalmidler-
ne skulle dog stedse tjene det oprindelige formål,
nemlig at yde støtte til sydslesvigske erhvervs-
drivende.

Sydslesvigsk Hjælpefond
Siden 1957 diskuteredes planer om oprettelsen
af en Sydslesvigsk Hjælpefond. Der førtes en
række forhandlinger vedrørende den mest hen-
sigtsmæssige selskabsform for et låneinstitut i
Sydslesvig. Resultatet blev, at Sydslesvigsk Er-
hvervsfond skulle overtage forvaltningen af
Hjælpefondens midler. Fondens formål var at
støtte dansksindede erhvervsdrivende i Sydsles-
vig, herunder også udøvelse af liberale hverv.
Fondens opgave bestod siden starten primært i
at yde lån til erhvervsdrivende, der hverken havde
finansieringsmulighed eller kunne præstere sæd-
vanlig bankmæssig sikkerhed.
Fonden havde en hovedbestyrelse i København
og en lokalbestyrelse i Flensborg. Med virkning
fra 31.12.1983 blev Sydslesvigsk Hjælpefond
opløst og aktiviteterne overdraget til Almenfon-
den. Midlerne står også fremover til rådighed for
udlån til uforandret gunstige betingelser.

Den sidste bestyrelse bestod af bankdirektør
Knud Sørensen, direktør Ove Hornby og fhv.
bankdirektør Otto Christiansen. Lokalbestyrelsen
i Flensborg bestod indtil udgangen af året 1993
af Otto Christiansen, fhv. skoleleder Ernst Meyer,
fliselæggermester Kurt Kronenbitter, købmand
Georg Haase og landmand Gunnar Paulsen.

Andelsselskabet for Financiering af Danske
Boliger i Sydslesvig
stiftedes den 26. januar 1964 på initiativ af Søn-
derjydsk Samfund i København. Formålet var at
skabe boliger til den dansksindede befolkning i
Sydslesvig, herunder især at støtte de unges selv-
byggervirksomhed. Der valgtes en bestyrelse be-
stående af formanden hypotekforeningsdirektør
Eskild Friehling, direktør D.G. Diemer, proku-
rist A. Hindberg, advokat Holger Jørgensen, ge-
neralmajor T. K. Thygesen, direktør  A. H. Torp-
Pedersen og direktør E. Udsen.
I de første år blev Kruså Byggeforening støttet
af Andelsselskabet, idet der stilledes midler til
rådighed til køb af byggegrunde. Senere, især
efter Byggeforeningens fusion med Slesvigsk
Kreditforening i 1977 bevilgedes midler til byg-
gelån.
Administrationen af Andelsselskabets midler er
efter Eskild Friehlings død blevet overdraget til
Grænseforeningen i København.



Slesvigsk Kredit-
forening i dag og

i morgen
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Den typiske arbejdsdag på kontoret i Harreslev
er i dag meget business-præget. For kontorper-
sonalet, der er ansat på deltid, gælder det om at
arbejde rationelt og effektivt for at klare opga-
verne. Siden to ansatte bestyrelsesmedlemmer nu
har deres faste kontortimer, har “pigerne” nok at
se til. Og forvaltningsopgaverne er, godt støttet
af krav fra det offentlige, tilbøjelige til at blive
flere. Men når vi får besøg af et medlem, forsø-
ger vi alligevel at bevare noget af den gammel-
dags hygge, som har været kendetegnende for
Slesvigsk Kreditforening. Det nære kendskab til
vore medlemmer, vægtes meget højt og adskil-
ler os fra de “almindelige” banker.
Vi er overbevist om, at forholdet til medlemmer-
ne er en væsentlig faktor i Slesvigsk Kreditfor-

enings succes. Grundlæggernes filosofi om at stå
sammen om at støtte enkelte synes til tider som
en anakronisme. Men hvad andet end en historie
på 75 år kan bedre bevise, at de havde ret. Det er
ikke den formelle indførsel i selskabsregisteret,
men medlemmernes sammenhold og indskyder-
nes støtte, der udgør det fællesskab, som vi i dag
kan fejre jubilæet for.
Med en historie på 75 år bag sig, befinder Sles-
vigsk Kreditforening sig i dag i uroligt vand. Som
andre banker sidder også vi indeklemt mellem
de stadig stigende formelle krav fra finanstilsynet
og de vigende indtægter. Hverdagen på kontoret
er præget af vedvarende opmærksomhed på ud-
gifterne og stedse forsøg på at spare yderligere.
Også udlånenes forvaltning og her særligt over-

