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1. Indledning 
 
De dansk-vestindiske øer var som koloni aldrig den store økonomiske 
gevinst for Danmark. På nær en kortere periode for knap 200 år siden, 
gav øerne konsekvent underskud. I de sidste år under dansk 
suverænitet prøvede man en sidste gang at ændre dette billede ud fra 
filantropiske og økonomiske overvejelser, og i det arbejde var den 
privatejede Dansk-vestindiske Nationalbank1 en central deltager. Fra 
oprettelsen af banken i 1904 og indtil USA overtog øerne i 1917, 
blomstrede dansk indflydelse og erhvervsliv på øerne, og nærmest for 
første og sidste gang oplevede man en dominerende dansk stilling på 
øerne - om end primært økonomisk.  
 
I forbindelse med salget af de dansk-vestindiske øer til USA i 1917, 
stoppede bankens rolle på øerne dog ikke, selvom det måske havde 
været mest naturligt. Som en af få danske virksomheder vedblev den 
med at have en stor indflydelse på øernes økonomi de næste små 20 
år. På intet tidspunkt glemte den sin danske tilknytning, og den blev 
stort set den sidste tilknytning Danmark havde til de tidligere kolonier. 
At man valgte at drive banken videre efter afståelsen af øerne til USA, 
skyldtes dog ikke filantropiske hensyn, men hovedsageligt et ønske om 
økonomisk gevinst for aktionærerne. Bevæggrunden for bankens 
virksomhed var derfor til dels ændret.  
 
Rollen som en dansk privatejet nationalbank med seddeludstedelsesret, 
i et territorium med amerikansk suverænitet, var dog ikke uden 
problemer. Så længe øerne var en del af det danske rige og dermed 
dets økonomiske orden, var bankens tætte tilknytning til den danske 
valuta og danske nationalbank ikke noget problem. Da øerne 
imidlertid skiftede ejer, og banken dermed kom til at ligge i et land 
med en anden økonomisk orden, blev situationen mere kompliceret. 
På trods af disse spændinger, lykkedes det alligevel at finde løsninger, 
og banken fuldførte sin virksomhed i hele sin periode.  
 
Denne opgave omhandler en periode i de vestindiske øers historie, der 
bød på mange og store omvæltninger for det lille samfund. Ved at 
følge en bank, der som en af de få institutioner overlevede overgangen 
fra dansk til amerikansk suverænitet, tydeliggøres omvæltningerne på 
øerne. Samtidig giver den D.V.N.B.’s historie indblik i de forskellige 
økonomiske ændringer Danmark, USA og de vestindiske øer 
gennemgik i perioden. 
                                                 
1 Banken vil i resten af opgaven blive kaldt D.V.N.B. 
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1.1 Problemstilling 

 
I denne opgave rettes fokus mod to hovedproblemstillinger med 
hensyn til den D.V.N.B.’s virksomhed i relation til dens oprettelse, 
drift og lukning. 
 
Den første problemstilling vedrører selve bankens daglige drift, og 
bankens rolle i den vestindiske økonomi. I denne delbelyses 
udviklingen i bankens forretning fra oprettelsen i 1904 til lukningen i 
1935.  
 
Først belyses baggrunden for oprettelsen af den D.V.N.B, med fokus 
på danske politikere og de fire aktiebesiddende bankers hensigt med at 
oprette banken.  
 
I forbindelse med salget til USA, belyses baggrunden for at opretholde 
bankens virksomhed på de dansk-vestindiske øer efter salget af øerne i 
1917, samt parternes overvejelser omkring et salg af banken før 
koncessionens udløb. Her lægges igen fokus på bevæggrundene hos 
danske politikere og i relationen mellem bankråd og direktion, 
  
Den anden problemstilling omhandler bankens institutionelle 
opbygning samt det monetære system, der blev skabt på øerne i 
forbindelse med oprettelsen af banken i 1904.  
 
I forbindelse med oprettelsen af den D.V.N.B. og det monetære 
system i 1904, klargøres bankens og valutaens institutionelle struktur 
og konstruktion, herunder hvordan de passer ind i den internationale 
økonomiske orden. 
 
Siden belyses, med relation til forholdet mellem USA, Danmark og 
den D.V.N.B., på hvilken måde det monetære systems institutionelle 
opbygning kom til at have betydning for banken i tiden under og efter 
salget til USA i 1916/17, herunder specielt i forhold til dollarkursen og 
guldindløseligheden. 
 
I opgaven vil det løbende blive diskuteret og vurderet om banken 
levede op til sit formål, og i hvilke henseender den kan siges at have 
været en succes. 
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2. Metode, teori og materiale 
 

2.1 Metode og teori 

 
I metodisk henseende er denne opgave en normativ analyse af 
økonomiske og samfundsmæssige forandringer i et afgrænset 
geografisk område, og over en specifik periode, primært gennem et 
studie af en case på et næsten mikrohistorisk niveau. At analysen er 
normativ indbefatter en løbende vurdering og diskussion af relevante 
aktørers indstillinger, interesser og bevægegrunde. Det vestindiske 
pengesystem og den D.V.N.B. fremstilles empirisk i den 
valgte kontekst, som et kontinuerligt narrativt forløb, der anskueliggør 
institutionens tilblivelse, vækst, modning, tilbagegang og afvikling, 
med henblik på at forklare de rationaler og mekanismer af økonomisk, 
social og politisk art, som styrede forløbet. Dette metodiske valg 
behøver ikke begrundes i detaljer, eftersom det ligger inden for 
historiefagets mainstream.  
 
Det valgte emne, den D.V.N.B., fremstilles empirisk på baggrund af 
primært arkivalier fra Rigsarkivet, og heraf hovedsagligt bankens eget 
arkiv, og i særdeleshed korrespondance mellem det københavnske 
bankråd og den vestindiske direktion. Materialet fra arkivet anvendes 
kronologisk så vidt muligt, hvilket understreger de lange linjer som 
institutionen gennemgår økonomisk og institutionelt i hele dens 
levetid. Den D.V.N.B.’s arkivmateriale har så vidt vides ikke været 
brugt før som kildetekster, og opgavens mål er derfor, at beskrive en 
case der ikke tidligere er blevet behandlet historisk. Dette er samtidig 
argumentet for at gribe opgaven ideografisk an som bagvedliggende 
metodiske princip. 
 
Idiografisk videnskab beskriver eller forklarer enkeltfænomener, og er 
en bestræbelse på at skabe et klart billede af dele af samfundet ved 
at vise det som en konkret forandringsproces. Modsat står det såkaldt 
nomotetiske. Nomotetiske videnskaber leder efter naturlove, og prøver 
at forklare generelle strukturer i samfundet ved brugen af 
abstraktioner, almene love og et systematisk anvendt begrebsapparat 
som de centrale redskaber til forståelse af den samfundsmæssige 
virkelighed. Denne modsathed behøver dog ikke være en dikotomi, 
idet de to poler netop har en spænding imellem hinanden; de er ikke 
gensidigt udelukkende, men kan gå i dialog. 
 

[6] 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Naturlov
http://da.wikipedia.org/wiki/Natur


Opgavens relevans kan over for kritikken om at den D.V.N.B. er en 
lukket og afsluttet detalje i det større historiske billede, forklares med 
at institutionen er med til at tydeliggøre vilkår og sammenhænge, som 
ikke blot er af lokal interesse, men som også genfindes i mange 
konkrete sammenhænge i den moderne verden. Deraf følger, at mens 
opgavens struktur og måde at argumentere på, ikke på et overordnet 
plan er styret af en specifik teoretisk indgangsvinkel, så er der dog 
enkelte teoridannelser som er nødvendige at inddrage. Både for at 
kunne forklare dele af stoffet på forsvarlig vis, og som en måde at 
skabe perspektiv i en større forståelsesramme. 
 
Det drejer sig generelt om pengeforsyningen og dens institutionelle 
mekanismer som betingelse for at samfundet kan fungere og 
udvikles. I særdeleshed drejer det sig om forholdet mellem et områdes 
lokale monetære system og den økonomiske orden i resten af verden, 
som det lokale område vekselvirker med. Et forhold som medieres via 
et valutasystem. Specialbegreber og enkelte grundlæggende teorier om 
penge- og valutaforhold inddrages derfor i den historiske fremstilling 
og har en væsentlig betydning for sagsfremstilling og tolkning af 
begivenheder, også selv om de metodisk er underordnede elementer.  
  
Det er som et næsten mikrohistorisk studie i dels penge- og 
valutasystemets elementære virkemåde og typiske problemer, dels den 
sene kolonistats udfordringer, at forbindelsen mellem denne opgaves 
metodiske princip, teoretiske elementer og empiriske substans bedst 
kan betegnes. 
 

2.2 Materiale 

 
Opgavens centrale dele bygger hovedsagligt på den D.V.N.B.’s eget 
arkiv, som i dag kan beses på Rigsarkivet. I forbindelse med bankens 
endelige lukning i 1935, blev materialet samlet sammen, og 
efterfølgende arkiveret i Rigsarkivet under sit eget arkivnummer2. 
Kildematerialet dækker hele perioden fra 1903, hvor bankens bankråd 
mødtes første gang, og til det endelige regnskab for likvidationen i 
1938/39. Materialet er på et tidspunkt blevet sorteret ret grundigt, og 
det er i dag let at navigere rundt ved hjælp af registranten. I 
forbindelse med oprettelsen af arkivet blev der også lavet et 
stikordsregister, som giver et ganske godt overblik over arkivalierne3. 
 
                                                 
2 Rigsarkivet. Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske Nationalbank. Arkivnummer: 

2429. 
3 Arkivmateriale 20: Stikordsregister. 
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Et andet informationsrigt materiale vedrører generalforsamlingerne i 
banken4. Ud over at indeholde det årlige regnskab, findes der for de 
fleste år også en årsberetning. Specielt årsberetningerne er gode til at 
give bankens officielle version af årets økonomiske udvikling og et 
samtidigt et billede af de vestindiske forhold. Herunder ikke blot de 
økonomiske forhold, men oftest også forhold af mere generel 
samfundsmæssige karakter.  
 
Ofte vil aktievirksomheders årsberetninger i andre sammenhænge 
have en tendens til at fremstille den aktuelle situation i et så positivt lys 
som muligt, for derigennem at øge salget af den pågældende 
forretnings aktier. Hos den D.V.N.B. var dette ikke på samme måde 
tilfældet, da alle aktier befandt sig på sikre hænder, og det kan derfor i 
højere grad ses som en orientering fra direktions side. Direktionens 
motiver og indstillinger i forhold til lokalsamfundet tydeliggøres ved at 
det primært var dem, der skrev årsberetningerne.  
 
Ud over materialet om generalforsamlingerne er der i opgaven gjort 
intensiv brug af arkivets materiale om Guldindløsning, 
Likvidationsberetning, Regnskab 1923, Salgsplaner og Trykt materiale, som 
alt sammen er arkiveret selvstændigt i arkivet. Specielt materialet om 
guldindløsningen giver indblik i bankrådet og direktionens motiver og 
holdninger på daværende tidspunkt, hvilket bliver tydeliggjort 
sidenhen i opgaven. I den forbindelse skal særligt en rapport fra 
direktionen til bankrådet i 1924 fremhæves5. Her beskrives bankens 
institutionelle udvikling fra 1914 til 1924 i detaljer, og den giver derfor 
et godt indtryk af direktionens syn på hvad der skete i disse vigtige år. 
 
Det meste materiale i arkivet stammer fra bankens direktion, og det er 
tydeligt at netop direktionen har været primus motor i 
korrespondancen. På grund af direktionens fysiske placering på øerne, 
giver materialet derfor en god fornemmelse for de samtidige forhold 
på øerne, og specielt da direktionen løbende skulle informere det 
magtfulde bankråd, der befandt sig i København. Man fornemmer 
altid en stor grad af loyalitet mellem direktionen og bankrådet, og på 
intet tidspunkt er der nogen form for afstandstagen eller distancering i 
forholdet imellem dem. Magtrelationerne er altid klare, og bygger på 
bankrådets fuldkomne magt.  
 
Stort set alt materiale fra direktionens side er samtidig på dansk, 
hvilket er bemærkelsesværdigt, da øerne reelt var et engelsktalende 

                                                 
4 Arkivmateriale 10 til 13: Generalforsamlinger 1906 – 1937. 
5 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 2. 
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område gennem alle 30 år. Direktionen havde ud over kontakten til 
bankrådet, kun ringe kontakt med moderlandet og det danske sprog 
selv i tiden før salget, hvilket kun blev forstærket efterfølgende. At 
man valgte at benytte det danske sprog i al korrespondance, må derfor 
betragtes som et ønske om at understrege det danske sindelag og 
loyalitet overfor bankrådet fra direktionens side. Kildemateriale fra 
bankrådets del af korrespondancen, findes i form af alle deres afsendte 
breve i protokollerne med kopibøgerne6, og det er derfor muligt at 
opleve sagerne fra begge sider. Disse kopibøger virker næsten også 
komplette. 
 
To betænkninger med baggrund i den danske Rigsdag, har haft stor 
betydning for denne opgave. Først og fremmest anvendes 
betænkningen fra kommissionsundersøgelsen, der blev lavet på 
baggrund af det mislykkede salgsforsøg i 19027. Heri beskrev 
embedsmænd udsendt af den danske Rigsdag, mulighederne for at 
udvikle øerne i positiv retning. Heraf blev den D.V.N.B. og 
valutasystemet en central del. Betænkningen giver opgaven et tydeligt 
udgangspunkt, og den markerer starten på den udvikling, som øerne 
gennemgik de næste 20 – 30 år, og som beskrives i denne opgave. I 
forlængelse heraf inddrages materialet fra de efterfølgende 
forhandlinger i Rigsdagen i forbindelse med vedtagelse af loven om 
valutasystemet og den D.V.N.B8, og heri får man indblik i den 
politiske tilgang og diskussion. Den anden betænkning udkom på 
baggrund af muligheden for et salg af øerne til USA i 1916, og den 
heraf strandede vedtagelse i Rigsdagen. Betænkningen blev udarbejdet 
af politikere der som udgangspunkt havde taget stilling, og den kan 
derfor hovedsagligt bruges til at betragte deres motiver. Betænkningen 
er dog igen god til at markere et tydeligt spring i udviklingen på øerne, 
og flere af denne betænknings konklusioner får konsekvenser for det 
efterfølgende forløb.  
 
Den amerikanske kongres udgav i januar 1920 en rapport om 
forholdene på de vestindiske øer, og denne har været helt uundværlig i 
forhold til at beskrive det officielle amerikanske syn på øernes status9. 
Rapporten blevet udarbejdet på baggrund af den afsluttede 
verdenskrig, og kan ses som udtryk for et ønske om at se nærmere på 
situationen på øerne. Et seks sider langt afsnit beskriver øernes 
                                                 
6 Arkivmateriale 1: Protokoller og Arkivmateriale 12: Fold nr. 4. 
7 Betænkning over forholdene paa de Dansk-Vestindiske øer. Afgiven af den ved 

allerhøjeste resolution af 18. november 1902 anordnede vestindiske kommission. 
8 Rigsdagstiende. Forhandlinger paa folketinget. 56de ordentlige samling 1903-
04 og Rigsdagstiende. Forhandlinger paa landstinget. 56de ordentlige samling 
1903-04. 
9 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 1. 
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”currency question”10, og tonen er ret kritisk over det bestående 
institutionelle system, herunder i særdeleshed den danske rolle i 
pengevæsenet. Rapporten fremstår gennemarbejdet og 
veldokumenteret, og den er derfor god at holde op mod de samtidige 
overvejelser man havde i den D.V.N.B. omkring de samme emner. 
 
Med hensyn til litteratur er det begrænset, hvad der findes på dansk i 
forhold til perioden fra 1902 til 1916. Hovedsageligt beskæftiger den 
litteratur, der findes om den danske koloni, sig med slavespørgsmål, og 
man må derfor stort set holde sig til de to brede fremstillinger af 
øernes historie, Ove Hornby’s Kolonierne i Vestindien11 og de fire bind 
af samleværket Vore gamle Tropekolonier12. Fremstillingerne giver lange 
linjer i øernes historie, og samtidig er deres fremstilling af øernes 
økonomiske udvikling i et længere perspektiv, god til at sætte perioden 
1903 – 1917 ind i et større billede. Desværre dækkes tiden efter 1917 
kun sporadisk, og man må derfor i denne periode hovedsagligt 
anvende amerikanske kilder. Dem findes der en del af, men de 
beskriver desværre kun de større samfundsmæssige begivenheder i 
samtiden.  
 
Med hensyn til tematikken omkring guldstandarden og udviklingen i 
forhold til guldindløseligheden, findes der en mængde dansk og 
udenlandske litteratur og tidsskriftartikler, som alle behandler 
spørgsmålene på et dansk eller internationalt plan. Ingen kilder berører 
dog direkte forholdene på de vestindiske øer eller Caribien generelt, og 
i denne forbindelse er man derfor afhængig af forskelligt materiale fra 
den D.V.N.B.’s arkiv. For en dansk tilgang til guldstandarden og 
guldindløselighed er Poul Nyboe Andersens Fra guldfod til clearing13 
helt uundværlig, mens Dansk Pengehistorie14 er god til at give et bredere 
dansk billede af de økonomiske forhold i perioden. For en teoretisk 
tilgang til guldstandarden har specielt Robert Mundells bog The Future 
of the International Financial System 15 og Ronald I. McKinnons 
tidsskriftsartikel Rules of the Game: International Money in Historical16 været 
uundværlige. For mellemkrigstidens økonomiske problemer er 
primært brugt Barry Eichengreen og Peter Temins The Gold Standard 
and the Great Depression17. 
 

                                                 
10 Ibid.: p. 32 – 37. 
11 Hornby, 1980 
12 Bro-Jørgensen, 1966; Vibæk, 1966; Skrubbeltrang, 1966; Nørregaard; 1966.  
13 Andersen, 1942. 
14 Svendsen, Hansen, Olsen, Hoffmeyer, (I) & (II), 1968. 
15 Mundell, 1972 
16 McKinnon, 1993 
17 Eichengreen, Temins, 1997. 
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Herudover anvendes forskellig litteratur og tidsskrifter mere eller 
mindre perifert i forskellige sammenhænge. Opgaven er dog generelt 
kendetegnet ved at hæfte det meste af sin argumentation op på den 
D.V.N.B.’s arkiv, og dette arkiv er derfor helt definerede i forhold til 
opgavens konstruktion og struktur. Ekstern litteratur bliver primært 
brugt til en bredere samfundsmæssig forståelse, og til en teoretisk 
uddybning af større økonomiske problematikker.  
 
I forhold til den kildekritiske anvendelse af arkivmaterialet fra den 
D.V.N.B., er det selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, at specielt 
kommunikationen mellem direktionen og bankrådet var præget af en 
stor geografisk afstand, og at de to parter derfor ofte ikke kunne tjekke 
op de givne oplysninger rent fysisk. Det var derfor i høj grad et 
spørgsmål om tillid mellem de to. I arkivet bliver sagerne dog ofte 
belyst fra begge parter, og det underbygger konklusionernes 
troværdighed. 
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3. De vestindiske øers historie frem til 1940 
 
I dette kapitel gennemgås de vestindiske øers historie kronologisk. 
Både i en bredere samfundsmæssigramme, og i særdeleshed med et 
specifikt fokus på den økonomiske situation. Første afsnit behandler 
den samfundsmæssige og politiske historie på øerne fra tiden op til 
den D.V.N.B.’s oprettelse, og frem til slutningen af 1930’erne. Målet 
med afsnittet er at sætte bankens oprettelse og drift ind i en 
samfundsmæssig kontekst.  
 
Efterfølgende fokuseres på øernes historie ud fra et økonomisk og 
finansielt perspektiv. Her lægges særlig vægt på de finansielle og 
økonomiske muligheder, øerne besad frem mod oprettelsen i 1903, 
samt det økonomiske landskab banken blev oprettet i. Endvidere vil 
de monetære forhold blive berørt, og her vil de kaotiske forhold, der 
fandtes i lange perioder, tydeligt fremgå. Endelig vil afsnittet klargøre 
de forskellige økonomiske muligheder, som St. Croix og St. 
Thomas/St. Jan18 havde, og følgelig de forskellige typer af økonomier, 
der fandtes på øerne. 
 

3.1 De vestindiske øers historie frem til 1940 

 
Med den stadig dårligere økonomi som de vestindiske øer oplevede i 
slutningen af det 19-århundrede, faldt den danske interesse i at 
beholde dem19. Da USA begyndte at udvise interesse efter 
afslutningen af borgerkrigen i 1865, var Danmark derfor indstillet p
at sælge

å 
, 

erlag i 1864. 

                                                

20. USA's interesse udsprang af den såkaldte Monroe-doktrin
der slog fast at USA ville modsætte sig alle yderligere forsøg på 
kolonisation i den vestlige halvklode fra europæiske magter21. USA så 
meget nødigt at Preussen eller Østrig overtog de danske kolonier, 
hvilket var en mulighed i tiden efter det danske ned
 
Efter flere forhandlinger mellem USA og Danmark, der forgik meget 
forsigtigt, så andre europæiske magter ikke blev stødt, kom man i 1867 
frem til en pris på 7,5 millioner dollars i guld for St. Thomas og St. 
Jan, hvilket var stort set det samme som USA havde givet for Alaska 

 
18 Når St. Thomas fremover benævnes, vil dette implicit også indbefatte St. Jan. 

Dette skyldes, at St. Jans betydning i forhold til økonomien i samfundet var 
minimal.  

19 Hornby, 1980: p. 293 – 300. 
20 Tansill, 1966: p. 5 – 77. 
21 Hornby, 1980: p. 295. 

[12] 
 



på samme tid22. St. Croix indgik ikke i købet som følge af frygt for 
Frankrigs reaktion, da de havde inkluderet en klausul om førsteret til 
køb, da de solgte øerne til Danmark i 1733. Der blev afholdt en 
afstemning på øerne, og et overvejende flertal gik ind for en afståelse. 
Det samme gjorde Rigsdagen og dagspressen i Danmark, og i 1868 var 
man klar til at sælge. Man ventede blot på at USA ratificerede aftalen. 
Dette skete dog aldrig, og i 1870 sagde de endelig nej på baggrund af 
et ønske om at fokusere på den interne kolonialisering af kontinentet.  
 
Den næste chance for salg fik danskerne i 1902. USA's interesse i 
opkøb af øerne voksede igen på baggrund af Monroe-doktrinen samt 
rygter om et muligt salg af St. Jan til Tyskland i årene inden 
århundredeskiftet. Tilbuddet fra USA i 1900 var faldet til 3,5 million 
dollars for alle tre øer, og det lykkedes kun at få det hævet til 3,75 
millioner. Samtidig kunne øernes befolkning ikke forvente at få fuldt 
statsborgerskab med det samme, hvilket ellers var en vigtig prioritet 
fra dansk side. 
  
I Danmark var kongen, Christian 9. nu ikke meget for salget, og 
sagerne blev ikke forbedret af systemskiftet i 1901, hvor den gamle 
Højreregering blev afløst af et rent venstreministerium. Den nye 
politiske ledelse under J.H. Deuntzer havde tætte forbindelser til 
kredsen omkring H.N. Andersen og ØK, der var meget mod salget af 
øerne, og som troede på en fremtid under dansk ledelse23. Deuntzer 
fortsatte dog forhandlingerne, og det lykkedes at få hævet salgsprisen 
til fem millioner dollars, hvilket amerikanerne accepterede for at få en 
hurtig afslutning på forhandlingerne. Aftalen blev underskrevet den 
24. januar 1902 i Washington, og allerede i februar var den ratificeret 
af USA.  
 
