Roskilde Landbobank overtager endeligt Roskilde Bank
Af Hans Christian Stigaard
I 1911 kom en ung bankfuldmægtig, Hans Heinrich Stigaard, til Roskilde fra hjembyen
Varde med sin datter Else idet hans hustru netop var afgået ved døden på grund af
sygdom. Med sig havde han også en sum penge, dels egen opsparing, dels et lån fra
faderen der var en veletableret bagermester i Varde. Med disse penge opkøbte han
resterne af Omegns- og landbrugsbanken der var gået fallit i 1913 og stiftede Roskilde
Landbobank på hjørnet af Algade og Stændertorvet, i første omgang i lejede lokaler der
tilhørte tobakshandler Ferdinand Bang.
Efter få år mødte han Sofie Jegstrup der var blevet enke med to børn, de blev gift og i
1917 kom deres eneste fællesbarn, Hans David til verden. I 1921 flyttede de ind i
palævillaen på Dr. Magrethevej 34.
Roskilde Landbobank fik hurtig vind i sejlene på trods af den hårde konkurrence fra de to
allerede veletablerede pengeinstitutter, Roskilde Bank og Roskilde Sparekasse.
Kundekredsen bestod specielt de første år af både større og mindre landbrug samt mindre
håndværksmestre i byen. Banken etablerede filial i Hedehusene hvor HH´S bror Jens
Peter blev chef, Hillerød Landbobank blev stiftet med en anden bror, Valdemar som
bankdirektør, den tredje bror, Christian, etablerede Christian Stigaard papir en gros i byen.
Senere blev der etableret flere filialer i Roskildes omegn.
HH Stigaard blev hurtig en betydende mand i Roskilde, han sad en periode i byrådet, valgt
ind som venstre mand og han var mangeårig medlem og formand for menighedsrådet.
Andre dele af byens liv interesserede ham også, han var medstifter af Roskilde tennisklub
i 1921, det skulle vise at være en ganske stor succes idet både hans og Sofies søn Hans
David samt Sofies datter Inger skulle vise at blive dygtige tennisspillere, således vandt
Hans David mesterskabet i Roskilde i 21 år, og Inger vandt i 25 år, rekorder der bliver
vanskelige at slå. HH var også aktiv omkring FDF spejderne og stifter af den lokale Rotary
forening.
Alle tre lokale pengeinstitutter udviklede sig som gode forretninger, Roskilde Bank var
domineret af Müller familien der pr tradition sad på formandsposten, en tradition der holdt
helt op til bankens endeligt, og i Sparekassen sad navnkundige direktør Hencker i spidsen
i en menneskealder. Roskilde Landbobank blev styret med hård hånd af HH Stigaard med
grosserer Harry A Jensen som bestyrelsesformand. Harry A. Jensen er nok mest er kendt
for at være Lise Nørgaards far. De to byggede blandt andet begge sommerhuse ved
Solrød Strand hvor Stigaardsvej stadig eksisterer, senere flyttede Stigaard sine
sommerferier til et sommerhus på Fanø han købte af vekselerer Palsbo.
Det var i øvrigt ganske pudsigt at HH`s og Sofies søn Hans David blev klassekammerat
med Henrik Müller og på trods af de forskellige forretningsmæssige interesser forblev de
gode venner hele livet. I samme klasse gik også Bent Flensborg og Lise Nørgaard.

I 1932 blev Landbobankens nye domicil, den stadig velkendte røde bygning på hjørnet af
Stændertorvet og Algade indviet og fungerede som bank frem til 1974. Sofie`s søn
Michael der var uddannet arkitekt flyttede ind på anden sal og etablerede atelier på tredje
sal. Den i byen kendte danselærerinde Erna Colding boede også i bygningen ligesom der
kom en tandlægeklinik.
HH Stigaard drev banken frem til 1958 hvor han fratrådte efter at have været direktør i 45
år og bankdirektør Knudsen kom til. Han kørte banken videre, men tiderne skiftede og
bankens kundegrundlag begyndte at smuldre da Stigaard var fratrådt, og fornuftigt nok
besluttede bankens ledelse i 1964 at lade sig opkøbe af det daværende Privatbanken,
senere Unibank og nu Nordea. En del år senere fik Roskilde Sparekasse samme skæbne
mens Roskilde Bank fortsatte indtil det triste endeligt alle i Roskilde så godt kender. Da
Privatbanken flyttede over i de nye bygninger på Algade 4 i 1974 blev første lejer i den
gamle bankbygning ganske pudsigt Christian Stigaard papir en gros efterfølger, der
åbnede en forretning på stedet. Christian Stigaard selv omkom i 1943 i et tog i Vestjylland
der ved en fejl blev bombet af Englænderne, men hans enke, Meta der i øvrigt var søster
til den kendte guldsmed i byen Sven Thorum der også kom fra Varde, drev virksomheden
videre, i mange år med Frede Hansen som forretningsfører, og senere Axel Stigaard der
var søn af Valdemar Stigaard fra Hillerød Landbobank.
På direktionsgangen i den nuværende Nordea bygning på Algade 16 står der en buste af
HH Stigaard, og i mødelokalet hænger der et maleri af ham således at den lokale ledelse
bliver mindet om bankens fortid i Roskilde og den ånd banken blev drevet i.
Nordea flyttede hele sin lokale administration over i de hidtige Roskilde Bank bygninger på
Algade 14-16 i 2012, og såvel buste som maleri pryder lokalerne her, man kan således slå
fast, at Roskilde Landbobank endeligt har overtaget Roskilde Bank.