Forretningsfører 1964-2000 Forretningsfører fra 2000
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Forretningsfører Frank Baasch

vågningen af afbetalingsordningerne lægger be-
slag på en stor del af arbejdskraften. Desværre
har den samfundsmæssige og økonomiske ud-
vikling medført, at antallet og beløb af de tabs-
truede lån er vokset de seneste år. Det blev svært
at klare denne udfordring alene. Det lykkedes
imidlertid at dele risikoen med en af vore store
indskydere. Derved har Slesvigsk Kreditforening
også i sit jubilæumsår gode perspektiver for at
kunne yde økonomisk støtte til sine medlemmer
fremover.
Til gengæld bliver det svært at spå, hvor længe
Slesvigsk Kreditforening kan leve op til de sta-
dig stigende krav fra finanstilsynet. Det lader til,
at der i Tyskland ikke længere tages hensyn til
små og mindre banker. Allerede i dag skal vi ef-
terkomme kravene om to ansatte bankuddannede
bestyrelsesmedlemmer, et avanceret kontrol- og
styringssystem samt en hel række af indberet-
nings- og dokumentationspligter over for finans-
tilsynet og andelsbankforbundet. Og vejs ende
er ikke nået; der er allerede varslet om kommende

organisatoriske mindstekrav til udlånsforretnin-
gen og ændringer på kravene om egenkapitalen.
Indtil nu har Slesvigsk Kreditforening dog altid
formået at opfylde de stillede krav. Det ville dog
være alt for pessimistisk at lade sig skræmme af
de besværligheder, der er under optræk. Slesvigsk
Kreditforening har i sine 75 år flere gange været
hårdt presset, og altid er det lykkedes at overle-
ve. Sammenlignet med nogen af de problemer,
som grundlæggerne i 1927 og de følgende år har
stået over for, forekommer de nuværende en del
mindre. Vi mener derfor, at Slesvigsk Kreditfor-
ening også i 75-året for sin grundlæggelse kan
tillade sig at se fremad. Med et stabilt forretnings-
grundlag, en trofast medlemsskare og en filosofi
om at hjælpe hinanden, er der basis for også vi-
dere hen at støtte medlemmerne i deres økono-
miske foretagener.
Til minde om de mange, der i løbet af 75 år har
støttet vores arbejde, og til gavn for medlem-
merne:
Slesvigsk Kreditforening længe leve!



Bestyrelsesmedlemmer i jubilæumsåret.
Fra venstre: Frank Baasch, Nis Hansen og Hans Georg Hansen
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Tilsynsrådets medlemmer i jubilæumsåret.
Fra venstre: Christian Paulsen, Hans Uwe Harck, Kurt Kronenbitter, Arne Andresen, Lorenz Lund

og Peter J. Alberts
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Tilsynsrådsformænd
Peter Budach, Hornskov  1927 - 1935
C.W. Noack, Flensborg  1935 - 1937
Christian Mahler, Haurup  1937 - 1975
Hans D. Andresen, Kalleshave  1976 - 1987
Hans J. Asmussen, Holming  1987 - 1989
Lorenz Lund, Skovlund  1989 - 1994
Christian Paulsen, Lyrskov  1994 -

Forretningsførere
Niels Kjems, Harreslev  1927 - 1950
Erik Paulsen, Harreslev  1950 - 1950
Johan Wrang, Flensborg  1950 - 1964
Nis Hansen, Harreslev  1964 - 2000
Frank  Baasch, Flensborg  2000 -
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Tak til annoncørerne for deres støtte til udgivelse af dette jubilæumsskrift