I Danmark var oppositionen ved at gøre sig gældende, og med støtte i 
kongehuset var den ved at vende stemningen for salget. Igen med 
hjælp fra kredsen omkring ØK, og på trods af en vedtagelse i 
Folketinget, faldt forslaget om salg endelig i Landstinget i oktober 
1902 med det mindste mulige flertal?24. USA tog afslaget pænt, da det 
samtidig ikke så ud til at et salg til Tyskland var realistisk, og samtidig 
vidste man fra amerikansk side, at det blot var et spørgsmål om tid, før 
øerne tilfaldt dem. I Danmark blev resultatet, at man igen prøvede at 
reformere samfundet på øerne, og det var i denne proces at den 
D.V.N.B. blev skabt.  
 
                                                 
22 Ibid., p. 297 – 300. 
23 Hornby, 1980: p. 345. 
24 Nørregaard, 1966: p 56 – 75. 
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I 1914 brød før første verdenskrig brød ud, og der opstod igen en 
amerikansk interesse for de Dansk Vestindiske øer25. Forhandlinger 
blev ført, og i 1916 nåede man til enighed med amerikanerne. Den 31. 
marts 1917 overtog den amerikanske regering myndighed med alle 
øerne. Den 6. april samme år gik USA ind i verdenskrigen på allieret 
side, og deres interesse i at købe øerne blev dermed understreget. På 
grund af de militære overvejelser, blev det den amerikanske flåde der 
først overtog administrationen af øerne, og de blev drevet som en 
militærbase26.  
 
Den private amerikanske kapital udeblev dog. Vigtigst var det dog, at 
øernes sukkerproduktion ikke fik den samme status med hensyn til 
afgifter som resten af USA. Dette havde været en af de store 
forhåbninger op mod salget, og den amerikanske importtold var 
derfor en stor forhindring. Da USA samtidig i januar 1920 indførte 
generelt spiritusforbud, ramte det ekstra hårdt. Konsekvensen var en 
svag økonomi, og en deraf følgende stor udvandring til det 
amerikanske fastland. 
 
Modstanden mod den amerikanske flådes administration af øerne 
voksede støt, og i 1929 blev en undersøgelse af forholdene sat i 
værk27. Resultatet blev, at administrationen blev overført til civil 
kontrol den 27. februar 1931. Desværre betød det også, at flåden trak 
sit personel væk, og som konsekvens mistede øerne 280 
arbejdspladser. Det var en økonomisk katastrofe for øerne, hvil
blev forstærket af den generel

ket 
le depression i USA.  

                                                

 
Det var på den baggrund at præsident Herbert Hoover besøgte øerne 
den 25. marts 1931, og efter blot nogle timer på øerne, kom med den 
berømte udtalelse om at de var ”an effective poorhouse”28, og at han var 
ked af at USA overhovedet havde købt dem. Det skabte naturligt nok 
en meget dårligt stemning på øerne, specielt rettet mod USA, og 
1930’erne kom til at stå som det værste årti man havde oplevet, fyldt 
med social uro, politiske intriger, udnyttelse af de fattige og en generel 
økonomisk nedtur af et omfang, man trods alt ikke havde oplevet 
tidligere29.  
 
Op gennem 30’erne prøvede de civile guvernører dog at forbedre 
situationen, og hertil fik de meget hjælp af den nye præsident, Franklin 

 
25 Salget af øerne bliver indgående behandlet i kapitel 7. 
26 Hornby, 1980: p. 384 – 385 
27 Ibid., p. 82 – 83. 
28 Evans, 1945: p. 289. 
29 Creque: 1968: p. 86. 
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D. Roosevelts Organic Act fra 1936, som kom efter hans besøg på 
øerne i 1934130. Han troede modsat præsident Hoover på en fremtid 
for øerne, og mange initiativer blev sat i gang: sygdomsbekæmpelse, 
dræning af sumpe, bygning af veje og det, der skulle blive så vigtigt i 
fremtiden; øget infrastruktur for turisme. For de lokale beboere var 
det dog det amerikanske statsborgerskab, der var vigtigst. For første 
gang blev de fuldt ud anerkendt som andet end tidligere danskere.  
 

3.2 Øernes finansielle situation frem til 1904 

 
De økonomiske forhold og muligheder på de vestindiske øer har været 
meget forskellige, alt efter om man var plantageejer på St. Croix eller 
en storkøbmand med eget pakhus på St. Thomas. Begge var dog 
afhængige af verdensmarkedet, og de forskellige udsving og tilstande 
man her oplevede. Fred betød lave verdensmarkedspriser for sukker 
og uhindret skibsfart for andre nationer, mens krig og uro i de 
omkringliggende lande, gav mulighed for store fortjenester for begge 
øer. Måden hvorpå de to øer tjente penge, var dog meget forskellige.  
 
Selv om øerne blev betragtet som en administrativ enhed31, var deres 
økonomiske forudsætninger og forretningsmæssige muligheder som 
sagt ikke ens, og i perioden fra danskernes overtagelse og til 
D.V.N.B.’s oprettelse, udviklede de sig derfor forskelligt. Ved det 
mislykkede salg i 1902 var situationen på øerne dog nogenlunde ens. 
Økonomisk var alle øerne gået kraftigt tilbage fra fordums storhed, og 
de finansielle muligheder var stærkt begrænsede.  
 
På grund af øernes meget forskellige forudsætninger, analyseres øernes 
økonomiske udvikling frem til 1902 hver for sig i de følgende afsnit. 
Den reelle økonomiske adskillelse mellem øerne var selvfølgelig ikke 
fuldstændig, idet der eksempelvis blev dyrket sukker på St. Thomas og 
blev handlet på St. Croix, men den generelle tendens i forhold til deres 
økonomi, var dog klar.  
 
For at forstå den økonomiske kontekst som D.V.N.B. oprettedes i, 
redegøres der i det følgende afsnit for den finansielle orden på øerne 
frem til oprettelsen i 1904 - 05. Herved synliggøres den nedadgående 
økonomiske rutsjetur som de vestindiske øer gennemgik. Efter en 
kortere gennemgang af det monetære system i perioden, fokuseres der 

                                                 
30 Evans, 1945: p. 327 – 343. 
31 St. Croix og St. Thomas / St. Jan havde dog i længere perioder hvert deres 

folkevalgte råd. 

[15] 
 



på St. Croix og øens plantagedrift. Endelig gennemgås øen St. Thomas 
og de muligheder for handel, som havnen i Charlotte Amalie gav.  
 

3.1.1 Den monetære orden op til 1904 

I dette afsnit fokuseres på perioden omkring oprettelsen af den 
D.V.N.B., da der i denne periode udvikledes en form for 
betalingsmiddel på de vestindiske øer, og dermed et reelt finansielt 
system. Et system, der ofte ændrede karakter, og som derfor aldrig gav 
øerne det stabile økonomiske system, som sandsynligvis havde været 
gavnligt. 
 
I 1849 lavede man en nyordning af pengesystemet, og det blev 
fastslået at 100 vestindiske dollar var lig med 156 ¼ rigsdaler 
vestindiske courant, der havde været den hidtidige møntenhed 32. I den 
sidste periode frem mod bankens oprettelse var omregningen derfor 
som følger: 1 vestindisk dollar = 5 franske franc = 3,60 danske kroner. 
På trods af, at der fandtes en egen møntenhed på øerne omkring år 
1900, var der ingen større mønter til betaling, og der blev derfor 
hovedsageligt brugt de spanske guldmønter Alfonsoer og Dubloner. I 
øens egen mønt fandtes der kun 20, 10, 5 og 3 cents stykker i sølv, og 
1 cents stykke i bronze. De måtte dog kun bruges til mindre 
betalinger, og man var derfor afhængig af andre betalingsformer. 
 
I store perioder af øernes historie foregik de fleste af øernes større 
transaktioner derfor ved hjælp af de af staten udstedte kreditbeviser33. 
Problemet strakte sig langt tilbage i tiden, og allerede i 1788 udstedtes 
de første kreditbeviser af den danske konge, da man på øerne led af 
stor pengemangel34. Der udstedtes beviser til en værdi af 120.000 Rdl 
v.C., som dog kun måtte sættes i omløb som udlån til producerende 
ejendommes forbedringer. 
  
Pengene blev udbetalt i papirsedler af varierende størrelse, men da den 
mindste var en 20 R seddel, mente man ikke, at det ville forstyrre det 
almindelige skillemøntsystem. Man regnede heller ikke med, at 
papirpengene ville få nogen uheldig indflydelse på troværdigheden, da 
de udlåntes mod sikkert pant, og de kunne derfor også bruges som 
betaling til de offentlige kasser. Når sedlerne var udbetalt kunne de 
betragtes som almindeligt betalingsmiddel, og staten garanterede for 
værdien på linje med anden form for skillemønt. 
                                                 
32 Wilcke, 1930: p. 273 – 274. 
33 Wilcke, 1929: p. 434 – 451. Dette gælder også perioden frem mod bankens 

oprettelse. 
34 Ibid., p. 434. 
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I 1837 blev St. Thomæ Bank oprettet af en gruppe købmænd og 
borgere på øen, og i den forbindelse trykte den penge med sikkerhed i 
egen værdibeholdning35. Det samme gjorde den samtidige Colonial 
Bank, men de tidligere statslige kreditbeviser fortsatte med at være 
gyldige, og ved D.V.N.B.’s oprettelse fandtes de derfor stadig i omløb 
på øerne. De fandtes da i størrelserne 2, 5,10, 50 og 100 til en værdi af 
95,741 vestindiske $, hvilket svarede til 382.964 kroner36. Det blev den 
nye banks opgave at indløse dem mod forlangende. 
 
Det monetære system i Dansk Vestindien skiftede ofte karakter 
gennem perioden. Ofte var det udenlandsk mønt der dominerede, 
hvilket skyldtes det meget internationale miljø på øerne samt behovet 
for handel med de omkringliggende samfund. Selvom der fandtes et 
officielt møntsystem var det ofte præget af mangel på guldskillemønt, 
og handel folk imellem foregik derfor ofte med andre betalingsmidler. 
Manglen på penge skabte dog problemer for det økonomiske system, 
og de statslige kreditbeviser blev en stabil løsning. Det skabte en 
kapital på øerne, der kunne bruges til udvikling og modernisering, 
hvilket ofte var tiltrængt i det 19. århundrede. Kreditbeviserne havde 
dog begrænsninger i deres brug. Selvom de var udstedt af staten, og 
derfor blev betragtet som statsgæld, var der ikke krav om indløselighed 
til metal. Pengene var derfor tvunget til kun at cirkulere på øerne samt 
ved indbetalinger til de lokale offentlige kasser, og de kunne dermed 
ikke bruges i international handel. Ved overgangen til det 20. 
århundrede var der i høj grad brug for et stabilt og anerkendt 
pengevæsen. 
 

3.1.2 De økonomiske forhold op til 1904 

Dette afsnit vil gennemgå tiden fra starten af det 18. århundrede, og 
frem til oprettelsen af den D.V.N.B. i 1904-05. Fokus vil være på St. 
Croix’s og St. Thomas økonomiske udvikling, herunder en 
gennemgang af de banker, der fandtes forud den D.V.N.B. Målet er at 
analysere den økonomiske udvikling øen gennemgik og redegøre for 
de årsager, der bevirkede den.  
 
Lavkonjunktur prægede stort set St. Croix i hele perioden indtil salget 
af øerne i 1917. I tiden omkring 1870 var de fleste af plantageejerne 
insolvente37. Efter de mislykkede salgsforhandlinger i 1866 ønskede 

                                                 
35 Se bilag 1. 
36 Betænkning af 18. november 1902: p. 105 (noten). 
37 Sveistrup, 1942: p. 69. 
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den danske regering at give direkte subsidier, men forslaget faldt i 
Folketinget. I stedet oprettede man, Fælleskogeriet for at afhjælpe den 
dårlige økonomiske udvikling. De økonomiske forhold på øerne blev 
ikke meget bedre de næste 30 år, og efter de mislykkede forhandlinger 
i 1902, prøvede man en sidste gang at vende den dårlige udvikling. 
 
De økonomiske problemer for plantageejerne i perioden op mod 
bankens oprettelse indeholdt to problemstillinger, der tilsammen 
fastlåste dem i en ond cirkel. Først var der den konstante høje 
gældsætning. De fleste plantageejere havde som oftest et kort 
økonomisk sigte, og for mange var målet en hurtig opnåelse af 
formue, og en efterfølgende tilbagevenden til fædrelandet. De 
gældsatte sig derfor tit hårdt i håbet om at opnå hurtige gevinster ved 
prisstigninger. Under de dårlige konjunkturer i slutningen af 
århundredet var mulighederne for afbetaling af gælden ikke tilstede, og 
omkring århundredskiftet var gælden blandt øens beboere stor.  
 
Det andet problem handlede om de dårlige muligheder for at opnå ny 
kapital, og de deraf følgende manglende muligheder for løbende 
investeringer i modernisering af driften på plantagerne. Øernes 
generelle dårlige økonomi har gjort deres kreditværdighed lav eller ikke 
eksisterende i udlandet, og kapitaludvidelser hjemme i Vestindien har 
været meget begrænset. Blandt andet på grund af de dårlige 
lånemuligheder hos de lokale banker, hvor udlånsrenten var meget høj, 
og som ikke gav lån mod sikkerhed i fast ejendom38. Dermed fik 
øernes plantager aldrig skabt en modernisering af driften. Statens 
forsøg med oprettelse af Fælleskogeriet løste ikke problemet, og ved 
oprettelsen af D.V.N.B var plantagedriften i en sørgelig forfatning. I 
kombination med den høje gældsætning, var der dårlige muligheder 
for at deltage i den internationale verdenshandel. 
 
Handelsmæssigt begyndt nedgangen for St. Thomas i 1850’erne som 
følge af øget konkurrence. Handelen ændrede også karakter. Med 
dampskibets opfindelse i starten af 1800-tallet, blev konstante 
kulleverancer nødvendige, og St. Thomas blev på grund af sin 
placering og gode havn en central spiller i Caribien39. Handelen med 
bunkerkul blev i de næste årtier den vigtigste opgave for handelshusene 
på øerne, men det kunne ikke vende den nedadgående kurve. I 
slutningen af 1800-tallet begyndte skibene at kunne medføre kul nok 
til eget forbrug, og den negative kurve for St. Thomas fik et yderligere 
knæk.  

                                                 
38 Wilcke, 1930: p. 282.  
39 Vibæk, 1966: p. 124 og Hornby, 1980, p. 232. 
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Enkelte positive ting skete der dog i den sidste periode op mod 
D.V.N.B.’s oprettelse. I 1851 valgte britiske The Royal Mail Steam Packet 
Company havnen på St. Thomas som deres hovedstation i Vestindien, 
hvilket medførte en regelmæssig forbindelse med Europa40. Selskabet 
var med til at øge havnens betydning som bunkerstation, og det var 
derfor et tab, da farten ophørte i 1885. Heldigvis for øerne var et 
andet selskab, Hamburg-Amerika-Linien41, begyndt at sejle regelmæssigt 
mellem Hamborg og St. Thomas, og i perioden op mod åbningen af 
D.V.N.B, var dette selskab uden sammenligning den vigtigste 
økonomiske aktør på de vestindiske øer42. 
 
I modsætning til St. Croix var kapitalen og ressourcerne til stede, når 
lejligheden bød sig på St. Thomas. Selv i forhold til datidens Danmark, 
var øernes bankvæsen - i hvert fald i den tidlige periode - ganske godt 
udviklet, men i det lange løb havde det ikke den store effekt på øernes 
økonomi. Alt for meget var bundet op på havnen og handelen, og da 
denne svigtede, havde det alvorlige konsekvenser for øerne. Man 
havde valgt ikke at satse på andre industrier, og der fandtes derfor 
stort set ikke produktionsvirksomheder på øerne. Det havde 
sandsynligvis ikke haft store chancer for succes, men det havde 
alligevel givet øerne et andet ben at stå på, hvis havnedriften gik helt i 
stå. 
 
Da en vestindisk kolonialbank med hovedsæde i London overvejede at 
oprette en filial i området, vakte det derfor stor opstandelse. For at 
beholde pengemarkedet på øerne, søgte fremstående handelsfolk 
derfor i 1836 den danske regering om lov til selv at oprette en bank. 
Selv om man endnu ikke havde fået den officielle godkendelse, åbnede 
St. Thomæ Bank 28. januar 1837 43. Banken skulle have en aktiekapital 
på ½ million dollars, og ud over almindelig bankvirksomhed trykte 
den penge, svarende til det dobbelte af den til en hver tid indskudte 
aktiekapital + reservefond. Banken gik fint og efter et halvt år blev der 
udbetalt 12 % i udbytte.  
 
Svaret fra Danmark var ikke at reagere, selvom Nationalbanken følte 
sig gået for nær, da den ikke havde givet tilladelse forud. Jens Vibæk 
forklarer reaktionen med ordene: ”…hvad øjet ikke ser, har hjertet ikke 
ondt af44”. Den danske regering var bevidst om, at gode finansielle 

                                                 
40 Vibæk, 1966: p. 120 - 124. 
41 Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Gesellschaft. Også kaldet Hapag.  
42 Nørregaard, 1966: p. 25 – 26. 
43 Wilcke, 1929: p. 446 – 451. 
44 Vibæk, 1966: p. 309. 
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muligheder var en nødvendighed for St. Thomas’ handel. Resultatet 
blev, at man aldrig anerkendte bankens privilegier officielt, men 
accepterede dens eksistens de facto. Banken levede i bedste velgående 
indtil den gik fallit i 1898 som følge af underslæb med bankens kapital. 
 
Efter St. Thomæ Banks fallit, var der på øerne to mindre sparekasser 
samt en filial af den engelske Colonial Bank. De to sparekasser var 
meget små, og de henvendte sig kun til private kunder45. Den engelske 
Colonial Bank var blevet oprettet allerede i 1836, året før St. Thomæ 
Bank, og ligesom denne bank, kørte Colonial Bank i lang tid med pæne 
overskud. Dens udlånspolitik var dog hård, og den gav for eksempel 
ikke lån mod pant i fast ejendom46. Banken fokuserede primært på 
international shipping, og den var derfor bundet tæt op på St. Thomas’ 
økonomiske op og nedture. 
 
Øens generelle nedgang i slutningen af det 19. århundrede ramte 
derfor denne bank ekstra hårdt, og Colonial Bank var heldig at St. 
Thomæ Bank fallerede i 1898. Øernes økonomi var kun stor nok til at 
opretholde en enkelt bankvirksomhed, og dette ændrede sig ikke efter 
D.V.N.B.’s oprettelse i 1903. På nær lån taget mod sikkerhed i fast 
ejendom, drev Colonial Bank samme slags virksomhed som sin nye 
konkurrent, men det var alligevel denne bank, der til sidst måtte lukke 
i 1916. Dette skete efter et mislykkes salgsforsøg til en canadisk 
bank47. 

                                                 
45 Zabriskie, 1918: p. 118 – 123 og Nørregaard, 1966: p. 84. Der findes meget lidt 

materiale om dem.  
46 Wilcke, 1930: p. 282. 
47Zabriskie, 1918: p. 119 
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Afsnit II – 1903 til 1914 
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4. Begivenhedsforløbet 1892 - 1914 
 
Den Dansk-vestindiske Nationalbank blev ikke skabt fra den ene dag 
til den anden. Processen var langstrakt, og der skulle gå mere end 12 år 
fra der første gang blev udtrykt ønske om en nyordning at det 
monetære system i de danske kolonier, til den D.V.N.B. kunne åbne 
sine døre. Det var ikke fordi øerne ikke havde brug for en løsning af 
de økonomiske problemer i perioden, men forhandlinger blev aldrig 
ført til ende, og planerne forblev i skrivebordsskuffen.  
 
En vigtig grund til at genoptage planerne var de mislykkede 
salgsforhandlinger i 1902, og den efterfølgende kommission af 18. 
november 1902. Kommissionen var blevet nedsat af den danske 
Rigsdag, for at finde områder hvor øerne kunne hjælpes til en bedre 
tilværelse og økonomi. Den gjorde det tydeligt for den danske regering 
og lovgivende forsamling, at økonomiske forandringer var nødvendige 
på øerne, og at det skulle gå hurtigt. Både for øernes og den danske 
statskasses skyld.  
 
Kun tre år senere var banken klar til at åbne. Daværende 
finansminister Christopher Hage var primus motor bag oprettelsen af 
banken, og han udformede i samarbejde med fire banker, 
Nationalbanken, Privatbanken, Landmandsbanken og Handelsbanken, 
et forslag til bankens udformning og til det nye møntsystem. Forslaget 
fik bred opbakning i Rigsdagen. Under både kommissionens arbejde 
og den efterfølgende lovbehandling, fornemmer man at 
bevæggrundene bag oprettelsen af banken i lige så høj grad skyldtes 
nationale og filantropiske hensyn, som økonomiske. At banken var 
økonomisk uafhængig af tilskud fra Danmark, lå dog i lige så høj grad 
politikerne på sinde, og de forskellige hensyn var derfor 
sammenfaldende. At man generelt ønskede en positiv udvikling på 
øerne, kan ikke bestrides. 
 
Man kan så spørge, hvorfor det pludselig skulle gå så hurtigt efter 
1902? De økonomiske problemer havde eksisteret i lang tid, og 
løsningsmodellerne var allerede blevet foreslået så tidligt som 1892. I 
det følgende kapitel beskrives processen frem mod bankens oprettelse, 
og i den forbindelse fokuseres på den udprægede enighed og 
konsensus, der blandt politikerne var om projektet. Denne konsensus 
gjaldt også ideen om en privatejet bank med seddeludstedelsesret på 
de danske øer, som selv efter samtidens forhold fik ganske lempelige 
vilkår. Oprettelsen af D.V.N.B. var betinget af en samtidig 
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udarbejdelse af en ny møntlov for øerne, og denne vil derfor løbende 
blive inddraget i gennemgangen. 
 
4

 
.1 Bankens oprettelse 1892 – 1905  

en 18. november 1892 nedsattes en kommission, der havde til 
isk 

k 
på 

 

enne tanke vandt kun yderligere tilslutning ved St. Thomæ Bank’s 
 

n 

r 

e begyndende salgsforhandlinger omkring århundredskiftet, kan 

og 

ommissionen af 18. november 1892 kendes kun fra anden hånd, da 

elige kilder 
e, 

                                                

D
formål at finde ud af, hvad der kunne gøres for at skabe økonom
fremgang på øerne48. Øerne stagnerede økonomisk, og den 
europæiske sukkerroeproduktion var i samme periode i kraftig 
fremgang. Et af kommissionens forslag angik oprettelsen af en dans
bank på St. Thomas med filialer i Christianssted og Frederikssted 
St. Croix, som kunne give lån mod sikkerhed i fast ejendom, og som
kunne stå for udstedelsen af sedler. 
 
D
fallit i 1898, og den danske finansminister optog forhandlinger med
Nationalbanken, Privatbanken, Landmandsbanken og Handelsbanke
omkring oprettelsen af en sådan49. De fire bankers vigtigste betingelse 
var, at seddelvæsenet på øerne skulle bringes i orden, da bankerne ikke 
mente at der uden et stabilt møntvæsen kunne drives ordentlig 
bankvirksomhed i Vestindien. Denne kommissions forhandlinge
førte dog aldrig noget konkret med sig, og intet konkret blev 
fremlagt50.  
 
