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Tidspunktet var bestemt ikke optimalt, da jeg blev spurgt om at tale ved Rise Sparekasses to garantmøder.
Den ene aften var aftenen, hvor valget i USA skulle afgøres, den anden var aftenen efter, hvor resultatet af valget skulle
bearbejdes.
Men jeg sagde ja alligevel, da jeg kunne nå hjem med Ærøfærgen, så jeg kunne følge med i valgslaget.
Med bange anelser for USA-valgets udfald drog jeg mod Ærøfærgen og fik Ærø at se i de sidste lyse timer. Smukt ud ad
de små veje med udsyn over vandet fra bakketoppene. Da jeg troede, jeg var kommet helt på afveje på de små veje, lå
Rise Sparekasses hus så pludselig der midt på marken. Jeg fandt Minihallen og kom ind til en fyldt sal: 190 garanter.
Og de næste timer og aftenen efter, som foregik i afdelingen i Svendborg, også med et fyldt lokale, blev på en sær måde
en kommentar til valget i USA.
Efter alt at dømme var valgresultatet i USA et oprør mod fremmedgørelse og afmagt og ønsket om forandring væk fra
begge dele. Man kan så bestemt spørge, om den nye præsident er manden for det. I alle tilfælde hvis der skal komme
noget godt ud af den forandring.
Men tilbage til Rise Sparekasse. Det er ikke så let at forklare det vældige indtryk, de to aftener gjorde. Men her sad
mennesker, erhvervsfolk, kunstnere, pensionister, mennesker af alle slags samlet om deres sparekasse. Sparekassen er
startet på lokal basis i 1860. Også den har haft sine vanskeligheder under den økonomiske krise, men alligevel var det
midt i den, Rise Sparekasse på Ærø åbnede en smuk filial i Svendborg. Ingen nationalisme og lukken sig inde her.
Alle andre banker samt offentlige og andre virksomheder lukker filialer eller afdelinger, for nu skal der effektiviseres,
og nu skal vi efter bundlinjen. Rise Sparekasse kom i den grad efter sin bundlinje. Sparekassen har det godt.
Garanterne kunne være tilfredse. Men den fine bundlinje er bare nået af den stik modsatte vej af, hvad der er tidens
trend. Mens andre pengeinstitutter lukker ned for de kundenære afdelinger, mens megen service mange andre steder
reduceres, ja, så gør Rise Sparekasse det stik modsatte.
Ikke alene på møderne, men også i køen efter møderne, hvor vi alle kunne glæde os over den utrolig elegante
opdækning med lækkerier, var der rig lejlighed til at høre nyt fra området, men også om sparekassens daglige virke.
Der var sandelig ikke tale om fremmedgørelse eller følelsen af at blive overset. Som direktøren skriver på
hjemmesiden: "Velkommen til sparekassen, der sætter dig i fokus." Han fortsætter: "Vi har altid haft en stor
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opbakning fra vore kunder, hvilket vi påskønner meget. Derfor følger vi også gerne med dem, hvis de rejser udenfor
området."
Og forholdet mellem kunderne - garanterne - og deres sparekasse kunne simpelthen fysisk mærkes.
Og der kom jeg så og skulle tale om vigtigheden af, at det enkelte menneske bliver lagt mærke til. Om vigtigheden af, at
hvert enkelt menneske føler, der er brug for det. Om betydningen af, at vi nærer tillid til og forventer, at det enkelte
menneske gerne vil gøre sit bedste, og at vi spørger efter det bedste, og at det regereri og den kontrolleren, vi oplever
fra politisk side, fuldstændig ødelægger ethvert menneskes lyst til at gøre sig umage, tænke selv. Hvad der sker med
mennesker, hvis vi ikke bygger på, og tør tro på, at hver enkelt handler ud fra sin egen samvittighed, men skal løbe
rundt efter diverse afkrydsningsskemaer, fordi vi er så angst for, at der skal ske fejl. Hvad der sker med mennesker,
hvis sygeplejersken sidder mere og skriver rapporter ved sin skærm i stedet for at være ved siden af patienten, det hele
drejer sig om.
Meget af det var helt overflødigt at sige i de to forsamlinger. Her sad mennesker, der i årevis havde taget ansvar for og
havde interesseret sig for deres sparekasse, hvad enten de var menige garanter, sad i det 35 mand store
repræsentantskab, sad i bestyrelsen eller var en af de 23 ansatte. Her var nærvær og fællesskabsfølelse.
Jeg kørte glad og oplivet hjem. Jeg havde mødt mennesker, der gjorde det stik modsatte af, hvad der i al for høj grad
bærer den moderne daglige filosofi, der fører til, at mennesket og nærheden til tingene helt forsvinder.
• Britta Schall Holberg, godsejer, fhv. minister, Hagenskov, Ebberup
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