Hjertelig til lykke med
75 års jubilæet

og tak for mange års
godt samarbejde

Große Straße 2  ·  24939 Flensburg

Süderstraße 89 · 24955 Harrislee

Vi ønsker 
hjertelig til lykke
med 
75 års jubilæet

Wittenberger Weg 19

24941 Flensburg

Telefon 0461- 50 45 0

Telefon fra Danmark: 0049 - 461- 50 45 0

http://www.flensborg-avis.de

E-Mail: redaktion@flensborg-avis.de



Lars
Waldinger
Heizung & Sanitär Service

Goldammerweg 1
24340 Eckernförde
Tel. 04351-87691
Fax 04351-83892

Contactlinsenspezialist

Lis Ortelt-Schartl GmbH
Apenrader Str. 2
24939 Flensburg
Tel. (0461) 42119

Fax (0461) 9091290

Tak til annoncørerne for deres støtte til udgivelse af dette jubilæumsskrift
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Ihr Fachgeschäft
für schönes Wohnen

Friesische Straße 67 · 24937 Flensburg
Tel. (0461) 50 32 40

FARBEN SÖRENSEN

Umzüge · Nah- und Fernverkehr
Übersee · Klaviere · Beiladung

Lagerung · Mietcontainer

SPEZIAL- & MÖBELTRANSPORTE

Glücksburger Str. 55-59
24943 Flensburg

Tel. 0461-17878 · Fax 0461-23355



www.lesezirkel-schuett.de

Am Ochsenmarkt 39 · 24937 Flensburg

Hans F. Schütt

GRÆNSEFORENINGEN

Peder Skrams Gade 5
Postboks 1530

DK-1020 København K

MESSTECHNIK GmbH

Problemer med trykluft?
       - så kontakt os

Am Oxer 28c · D24955 Harrislee

Tak til annoncørerne for deres støtte til udgivelse af dette jubilæumsskrift
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Harrislee

Am Oxer 3

Tel. (0461)

7 70 22 60



Tak til annoncørerne for deres støtte til udgivelse af dette jubilæumsskrift

K. Kronenbitter GmbH & Co.KG
Liebigstr. 17

D-24941 Flensburg

Tel. 0461-96142
Fax 0461-96110

Rudolf-Diesel-Str.8
D-24941 Flensburg

Tel: 0461/1506300 · Fax: 0461/1506349
info@multitast.de
www.multitast.de

TELEKOMMUNIKATION
   Telefone und Telefonanlagen

INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Netzwerklösungen - Hardware - Software

 CRM-Groupware
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Fælleslandboforeningen
for Sydslesvig

Schiffbrücke 42  ·  24939 Flensburg

Landboforeningen for Flensborg og Omegn

Sydtønder amts Landboforening

Landboforeningen for Gottorp og Ejdersted

Den Nordfrisiske Landboforening



       - den rigtige
adresse for

Sydslesvigs unge

Flensborghus · Norderstr. 76 · D-24939 Flensburg
Tlf. 0461-14408-0

e-mail: kontoret@sdu.de
www.sdu.de

Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger

Tak til annoncørerne for deres støtte til udgivelse af dette jubilæumsskrift

Den danske hverdag i Sydslesvig leves i

SYDSLESVIGSK FORENING

Sammenhold, fællesskab, information og
meningsudveksling.
Teater, koncert, foredrag og udflugter.
Kulturelt, socialt og humanitært arbejde
- altsammen i
SYDSLESVIGSK FORENING

Som dansk sydslesviger hører du bare hjemme i

SYDSLESVIGSK FORENING

14.000 medlemmer, syv amtsorganisationer
med egne sekretariater, 113 distrikter overalt i
Sydslesvig, ældreboliger rundt omkring i
landsdelen, Museet ved Danevirke,
Lejrskolehjemmet Skipperhuset, 25 tilsluttede
foreninger med hver deres speciale,
medlemsbladet KONTAKT hver torsdag i
Flensborg Avis og dagsaktuel information via
foreningens hjemmeside www.sydslesvigsk-
forening.de:
SYDSLESVIGSK FORENING

Og så koster det kun 18 Euro om året at være
medlem, men det bliver du ikke automatisk. Du
skal melde dig ind. Optagelsesblanket på
Sydslesvigsk Pressetjenestes hjemmeside
www.sydslesvigsk-forening.de - eller ring til
0461-144080. Fås også på vore sekretariater i
Flensborg, Slesvig, Egernførde, Tønning, Husum
og Nibøl.
SYDSLESVIGSK FORENING
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