D
heller ikke have virket befordrende for udviklingen af en danskejet 
bank. Udstedelsen af sedler var et helt centralt punkt for bankerne, 
denne ret var nok ikke blev givet under amerikansk herredømme. 
Samtidig spillede de nationale følelser også ind. 
 
K
alt materiale om den er forsvundet i arkiverne, eller i hvert fald ikke er 
til at finde. Det samme gælder forhandlingerne mellem 
finansministreret og de fire banker, og de tidligst tilgæng
angående planerne om en ordning af de økonomiske forhold på øern
er i forbindelse med den Vestindiske kommission af 18. november 
1902. Præcis ti år efter den første, hvilket dog nok er et tilfælde. 
 

 
48 Wilcke, 1930: p. 281 – 282. Kommissionens anbefalinger nævnes også i Tillæg A 

til Rigsdagstidende. Forelagte Lovforslag m.m. 56de ordentlige Samling 1903-04, 
række 3565. 

49 Ibid., p. 282. 
50 Det har ikke været muligt at finde noget offentliggjort materiale overhovedet. 

[23] 
 



4.1.1 Vestindiske kommission af 18. november 1902 

På grund af de tidligere omtalte mislykkede salgsforhandlinger i 1902, 
blev der senere på året oprettet en kommission, der skulle finde 
muligheder for en forbedring af øernes forhold og økonomi51. På 
baggrund af en rejse til kolonien og afhøring af centrale personer både 
i Danmark og på øerne, skulle kommissionens medlemmer blandt 
andet:  

 
undersøge ”…hvorledes der paa de dansk-vestindiske Øers 
Budgetter, saa vidt muligt, kan tilvejebringes Balance mellem 
Indtægter og Udgifter…”52  

 
og: 
 
 ”… udtale sig om Foranstaltninger til Øernes Ophjælpning…”53 
 
Selvom der også skulle kigges på administrative forhold mellem øerne 
og moderlandet, træder det økonomiske fokus i kommissionens 
arbejde tydeligt frem. Der er ingen tvivl om, at man ledte efter 
metoder til at få øernes økonomi til i højere grad at hvile i sig selv, og 
ikke blot blive drevet af tilskud fra Danmark.  
 
De næste to afsnit vil gennemgå kommissionens arbejde fra 
oprettelsen i 1902, til den færdige rapport lå klar i slutningen af 1903. I 
løbet af afsnittet vil der blive redegjort for de forskellige afhøringer 
man gennemførte i kommissionen, samtidig med at der påpeges 
hvilken tendens de havde. Endelig vil den offentlige interesse for 
kommissionens arbejde blive analyseret. Hermed ønskes det at belyse 
de forskellige bevæggrunde bag ønsket om at oprette banken. 
 
Kommissionen var grundig. De fleste administrative, 
samfundsmæssige og økonomiske forhold på øerne blev gennemgået 
detaljeret, heriblandt brandvæsen, militærvæsen, plantageforhold, 
skovforhold, fattigvæsen, koloniallovgivning, toldsatster, osv. I denne 
gennemgang fokuseres dog udelukkende på spørgsmål omkring bank- 
og møntforhold på øerne. 
 
Finansminister C. Hage udnævnte følgende folk til at udføre arbejdet. 
Kommissionens formand var Departementschef i Ministeriet for 
                                                 
51 Jf. Betænkning over forholdene paa de Dansk-Vestindiske øer. Afgiven af den ved 
allerhøjeste resolution af 18. november 1902 anordnede vestindiske kommission. Alt 
kommissionens materiale findes på Rigsarkivet. Jf. Arkivmateriale 21. 
52 Betænkning af 18. november 1902: p. 1. 
53 Ibid. 
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offentlige Arbejder, Generaldirektør for Telegrafvæsenet, Ridder af 
Dannebrog, F.T.M.M. Nordlien. Nordlien kom senere til at få en helt 
central rolle i D.V.N.B. som den første formand for bankens bankråd. 
Derudover bestod kommissionen af Borgmester i Helsingør, P.P. 
Rosenstand, medlem af Folketinget og gårdejer, J.J. Jensen og medlem 
af Landstinget og Kammerherre J.F. Scavenius. 
 

4.1.2 Afhøringerne 

Kommissionen havde sin første afhøring i København den 29. 
november 190254. Den første 
 med relationer til banken, var Etatsraad Isak Glückstadt den 9. 
december 190255. Glückstadt var direktør i Landsmandsbanken, og 
derfor en direkte deltager i de forhandlinger, finansministeren havde 
ført med de fire banker siden 1892. Det første, og stærkt ledende 
spørgsmål til ham, var: ”Hvilke Oplysninger ønsker Etatsraaden at give 
angaaende Oprettelsen af den paatænkte nye Bank i St. Thomas?”. 
Forespørgslen er en tydelig indikation af, at spørgsmålet omkring en 
ny bank allerede var diskuteret indgående i visse kredse, og det virker 
mere som en orientering af kommissionens medlemmer. Da 
spørgsmålet blev stillet af kommissionen, må i hvert fald spørgeren 
have vidst besked om de fremskredne forhandlinger. Til spørgsmålet 
svarede Glückstad nok ikke så overraskende, at der i høj grad var brug 
for en ny dansk bank. Den nuværende Colonial Bank var for dyr at 
gøre forretning med for Danmark, og den brød sig alligevel ikke 
synderligt om at drive virksomhed på øerne.  
 
Som sit andet spørgsmål blev Etatsraad Glückstadt spurgt: ”Hvorledes 
kan Møntvæsnet ordnes paa Øerne?” Efter at have gennemgået den 
nuværende status på øerne, fremførte han at den bedste løsning ville 
være, at den nye bank skulle udstede sedler, bundet til samme værdi 
som den amerikanske dollar. Den samme værdi, som øernes sedler 
havde på daværende tidspunkt. De nye penge ville så kunne indgå i 
international handel, og blive brugt på lige fod med andre valutaer. 
Under alle omstændighed skulle pengevæsenet ordnes, for at en ny 
bank kunne oprettes. Til gengæld var der så mulighed for, at man 
kunne udvide forretningen til andre vestindiske øer.  
 
Etatsraad Glückstadt afsluttede sin afhøring med at tilføje, at banken 
kun ville blive oprettet, hvis de fire banker fik en direkte henvendelse 
fra statens side. Han argumenterede for, at det i sig selv ikke var en 

                                                 
54 Arkivmateriale 21: Protokol nr. 2: p. 36. 
55 Ibid.: p. 47 – 50.  
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attraktiv forretning at drive, men at det selvfølgelig kunne bidrage en 
del til at forbedre forholdene på øerne. Renten kunne blive lavere, og 
banken kunne hjælpe med at skabe et stabilt møntvæsen. Og 
naturligvis måtte staten have en kontrollør ansat ved banken, hvis 
staten følte, at der var grund til det.  
 
Efter kommissionens ankomst til de vestindiske øer, afhørte den 
utallige lokale indbyggere. Indbyggerne fortalte uddybende om øernes 
forhold, og i særdeleshed de problemstillinger, der gjorde forholdene 
på øerne svære at leve med. Det er i den forbindelse 
bemærkelsesværdigt, hvor få af de afhørte, der nævner problemerne 
med mønt- og bankvæsenet. En købmand fra St. Thomas påpegede, at 
et stabilt møntsystem ville være at foretrække, men derudover er der 
ikke meget om emnet i materialet. Det er i langt højere grad spørgsmål 
som skoler, politi, brandvæsen, plantagedrift og toldsatser, der 
interesserede folk.  
 
Samtidig med kommissionens rejse var der stor interesse for dens 
arbejde i Danmark. De danske medier dækkede turen tæt, og alle 
kommissionens små oplevelser blev formidlet videre til det danske 
publikum56. Det kom også til udtryk i den samtidige forening De 
danske Atlanterhavsøer57, der søgte at bibeholde kolonierne på danske 
hænder gennem et intensivt oplysningsarbejde. Denne nationale 
bevidsthed om de fjerne kolonier stod i skarp kontrast til foregående 
300 år, hvor interessen havde været forsvindende. 

                                                

 
At der var denne store nationale interesse for øerne generelt, kan ses 
som en medvirkende årsag til at det officielle Danmark overhovedet 
interesserede sig for øerne i første omgang. Det kan have været en 
grund til, at man rent faktisk gjorde en indsats for at bringe øerne på 
fode igen. Om den brede offentlighed havde en indsigt i selve bank- 
og møntvæsenet er svært at sige, men en generel bevidsthed om at 
øerne skulle hjælpes økonomisk har været til stede. 
 
Efter sin hjemkomst og en efterfølgende bearbejdning af materialet, 
fremlagde kommissionen sin endelige rapport. Med henblik på at løse 
øernes økonomiske problemer, fremlagde kommissionen en model 
bestående af to punkter. Det første drejede sig om en ny møntlov for 
øerne, mens det anden omhandlede den allerede omtalte seddelbank. 
Resultaterne blev overdraget til ministeren og Rigsdagen, der herefter 
kunne bruge de forslag, de ønskede. 

 
56 Arkivmateriale 21: Protokol nr. 3. 
57 De Danske Atlanterhavsøer, 1908: p. 567ff og Nørregaard, 1966: p. 78 – 81. 
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4.1.3 Lovene fremlægges 1903 

Efter kommissionens betænkning var blevet trykt og udsendt i 
slutningen af 1903, blev næste skridt gennemførelsen af anbefalingerne 
i den danske Rigsdag. I første omgang ved Landstinget. Ved det 26. 
møde, fredag den 5. februar 1904, fremlagde Finansministeren 
Christopher Hage, forslag til lov om møntlov for Dansk Vestindien og lov 
om en dansk-vestindisk Seddelbank58.  
 
Finansministeren var, som det vises i de næste afsnit, en ledende kraft i 
at få projekterne på øerne op at stå. Som en kritisk kommentar til hans 
person skal det dog nævnes, at han i perioden 1897 til 1917 rent 
faktisk sad i Landmandsbankens bankråd, og at han derfor havde tæt 
indsigt i en af de banker som finansministeriet forhandlede med59. 
Grundlæggende må det have medført en øget positiv indstilling over 
for de udvalgte banker, og i særdeleshed Landmandsbanken. 
 
Dette afsnit vil gennemgå de forslag om en møntlov og om 
seddelbanken som finansministeren fremlagde for Rigsdagen i 1904. 
Vedtagelsesprocessen var af afgørende betydning fordi den afdækkede 
den indstilling som den siddende regering havde til ophjælpning af 
øernes økonomi, og de forudsætninger man tildelte det private 
konsortium der skulle drive banken. I forbindelse med 
finansministerens præsentation blev et forslag om et lotteri på St. 
Thomas fremlagt, og i resten af lovbehandlingsprocessen i Rigsdagen 
kørte de tre lovforslag sideløbende. I de følgende afsnit fokuseres dog 
udelukkende på møntloven og loven om seddelbanken. 
 
Efter at have gennemgået en række andre forslag til øernes 
ophjælpning og støtte, som kommissionen af 1902 havde foreslået, 
men som ikke var blevet klar til lovbehandling, gik finansministeren 
videre med de fremsatte lovforslag. Han startede med at præsentere 
dem således: 

 
”Derimod er det lykkedes mig at tilendebringe Forarbejderne og at 
faa behandlet dels i Kolonialraadene, dels ved særlig kyndige 
Mænd, der ere blevne indbudte der ovre, til at deltage i 
Forhandlingerne, de tre Lovforslag, jeg i Dag skal have Æren at 
fremsætte for det høje Ting. De ere det første Skridt til gennem 

                                                 
58 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, række 570. 
59 Schovelin, 1921: Bilag: Bankraadets medlemmer. 
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Lovgivningen at søge tilvejebragt Forhold, som kunne bidrage til at 
gøre Øerne økonomisk og finansielt bedre stillede end hidtil.”60 

 
Citatet giver indtryk af at finansministeren stod bag arbejdet med 
forslaget, og at han blot havde fået råd fra Kolonialrådene og fra 
såkaldte kyndige mænd, der er blevet indbudte ”der ovre” – hvilket må 
betyde på øerne. Han påpegede derimod ikke at hele processen 
omkring lovforslagene gik mange år forud kommissionens arbejde, og 
at kommissionens afhøringer mere havde karakter af rapporteringer 
omkring dette arbejde. 
 
Herefter gennemgik han i første omgang de problemstillinger, som 
møntvæsenet led under på daværende tidspunkt61. Ønsket fra 
regeringens side var at skabe orden i møntforholdene ved at skabe en 
møntenhed, der:”…faar en fast, bestemt legal Metalværdi.” Rent konkret 
foreslog finansministeren blot, at man fikserede værdien af den 
nuværende dansk-vestindiske Daler og Cent, som på daværende 
tidspunkt var lig med 5 franske franc, eller 3 kr. 60 øre62. Daler var 
den danske betagelse for Dollars. Navnet på den nye mønt skulle d
ændres til Franc og Styver. Samtidig skulle der foretages en markant ny 
udmøntning af den nye hovedmønt

og 

                                                

63. At man ønskede en markant 
udmøntning måtte betyde at målet var at den Vestindiske Franc blev 
enerådig på øerne. 
 
Under bankforholdene nævnte ministeren igen manglen på penge. Så 
snart det drejede sig om seddelpenge, fandtes der kun de tidligere 
nævnte kreditbeviser, som var udstedt af staten, og derfor var at 
betragte som en del af den danske statsgæld. Det er 
bemærkelsesværdigt, at beviserne nu kaldtes statsgæld. De var 
oprindelig givet som lån af staten uden nogen form for værdi bag, 
udover værdien af papiret i sig selv. Selvom de modtoges i de 
offentlige kasser på øerne og cirkulerede blandt indbyggerne, var de 
ikke umiddelbart indløselige, da staten ingen forpligtelse havde til at 
ombytte dem med metal. Da staten nu havde planer om at indløse 
dem, hvilket på grund af guldstandarden ville betyde med guld, var de 
derfor at betragte som en del af statsgælden. Der fandtes på 
tidspunktet for ministerens indlæg kreditbeviser til en værdi af 100.000 
vestindiske dollars på øerne, hvilket svarede til 350.000 kr.  

 
60 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 

række 572 
61 Ibid., række 572 – 574. 
62 Omkring hvad en fiksering af værdien betød, se afsnit 5.2 vedrørende 

guldstandarden. 
63 Tillæg A til Rigsdagstidende. Forelagte Lovforslag m.m. 56de ordentlige Samling 

1903-04, række 3547 - 3558. 
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Videre nævnte ministeren, at der var indløbet et tilbud fra 
Nationalbanken i forening med de tre dengang største københavnske 
banker, Privatbanken, Landmandsbanken og Handelsbanken, om at 
oprettet en bank i Vestindien64. Dog på betingelse af, at de fik eneret 
på udstedelse af sedler, der er indløselige i guld.  
 
Slutteligt opridsede han de grundtræk, der fandtes i lovforslaget. De 
ser i grove træk ud som følger:65: 
  

- Aktiekapitalen skulle være 5 millioner franc, hvilket svarede til 
1 million daler. Kun 1/5 skulle dog indbetales med det samme, 
mens bankerne skulle forpligte sig til at indbetale resten senere.  
De 200.000 daler svarede dog, som tidligere nævnt, til den 
dobbelte værdi af samtlige kreditbeviser på øerne, og var 
derfor en betydelig økonomisk indsprøjtning.  
Til sammenligning med størrelsen på den samlede aktiekapital, 
kan man se på Danmarks største bank på daværende 
tidspunkt, Landmandsbankens66. Den havde en aktiekapital på 
36.000.000 kr. i 1903, hvilket var præcis 10 gange større end 
hvad den D.V.N.B. vil få, hvis man omregnede de 5 millioner 
Franc til danske kroner – altså 3.600.000 kr67. Det var altså et 
betydeligt beløb man havde tænkt sig at tilføre den nye bank.  

- Den nye bank skulle have tilladelse til at trykke sedler med den 
dobbelte værdi af den nominelle aktiekapital – altså 10 
millioner Franc. Dog altid med en forpligtigelse til at holde en 
metalbeholdning i guld på mindst 3/8 af cirkulationen68.  
De 10 millioner franc var dog mere et principielt tal, set i 
forhold til den pengemængde, der allerede fandtes. Hvis de alle 
var sluppet løs på øen, ville økonomien på ingen måde have 
kunne holde til det. 

- Navnet på banken skulle være Den Dansk-vestindiske 
Nationalbank.  

- Banken skulle have eneretten på seddeludstedelse for en 
periode af 30 år. Dog skulle staten til enhver tid have mulighed 
for at udløse aktionærerne til en vis kurs. 

                                                 
64 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 

række 574 – 575.    
65 Tillæg A til Rigsdagstidende. Forelagte Lovforslag m.m. 56de ordentlige Samling 

1903-04, række 3559 – 3570.  
66 Schovelin, 1921: Bilag: Den Danske Landmandsbanks Egen-kapital M.V. 1897 – 

1920. 
67 Kursen på den Vestindiske Franc var fast 72. Regnestykket lyder derfor: (5 

mill./100)*72 = 3,6 mill. kr. 
68 Se afsnittet omkring guldstandarden. 
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- Banken skulle ud over seddeludstedelsen drive almindelig 
bankdrift, ”...og derved bidrage til Øernes økonomiske Fremvækst.”69. 
Særlig skulle der være mulighed for at opnå lån i fast ejendom. 
Det var en mulighed, der som tidligere beskrevet ikke fandtes 
på øerne, hvilket finansministeren også påpegede.   

- Til gengæld for eneretten på udstedelse af sedler, skulle banken 
svare staten en afgift på 10 % af nettoudbyttet. De skulle i 
første omgang gå til indløsningen af kreditbeviser, og når dette 
var overstået, skulle de gå direkte i statskassen. 

 

4.1.4 Debatten om Møntloven i Rigsdagen 

Herefter blev lovforslagene sendt videre til førstebehandling i 
Landstinget. Den 10. februar 1904 startede forhandlingerne, og første 
punkt var behandlingen af Møntloven70. Dette afsnit gennemgår 
forhandlinger i både Landstinget og Folketinget omkring møntloven, 
og ser på hvilke forbehold politikerne havde i forhold til den. Det er 
tydeligt, at det var nationale symboler som mønternes navne mere end 
økonomiske overvejelser, der kom til at spille den største rolle. 
Endelig var der generel opbakning til loven. 
 
I Landstinget var der generel opbakning til møntloven blandt 
medlemmerne, og man understregede at forslaget var en 
nødvendighed for at hjælpe økonomien på øerne. Finansministeren 
takkede slutteligt talerne og dermed afsluttedes debatten. Denne 
gennemgang af førstebehandlingen i Landstinget er karakteristisk for 
Møntlovens behandling igennem beslutningsprocessen. Der fandtes 
meget få indsigelser. Alle var enige om, at det var en absolut 
økonomisk nødvendighed for øerne at få skabt et stabilt økonomisk 
system, og det var derfor kun småting, der prægede indlæggene. 
Hjælpen var en nødvendighed efter det mislykkede salgsforsøg. 
 
I Folketinget var der ligeledes en meget positiv stemning i forhold til 
den økonomiske side af forslaget, men det blev påpeget, at navnet på 
den mindste mønt, Styveren, burde ændres71. Ændringsforslaget 
skyldtes en betænkning, som var kommet fra Kolonialrådene på St. 
Croix, St. Thomas og St. Jan angående det fremsatte forslag, og den 

                                                 
69 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 

række 575. 
70 Ibid., række 625 – 630. 
71 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 

række 4907 - 4911.  
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modstand navnet mødte på øerne72. Kolonialrådene fremsatte i 
samme ombæring et forslag om ændring af navnet på selve 
møntenheden, fra Franc til Dan. Dette blev dog hurtigt afvist af 
fire banker og ministeriet, der ikke mente det ville fungere 

de 

ternationalt.  

erne mod navnet Styver ved førstebehandlingen 16. marts samme år: 
 

 

 

 

igt, at 

ttigede Ønske, som er udtalt af den sorte 
efolkning derover”73.  

 så høj 

. 

net 

. 
dtaget 

                                                

in
 
Etatsraad Holger Aagaard Hammerich forklarede modstanden på 
ø

”Naar der af Øernes Befolkning er udtalt et bestemt Ønske om 
her at faa en anden Betegnelse end Ordet Styver, og dette Ønske er
udtalt af Hensyn til den kulørte Befolkning, forekommer det mig 
naturligt, om vi søgte at opfylde dette uskyldige Ønske, navnlig da
man mener, at den kulørte Befolkning ikke vilde holde af denne 
Betegnelse, fordi den minder dem om deres Slavetid. Nu kan man
vel sige, at det er kun en Fiktion, man ikke skal tage for meget 
Hensyn til, men i alt Fald forekommer det mig, at naar vi for et 
Par Aar siden tillode os at vedtage en Tiendelov, ikke fordi man 
derved vilde tage en Byrde fra nogle i Befolkningen, men fordi man 
, som det blev sagt, vilde tage noget af Trælletræget fra Jorden, faa 
noget af Trællepræget nedarvet ud af Landet, saa er det urigt
man ikke opfylder det ganske anderledes beskedne og i alle 
Henseender lige saa bere
B
 

At man tog den slags hensyn til navnet, vidner om den tilgang med 
hvilken man gik til lovforslaget. Fokus på navnet understregede den 
filantropiske tilgang som politikerne også havde, og at forslaget om 
den nye mønt ikke blot handlede om økonomi. Det var i lige
grad et spørgsmål om at knytte den fjerne koloni tættere til 
moderlandet, og til det var symboler som navnet på mønten centrale
Samtidig var man hele tiden bevidst om øernes forudgående og lidt 
specielle historie. Herunder først og fremmest slavernes rolle. Nav
på mønten blev derfor ikke Styver. Holger Aagaard Hammerichs 
forslag til andre navne på mønten var ”Flig”, ”Lap”, ”Kvint”, ”Hvid” 
eller ”Døjt”. Finansministeren var ikke afvisende over for forslagene, 
og ved tredjebehandlingen bliver ændringsforslaget da også forelagt74

Det forslåede navn var nu ”Bit”, og ændringsforslaget blev ve

 
72 Tillæg B til Rigsdagstidende. Udvalgenes Betænkninger m.m. 56de ordentlige 

Samling 1903-04, række 1637 – 1642. Eller Rigsdagstidende. Forhandlinger paa 
Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, række 958 – 959. 

73 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 
række 4909. 

74 Ibid., række 5189 – 5190. 
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uden afstemning. Efter at den endelige lov havde været over 
Landstinget igen, forlod den Rigsdagen for at blive til Møntlov for 

estindien af 29. marts 1904.75 
 
V

4.1.5 Debatten om loven om seddelbanken i Rigsdagen 

Debatten i Landstinget ved førstebehandlingen af forslag til lov om en 
dansk-vestindisk seddelbank, lignede i høj grad den, man oplevede under 
behandlingen af møntloven76. Dette afsnit gennemgår på samm
som det forrige, debatten i forbindelse med seddelbank-loven. 
Indlæggene var i modsætning til møntloven en smule mere kritiske i 
forhold til konsortiets rolle, men fokus var stadig hovedsagligt på, 
man skulle hjælpe øerne mest muligt. Afsnittet vil på baggrund af 
gennemgangen dis

e måde 

at 

kutere med hvilke bevæggrunde regeringen søgte 
anken oprettet.  

ttelsen af 
n seddelbank under førstebehandlingen 10. februar 1904: 

 

ulle vi 
 fremad, er det nødvendigt, at en Seddelbank 

oprettes.”77 

 
 

et 

 
g 

ermed spare øernes offentlige administration for meget arbejde.  

  

b
 
Landtingsmedlem Holger Petersen, argumenterede for opre
e

”Det forekommer mig, saaledes som Forholdene ere derude, 
mærkeligt, at der ikke er sket flere Ulykker, end der er. Sk
hjælpe Øerne

 
Holger Petersen understregede dermed, at man havde udskudt 
beslutningen om at hjælpe øerne i en årrække, og at man var bevidst 
om at problemerne havde været der igennem længere tid. Nu var tiden
dog kommet til at træde ind og hjælpe. Holger Petersen fremhævede
senere i sit indlæg to træk ved den nye bank, som ville komme den 
danske stat til gode78. For det første skulle den udbetale 10 % af 
eventuelt overskud, som dermed kunne bruges til at afbetale på 
kreditbeviserne, der stadig var en del af den danske statsgæld. For det
andet skulle den klare alle ind- og udbetalinger for det offentlige, o
d
 

                                               
75 Tillæg C til Rigsdagstidende. Vedtagne Lovforslag, Beslutninger m.m. 56de 

ordentlige Samling 1903-04, række 1755 – 1762.  

dlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 

78 2. 

76 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Landstinget. 56de ordentlige Samling 1903-04, 
række 630 - 634. 

77 Rigsdagstidende. Forhan
række 630 – 631 
 Ibid.: række 631 – 63
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Den hårdeste kritik mod forslaget i Rigsdagen kom fra 
folketingsmedlemmet Vilhelm Lassen79. Han var ikke direkte imod 
forslaget om seddelbanken. Bankerne løb en risiko, og den var de 
økonomisk store nok til at tage. Hans bekymringer drejede sig me
om, hvorvidt samfundet på øerne kunne klare omvæltningen
bankerne bragte mange sedler i omløb, som de godt kunne være 
økonomisk fr

re 
. Hvis 

istet til, kunne det betyde en nedsmeltning af 
konomien. Følgende scenario kunne ifølge Vilhelm Lassen herefter 

forekomme: 
 

veste 
 

gvis 
 et Krak, som kommer nogle Aar 

senere, og som vil efterlade Øerne i en Tilstand, som vi ikke 

ke 
ndlæg er det 

elm Lassen ikke var så overbevidst om dette, og for 
rste gang oplever man en reel tvivl omkring bankernes 

dstede et 
b 

sområde, og det var de danske bankers tanke at udvide 
rretningen, og til det havde man brug for at kunne udvide kapitalen. 

Han udtalte: 
 

tort 

t. 

                     

ø

”Det er jo let at se, at den Rente, der er der ovre – den la
Rente, Hypotekrenten der ovre, er vistnok nu paa ca. 6 pCt. –
meget hurtig vil falde; det er let at se, at Forretningslivet 
herigennem vil faa en hastig Opblomstring, det er let at se, at 
Ejendomsværdierne rimeligvis hurtig ville stige, men det er jo saa 
bare et Spørgsmaal, om den hurtige Opblomstring, som rimeli
vil komme, ikke vil efterfølges af

kunne ønske at sætte dem i.”80 
 
Hans bekymringer gik derfor på om konsortiet ville lade de 
økonomiske hensyn til bankens drift, overstråle det filantropiske øns
om at virke til øerne bedste. I modsætning til de tidligere i
tydeligt, at Vilh
fø
bevæggrunde. 
 
Finansministeren mente dog ikke, at der var nogle problemer i den 
retning. Grunden til, at den nye bank havde mulighed for at u
beløb på 10 million Franc, hvilket indrømmet var et meget stort belø
for øerne, var, at den skulle have mulighed for at udvide sine 
forretninger i Caribien. De vestindiske øer udgjorde i sig selv et for 
lille forretning
fo

”Men naar man har sat Retten til Seddeludstedelse til et saa s
Beløb, som her er Tale om, hvilket de stiftende Banker have 
insisteret paa, er det ud fra den Forudsætning, at den paa S
Thomas grundede Bank muligvis efterhaanden vil kunne udvide 

                            
e. Forhandlinger paa Folketinget. 56de ordentlige Samling 1903-04: 79 Rigsdagstidend

række 4912 – 4914.  
80 Ibid.: række 4913 
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sit Forretningsomraade til at omfatte ogsaa andre Egne af 
Vestindien. Det er overhovedet det, som har været Tanken med 
Selskaber, som ved privat Initiativ ere dannede for at søge at 
ophjælpe Forretnin

de 

gslivet og hele den økonomiske Tilstand paa 
Øerne, at disse Selskaber ikke skulde være indskrænkede i deres 

t bedste 
n ligefrem insisteret på at 

unne udvide deres forretningsområde ved en senere lejlighed, men at 
det kun skulle n 
endnu mere k
begunstigelse
 

 
r 

n mindre Del af 
Pengenes Vedkommende, medens man i øvrigt haaber, at den 

 
r 

 
 
 

e blot en statssponsoreret måde at udvide de 
anske forretninger til fjerne egne. Ikke at det udelukkede at man 

ikke 

                                                

Virksomhed til de dansk-vestindiske Øer alene, da disse – det 
siger sig selv – frembyde et alt for snævert Omraade for større 
Foretagender.”81 

 
Dermed understregede finansministeren blot frygten for, at det var 
økonomiske hensyn der var dominerede for bankerne. At hjælpe de 
Vestindiske øer var blot en måde at få foden indenfor på det caribiske 
marked, og baggrunden var derfor ikke udelukkende at gøre de
for øerne. Bankerne havde ifølge ministere
k

 ske for øernes bedste. Svaret gjorde kun Vilhelm Lasse
ritisk. Hermed havde bankerne opnået en større 
 end han havde regnet med: 

”Det forekommer mig, at efter den Oplysning er den Fordel, der 
herigennem indrømmes Bankerne, endnu større, end jeg havde 
troet. Saa længe Formaalet var udelukkende nationalt, at 
ophjælpe de dansk-vestindiske Øer, saa længe kunde der anføres
noget til Fordel for en saa overdreven Begunstigelse, som der her e
Tale om. Men naar Formaalet kun er dette for e

øvrige Del af Pengene skal gaa til andre Steder, hvor de kunne
gøres frugtbringende, forekommer det mig unægtelig, at man ha
begunstiget Bankerne stærkt ved denne Lov.”82 

 
Her træder et spændende paradoks frem. På den ene side ønskede 
man, at banken skulle hvile i sig selv og ikke være staten til last, og
med den 10 % afgift til staten kunne den ligefrem give et overskud. På
den anden side lå det tydeligvis Vilhelm Lassen på sinde at banken var
en hjælp til øerne, og ikk
d
kunne tjene penge på banken, men indgangen til projektet skulle 
blot være at få et overskud. Dermed ville risikoen for at øerne tabte i 
længden blive for stor. 
 

 
81 Ibid.: række 4915 
82 Ibid.: række 4916 
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Fra bankernes side har det nok været en nødvendighed at tænke 
bredere. Sandsynligheden for at banken ville være rentabel på blot de 
tre små øer, har de ikke anset for stor. Deres sigte har derfor været 
bredere, og de har tænkt at forretningen på længere sigt skulle have 
mulighed for at udvide sig. Denne økonomiske betragtning har nok 
faldet politikere med et mere filantropisk fokus for brystet. På trods af 
sine forbehold, ville Vilhelm Lassen dog i sidste ende ikke modarbejde 

ven, da han mente at den var af for stor vigtighed for øerne. Man 
n. 

 
 

e ville føle 
oget tab hvis forslaget faldt. Derimod følte bankerne sig forpligtede 

misk 
kerne 

e 
f. 

 til 
sforslag ved anden- og 

edjebehandlingen, og loven forlod derfor Rigsdagen for at blive til 

 

, og man havde oven i købet startet 
rhandlinger med diverse banker. I mellemtiden havde 

 
eres 

drivkraft har nok været hovedsagligt økonomisk, og deres sigte gik 

                                                

lo
måtte blot holde et vågent øje med udviklingen på øerne og i banke
Den var nemlig, ifølge Lassen, meget afhængig af en dygtig bankmand
på stedet, om de økonomiske hensyn tog overhånd i forhold til øernes
bedste. 
 
Finansministeren sluttede debatten af. Han fremførte, at bankerne 
ikke gjorde det for den gode forretnings skyld, og at de ikk
n
til at ophjælpe øerne økonomisk, og hvis de kunne få et økono
afkast af det, var det kun rimeligt. Altså en påpegning af at ban
skam havde et stort ønske om at hjælpe øerne på alle måder, men at d
for at gøre det, måtte have en økonomi de kunne leve a
 
Således endte forhandlingerne i Folketinget. I modsætning
Møntloven var der ikke nogle ændring
tr
Lov om en Dansk-Vestindisk Seddelbank af 29 marts 1904. 
Bekendtgørelsen om tildelingen af koncessionen lå klar den 20. juni 
1904, mens de endelige statutter for banken blev givet af 
finansministeren den 23. juni 190483. 
 
Det er sandsynligt, at den aktive oprettelse af et nyt penge- og 
bankvæsen var en proces den danske stat kunne have startet tidligere.
Forslaget til en løsning af øernes økonomiske problemer var blevet 
fremlagt allerede i 1892
fo
forhandlingerne om salg af øerne til USA lagt en dæmper på ønsket i 
en periode, og mellemtiden lod man øerne sejle deres egen sø. Efter 
det mislykkede salg i 1902 vokser den dårlige samvittighed, og man 
ønsker igen at hjælpe. 
 
De fire danske banker havde en lidt anden tilgang end politikerne, som
det også kom frem i finansministerens svar i folketingsdebatten. D

 
83 Arkivmateriale 19: Fold nr. 2: Materiale 5. 
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videre end blot de vestindiske øer. Dermed er det tydeligt, at de har 
haft en reel ide om, at de kunne tjene penge på projektet, og at de 
derfor ikke ligesom politikerne handlede ud fra filantropiske hensyn. 

 

  

b, 
unne de umuligt have handlet uden at have haft dette i betragtning. 

Hermed er det dog ikke sagt at bankerne ikke også kunne have haft en 
 den danske Nationalbank valgte at 

live en deltager i konsortiet er også en understregning af dette84. 

e op 

 februar 
905 åbnede banken dørene for første gang, men i første omgang kun 

n i 

x.  

heder. 
bleres, da banken 

ifølge statutterne skulle klare alle dets ind- og udbetalinger. På trods af 
mindre episoder var det en relativt stille periode, hvor banken stille og 
roligt udvidede sine forretninger og blev en central aktør i det 
økonomiske system på de dansk-vestindiske øer.  

                                                

Finansministeren benægter heller ikke dette i sine svar. Bankerne
ventede derfor også på at der var sikkerhed om at øerne ville blive på 
danske hænder i 1902, og at deres beføjelser dermed ville blive sikret.
 
De fire banker var også aktieselskaber, og som sådan stod de til 
regnskab over for deres aktionærer. Deres mål var at tjene penge, og 
selvom oprettelsen af D.V.N.B. drejede sig om et relativt lille belø
k

vis form for filantropisk ønske. At
b
 

4.2 Perioden frem til 1914 

 
Fra lovene var vedtaget i Rigsdagen, og til at D.V.N.B. slog døren
på St. Thomas og St. Croix gik der flere år. Strukturen bag banken 
skulle udtænkes og bankens vedtægter skrives. Personaleskulle 
ansættes, sættes ind i sagerne og sejles over havet. Lokaler på begge 
øer skulle købes, sættes i stand og indrettes. Før man var klar til 
åbningen, var det efterhånden blevet forår 1905. Fredag den 3.
1
i Charlotte Amalie på St. Thomas. Dette blev bekendtgjort dage
forvejen i avisen St. Thomæ Tidende85. Først den 19. maj samme år, 
åbnede filialerne i Christiansted og Frederiksted på St. Croi
 
Derfra gik direktionen i banken i gang med at indføre ordnede 
bankforhold på alle øerne. De første par år handlede primært om at 
udskifte den tidligere skillemønt, inddrage de cirkulerende 
kreditbeviser for staten og at udstede lån til private og virksom
Endelig skulle samarbejdet med guvernementet eta

 
84 Se afsnit 6.2. 
85 Arkivmateriale 15: Fold nr. 3. 
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5. Den institutionelle udvikling 1903 – 1914 
 
Bankens institutionelle struktur blev fastlagt igennem de vedtagne love 
i 1904, og jeg vil i dette kapitel redegøre for den specielle konstruktion, 
som banken var. Indledningsvis redegøres for det nye møntsystem, 
som banken var bestyrer af. Hvad kendetegnede det, og på hvilke 
punkter adskilte selve konstruktionen af systemet sig fra andre? 
 
Herefter gennemgås guldstandarden historisk og teoretisk. 
Guldstandarden var den særlige økonomiske orden, der fandtes i 
perioden. Standarden styrede måden, det internationale monetære 
system fungerede på, og den kom til at have stor betydning i forholdet 
mellem D.V.N.B., og det nye amerikanske styre. 
 
Endelig analyseres den institutionelle opbygning bag banken i 
Danmark og på de dansk-vestindiske øer. Der vil blive fokuseret på 
ejerskabet, bankrådet og ledelsen på øerne. Det er særligt interessant at 
se på de specielle ledelsesstrukturer, som blev resultatet af bankens 
geografiske placering og særlige opbygning. For at forstå bankens 
historie er det endvidere vigtigt at se nærmere på den 
institutionaliserede tilknytning til Danmark, som kendetegnede banken 
gennem hele dens levetid.  
 

5.1 Den dansk-vestindiske Franc 

 
Den dansk-vestindiske Franc blev skabt med baggrund i Møntlov for 
Vestindien af 29. marts 1904. Da den blev vedtaget i 1904 adskilte selve 
møntsystemet sig ikke meget fra andre landes, og møntloven er derfor 
en god måde at se en monetær opbygning af et møntsystem omkring 
år 1900. I det følgende afsnit gennemgås de vigtigste paragraffer i 
møntloven. De afvigelser, der findes i forhold til andre landes 
systemer, kommer primært til udtryk i loven om den nye seddelbank, 
hvorfor der efterfølgende fokuseres på den. 
 

5.1.1 Møntlovens betydning 

 I § 1 i Møntloven hedder det, at møntenheden er Franc, og at den kan 
deles i 100 bit. Samtidig slås det fast, at fem Franc er lig 1 dansk-
vestindisk daler, også kaldet dollar. I § 2 lægges det fast, at et kilogram 
fint guld udmøntes til 3.444 4/9 Franc. Graden af udmøntning var 
central i forhold til guldstandarden, da det var det, der adskilte 
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valutaerne fra hinanden. Da guld var direkte ombytteligt til valuta, og 
alle valutaer havde faste guldpriser, kendte man derfor altid alle 
valutakurser. De var faste og som regel i pari86. Som et eksempel på 
pari kunne nævnes, af den dansk-vestindiske franc altid kunne 
ombyttes 100 til 72 i forhold til den danske krone. Dette stod direkte 
nævnt på pengesedlerne87. I det følgende afsnit vil jeg gå mere i 
detaljer med, hvad det betød at være en del af guldstandarden. 
 
De resterende paragraffer i Møntloven omhandler selve mønten. Hvad 
størrelse den skulle have, hvilken lødighed, hvilken vægt og i hvilke 
tilfælde den skulle udgå af cirkulation. Alt i alt er Møntloven et meget 
enkelt lovdokument, og den dansk-vestindiske franc adskiller sig ikke 
fra andre samtidige pengesystemer baseret på guldstandarden.  
 

5.1.2 Den nye banks betydning for møntvæsenet 

Lov om en dansk-vestindisk Seddelbank af 29 marts 1904 havde betydning i 
forhold til det nye møntsystem. Banken var nemlig ikke blot en ny 
nationalbank, som navnet antydede. Den var, i modsætning til andre 
nationalbanker, ejet af private, herunder en anden nationalbank, og det 
var ejerne der garanterede for den nye bank og det nye møntvæsen – 
ikke en stat. Banken skulle også drive almindelig bankvirksomhed. 
Omvendt havde banken dog også rettigheder, som almindelige 
kommercielle banker ikke havde, herunder specielt retten til at stå for 
udstedelsen af en ny møntenhed. 
 
I § 3 i loven om den dansk-vestindiske seddelbank gives følgende 
bemyndigelse: 
 

”Den dansk-vestindiske Nationalbank skal være bemyndiget til 
efter Forretningslivets Krav at udstede Sedler for et Beløb af indtil 
10 Millioner Franc (2 Millioner dansk-vestindiske Daler), imod 
at Banken 
1) i sin Besiddelse har en Metalfond paa mindst tre Ottendedele 

af det til enhver Tid i Omløb værende Seddelbeløb, 
2) til Sikkerhed for den Del af Seddelmassen, som ikke dækkes 

af Metalfonden saavel som for andre Banken paahvilende 
Forpligtelser har i sit Eje de hertil fornødne Aktiver i sikre, 
let realisable Effekter af tilsvarende Størrelse. 

                                                 
86 Andersen, 1942: p. 29. Andersen oversætter det til ligestorhed eller ligevægt. 
87 Se bilag 2. 
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Sedlerne skulle paa Anfordring veksles med Guldmønt saavel ved 
Bankens Hovedsæde paa St. Thomas som ved Bankens Kontor 
eller Agentur i København.”88 

 
Banken havde dermed lov til, efter reglerne i guldstandarden, at 
udstede penge for et beløb af 10 millioner Franc eller 7,2 millioner 
datidskroner. Et stort beløb, der som tidligere omtalt også blev påtalt 
ved forhandlingerne i Folketinget. Samtidig skulle kun 3/8 af de 
udstedte penge dækkes direkte af guld, hvilket også var påtalt som lavt.  
 
Det er interessant, at banken skulle udstede sedler ud fra forretningslivets 
krav. Et forretningsliv der blomstrede ville naturligvis smitte positivt af 
på samfundet, men det er stadig en indikator på, at bankens 
hovedformål var at skabe profit. Hvis en øget profit til 
virksomhederne gav positive effekter i samfundet, var det en positiv 
sideeffekt. I forbindelse med debatten meddelte en del danske 
rigmænd, at de ville investere økonomisk på øerne89, og man kan 
derfor også se formuleringen som en støtte til de danske interesser, og 
en understregning af den nationale tilgang fra bankerne og regeringens 
side. 
 

5.2 Guldstandarden 

 
Som andre møntenheder for perioden overholdt den dansk-
vestindiske Franc reglerne i den internationale guldstandard ved 
oprettelsen. Standarden var en økonomisk orden, der styrede hele det 
internationale monetære system i perioden frem til første verdenskrig, 
og i forhold til D.V.N.B. fik den stor betydning. Dette blev specielt 
tydeligt ved guldstandardens sammenbrud i Europa, herunder også i 
Danmark, ved starten af første verdenskrig og den næsten samtidige 
overdragelse af øerne til amerikansk styre. For at forstå disse 
problemstillinger, er det nødvendigt først at have en indsigt i hvad 
guldstandarden var, og hvad den betød for det internationale 
monetære system. I det følgende gennemgås guldstandarden derfor ud 
fra en teoretisk og historisk vinkel, og dermed vil man få en bedre 
forståelse for det institutionelle system der opstå på øerne i tiden efter 
den amerikanske overtagelse. 
 

                                                 
88 Lov om en dansk-vestindisk Seddelbank af 29 marts, § 3. 
89 Hornby, 1980: p. 356. 
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5.2.1 Historisk baggrund 

Hele den internationale økonomiske orden var i starten af det 20. 
århundrede bundet op på tanken om guldstandarden. Det var en 
økonomisk orden, der bandt alle industrialiserede lande sammen, og 
som skabte en ramme for al international økonomisk interaktion. 
Nogle mener, at den strakte sig fra 1879 og til første verdenskrigs 
udbrud i 191490, mens andre mener, at den reelt startede så tidligt som 
i 186591 og først sluttede i starten af 30’erne. I 1860’erne blev de 
kendte guldforekomster mindre og mindre, og afslutningen af den 
amerikanske borgerkrig frigjorde store mængder guld fra landets 
banker, som så kunne eksporteres frit til Europa. Dette skabte 
mulighed for en international standard baseret på guld. I Danmark 
vedtoges den 23. maj 1873 Møntloven, der fastsatte, at man pr. 1. 
januar 1875 skulle modtage betaling i guld. 
 
Ronald I. McKinnon påpeger i artiklen The Rules of the Game: 
International Money in Historical Persepective (1993) at guldstandarden i 
visse lande strækker sig væsentligt længere tilbage. I særdeleshed i 
Storbritannien, der allerede havde indført den i det 18. århundrede. 
Guldstandarden blev heller ikke afskaffet ensartet, hvilket også 
kommer til at være en af hovedpointerne i et senere afsnit. I 
Danmarks tilfælde ophørte guldstandarden reelt med at fungere efter 
første verdenskrig, men den blev først afskaffet ved lov 29. september 
193192. 
 

5.2.2 Teoretisk baggrund 

For at have en forståelse af hvad guldstandarden er, må man forstå 
forskellen mellem et økonomisk system og den økonomiske orden. Et 
økonomisk system er måden hvorpå nationer interagerer med hinanden, 
samt de regler der skaber kontrol i markedet og handelen. Den 
økonomiske orden er rammen hvori det foregår93. Robert Mundell 
forklarer i bogen The Future of the International Financial System (1972) 
delingen mellem orden og system på følgende måde: 
 

”When we speak of the international monetary system we are 
concerned with the mechanisms governing the interactions between 
trading nations, and in particular the money and credit 
instruments of national communities in foreign exchange, capital, 

                                                 
90 McKinnon, 1993: p. 3. Se også Eichengreen, 1985: p. 4 – 35, for en diskussion af 

perioden.  
91 Svendsen, Hansen, Olsen, Hoffmeyer, 1968 (I): p. 305 – 308.  
92 Svendsen, Hansen, Olsen, Hoffmeyer, 1968 (II): p. 162 – 167  
93 McKinnon, 1993: p. 1 – 44. 
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and commodity markets. The control is exerted through policies at 
the national level interacting with one another in that loose form of 
supervision that we call co-operation.”94  

 
I relation hertil funger den økonomiske orden. Den danner som sådan 
rammerne for måden systemet kan fungere på. Igen forklarer Robert 
Mundell det meget klart: 
 

”A monetary order is to a monetary system somewhat like a 
constitution is to a political or electoral system. We can think of 
the monetary system as the ‘modus operandi’ of the monetary 
order.”95 

 
Det er derfor vigtigt at tænke guldstandarden som en fast orden, 
hvorindenfor de økonomiske systemer i Dansk Vestindien, Danmark 
og USA fungerede op til første verdenskrig. Herefter brød denne form 
for overordnet international økonomisk orden sammen, og landene 
tog herefter nationale beslutninger, der passede specifikt til deres 
situation uden at tage hensyn til internationale spilleregler. En klar 
international økonomisk orden fandtes derfor kun i perioden op til 
1914, mens man i den efterfølgende periode frem til 1945 var 
foruden96. Som konsekvens heraf kom Danmark og USA i 
modsætningsforhold til hinanden med hensyn til deres forskellige 
monetære systemer. Det havde betydning i forhold til D.V.N.B’s 
monetære status efter salget i 1917. 
 
McKinnon beskriver i den tidligere omtalte artikel seks universelle 
regler, der er kendetegnende for brugen af guldstandarden97. De seks 
regler dækker områder som vekselkurs, officielle 
guldreservebeholdninger, konvertibilitets forpligtelser, justeringer i den 
indenlandske monetære politik, fastsættelse af stabilt prisniveau etc. 
Kendetegnende er, at reglerne er dækkende for den økonomiske 
orden, der fandtes i perioden 1879 til 1914, og som fungerede 
symmetrisk for alle deltagende lande. At reglerne fandtes, betød dog 
ikke nødvendigvis at de blev overholdt i hele perioden, men de var 
dog medvirkende til at give en stabil økonomisk orden.  
 
De seks regler var ifølge McKinnon: 
 

                                                 
94 Mundell, 1972: p. 92 
95 Mundell, 1972: p. 92 
96 Ibid.: p. 1 – 2.  
97 Jf. McKinnon, 1993: p. 3 – 4. 
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”I. Fix an official gold price or ”mint parity,” and convert freely 
between domestic money and gold at that price. 
 
II. Do not restrict the export or import of gold by private citizens, 
nor impose any other exchange restrictions on current or capital 
account transacting. 

  
III. Back national banknotes and coinage with earmarked gold 
reserves, and condition long-run growth in deposit money on 
availability of general gold reserves. 

 
IV. In short-run liquidity crises from an international gold drain, 
have the central bank lend freely to domestic banks at higher 
interest rates (Bagehot’s Rule” 

 
V. If Rule I is temporarily suspended, restore convertibility at 
traditional mint parity as soon as practicable – if necessary by 
deflating the domestic economy. 

 
VI. Allow the common price level (nominal anchor) to be 
endogenously determined by the worldwide demand for, and supply 
of, gold.”98 

 
De første tre regler beskriver de centrale forudsætninger for brugen af 
guldstandarden99. De var selve kernesætningerne enhver 
nationalbankdirektør måtte følge nøje i perioden, og som også i det 
meste af verden var ophøjet til lov. Regel IV og V beskriver mere 
implicit de løsningsmuligheder, der kan tages i brug, hvis de tre første 
skulle svigte eller hvis de kom i uligevægt.  
 
Den første regel beskriver den førte valutapolitik100. Forskellen mellem 
prisen på guld og et lands valuta skulle nemlig holdes i en fast pari. Det 
betød, at prisen for guld med et lands valuta skulle være konstant. 
Dette var oftest ikke noget problem, da der i mange lande var vedtaget 
en specifik guldpris ved lov. Og tit var det ikke blot en 
maksimumspris, der ikke måtte overskrides, men en helt specifik pris, 
der ikke kunne rykkes ved. Hermed havde man hvad der kaldtes 
guldfod. Da alle lande havde guldfod, blev valutapolitik, som vi kender 
det i dag, reelt sat ud af spil. Valutakurserne var altid konstante så 
længde man var i perfekt pari. 
 
                                                 
98 McKinnon, 1993: p. 4 – Rule Box 1. 
99 Eichengreen, 1985: p. 3 – 4. 
100 Andersen, 1942: p. 27 – 28. 
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Den anden regel omhandlede den frie import og eksport af guld over 
landegrænserne. Dette var af helt afgørende betydning for, at 
guldstandarden som orden ville fungere i praksis101. I tiden op til 
første verdenskrig fungerede guldstandarden som en række forbundn
kar, hvor vandstanden automatisk udjævnede sig, og i den forbindelse 
var fri import og eksport en nødvendighed. Den konstante strøm af 
guld over landegrænserne var med til at gøre systemet stabilt. Det var 
først da denne mulighed forsvandt ved starten af første verdenskrig, at
den internationale orden ophørte med at funge

e 

 
re. 

                                                

 
Tredje regel understeger sammenhængen mellem guldreserven og et 
lands mængde af trykte penge102. Da alle landes valutaer var fast 
ombyttelige med guld, havde nationalbankerne pligt til at opbevare en 
fysisk mængde guld, der kunne udbetales på forlangende. Det betød 
ikke, at der var gulddækning på alle penge, men at en fast procentdel 
altid var afsat, hvilket betød at seddelpressen ikke kunne løbe frit. I 
Danmark regnede man med at 50 % af pengemængden var dækket af 
guld. Den nationale seddelmængde kunne derfor kun udvides, hvis 
man fik mere udenlandsk valuta ind. Omvendt måtte den indskrænkes 
hvis guld eller valuta forlod landet.  
 
Blev der solgt mere guld til nationalbanken, blev der også udstedt flere 
sedler103. Bankens politik var, at der blev udstedt penge til den 
dobbelte værdi af det indkomne guld. Det foregik på den måde, at den 
ene halvdel blev givet til personen, der solgte guldet, mens den anden 
gik til at sænke udlånsrenten, også kaldet diskontoen. Det fik folk til at 
låne penge, og dermed sætte produktion i gang. Det modsatte ville 
selvfølgelig ske, hvis guldet strømmede ud af landet. Det ville føre til 
pengeknaphed, arbejdsløshed og mindre import indtil 
ligevægtspunktet igen fandtes.  
 
Grundlæggende var guldstandarden derfor en international økonomisk 
orden, der gjorde handel på tværs af landegrænser lettere. Idet man 
fraskrev sig retten til at føre selvstændig valutapolitik, bandt man sig 
op på et system, der ikke tilpassede sig nationale hensyn, og 
sikkerheden for international handel var derfor stor. I virkeligheden 
var den internationale orden blot et stort vekselsystem, hvor pengenes 
reelle værdi kun havde betydning nationalt104. Da guldstandarden var 
et udpræget produkt af datidens engelske overherredømme, lå hele 
tankegangen bagved tæt op af datidens mentalitet: 

 
101 Ibid.: p. 29 – 33. 
102 Ibid.: p. 28. 
103 Ibid.: p. 30 – 31. 
104 Calvin, 2000: p. 42.  
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”The Victorian and Edwardian virtues of thrift, reliability, 
stability and cosmopolitanism were invoked ritually as attributes of 
the monetary system. Gold was moral, principled and civilized; 
managed money the opposite.”105 

 
Dette var uproblematisk, så længe det internationale økonomiske 
system var homogent og stabilt, men efter første verdenskrig var 
verden en anden. Verdensøkonomien var ikke balanceret på samme 
måde som før, og de indenlandske økonomiske problemer krævede 
andre løsninger end guldstandarden tilbød. Da man fortsat forsøgte at 
holde fast i guldstandarden, brød den økonomiske orden sammen, 
hvilket forenklet set skyldtes, at et stadigt mere ufleksibelt 
arbejdsmarked gjorde det svært for guldstandarden at skabe balance i 
økonomierne. Den store depression anses af nogen for at være 
resultatet af guldstandardens sammenbrud106.  
 
Da tiden efter første verdenskrig var en opløsningsperiode uden en 
fast økonomisk orden, skabte det mange interessante 
problemstillinger. Problematikker der bliver mere interessante, når 
man ser på modsætningsforholdet mellem USA og Danmark. 
 
At de danske øer fik et pengesystem baseret på guldstandarden, 
understeger overgangen fra et lokalt pengesystem, der fungerede 
dårligt i den internationale samhandel, og til et internationalt system, 
der naturligt indtrådte i den verdensomspændende økonomiske orden. 
Denne forbedring har været markant, og er en tydelig markering af, at 
politikerne vidste, at et stabilt monetært system var en forudsætning 
for en positiv økonomisk udvikling. Gennemgangen af teorien bag 
guldstandarden, vil senere blive inddraget i analysen af bankens 
institutionelle opbygning. Her er guldstandarden central i forhold til at 
forklare den speciale opbygning, det nye møntsystem fik. 
 

5.3 Bankens institutionelle opbygning  

 
I Lov om en dansk-vestindisk Seddelbank af 29. marts 1904 bemyndigedes 
finansministeren i § 1 til at give et konsortium bestående af 
Nationalbanken i København, Privatbanken, Den danske Landmandsbank, 
Hypotek- og Vekselbank og Københavns Handelsbank ret til at oprette en 
aktiebank under navnet ”Den dansk-vestindiske Nationalbank”. 

                                                 
105 Eichengreen, Temin, 1997: p. 3. 
106 Ibid.: p. 15. 
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Banken havde til opgave: ”at virke til Fremme af Øernes økonomiske 
Udvikling”, og den skulle for et tidsrum på 30 år have eneret til 
udstedelse af sedler på øerne, baseret på guldstandarden. 
Finansministeren gav derefter ”Koncession af 20. juni 1904 på 
Oprettelse af en dansk vestindisk Seddelbank” til de fire banker. 
 
Bankens institutionelle opbygning adskilte sig på nogle punkter fra andre 
banker i samtiden, og konstruktionen lagde sig i et felt midt mellem det 
private og det halvoffentlige. I loven om seddelbanken fornemmes denne 
semi-statslige konstruktion konkret.  
 
I det følgende afsnit analyseres denne særprægede opbygning, og særligt 
nogle af de forhold, der siden kom til at have stor betydning for bankens 
virksomhed. Efterfølgende gennemgås den lidt specielle ejerskabs- og 
ledelsesstruktur med fokus på de problemstillinger, det til tider skabte. 
Her har bankens danske forankring central betydning. I forhold til 
udviklingen frem til 1914, er der ikke meget at bemærke. Det var en 
relativt fredelig og stabil periode, hvor bankens primære fokus var at 
bygge op og stabilisere. Samtidig var der ingen markante ændringer i 
samfundsstrukturen i perioden, så i løbet af hele den D.V.N.B.’s levetid, 
må denne periode betegnes som den institutionelt mest stabile for banken 
og samfundet.  
 

5.3.1 Bankens særpræg 

I Lov om en dansk-vestindisk Seddelbank af 29. marts 1904 er det tydeligt, at 
der er tale om en særpræget institutionel konstruktion. I flere 
paragraffer peges på de særlige forhold vedrørende bankens geografi, 
pligter, rettigheder og ledelse. Disse forhold gjorde, at banken fik sin 
helt egen unikke konstruktion, hvilket dog senere kom til at volde 
problemer, da det nye samarbejde med USA skulle etableres.  
 
I dette afsnit vil jeg kigge på den specielle konstruktion som D.V.N.B. 
var, og hvordan det kom til udtryk i loven om en ny dansk-vestindisk 
seddelbank. Gennemgangen viser at banken institutionelt hverken var 
en almindelig nationalbank, der ud over at skulle løbe rundt, primært 
var et værktøj i forhold til at administrere en valuta, eller en almindelig 
kommerciel bank der skulle tjene penge til aktionærerne på 
markedsvilkår. Den D.V.N.B. blev en kombination. 
 
Først og fremmest var § 1’s bemærkning om at banken havde til 
opgave: ”at virke til Fremme af Øernes økonomiske Udvikling”, en 
indikation på, hvad banken blev skabt for. Det slås fast, at banken var 
oprettet af staten med det klare formål at ophjælpe øerne økonomisk, 
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og hvilket videre betød at hjælpe øerne ud af de samfundsmæssige 
problemer. Dette fokus på øernes almene vel, stod i kontrast til 
bankens konkrete konstruktion og ejerstruktur, der i højere grad havde 
form som en profitmaksimerende virksomhed for de fire danske 
banker. 
 
I § 2 i loven om seddelbanken blev aktiekapitalen bestemt til at være 
fem millioner dansk-vestindiske Franc, og af dem skulle de fire banker 
indbetale mindst en fjerdel kontant. For restbeløbet skulle bankerne 
stille garantier, der deponeredes hos finansministeriet. Hvis ministeriet 
ikke mente at banken levede op til sine forpligtelser, kunne den 
forlange at få dele af garantierne udbetalt. Samtidig var det kun 
finansministeriet, der kunne udvide aktiekapitalen i banken. 
Paragraffen var igen en tydelig understregning af statens rolle over for 
banken, og af den offentlige kontrol man ønskede med virksomheden.  
 
Den specielle rolle i forhold til statsmagten blev igen understreget i § 
6. Her tildeltes banken ret til at udstede pengesedler på øerne så længe 
koncessionen var gældende, og bankens rolle som nationalbank blev 
dermed understreget. I denne ret lå også kravet om, at man skulle 
indløse de stadig gældende kreditbeviser på øerne, og hermed blev 
finansministerens styring med banken igen tydelig. Således 
understregedes det at banken på flere måder var statens værktøj på 
øerne.  
 
Statens kontrol med banken blev også tydelig i § 13 og 14. I § 13 blev 
det pålagt banken at åbne kontorer i Charlotte Amalie, Frederikssted 
og Christianssted, mens den samtidig skulle have et agentur i 
København. Hermed blev det fremhævet, at banken skulle hjælpe hele 
øsamfundet, og ikke blot de områder, hvor der var største chance for 
økonomisk gevinst. Hvis dette specifikke krav ikke var blevet rejst, 
havde banken sandsynligvis blot åbnet kontor på St. Thomas, hvilket 
også var tilfældet for den samtidige Colonial Bank. At man ønskede et 
agentur i København, understregede samtidig endnu en gang den tætte 
tilknytning man søgte til Danmark fra statens side.  
 
I § 14 blev det fastslået, hvordan bankens bankråd skal sammensættes. 
Det skulle bestå af syv personer, hvoraf bankerne udnævnte fem og 
finansministeren to, herunder formanden. Derudover skulle der 
udnævnes to suppleanter, hvor hver part udnævnte en. Endelig 
fastslog paragraffen at den endelige magt lå hos finansministeren, idet 
han havde mulighed for at sætte beslutninger ud af kraft hvis han 
mente de stred mod bankens statutter. I forlængelse af denne kontrol 
fra regeringens side, blev det i § 16 slået fast, at det var 
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finansministeren selv, der stadfæstede statutterne. Idet han også havde 
udnævnt formanden, havde han samtidig i høj grad mulighed for at få 
indflydelse på alle vigtige beslutninger.  
 
Bankernes ønske om at drive D.V.N.B. som en kommerciel 
virksomhed, kom til udtryk i § 8. Her siges det direkte, at banken 
havde mulighed for at drive almindelig bankvirksomhed på øerne, og 
herunder at yde lån mod sikkerhed i fast ejendom. Dermed kunne 
banken frit konkurrere mod andre virksomheder på øerne, nok mest 
relevant i forhold til Colonial Bank, men banken ville principielt også 
kunne udvide sine forretninger til andre områder i Caribien. Det blev i 
hvert fald ikke direkte forbudt. Sammenblandingen mellem den 
almindelige bankinstitution og retten til at udstede penge, blev ikke 
berørt i andre paragraffer.  
 
De specielle geografiske udfordringer som banken skulle slås med, 
kunne ses i § 4. 3/8 af det udstedte pengebeløb skulle med baggrund i 
guldstandarden opbevares i en såkaldt metalfond. Fonden kunne bestå 
af øens gangbare mønt, rent guld eller tilgodehavender hos 
Nationalbanken i København. Dog behøvede kun 30 % af fonden at 
befinde sig på øerne, mens resten kunne opbevares i København. Med 
til fonden regnedes også guld som beviseligt var på vej til Vestindien.  
 
Denne sidste bemærkning understregede, at guld ikke blot var noget 
man lige flyttede til den anden side af Atlanten. Så længe man derfor 
havde knyttet banken tæt sammen med moderlandet, var det derfor 
lettere at beholde guldet i Danmark. Også selvom det til dels stred 
med guldstandardens krav om direkte gulddækning hvis det forlangtes. 
Det var igen en understregning af den tætte tilknytning den D.V.N.B. 
havde til Danmark, og af den havde en underordnet position i forhold 
til den danske nationalbank. 
 
Et andet punkt hvor afstandene havde en betydning, var omkring 
ledelsen af banken i § 14. De syv medlemmer af bankrådet skulle 
nemlig mødes i København, og ikke på de vestindiske øer. Samtidig 
kunne generalforsamlinger afholdes enten i Danmark eller på øerne, 
men i realiteten skete det kun i Danmark. Paragraffen var et udtryk 
for, at man ønskede at knytte banken tættere til Danmark, men det fik 
samtidig den konsekvens, at den beslutningsdygtige ledelse sad i 
Danmark, mens den daglige ledelse og direktion sad på den anden side 
af Atlanten. I starten af det 20. århundrede var det svært at holde en 
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løbende kontakt, og breve var ofte 2 – 3 uger om at nå frem107. Det 
betød, at direktionen var nødt til at agere selvstændigt i det daglige, 
samtidig med at større beslutninger ikke kunne træffes helt så hurtigt 
som i Danmark.  
 
To ting kom samtidig til at have stor betydning for banken; den var 
umiddelbart begrænset til at fungere i 30 år, og 10 % af et eventuelt 
overskud gik direkte i den danske statskasse. I § 1 slås det således fast, 
at koncessionen for banken kun var gældende i 30 år. Denne 
tidsbegrænsning var ikke noget særegent for den D.V.N.B. Andre 
nationalbanker fik samme begrænsninger, og de skulle også med en vis 
regelmæssighed have fornyet deres bevillinger, eller oktrojer som det 
kaldtes. Den danske nationalbank fik for eksempel dette gjort i 
1907108. Den 30-årige tilladelse for den D.V.N.B. kom til at have e
vigtig betydning da øerne overgik til USA, og da de fire banker
konsekvens kunne forlange, at seddeludstedelsesretten fortsatte. 

n 
 som 

                                                

 
§ 9 gav banken en årlig afgift svarende til 10 % af overskuddet. Den 
skulle betales til staten i form kreditbeviser, som banken var pålagt at 
inddrage inden for de første år. Dermed kunne staten få betalt tilbage 
på noget af sin statsgæld, som bl.a. inkluderede kreditbeviserne. En del 
af Rigsdagspolitikerne havde faktisk nævnt dette specifikt i debatten 
før vedtagelsen af loven om seddelbanken, som specifik årsager til at 
de støttede oprettelsen af banken. De 10 % understregede også, at der 
i høj grad var tale om selvhjælp til øerne, og at den økonomiske byrde 
i høj grad kom til at ligge på deres egne skuldre.  
 
Den D.V.N.B.’s statutter blev, som tidligere nævnt, givet af 
finansministeren den 23. juni 1904109. Statutterne var udstedt på 
baggrund af loven om seddelbanken, men finansministeren havde 
mulighed for at præge dem i detaljerne. I 49 paragraffer blev 
reglementet for banken udspecificeret, og langt de fleste er blot 
præciseringer af loven.  
 
§ 48 i statutterne er dog specielt interessant, da den påpeger, med 
hvilke forventninger de fire banker åbnede den D.V.N.B. Paragraffen 
viser, at de var meget opmærksomme på at projektet kunne være 
usikkert økonomisk, og at der skulle være en mulighed for at komme 
ud af det uden at tabe alt for mange penge. Den giver de fire banker 

 
107 Der er set hvor lang tid der gik fra at direktionen i D.V.N.B. sendte et brev, og til 

at det blev modtaget af Bankrådet i København. Og modsat. 
108 Svendsen, Hansen, Olsen, Hoffmeyer, 1968 (I): p. 364. 
109 Arkivmateriale 19, Fold nr. 2: Materiale 5. 
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mulighed for at forlade projektet, hvis det skulle vise sig ikke at være 
rentabelt: 
 

”Saalænge Eneretten til Seddeludgivelse varer, kan Banken ikke 
opløses paa Foranstaltning af Aktionærerne. Dog skal Banken i 
Tilfælde af, at en Trediedel af Aktiekapitalen maatte være tabt, 
være berettiget til efter en af Generalforsamlingen med kvalificeret 
Majoritet efter § 38 fattet Beslutning at opsige Retten til 
Seddeludstedelse med 2 Aars Varsel til Finansministeren. Efter 
Varselets Udløb kan Beslutning om Bankens Opløsning tages 
efter § 49. 
Saafremt Banken ikke skulde overholde de den efter Lov Nr. 50 
af 29. Marts 1904 og nærværende Statutter paahvilende 
Forpligtelser, er Regeringen berettiget til at skride ind imod den og 
foretage det eventuelt fornødne. Dog skal der, hvis der nogensinde 
skulde finde nogen Afvigelse Sted i det normerede Forhold for 
Funderingen af Bankens Sedler, gives den en Frist af en Maaned 
til at tilvejebringe det rette Forhold.”110 

 
Med et tab på 1/3 af aktiekapitalen, og blot to års opsigelse ville det 
være relativt uproblematisk for bankerne at forlade deres forpligtelser 
på øerne. Det virker som en fordelagtig ordning for bankerne. 
Umiddelbart ville man kunne forvente, at der først havde været 
mulighed for opsigelse når hele aktiekapitalen var tabt.  
 
Bankens opbygning viser regeringens intentioner med Dansk 
Vestindien. Man ønskede løsninger der kunne rette op på de 
problemer, der igennem længere tid havde vokset sig store på øerne, 
men kontrollen skulle stadig ligge i Danmark. Samtidig måtte det helst 
ikke komme til at give Danmark nye udgifter. Tværtimod måtte 
løsningen gerne minimere statens udgifter, og gøre øerne økonomiske 
uafhængige, og dermed lettere at sælge. Banken er et godt eksempel på 
dette dobbelte ønske fra statens side: På den ene side at gøre godt for 
indbyggerne, og på den anden formindske moderlandets udgifter.  
 
Principielt var der ingen grund til, at den D.V.N.B. skulle føre 
almindelig bankvirksomhed, men da det var en måde hvorpå den 
kunne blive profitabel, også for regeringen, blev denne løsning valgt. 
Dermed havde man skabt en semi-statslig konstruktion, hvis lige man 
ikke havde set andre steder. Det var hverken en rigtig nationalbank, 
der søgte at få den økonomiske struktur til at fungere, eller en 

                                                 
110 Ibid.: § 48. 
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almindelig kommerciel bank, der skulle tjene penge til aktionærerne på 
markedsvilkår. Den blev en form for kombination af begge. 
 

5.3.2 Ejerkredsen 

Den D.V.N.B. blev, som tidligere nævnt, ejet af fire banker i 
fællesskab. Til sammen stod de for store dele af Danmarks bankdrift i 
perioden, og de var derfor også konkurrenter. Den sidste deltager i 
projektet var Danmarks Nationalbank. Tilsammen ejede de fire banker 
100 % af aktiekapitalen, og deres samarbejde var derfor helt afgørende 
for den D.V.N.B.’s drift og økonomi. I dette afsnit beskrives 
samarbejdet i ejerkredsen. 
 
Det er interessant at se med hvilken tilsyneladende lethed, de fire 
banker fik samarbejdet omkring den D.V.N.B. til at fungere, og vel at 
mærke i 30 år. Cirka en gang om måneden mødtes direktørerne fra de 
fire banker til bankrådsmøder i København111, og derudover fandt der 
en livlig skriftlig korrespondance sted. Det skal dog siges, at de daglige 
forretninger i høj grad blev varetaget af formanden og medlemmet fra 
Nationalbanken, hvilket sås ved, at en stor del af den mere almindelige 
korrespondance blot var underskrevet af disse to personer. Ved vigtige 
beslutninger deltog alle medlemmer af bankrådet dog. 
 
På intet tidspunkt i korrespondancen oplever man et dårligt 
samarbejdsklima mellem ejerne. Der er ingen indlæg fra nogle af 
bankerne med selvstændige initiativer, og der er ingen hentydning til 
deres position som konkurrenter i Danmark. Det virker, som om der 
har været en høj grad af fællesskabsfølelse bankerne imellem, hvilket 
nok skyldtes at de ikke oplevede sig selv som konkurrenter på de 
vestindiske øer. Her havde de udelukkende en fælles interesse i, at den 
D.V.N.B. fik succes og de har derfor oplevet sig selv som partnere. 
Det kan måske ligefrem have været en måde for dem at mødes på, 
uden at skulle forholde sig til den daglige rivalisering.  
 
Hvorvidt Danmarks nationalbanks rolle i projektet afveg fra de andre 
banker, er i første omgang svær at fastslå, da der ikke findes noget 
materiale herom. Ud fra en umiddelbar betragtning var der ingen 
forskel mellem de tre banker og nationalbanken. Hverken i forhold til 
det økonomiske eller ansvarsmæssige. Nationalbanken påtog sig 
præcis de samme forpligtelser, og eventuelle overskud blev også 
udbetalt på lige fod. At nationalbanken deltog, var dog en sikkerhed i 
forhold til bæredygtigheden af projektet. De danske virksomheder der 

                                                 
111 Arkivmateriale 1: Protokol nr. 5 – 8 og Arkivmateriale 12: Fold nr.  4. 

[50] 
 



strømmede til øerne i tiden omkring oprettelsen af den D.V.N.B., har 
sikkert værdsat den stabilitet i projektet, som nationalbankens 
deltagelse udstrålede.  
 

5.3.2 Bankrådet  

Det vigtigste organ i forbindelse med ledelsen af den D.V.N.B. var 
bankrådet. Det var her de vigtigste beslutninger blev taget, og det var 
her, bankens ejere mødtes med den ministerielt udpegede formand. 
Som tidligere nævnt, var bankrådets sammensætning direkte nævnt i 
loven om seddelbanken112. Dette afsnit vil fremstille bankrådets rolle 
som det beslutningstagende organ i den D.V.N.B., og dermed 
understrege bankens tætte tilknytning til Danmark. Samtidig vil 
afsnittet understrege den stabile tilknytning til virksomheden, som 
bankrådet udviste i hele bankens levetid. 
 
Reelt mødtes kun den udpegede formand og de fire medlemmer valgt 
af bankerne, i København. Derudover valgte ministeren og bankerne 
hver et medlem som var bosat på øerne, som siden blev kaldt det 
vestindiske bankråd. Det er dog stærkt begrænset hvad der findes af 
materiale omkring det vestindiske bankråd i den D.V.N.B.’s materiale. 
I bankrådets kopibøger findes af og til breve sendt til dem, mens man i 
de forskellige årsregnskaber og årsberetninger, får at vide hvem der er 
medlem af rådet på de pågældende tidspunkter – herunder selvfølgelig 
også det danske. Det er dog tydeligt i hele perioden, at det vestindiske 
råd blot agerede som rådgiver for det danske råd. Vigtige beslutninger 
blev truffet i København. 
 
De aktiebesiddende bankers repræsentanter var gennem hele perioden 
bankdirektørerne, hvilket ville sige de absolut vigtigste personer i 
dansk erhvervsliv på daværende tidspunkt. Det indbefattede ved 
oprettelsen, ud over direktør Damm fra Handelsbanken og Heide fra 
Privatbanken, Nationalbankdirektør Rasmus Nyrup Strøm og ikke 
mindst direktøren i Landmandsbanken, Emil Glückstadt, som i 
1910’erne blev en af Danmarks mest magtfulde erhvervspersoner113.  
 
Ingen af dem besøgte på noget tidspunkt de vestindiske øer, og de 
havde derfor ingen direkte kendskab til forholdene på øerne. De var 
dog vigtige finansmænd i datidens Danmark, og de havde et netværk 
de kunne trække på. Ingen mere end Glückstadt, der var direktør i 
Danmarks største bank på daværende tidspunkt. Han startede i 

                                                 
112 Lov om en dansk-vestindisk Seddelbank af 29 marts 1904, § 14 
113 Hansen, Mørch, 1997: p. 129ff. 
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bankrådet som underdirektør i Landsmandsbanken, og sad der frem til 
sin fængsling i forbindelse med skandalen i Landmandsbanken i 1922. 
Glückstadt døde kort efter fængslingen114.  
 
Det var altså landets økonomiske top, der sad i den D.V.N.B’s 
bankråd. Det må betyde, at de opfattede banken som havende en vis 
betydning, eller at de blot nød eller udnyttede samværet med de andre 
bankdirektører. Denne stabile kontakt mellem Danmarks fire ledende 
bankdirektører gennem en periode på cirka 30 år kan virke 
imponerende. De skulle samarbejde om en fælles virksomhed, og det i 
en periode, hvor både Privatbanken115 og Landmandsbanken116 kom i 
økonomisk uføre, og hvor Danmark oplevede store økonomiske 
svingninger. 
 
Det vidner om et nært forhold bankerne imellem, og der er ingen tvivl 
om at relationerne grundlæggende var gode. Et eksempel på dette var 
at Axel Heide, direktør i Privatbanken, sad i bestyrelsen for 
Landmandsbanken117. Der er dog også eksempler på det modsatte, og 
specielt direktør i Handelsbanken, P.N. Damm skulle i løbet af den 
D.V.N.B.’s levetid have fået et dårligt forhold i til Glückstadt i 
forbindelse med nogle lån i en anden forbindelse118. Igen er det dog 
iøjnefaldende at dette ikke ser ud til at præge den interne stemning i 
gruppen. 
 
Kendetegnede for D.V.N.B.’s bankråd gennem hele perioden, var også 
den store grad af stabilitet med hensyn til medlemmerne119. Der var en 
meget lille grad af udskiftning, både blandt bankernes repræsentanter 
og med hensyn til formanden, og gennem hele bankens periode sad 
der kun to forskellige formænd, hvoraf den første først stoppede ved 
sin død. Hvorfor der var denne stabilitet er svær at sige, men den 
understreger den betydning af bankens virksomhed, som de enkelte 
medlemmer og aktionærer må have følt. 
 
Den første formand for bankrådet var en person, som fra starten var 
involveret i projektet med oprettelsen af banken; den tidligere omtalte 
formand for den Vestindiske kommission af 18. november 1902, 
Departementschef i Ministeriet for offentlige Arbejder, F.T.M.M. 
Nordlien. Af finansministeren blev han udnævnt til formand for 

                                                 
114 Mørch, 1986: p. 387 ff. 
115 Cohn (halvbind II), 1957: p. 460 - 508. 
116 Mørch, 1986. 
117 Hansen, Mørch, 1997: p. 90 & 94. 
118 Ibid., p. 106. 
119 Arkivmateriale 1: Protokol 5 – 8.   
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bankrådet, og det vedblev han med at være frem til sin død i 1924. 
Den efterfølgende formand, S.O. Godske Nielsen, sad frem til 
bankens lukning i 1935.  
 
Denne stabile ledelse, der samtidig havde en stor indsigt i både 
bankens og øernes samfundsmæssige opbygning, har været afgørende i 
de store kriser banken oplevede i 1920’erne med overgangen til 
amerikansk styre120. De særlige forhold på øerne har krævet indsigt og 
tålmodighed i beslutninger, og bankrådet har heldigvis, set fra et 
nutidigt perspektiv, været kvalificeret til dette. 
 

5.3.3 Direktionen og personalet 

Direktionen i den D.V.N.B. var ligesom bankrådet kendetegnet ved en 
høj grad af stabilitet i deres ansættelser 121. I løbet af de 30 år banken 
eksisterede, var udskiftningen af personalet ganske lille. Samtidig var 
stabiliteten i direktionen iøjnefaldende, i betragtning af de store 
omvæltninger øerne gennemlevede i perioden: første verdenskrig, 
salget til USA og den massive fattigdom i 30’erne. Dette afsnit vil 
derfor som det sidste understrege den stabile ledelse banken oplevede 
i hele sin levetid, samtidig med at det vil påpege den udprægede 
danske tilknytning personalet havde.  
 
Den D.V.N.B.’s samlede antal ansatte var igennem hele dens periode 
ret begrænset. I alt var der kun tre filialer, som fastlagt i loven om 
seddelbanken, og der var derfor ikke brug for den store bemanding122. 
Øverst var der de to bankdirektører, hvoraf den ene havde titel af 
underdirektør. Ved bankens oprettelse havde stillingerne været 
sidestillet, men efter få år blev hierarkiet indført med en ledende 
bankdirektør123.   
 
Direktøren skulle fokusere på ledelsen og hovedfilialen i Charlotte 
Amalie, mens underdirektøren stod for bankens revision. På grund af 
seddeludstedelsesretten, var dette sidste arbejde centralt for banken, 
og der var skrappe krav til udførelsen124. Derudover fandtes der to 
filialbestyrere på St. Croix, bankens kasserer, tre – fire fuldmægtige og 
diverse lokalt personale. Alt i alt var der aldrig ansat mere end 25-30 

                                                 
120 Se afsnit kapitel 8 om bankens problemstillinger under amerikansk ejerskab.  
121 Arkivmateriale 16. Herunder findes sager om ansættelser, interne konflikter, 

fyringer og generelle spørgsmål fra personalet. 
122 Arkivmateriale 19: Fold nr. 2: Materiale 5. 
123 Arkivmateriale 19: Fold nr. 2: Materiale 4. 
124 Ibid. 
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personer i banken125. Alt arbejde i Danmark blev varetaget af 
Nationalbanken eller bankens bankråd. 
 
Den tætte tilknytning til Danmark kom også til udtryk i forhold til 
nyansættelserne af alt ledende personale. Helt op til lukningen af 
banken i 1935 var det stort set udelukkende danskere, der blev ansat i 
disse stillinger. Tit var det ansatte i de fire banker i ejerkredsen der 
ønskede nye udfordringer, men gennemgående havde de ingen 
erfaringer med livet på øerne. 
 
På grund af manglen på uddannelsesmuligheder og fraværet af andre 
banker på øerne, har rekrutteringsgrundlaget lokalt ikke været stort. 
Det er dog stadig en stærk understregning af den danske tilknytning, at 
man ikke ansatte personer med amerikansk baggrund i ledende 
stillinger efter salget i 1917. Det havde ikke været umuligt gennem 
kontakter i f.eks. øernes amerikanske administration, og det havde nok 
lettet det senere så besværlige samarbejde, hvilket jeg kommer ind på i 
et senere kapitel. Det var dog bankrådets valg at holde direktionen 100 
% dansk, hvilket de ifølge statutterne var i deres gode ret til. 
 
Der findes en helt central person i den D.V.N.B.’s direktion gennem 
næsten hele bankens levetid. Han arbejdede næsten 28 år i banken, og 
det var under hans stabile ledelse, at banken overlevede sine største 
udfordringer i 1920’erne. Hans navn var Axel Holst. Han kom fra en 
stilling som assistent i Handelsbanken, og startede i den D.V.N.B. i 
1908 som filialbestyrer på St. Croix. Allerede 1909 blev han udnævnt 
som underdirektør i banken, og i 1914 avancerede han til at blive 
direktør. 
 
Han fortsatte i denne stilling frem til lukningen i 1935, og han var en 
af de allersidste danskere til at rejse hjem. Den lange periode i den 
D.V.N.B. gjorde også, at Holst havde et utroligt godt overblik over 
bankens udvikling, hvilket blev tydeligt frem mod lukningen. Man 
fornemmer hans store indsigt i bankens virksomhed og den generelle 
tilstand i samfundet på øerne, og flere rapporter fra hans hånd 
beskriver detaljeret banken og øernes udvikling. Det er efterfølgende 
blev en meget god kilde til et indblik i bankens drift, hvilket jeg i 
senere afsnit også vil trække på. 
 
Axel Holsts lange ledelse af den D.V.N.B., har været til bankens klare 
fordel. Hans indsigt i bankens forhold både før og efter salget til USA 
har gjort ham perfekt til at lede banken gennem den svære periode i 

                                                 
125 Arkivmateriale 10: Fold nr. 2. 
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1920’erne, og det er tydeligt i korrespondancen med bankrådet, at de i 
meget høj grad stolede på ham, og lod hans dømmekraft råde. Specielt 
er der mange eksempler på dette i perioden efter den amerikanske 
overtagelse af øerne, og i særdeleshed i forbindelse med forskellige 
salgsplaner i 1920126. Det har gjort, at banken har kunnet reagere 
hurtigt og ikke har været hæmmet af den lange afstand. Den stabile 
ledelse som den D.V.N.B. oplevede i forhold til bankrådet og 
direktionen, har været helt central for bankens udvikling og 
økonomiske overlevelse. 

                                                 
126 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4. 
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6. Den økonomiske udvikling 1903 – 1914 
 
Den økonomiske udvikling i den D.V.N.B. og på de dansk-vestindiske 
øer var tæt forbundet. Fremgang på øerne betød oftest fremgang i 
banken, og årsregnskabet kan derfor bruges som en indikator for 
udviklingen i samfundsøkonomien og i virksomhederne på øerne 
generelt. Denne tætte forbindelse skyldtes, at banken på relativt kort 
tid var blevet bankforbindelse for alle større virksomheder på øerne, 
og at man gennem seddeludstedelsesretten havde en tæt berøring med 
den almindelige økonomi i samfundet. Da øernes økonomi samtidig 
var ret overskuelig, og da der ikke umiddelbart fandtes andre 
finansielle muligheder, betød det, at den D.V.N.B. havde fingeren på 
pulsen i forhold til hvad der skete i øernes økonomi. 
 
Denne direkte forbindelse mellem banken og øernes økonomi blev 
dog ikke skabt med det samme, men voksede langsomt frem i 
perioden op til 1914. Det skete som konsekvens af D.V.N.B.’s 
stigende dominans af bankvirksomheden på øerne, og at den nye 
monetære modus operandi under guldstandarden efterhånden var 
blevet indarbejdet.  
 
I dette kapitel gennemgås bankens økonomi som den kommer til 
udtryk i årsregnskaberne frem til 1914, og der ses på den udvikling 
banken gennemgik. Samtidig inddrages direktionens bemærkninger i 
årsberetningerne, både i forhold til det pågældende år, men også 
direktionens syn på den fremtidige udvikling. Fokus vil være på den 
indstilling, de havde til økonomien på øerne og i banken. Til slut 
gennemgås de forskellige virksomheder, der fandtes på øerne, og 
måden hvorpå de opbyggede deres forretninger. Hermed vil man få en 
klar fornemmelse for den økonomiske status og struktur på 
pågældende tidspunkt127. 
 
6

 
.1 Bankens økonomi 1905 - 1914 

et bedste sted at følge bankens og dermed også øernes økonomiske 

kling 

                                                

D
udvikling, er i de årlige referater, regnskaber og årsberetninger fra 
generalforsamlingerne128. Selvom de desværre ikke dækker hele 
perioden, giver de dog stadig en god oversigt over bankens udvi

 
127 I bilag 3 findes en komplet graf for perioden 1905 – 1934, med bankens resultat, 
udbytte til aktionærerne, hensættelser i reservefonden og afgift til staten. For de 
præcise tal i regnskabet i perioden 1905 – 1934, se bilag 4. 
128 Arkivmateriale 8 til 13. 
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frem til 1914. Som tidligere omtalt var det en periode med opbygning 
og stabilisering, men som det fremgår af materialet, også en periode 
med stor økonomisk fremgang i banken, og oftest også i samfundet. 
 
De næste afsnit vil vise at banken i slutningen af perioden havde store 

e 

ørste gang der blev fremlagt et regnskab for banken var ved 
1905 i 

j 

 
r, 

fter underskuddet i 1905 begyndte det dog at gå fremad med 
26 

op i 

 
 

rsberetningerne var til og med regnskabet for 1909 ret korte, og de 

rne, 

. 

årsregnskabet for 1910 var det dog tydeligt, at der skete noget i 
banken131. For første gang kom der udtalelser omkring øernes 
virksomheder, og hvilke forretninger banken gjorde med dem.  Det 
                                                

overskud hvert år, hvoraf både aktionærerne og staten fik udbetalt en 
pæn del ud fra en fast fordelingsnøgle, der blev specificeret i bankens 
statutter § 43129. Samtidig viser årsberetningerne at direktionen 
opnåede en stadig større indsigt i øernes økonomi og almindelig
samfundshold, og at omtanken for samme var stadig stigende. 
 
F
generalforsamlingen i juni 1906130. Regnskabet omfattede året 
den D.V.N.B., og viste et underskud på 39.361 Franc. Banken havde 
dog først åbnet filialerne den 3. februar 1905 på St. Thomas og 19. ma
samme år på St. Croix, så resultatet dækkede ikke hele året. Ifølge 
årsberetningen var man ganske godt tilfreds med resultatet. Selv om
det havde været et år med fokus på opbygning, var der gode indtægte
og hvis man fraregnede udgifterne til seddelleverance, levering af guld, 
rejsegodtgørelser, kontorartikler og boligudgifter, endte man faktisk i 
et lille plus. 
 
E
bankens resultat. Således fik den sit første overskud i 1908 på 66
Franc, og som de følgende år voksede yderligere. I 1910 var det 
således på 89.820. I samme periode begyndte man også at sparre 
en reservefond, og de aktiebesiddende banker modtog deres første 
udbytte. Endelig fik den danske stat i 1909 sit første udbytte fra den
D.V.N.B. Således blev der udbetalt 1.300 Franc på baggrund af 10 %
afgiften. 
 
Å
holder sig primært til bankens tal og regnskaber. Der var enkelte 
bemærkninger omkring den generelle udvikling og økonomi på øe
men der var tydeligt fokus på bankens egen virksomhed. Direktionen 
demonstrerede ikke noget større kendskab til samfundet, ud over 
betragtninger om gode eller dårlige høstår og nedgang i skibsfarten
 
I 

 
129 Arkivmateriale 19: Fold nr. 2: Materiale5: § 43. 
130 Arkivmateriale 8: Fold nr. 1. 
131 Arkivmateriale 8: Fold nr. 6. 
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blev beskrevet at man havde overtaget St. Thomas isværk som pan
givet et lån til St. Thomas Havn på 500.000 Franc og købt aktie
nyoprettede Vestindiske Sukkerfabrik for 100.000 Franc. Altså et år 
hvor man var blevet en aktiv part i den vestindiske økonomi. Den 
øgede deltagelse i øernes økonomi, eller i hvert fald beskrivelsen af 
den, kan måske tilskrives, at 1910 var det år, hvor den tidligere omtal
Axel Holst blev direktør i banken. Hans store begavelse som 
bankdirektør blev senere understreget, men hans evner kan måske 
også være forklaringen på, at årsberetningerne lige de år øges 
betragteligt i størrelse og i viden.  
 
I 1911 forbedredes resultatet i banken endnu en gang. Oversk
var nu øget til 107.854 Franc, hvor

t, 
r i den 

te 

uddet 
af et udbytte på 75.000 Franc 

dbetaltes til aktionærerne, mens 16.623 røg i reservefonden. Staten 
e 

il St. 

ne 

både i forhold til den kommende Panamakanals positive 
dvirkning på St. Thomas, og med hensyn til mekaniseringen af 

tro 

 ikke 
, og der var stadig fine udbetalinger til aktionærerne, 

servefonden og afgifter til staten. Samtidig udvidedes årsberetningen 

de 

Årene 1913 og 1914 gav begge overskud på henholdsvis 97.116 og 
96.473 Franc, og bankens overskud blev dermed ved med at stige støt. 

                                                

u
modtog 3.558 Franc i afgift. I årsberetningen udvidedes beskrivelsern
af øernes tilstand samtidig betragteligt. Udviklingen med hensyn t
Thomas havn blev gennemgået, men et særligt fokus rettedes mod 
plantagedriften på St. Croix, der behandledes i detaljer. Produktionen 
af sukker og bomuld samt den mere generelle landbrugssituation blev 
analyseret, og beretningen vidnede om et stort kendskab til forholde
på øerne. 
 
Optimismen i årsberetningen var påfaldende. Aldrig havde den været 
så positiv, 
in
landbruget på St. Croix, og en dermed mindre afhængighed af 
arbejdskraft. Uden at det siges direkte, fornemmede man en positiv 
på fremtiden. Det stadig stigende overskud har nok også haft en 
betydning.  
 
I 1912 faldt overskuddet en smule til 86.596 Franc. Faldet var dog
alarmerende
re
endnu en gang ganske betydeligt. Der blev nu skrevet flere sider om 
forholdene på øerne, og detaljeringsgraden var ganske høj. 
Årsberetningen mindede i stil efterhånden en del om en officiel 
gennemgang af forholdene på øerne set fra en offentlig myndighed. 
Overskriften på en del af årsberetningen var også: ”Vedrøren
Forholdene paa Øerne indberetter Direktionen følgende:”132.  
 

 
132 Ibid.: Fold nr. 8: Materiale 2. 
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Overskuddet udsprang primært af, hvad årsberetningen kaldte 
almindelige bankforretninger samt indtægterne fra kassekreditten til 

kkerfabrikkerne. Den Dansk-vestindiske Sukkerfabrik på St. Croix 

 

 den 

lge 
f krigen, og der var en udtalt bekymring for øernes ve og vel. Der var 

at 
 

rund af 
 

jede dog 
lligevel at der godt kunne være håb for fremtiden. Som citatet viser, 

d 
ke er 

t 
betydningsfulde Arbejder med Fremtiden for Øje har været udførte, 
og det maa haabes, at Fremtiden maa bringe Belønningen 

 

6.2 Øernes 

 
De enkelte ve er var, som tidligere omtalt, meget forskellige 

ed hensyn til landbrugsproduktion og handel. St. Croix var et 
plantagesamfund, hvor plantageejerne hovedsageligt dyrkede sukker, 

     

su
var således skyld i et stort overskud i filialen i Frederikssted. 
Beretningen for 1913 lå i det hele taget meget i forlængelse af den for 
1912, og det var i høj grad de samme betragtninger man mødte.
 
Beretningen for 1914, ti-året for bankens oprettelse, var dog markant 
anderledes. Fremlagt ved generalforsamlingen i juni 1915 var
meget præget af verdenskrigens betydning133. På syv sider gennemgik 
direktionen i detaljer de problemstillinger man sloges med som fø
a
i endnu højere grad end tidligere tale om en analyse af samfundet, 
mere end en årsberetning fra en virksomhed. Det var helt tydeligt, 
direktionen følte et ansvar over for øerne og så de generelle forhold på
øerne som af afgørende betydning for bankens virksomhed. 
Direktionens ansvarsfølelse lå ud over en generel interesse i at 
samfundet økonomisk bevægede sig i den rigtige retning.  
 
I årsberetningen for 1914 var der problemer over en bred kam, og 
overskuddet i regnskabet var langt mindre end ventet på bagg
åbningen af Panamakanalen samme år. For første gang udtrykte
direktionen bekymringer omkring virksomheden, men tilfø
a
var man godt bevidst i banken om at krigen også kunne betyde 
muligheder, hvilket historisk set også være tilfældet på de vestindiske 
øer: 
 

”Medens Aaret 1914 for St. Thomas Vedkommende paa Grun
af Forholdene ikke har svaret til Forventningerne, og der ik
meget at udtale om selve Aaret, har det dog været et Aar, i hvilke

herfor.”134 

virksomheder 

stindiske ø
m

                                            
133 Arkivmateriale 8: Fold nr. 10. 
134 Ibid.: Materiale 3. 
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mens St. Thomas tjente sine penge gennem handel og den 
ternationale skibsfart, der lagde vejen forbi havnen i Charlotte 

den 

 indtryk af 

e 
is 

re foretagender var stort set alle ejet af 
ke-danskere. Som tidligere omtalt kunne de manglende 

ere 

 til 
e næsten alle brugte den D.V.N.B. som 

ankforbindelse. Banken blev derfor en central aktør i øernes 

ar 

k 
t at 

 indflydelse 
ar minimal. 

 
og 

e Sukkerfabrik, senere kendt som Betlehem samt La Grange, 
er tilsammen stod for mellem 80 – 90 % af produktionen af sukker 

in
Amalie. Industrivirksomhederne, som banken betjente på de to øer, 
var derfor meget forskellige. I løbet af den D.V.N.B’s levetid fik 
alle større industrivirksomheder på øerne som kunder, og man kan 
derfor via bankens materiale og regnskaber få et meget godt
den økonomiske situation. 
 
Som nævnt fandtes der i perioden op til den D.V.N.B’s oprettelse ikk
større producerende industrivirksomheder på de vestindiske øer, hv
man fraregner Fælleskogeriet på St. Croix, der på daværende tidspunkt 
var ejet af staten135. De stør
ik
industrivirksomheder forklares med, at man savnede muligheder for 
finansiering, men også tvivlen blandt udenlandske spekulanter om 
lønsomheden af virksomhedsdrift på øerne, kunne være en forklaring. 
Industrialiseringen var i hvert fald på ingen måde slået igennem på 
øerne i år 1900.  
 
I tiden efter århundredeskiftet og kommissionen i 1902 begyndte fl
industrivirksomheder at etablere sig på de vestindiske øer. De var 
specielt kendetegnet ved, at de næsten alle havde en tæt forbindelse
Danmark, og at d
b
industrialisering. Det er dog også kendetegnende, at de fleste af 
virksomhederne ikke klarede sig i længden, og at banken stort set v
den sidste tilbageværende danske virksomhed på øerne.  
 
I dette afsnit gennemgås de betydeligste virksomheder på Dans
Vestindien i denne periode i den D.V.N.B.’s levetid. Det er vigtig
se på virksomhedernes store tilknytning til Danmark, da dette står i 
kontrast til tiden før bankens oprettelse, hvor den danske
v
 
Nogle af de nye store industrivirksomheder omkring år 1900 skilte sig
ud, og i arkivet for den D.N.V.B. findes en del materiale dem. Først 
fremmest var der sukkerfabrikkerne på St. Croix. De klart største var 
Den Vestindisk
d
på øerne136. Begge havde de danske bagmænd, henholdsvis G.A. 
Hagemann og J. Lachmann, og begge blev de startet i tiden omkring 
                                                 
135 Nørregaard, 1966: p. 12. 
136 Hornby, 1980: p. 358 – 359. For materiale om Betlehems samarbejde med den 

le 3 og Arkivmateriale 4. D.V.N.B., se: Arkivmateria
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århundredeskiftet og endte de med at lukke i slutningen af 
1920’erne137. Specielt Betlehem var tæt tilknyttet til den D.V.N.B., og 
dens op- og nedture havde stor betydning for banken, hvilket blev
særlig tydeligt i forbindelse med fabrikkens krak i 1928-29. 
Fabrikkerne havde dog i længere tid en ganske tilfredsstillen
hvilket var særlig markant i perioden op til 1917, og de var generelt 
præget af en stabil og god drift. At de gik ned og lukkede var i høj g
et resultat af dårlige konjunkturer. 
 
Et andet vigtigt selskab på St. Croix var plantageselskabet Dansk 
Vestindien

 

de drift, 

rad 

købte det store områder på St. 
roix. Det var specielt udenlandske plantageejere der solgte, og i 

 

rsen 
prettede i 1902 selskabet Dansk vestindisk Kompagni ud fra både et 

v 

912, 
store 

906141. Omkring 1911 kunne man dog se, at 
rbejdet med Panamakanalen skred godt frem og der dannedes et 

konsortium med henblik på at udnytte de muligheder den øgede trafik 
ville medføre. Gruppen bestod af blandet andet af H.N. Andersen fra 

138. Selskabet blev skabt i forbindelse med det mislykkede 
salg i 1902, og i løbet af kort tid op
C
perioden op mod salget til USA var størstedelen af St. Croix rent 
faktisk ejet af danskejede virksomheder139. Dette havde ikke været 
tilfældet siden danskerne overtog øen i det 18. århundrede. Det var 
plantageselskabets erklærede mål at nytænke landbrugsproduktionen 
på øerne, og på trods af at dette i høj grad lykkedes, måtte man dog
alligevel indstille driften i 1916 som følge af langvarig tørke. 
 
På St. Thomas dominerede den tidligere omtalte Hamburg-Amerika-
Linien stadig omkring århundredeskiftet, men i de første år af 1900-
tallet fik en ny aktør betydning. Kredsen omkring H.N. Ande
o
filantropisk ønske om at knytte øerne tættere til moderlandet, men 
også med forventningen om, at det rent faktisk ville blive en god 
forretning. Selskabet påbegyndte straks en intensiv besejling af 
øerne140. Besejlingen var dog ikke helt rentabel, og efter kort tid ble
selskabet overtaget af ØK, der fokuserede på at sælge kul til skibe i 
havnen på St. Thomas. Denne type virksomhed toppede i 1911 - 1
hvor mange hundrede dampere lagde vejen forbi øen og skabte 
overskud til selskabet. 
 
Selve havnen på St. Thomas overgik i samme periode til privat dansk 
ejerskab med hjælp fra den D.V.N.B. Havnen var blevet styret af et 
lokalt havneråd siden 1
a

                                                 
 Nørregaard, 1966: p. 81. 137

0: p. 356. 
. 

1 og Nørregaard, 1966: p. 89 – 90. 

138 Ibid.: p. 78. 
139 Hornby, 198
140 Nørregaard, 1966: p. 82
141 Hornby, 1980: p. 360 – 36
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ØK, Holger Petersen fra plantageselskabet, C.M.T. Cold, der var 
tidligere guvernør og Emil Glückstadt, der var direktør i 
Landsmandsbanken, og en af de fire aktionærer i den D.V.N.B.  
 
I 1912 blev selskabet Det vestindiske Kompagni oprettet, og kort tid efter 
fik det koncession til at udvide havnen på St. Thomas betragteligt. 
Arbejdet ville koste 20 millioner at udføre, men det lykkedes kun a
inddrive fem mio. ved aktietegningen. Man havde prøvet 
en folkesag i Danmark, men på trods af at prisen kun var 20 kr. p

t 
at gøre det til 

er 
ktie, var opbakningen mindre end håbet. Man måtte derfor starte 

otorskibe, gravet dybe brønde til ferskvand og St. 
homas fik et nyt elektricitetsværk. Endelig blev havnens dybde 

 
ede reelt 

let 
ra 

ndgå at priserne på jorden steg. Da rygtet 
lligevel slap ud, endte det med at den D.V.N.B. fik mange 

 
n, 

en 

er som 

 i 
 var en gammel tradition på øerne. 

                                                

a
med blot at udføre en del af havneplanen for de penge der trods alt 
var komme ind.  
 
Med en fuldstændig dansk finansiering gik man derfor i gang med at 
ekspandere havnen, og ved hjælp af danske entreprenørfirmaer og 
med danske materialer blev den i løbet af ganske få år udvidet 
betragteligt. Der blev installeret nye store kulkraner, bygget 
oliebeholdere til m
T
udvidet til 10 meter, og man var derfor klar til at modtage selv de 
største skibe, der kom gennem Panamakanalen. Udenlandske 
konkurrenter, der ønskede at udvide deres havnefaciliteter, blev
henvist til at samarbejde med Kompagniet, der dermed opnå
monopol på St. Thomas. 
 
Udover at yde lån til kompagniet142, havde den D.V.N.B. også spil
en aktiv rolle i opkøbet af arealer til havnebyggeriet. I et brev f
bankens direktion til bankrådet i 1912, gennemgås det i detaljer, 
hvordan man i hemmelighed havde opkøbt arealer på vegne af ØK143. 
Dermed prøvede man at u
a
besværligheder ud af det. I sidste ende endte det dog med, at det uden
sammenligning vigtigste aktiv på de Dansk-vestindiske øer, havne
kom på 100 % danske hænder. Det vestindiske Kompagni blev efter 
kort årrække også opslugt ØK. 
 
Derudover fandtes der flere små og mellemstore virksomhed
den D.V.N.B. gjorde forretninger med. St. Thomas Bay Rum Co. var en 
af de få produktionsvirksomheder, der fandtes på St. Croix før år 
1900144. Virksomheden var sammen med Cruzan et kendt varemærke
brede kredse, og romproduktion

 

 Materiale 1. 
142 Arkivmateriale 7: Fold nr. 9. 
143 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4:
144 Arkivmateriale 19: Fold nr. 6. 
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Virksomheden blev dog hårdt ramt at det amerikanske alkoholforbud 

SA. Den D.V.N.B. havde ydet 
ore lån til isværket i forbindelse med oprettelsen, men som tidligere 

De 

enes motiver 
ok i lige så grad nationale som økonomiske. Da øerne ikke blev solgt 

 
, 
 
g 

. Den 
mpler på det. Den 

.V.N.B.’s rolle må i den forbindelse også understreges. Både i 

ng 
anske 

r 

    

fra 1920, og den lukkede kort tid efter. 
  
Endelig kæmpede banken en lang og sej kamp med Sankt Thomas 
Isværk145. Det var blevet oprettet med henblik på at producere is til de 
store skibe, der kom i transit gennem St. Thomas med friske 
fødevarer. Isen var nødvendig for at fødevarerne kunne holde sig 
friske på den lange rejse til Europa og U
st
omtalt, måtte man i 1910 overtage kontrollen med virksomheden. 
næste mange år kæmpede man for at få virksomheden til at fungere, 
men det lykkedes aldrig, og isværket lukkede i 1923. 
 
I perioden under den D.V.N.B. er det bemærkelsesværdigt i hvor høj 
grad øernes erhvervsliv kom på danske hænder, og at det skete så 
hurtigt. Danske interessers tilstedeværelse på øerne havde tidligere 
været meget begrænset, og at store industrivirksomheder pludselig 
investerede så massivt, var et nyt fænomen. Bagmænd
n
i 1902, opstod der blandt mange ledende skikkelser et filantropisk 
ønske om at hjælpe den fjerne koloni i dens betrængte økonomiske
situation. At det primært var de store private erhvervsvirksomheder
snarere end staten der trådte til er bemærkelsesværdigt. Troen på at
man samtidig kunne opnå et økonomisk afkast var dog afgørende, o
specielt kredsen omkring H.N. Andersen og ØK havde store 
forventninger til Panamakanalens åbning. 
 
At danske virksomheder kom til at dominere i årene efter 1902, kan 
altså formentlig forklares med det nationale hensyn. Øernes dårlige 
økonomi har antageligt skræmt andre investorer væk, og det var 
samtidig også kun danske interesser der fik særstatus fra staten
D.V.N.B. og havnen på St. Thomas er ekse
D
forhold til rollen som en stabil långiver på øerne for de nye store 
virksomheder, men også med hensyn til bankens erklærede målsætni
om at være en støtte for danske erhvervsvirksomheder. Det var g
ukontroversielt indtil salget til USA i 1917, mens det efterfølgende va
mere problematisk. 

 
                                             
145 Arkivmateriale 17 og Arkivmateriale 18: Fold nr. 1–3.  
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Afsnit III – 1914 til 1924 
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7. Begivenhedsforløbet 1914 - 1924 
 
Den anden del af den D.V.N.B.’s virksomhed var fyldt med vigtige 
begivenheder, der kom til at få stor betydning for bankens virke. 
Første verdenskrig, salget af øerne, økonomisk afmatning og den 
generelle usikkerhed omkring bankens status, kom til at præge alle der 
beskæftigede sig med den D.V.N.B. Gennem hele perioden fra 1914 
til 1924 blev banken dog grundlæggende ført roligt videre, og på trods 
af de mange forandringer i samfundet, endte den D.V.N.B. med at 
opretholde sin virksomhed i samme form som tidligere.  
 
I foråret 1916 opstod rygter på øerne om nye salgsforhandlinger 
mellem Danmark og USA. Forhandlingerne havde som tidligere 
omtalt rødder i den amerikanske frygt for tyske baser i deres 
interessesfære, og de skred hurtigt frem. Salget havde stor betydning 
for det vestindiske samfund, mens det i sammenligning hermed havde 
relativt lille betydning for D.V.N.B. På mange måder fortsatte den blot 
sin virksomhed som om intet var hændt. 
 
I dette kapitel belyses perioden op til salgsforhandlingerne, og dernæst 
analyseres debatten blandt politikere og folk med kendskab til øerne 
om salgstraktatens udformning. Argumenterne for fortsat dansk styre 
på øerne vil blive gennemgået, herunder diskussionen om hvorvidt 
den D.V.N.B. skulle fortsætte sin drift i uændret form. Samtidigt 
analyseres motiverne i Rigsdagen og ejerkredsen bag den D.V.N.B. for 
at bibeholde driften af en dansk nationalbank med 
seddeludstedelsesret på amerikansk territorium. Endelig vil den 
D.V.N.B.’s egne overvejelser i forbindelse med salget blive undersøgt. 
Begge steder træder de økonomiske interesser tydeligt frem. 
 
7.0.1 Perioden op til salget 

At første verdenskrig brød ud i 1914, kom i sig selv ikke til at have den 
store betydning for den D.V.N.B. De vestindiske øer blev aldrig en del 
af krigsskuepladsen, og øerne kom kun til at opleve en afledt effekt af 
hvad der skete i Europa. Den tydeligste effekt var, at skibsfarten mere 
eller mindre forsvandt, og dermed også det økonomiske grundlag for 
en stor del af befolkningen146. Dette slag føltes så meget mere hårdt på 
øerne, da man omkring udbruddet af krigen havde haft store 
forhåbninger til åbningen af Panamakanalen.  
  

                                                 
146 Hornby, 1980: p. 362 – 368. 
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Som tidligere omtalt begyndte USA i løbet af 1915-16 at fatte ny 
teresse for at overtage øerne, og forhandlingerne mellem landene gik 

k og 

vde 

nsk 

 

verrækkelsen af andet danske Modforslag af 28. juni 1916149. Heri blev et 
betydning for den D.V.N.B.’s status i 

 

in
i gang147. Stille og roligt arbejdede de to landes regeringer sig frem 
mod en fælles forståelse, og forhandlingerne kulminerede med 
underskrivelsen af Konvention mellem Hans Majestæt Kongen af Danmar
de amerikanske Forenede Stater angaaende Overdragelsen af Øerne St. Thomas, 
St. Jan og St. Croix i Vestindien den 4. august 1916 i New York148. 
Underskrivelsen var en markering af, at man var grundlæggende enige 
om indholdet, og den endelige traktattekst kom ikke til at adskille sig 
meget fra den. 
 
I 14 artikler blev forholdene omkring overtagelsen af øerne 
gennemgået, herunder pris, materiel, statsretslig status for indbyggere, 
retsforhold, mv. For den D.V.N.B. var det artikel 3, stk. 4 der ha
særlig interesse. Heri hed det: ”De Forenede Stater vil opretholde de 
efterfølgende af den danske Regering givne Tilsagn, Koncessioner og Bevillinger, 
overensstemmende med de Vilkaar, under hvilke de er givne.” De forskellige 
rettigheder skulle altså bestå. Bankens rettigheder blev præciseret 
nder stykke 4h: ”Koncession af 20. Juni 1904 paa Oprettelse af en dau

vestindisk Seddelbank. Banken har for et Tidsrum af 30 Aar Eneret paa de 
dansk vestindiske Øer til at udstede Sedler mod af sit Aarsoverskud at betale 10 
Procent i Afgift til den danske Statskasse.”  
 
Dette var alt hvad der berørte banken i konventionen, og igennem 
hele forhandlingsprocessen blev der stort set ikke rørt ved indholdet af 
det. På et enkelt punkt ændrede bankens forhold sig dog, selvom det 
ikke kom til at stå direkte i konventionen eller salgstraktaten. 
Amerikanerne bad på et tidspunkt i forhandlingerne om yderligere 
detaljer om bankens rettigheder, og dette blev præciseret i Memorandum
fra Udenrigsministeriet til den amerikanske Gesandt i Anledning af 
O
punkt fremhævet, som fik en vis 
tiden fremover. 
 

”Banken skulde indløse Kreditbeviserne med Bankens Sedler og 
har ikke maattet sætte dem i Omløb paany. Derimod har Banken
Ret til at benytte dem til Dækning af Bankens aarlige Afgift til 
den danske Statskasse. Denne Afgift vil nu ved Konventionen gaa 
over til de Forenede Stater, men de af Banken indfriede 

                                                 
147 Betænkning afgiven af den i henhold til lov nr. 294 af 30. september 1916 

nedsatte Rigsdagskommission angaaende de Dansk Vestindiske øer: p. 13 – 14: 
Bilag A: p. 7 – 157. 

148 Betænkning af 30. september 1916: p. 4 – 12. 
149 Ibid.: p. 55 – 57. 
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Kreditbeviser, der efter Bankens Maanedsbalance pr. 31. M
1916 beløber sig til 442.610 Fr., vil den danske Statskasse ved 
Konventionen paatage sig at indløse hos Banken.

arts 

ktat, 

e i forbindelse med oprettelsen, og den havde været 
ed til at give den danske stat et udbytte i forbindelse med de 

 skulle 

ytte 

150” 
 
Det centrale spørgsmål omhandlede afgiften på 10 %, som årligt indtil 
da tilfaldt den danske stat. Ifølge memorandummet overgik denne ret 
til USA, hvilket dog aldrig blev skrevet ind i den endelige salgstra
hvilket nok skyldtes angsten for den negative debat det ville rejse i den 
danske Rigsdag. Afgiften havde været et centralt argument for flere 
danske politiker
m
bemyndigelser man havde tildelt aktionærkredsen. Da den nu
ophøre, hvilket senere skulle vise sig ikke at være tilfældet, og da den 
danske stat samtidig skulle stå for indløsningen af de resterende 
kreditbeviser, forsvandt den sidste mulighed for økonomisk udb
fra øerne. 
 

7.0.2 Rigsdagskommissionen 1916 

Da rygtet om salgsforhandlingerne begyndte at løbe i Rigsdagen og 
blandt den almindelige befolkning i løbet af 1916, voksede 
modstanden også. Den 25. august blev konventionen, der var indgået 

ed USA den 4. i samme måned, forkastet i Landstinget. Grunden 
 

at der aldrig blev rejst tvivl om nødvendigheden af 
anken fra dansk side, men også at dette skyldtes økonomiske hensyn 

til danske virk
 
Modstanden b
herunder nati
hovedmodsta dets 
leder J.C. Christensen. Ifølge Viggo Sjøqvists bog om daværende 

 bag 

                                                

m
hertil var primært politiske særinteresser151, hvorimod personer med
økonomiske interesser på øerne var mere positive omkring et 
eventuelt salg. De så at øerne ville have mindst lige så store 
muligheder under et amerikansk som under et dansk styre.  
 
I dette afsnit undersøges processen frem mod vedtagelsen af den 
allerede underskrevne konvention i den danske Rigsdag, og 
efterfølgende ved en folkeafstemning. Fokus vil være på den 
D.V.N.B.’s status, og forskellige aktørers holdninger hertil. Hermed 
tydeliggøres det, 
b

somheder med interesser på øerne. 

landt politikerne i Rigsdagen havde flere årsager, 
onale, økonomiske og politiske. Blandt 
nderne var først og fremmest partiet Venstre og 

udenrigsminister Erik Scavenius som var en af hovedarkitekterne

 

203. 
150 Ibid.: p. 56. 
151 Sjøqvist, 1973: p. 
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konventionen, byggede J.C. Christensens hovedargumenter primært på 
indenrigspolitiske argumenter, og de havde som sådan ikke noget med 
Vestindien at 

 

 

s 

 forbehold. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke blev 
rugt nogen nationalistisk argumentation fra Christensens side. Det 

var økonomiske og rent indenrigspolitiske spørgsmål, der havde 

indelse 

. 

 aktiv 
mission af 
s, og her 

av han udtryk for en lidt mere tvetydig indstilling. Grundlæggende 
ielt 

sk under 
lev solgt, 

fattelse, som kun beror 
paa personligt Skøn, er det ikke Forhold af økonomisk eller 

homas 
a, men 

ske 

                                                

gøre: 
 

”J.C. Christensen gik i sit indlæg imod salgsforslaget ud fra tre 
helt forskellige begrundelser. For det første burde man ikke afstå 
øerne af hensyn til de fordele, besiddelsen af dem kunne byde os ved
krigens afslutning. Han tænkte øjensynlig på at benytte dem som 
bytteobjekt for Nordslesvig. For det andet var sagen kommet som
en overrumpling, og for det tredje var den nuværende Rigsdag 
inkompetent til at træffe en afgørelse.”152 

 
Nu skal det tages i mente at Scavenius var J.C. Christensens 
hovedmodstander i forbindelse med salgsforhandlingerne, og han
udlægningen af forhandlingerne i hans biografi skal derfor nok tages 
med et vist
b

betydning. 
 
En deltager i denne forening, og en vigtig modstander i forb
med salgsforsøget i 1902, H.N. Andersen, var i forbindelse med de 
indledende salgsforhandlinger i 1915, blevet spurgt om sin indstilling
På trods af hans tidligere modstand, der til dels bundede i nationale 
hensyn, støttede han nu salgsforsøget, og var faktisk til dels en
deltager i det153. Han blev senere afhørt af den nedsatte kom
30. september 1916, der skulle udrede om øerne skulle sælge
g
var han modstander af at sælge øerne, og han mente at øerne, spec
St. Thomas, havde gode muligheder for at klare sig økonomi
dansk styre. Det samme ville dog også være tilfældet hvis de b
og spørgsmålet om at sælge øerne handlede derfor om noget andet 
end økonomi: 
 

”Jeg ønsker at fremhæve, at ifølge min Op

erhvervsmæssig Art, der nu har rejst Spørgsmaalet om St. T
og dermed de andre Øers Afstaaelse til Amerik
Begivenheder af udenrigspolitisk Natur, som skyldes den 
internationale Udvikling. Men er der et stærkt og levende Øn

 
3: p. 210 – 211. 152 Sjøqvist, 197

153 Hornby, 1980: p. 370. 
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hos den danske Nation om ikke at afstaa Øerne for Penge, er det 
værdigst at beholde dem, saa længe vi kan.”154  

 
Med ”begivenheder af udenrigspolitisk natur” mente han 
Rigsdagsmedl  
for at komme
bygge en flåde
fandtes i Dan
Andersen hve
begunstigelse
herunder også r et evt. amerikansk 

yre155. Dette gjaldt særligt de fordele, man havde opnået i forbindelse 
a og 4b i 

 

sen havde siden de sidste salgsforhandlinger opbygget 
etydelige økonomiske interesser på øerne, herunder ejerskab af en 

er var tale om en meget hurtigt arbejdende kommission, der blot 
havde seks uger til at finde ud af om øerne burde sælges. Det betød at 
kommissione et 
senere blev ud
den 14. december. På grund af den hast hvormed det skulle foregå, 
kom alt kommissionens arbejde til at foregå i København, hvor man 

                                                

emmernes frygt for, at Tyskland ville invadere Danmark
 i besiddelse af øerne, og dermed have mulighed for at 
base tæt på USA. Dette var en reel frygt, som ikke blot 

mark, men også i USA. Økonomien talte altså ifølge 
rken for eller imod. Dog var det vigtigt for ham at de 
r, hans og andre danske virksomheder havde opnået, 
 den D.V.N.B., blev bibeholdt unde

st
med udbygningen af St. Thomas havn. Under artikel 3, stk. 4
konventionen blev vilkårene omkring St. Thomas havn og byens 
elforsyning også garanteret for Det vestindiske Kompagni, og dermed
for H.N. Andersen. Hermed var hans økonomiske interesser også 
sikret.  
 
H.N. Ander
b
stor del af havnen på St. Thomas, og han havde sikkert en 
fornemmelse af, at disse investeringer havde gode chancer for at 
udvikle sig under et amerikansk styre. Specielt hvis de stadig kunne 
bibeholde samme fordele som man havde haft under danskerne.  
 
Modstanden mod salgsplanerne fra politikerne i Rigsdagen, herunder 
J.C. Christensen, førte til at den tidligere omtalte kommission blev 
nedsat den 30. september 1916, og dens arbejde blev at kortlægge, 
hvorvidt det var anbefalelsesværdigt at bibeholde øerne på danske 
hænder. Efterfølgende skulle en dansk folkeafstemning inden der var 
gået seks uger, afgøre spørgsmålet endeligt på baggrund af 
indstillingen fra kommissionen156. 
 
D

ns arbejde skulle være færdigt den 10. november, hvilk
sat til den 25., mens afstemningen skulle gennemføres 

 
154 Betænkning af 30. september 1916: p. 13 – 14: Bilag B: Afhøringer ved den dansk 

vestindiske Kommission af 30. September 1916 i Tiden fra 27. Oktober til 16. 
November 1916: p. 354. 

1916: p. 13 – 14. 
155 Ibid.: p. 351. 
156 Betænkning af 30. september 
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afhørte folk m
nødsaget til at bidrage 

ed noget til kommissionens konklusioner.  

 

ille 

et var dog økonomiske spørgsmål der vægtede tungest hos Nordlien, 
å 
t 

 salget. 
indre 

rdele og ulemper.  

vde 
 
en 

k mente 
id under amerikansk styre, hvilket 

etød en afskaffelse af de hæmmende toldbarrierer.  

e 
”et 

Flertallets indstilling berørte efterfølgende forskellige mulige 

  

ed relation til øerne. Beboerne på de vestindiske øer var 
 kommunikere telegrafisk, hvis de ønskede at 

m
 
I forhold til den D.V.N.B. var der specielt en afhøring der var 
interessant. Formanden for bankrådet i den D.V.N.B., Nordlien, 
understregede i starten af sin afhøring, at han havde fulgt udviklingen 
på øerne med særlig interesse, og hans indlæg var derfor også af en
betydelig længde, og med en høj grad af detaljering157. Ud over at 
komme med mange betragtninger om sociale og samfundsmæssige 
forhold, blev han spurgt om øernes muligheder under et fremmed 
styre, herunder med hensyn til den D.V.N.B. Hertil svarede han, at 
bankens situation ville blive mere usikker, og at det måske ville være 
fordelagtigt at sælge den til en amerikansk bank. Grundlæggende v
en amerikansk overtagelse af øerne gå ud over danske interesser, 
herunder ikke blot økonomiske, men også nationale. 
 
D
og han var bekymret for, om danske virksomheder med interesser p
øerne ville kunne klare overgangen. Efter at afhøringerne var afslutte
kom kommissionens medlemmer med deres indstillinger til
Kommissionens flertal var indstillet på at sælge, mens en noget m
minoritet ønskede at beholde øerne. Begge kom med lange 
indstillinger omkring historie, samfundsforhold og økonomiske 
fo
 
Flertallet der gik ind for et salg, hæftede sig specielt ved at øerne ha
haft en næsten kontinuerlig tilbagegang økonomisk, befolknings- og
samfundsmæssigt gennem de sidste 100 år158. Fokus var særligt på d
økonomiske tilbagegang og usikkerheden i forhold til om det ville 
være muligt at vende tilbagegangen til fremgang. Økonomis
man, at der kun ville være en fremt
b
 
Flertallet understregede at man havde ydet store ofre for øerne. Under 
de private virksomheder der havde gjort en forskel for øerne, blev den 
D.V.N.B. direkte fremhævet som et tydeligt eksempel på dette. Privat
virksomheder havde bragt store pengeofre, og der var blevet udført 
betydningsfuldt Arbejde af økonomisk og human Art for de vestindiske øer”159. 

forbedringer på øerne, men konklusionen blev i sidste ende, at det 
                                               
 Ibid.: p. 114 – 123. 157

 30. september 1916: p. 38 – 42. 158 Betænkning af
159 Ibid.: p. 39. 
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ikke ville være rentabelt. Som en sidste bemærkning i indstillingen 
tilføjede man også, at der havde været andre og udenrigspolitisk vigt
grunde til salget, men at man på grund af den 

ige 
aktuelle situation ikke 

unne komme nærmere ind på det. Hermed mente man frygten for en 

er, 
 

 

 der til gengæld 
ære store muligheder for dansk erhvervsliv, specielt som følge af 

rblev 

åledes lagde såvel fortalere som modstandere af salget vægt på de 

 

den 

                  

k
tysk overtagelse af øerne, hvilket dog på grund af Danmarks 
neutralitet ikke kunne skrives direkte.  
 
Mindretallet baserede også deres holdning på økonomiske argument
men modsat flertallet troede man på en fremtid med fortsat dansk
økonomisk tilknytning160. Her forklaredes den økonomiske 
tilbagegang med statens manglende indsats for at løse 
samfundsmæssige problemer. Derimod havde private allerede vist 
vejen med store økonomiske investeringer, hvilket var det samme som
flertallet havde nævnt161. 
 
Hvis de samfundsmæssige problemerne blev løst ville
v
Panamakanalen. Modsat flertallet troede mindretallet ikke på en 
fremtid under amerikansk styre. Her ville fokus enten være på 
amerikanske interesser, eller også vil havnen på St. Thomas blive 
forvandlet til en flådehavn, og alle økonomiske muligheder ville 
forsvinde. Hvis danske virksomheder skulle have mulighed for at 
udnytte mulighederne var det derfor nødvendigt, at øerne fo
under dansk styre. 
 
S
private danske firmaer, og deres mulighed for at drive en rentabel 
virksomhed på øerne. Der var altså ikke tale om, hvorvidt det var 
muligt at opbygge en selvstændig og stabil økonomi på øerne, men 
derimod i hvor høj grad danske virksomheder kunne udnytte de 
muligheder der var. Begge indstillinger lagde vægt på nødvendigheden
af investeringer fra den danske stats side, men omkring rentabilitet af 
fremtidig virksomhed var der altså stor uenighed.  
  
Bekymringen om, hvad salget ville betyde for danske 
erhvervsinteresser, kan skyldes, at politikerne ikke havde lyst til at 
lægge sig ud med magtfulde virksomheder som ØK og aktørerne bag 
D.V.N.B. midt under første verdenskrig. Hvis de fik deres privilegier 
forhandlet hjem, kunne man måske undgå den meget nationale 
stemning, som specielt H.N. Andersen havde repræsenteret si
1902. Grunden til at man frygtede en debat med fokus på det 

                               
160 Ibid.: p. 42 – 57. 
161 Ibid.: p. 47. 
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nationale, har sikkert været knyttet til den kommende folkeafstemn
om øerne. Her ville en debat om øernes nedadgående økonomi 
sandsynligvis skabe større opbakning til salget, end en værdidebat 
omkring det forkerte i at opgive mere dansk land, specielt her i tiden 
før genforeningen af Sønderjylland.  
 

ing 

fter at flertallet havde afgivet deres positive indstilling til salget, blev 

n 

e i 

.0.3 Den D.V.N.B.’s indstilling til salget af øerne 

E
spørgsmålet lagt ud til folkeafstemning. Resultatet var en markant ja, 
og kort efter overgik øerne til amerikansk styre. Herefter var det ku
de i traktaten garanterede danske virksomheder, der kunne opretholde 
deres fordele. Herunder den D.V.N.B.’s ret til pengeudstedels
endnu 13 år.  
 

7

I den D.V.N.B. fulgte man også salgsprocessen indgående, og man var
bevidst om at et eventuelt salg kunne få vidtrækkende konsekvense
for fremtiden. Spørgsmålet var om man skulle trække sig ud af 
Vestindien mens tid var, eller om man så vidt muligt skulle fort
sin virksomhed i den resterende periode af koncessionen. Disse 
betragtninger kom tydeligt til udtryk i forbindelse med overvejels
et muligt salg af banken til en canadisk konkurrent i starten af 1917
 
I et brev fra The Roy

 
r 

sætte 

er om 
162.  

al Bank of Canada blev den D.V.N.B. spurgt om sin 
dstilling vedrørende et eventuelt salg af banken og dette fik det 

gik 
ne 

renede 

odtagerne af rapporten er ikke klar, da der ikke er nogen angivelse af 
envendt til 

ken 

                                                

in
danske bankråd op af stolene163. I en fem sider lang rapport; 
”Overvejelser vedrørende eventuelt Salg af den vestindiske Bank164”, gennem
formanden for bankrådet, Nordlien, de forskellige grupper, der kun
have interesse i et eventuelt salg af den D.V.N.B. samt deres 
bevæggrunde. Disse grupper var den danske stat, befolkningen, De Fo
Stater og Nationalbanken eller – i kort Begreb – de 4 kjøbenhavnske 
Hovedbanker.  
 
M
dette.  Tonen i teksten kunne dog tyde på at den var h
resten af bankrådet, og man kan derfor nok forvente en oprigtig 
mening fra Nordlien’s side. Rapporten giver derfor et fantastisk 
indblik i de forskellige motiver bankrådet, og dermed banken, tillagde 
det omkringliggende samfund. Den viser med tydelighed på hvil
baggrund man valgte at fortsætte driften af banken. 

 
162 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4. 

ale 3. 
163 Ibid.: Materiale 2. 
164 Ibid.: Materi
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Den danske stat havde ifølge Nordlien flere forskellige interesser
salg af banken. Vigtigst var det dog, at staten på trods af afståelsen
øerne havde en generel interesse i at de danske virksomheder på øern
udviklede sig: 

 i et 
 af 

e 

n 

m 
pital gennem Agerbruget, Handlen og Skibsfarten i det 

Omfang, hvori den nu er anbragt derude, kan trives 
nogenlunde.”165 

e 

g i 

tatens fokus var ikke længere på at beskytte øernes økonomi og 

øre 

at den 
 havde haft et ønske om at hjælpe det lokale næringsliv, 

vis det kunne stemme overens med bankens forretningshensyn. 

e. 

nken har det Lov 
paa sig derude, at den, saa langt som Forretningshensyn paa nogen 
Maade har kunnet tillade det, har støttet Næringslivet, og denne 

                    

 
”Staten har givet Afkald paa sin politiske Højhedsret, men det 
kan maaske nok antages, at den vedblivende føler Interesse for de
danske økonomiske Forbindelse med Øerne, allerede af den 
Grund, at mange danske har deres Ophold og Udkomme derude, 
ligesom det vel heller ikke er Regeringen ganske ligegyldigt, o
dansk Ka

 
Da den D.V.N.B. var den bedste garant for at beskytte danske 
interesser, ville staten ikke se nogen interesse i et salg. Tværtimod 
kunne en fastholdelse af banken på danske hænder være en måd
hvorpå man kunne beskytte de danske økonomiske interesser, og 
dermed undgå at blive anklaget for at svigte sit ansvar på øerne o
forhold til danske interesser. Denne betragtning lå i forlængelse af de 
overvejelser, der var kommet til udtryk i kommissionens arbejde. 
S
dermed samfund, men derimod på at beskytte de danske interesser, 
der efterhånden fandtes derover. Den bedste måde staten kunne g
dette var, ifølge Nordlien, at den D.V.N.B. ikke blev solgt. 
 
Grundlæggende konkluderede rapporten, at staten ingen interesse 
havde i at banken blev solgt til en udenlandsk køber. 
 
I forhold til lokalbefolkningens interesser, påpegede Nordlien 
D.V.N.B. altid
h
Dette var også blevet påpeget i forbindelse med en henvendelse fra 
øerne handelsstad, omkring muligheden for en bibeholdelse af 
bankens virksomhed. Gerne med samme grad af hjælp til de lokal
 

”Fra Handelsstanden vil der som annonceret pr. Telegram 
fremkomme en Petition om Nationalbankens Bibeholdelse med 
Løfte om Støtte fra samme Side. Nationalba

                             
165 Ibid.: p. 1. 

[73] 
 



Omstændighed i Forbindelse med Befolkningens, jeg kan godt sige 
 

itatet er et godt eksempel på den type forretningsførelse banken, i 
hvert fald i pe
på de vestindi
havde i et salg
en bevidsthed
begunstigelse
 
For De Foren pørgsmål 
om, at det ville være lettere hvis banken blot fortsatte sin drift, og at 

an dermed slap for problemerne i overgangsfasen. Specielt taget i 

t 

dre 

ttede han 
erfor ikke at amerikanerne havde speciel stor interesse i at banken 

idst men ikke mindst var der spørgsmålet om, de fire 
t 

al på 

, ville 

pretholde befolkningens opbakning.  
 
Grundlæggen
specielt argument, der forhindrede et salg af banken. Økonomisk var 
der ikke tale o
også havde væ

                                                

eksempelløse, Vedhængen ved det tilvante, vil i nogen Maade i alt
Fald indtil videre bevirke, at Løftet om Støtte ikke bliver ganske 
hen i vejret.”166 

  
C

rioden frem til 1916/17, havde været repræsentant for 
ske øer. At handelsstanden på øerne ingen interesse 
 af banken, er derfor meget forståeligt. De må have haft 
 om, at de ikke har kunnet opnå samme fordelagtige 
r under amerikansk styre.  

ede Stater var det ifølge Nordlien primært et s

m
betragtning, at det var den D.V.N.B. der klarede alle ind- og 
udbetalinger for administrationen. Denne administrative rolle var 
fastlagt i statutterne for banken, og Nordlien var derfor overbevids
om, at den umiddelbart ville fortsætte under amerikansk ledelse. 
 
Hvis banken skulle sælges ville spørgsmålet omkring 
seddeludstedelsen også blive berørt. Den 30-årige ret som den 
D.V.N.B. havde, ville med stor sandsynlighed ikke blive givet til an
banker, men Nordlien opfattede ikke at De Forende Stater havde 
nogen speciel interesse i at dette ville ske. Så længe der var ro om 
emnet, ville det ikke volde parterne problemer. Alt i alt opfa
d
blev solgt.  
 
S
aktionærbankers interesser i forhold til et salg af den D.V.N.B. For de
første påpegede Nordlien, at man ikke behøvede at frygte for 
konkurrencen, hvis en anden bank skulle finde på at oprette en fili
øerne. Som man tidligere havde oplevet var øerne ikke store nok til 
flere banker, og da den D.V.N.B. havde seddeludstedelsesretten
de altid kunne klare konkurrencen – specielt hvis man kunne 
o

de fremhævede Nordlien dog at der ikke var noget 

m en specielt stor forretning, og da der indledningsvis 
ret filantropiske bevæggrunde til at oprette banken, var 

 
166 Ibid.: p. 2. 
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der ikke længe
Nordlien næv
paradoksalt. N
betød, at de fire banker i 1916 fik udbetalt i alt 100.000 Franc i 

. Året efter steg det til hele 250.000 Franc, eller et udbytte på 

vad bankrådet endeligt konkluderede omkring et salg af den 

 

te 
 

 

nansministreret er afsender af brevet170.  

e til 

øb 
af et 

på 1.250.000 Franc. 

nske 

 

 
, og den 

.  

re det store til hinder for, at banken blev solgt. At 
ner at forretningen ikke var speciale stor, er dog 
etop i de år tjente banken faktisk ganske godt, hvilket 

udbytte167

20 %168. Man skal nok holde udtalen op mod at det var Nordlien’s 
egen betragtninger i et lukket forum, og at argumentet blev nævnt i 
forbindelse med muligheden for at udvide forretningen. Det var 
derfor nok mest møntet på at overtale de fire banker til at udvide 
driften. 
 
H
D.V.N.B., kom frem da det danske finansministerium i et brev i 
august 1917, spurgte bankrådet under hvilke vilkår man var villig til at
sælge banken til amerikanske interesser169. Grunden til spørgsmålet 
var, at 10 % afgiften i så fald ville frafalde, og at staten så måt
godtgøre værdien af de ikke tilbagebetalte kreditbeviser. Her er det
interessant at man åbenbart ikke kendte det danske memorandum fra
salgsforhandlingerne, hvilket kun bliver understreget af at 
fi
 
I svaret til finansministeriet krævede bankrådet et beløb svarend
den indbetalte aktiekapital, plus de penge der stod på reservefonden 
for at acceptere salget171. På daværende tidspunkt svarede dette bel
til 1.352.897 Franc. Herudover ønskede man dog også udbetaling 
beløb på 2.250.000 Franc for tabt fremtidig gevinst. Der var derfor 
tale om et ganske betydeligt beløb, der langt overgik den indskudte 
aktiekapital 
 
Det er særligt interessant, at brevet var et svar til det da
finansministerium, som ikke umiddelbart skulle have nogen interesse i 
at bankrådet øgede værdien af deres virksomhed. Øerne var på
daværende tidspunkt overdraget til USA, der havde stadfæstet bankens 
rettigheder, og bankrådets brev kan derfor betragtes som en 
orientering til den danske regering. Intet sted havde der samtidig været
tale om at den danske stat skulle overtage bankens virksomhed
mulighed var derfor heller ikke relevant
 

                                                 
167 Arkivmateriale 9: Fold nr. 1. 
168 Arkivmateriale 9: Fold nr. 2. 
169 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 4.  
170 Betænkning af 30. september 1916: p. 56. 
171 Ibid.: p. 2. 

[75] 
 



I modsætning til Nordliens rapport, oplevede man i brevet en tyd
optimisme omkring fremtiden, og en bevidsthed om at banken
faktisk tjente en hel del penge. Sandsynligvis har bankrådet ikke troet
at de påståede resultater ville være fuldt opnåelige, men det faktu
man prøvede at sælge sig selv dyrt, når der ellers ville være en god 
mulighed for at slippe ud af forpligtelserne, er en god indikator på, 
man havde en tro på fremtiden. 8 % udbytte var en ret høj sats når 
man tager øernes tidligere økonomiske historie i betragtning, og d
faktum, at man på det pågældende tidspunkt befandt sig i en hastig
opadgåen

elig 
 rent 

, 
m at 

at 

et 
t 

de krigskonjunktur, hvilket bankrådet også må have været 
evidst om. Salgsprisen på 2.250.000 Franc var derfor et stort beløb, 

 kom 

sk 
en 

 en 
 

g det endda 
 havde gjort et filantropisk 

rsøg, i den, indtil da, danske koloni.  Mentalt var øerne allerede 
 

b
og ville betyde et næsten 100 % udbytte til aktionærerne. Hertil
selvfølgelig det allerede udbetalte udbytte de forgangne år.  
 
Alt i alt bliver det tydeligt i forbindelse med overgangen til amerikan
styre, at banken, herunder specielt bankrådet og de fire banker, ig
tog deres ejerskab af den D.V.N.B. op til overvejelse. Der har været
klar bevidsthed om, at dette ville være en oplagt mulighed for at slippe
ud af sine forpligtigelser med hensyn til pengeudstedelse, o
med en klar bevidsthed om, at man faktisk
fo
overdraget til USA, og danske bekymringer gik derfor primært på om
danske virksomheder ville kunne fortsætte deres virksomhed under 
amerikansk styre.  
 

7.0.4 Tiden efter den amerikanske overtagelse 

På mange måder fortsatte den D.V.N.B. sin virksomhed efter den 
merikanske overtagelse. Der kom de følgende år til at være en hel del 

n og det 

ore 

est var 

I januar 1920 udkom rapporten Virgin Islands – Report of Joint 
Commission: Appointed under Authority of the concurrent Resolution passed by 

s – January 1920172 på vegne af den 
 blev øens almindelige samfundsmæssige 

a
problemer i forhold til den institutionelle opbygning af banke
vestindiske pengesystem, men selve bankens daglige virksomhed 
fortsatte relativt uforstyrret, og reelt kom der ikke til at ske de st
forandringer frem til bankens likvidation midt i 1930’erne. Flere gange 
var der dog igen optræk til, at man ville afhænde banken. Oft
det i forbindelse med de institutionelle problemer, men hver gang blev 
resultatet at den fortsatte sin virksomhed. Tættest på en afhænding af 
banken kom man dog i 1920. 
 

the Congress of the United State
amerikanske Kongres. Heri

                                                 
172 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4. 
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forhold behandlet, og kommissionen sluttede af med anbefalinger til 
fremtidige løsninger. Spørgsmålet om valutaen og banksituationen fik
en ganske fremtrædende plads, og på baggrund heraf blev spørgsmålet 
omkring et eventuelt salg af banken igen aktuelt. 
 
I rapporten gjorde den amerikanske kommission det klart, at man 
helst så at bankvæsenet på US Virgin Islands, som øerne nu blev kald
kom på amerikanske hænder, og at man dermed ville få en løsning af
problemet med at have en anden valuta på amerikansk territorium173. 
Dette anså man nemlig for uhensigtsmæssigt, og direkte uretfærdigt 
over for den lokale befolkning. Udtrykket uretfærdigt blev aldrig 
uddybet, men modstanden gik primært på frygten for dyrtid på grund
af den flydende valutarate, samt at de aktiebesiddende bag d

 

t, 
 

 
en 

.V.N.B. ville få for store gevinster i den forbindelse. Frygten for den 

 at 

ang til amerikanske dollars. Man understregede at 
lle tre løsninger ville være dyre, og at man nok ikke kunne forvente 

udgifter under 1.500.000 $. 

 

klart 

så selvom det betød at banken fortsatte 
n seddeludstedelse. 

 
 

D
flydende valuta var aktuel, da den danske krone, og dermed også den 
vestindiske Franc, i modsætning til den amerikanske dollar, ikke var 
bundet til guldet på daværende tidspunkt. 
 
Tre løsninger kunne ifølge kommissionen komme på tale. Første 
mulighed var at oprette en føderal bank, som herefter ville stå for alle 
forretninger i amerikanske dollars174. Anden mulighed kunne være
købe den danske bank ud, og endelig kunne man opfordre en privat 
amerikansk bank til at tage konkurrencen op, hvilket dog nok ville 
forudsætte en overg
a

 
Herefter kom det til en livlig korrespondance mellem parterne med
interesse i den D.V.N.B.’s virksomhed, herunder forskellige danske og 
amerikanske ministerier, gesandten i Washington og selvfølgelig 
bankrådet og direktionen i banken. Heri gjorde den D.V.N.B. det 
over for både den danske og amerikanske regering, at al bankens 
virksomhed på øerne ville ophøre, hvis man inddrog retten til 
seddeludstedelse. Konklusionen blev herefter, at amerikanerne 
anerkendte bankens tilstedeværelse på øerne, og da ingen amerikansk 
bank ville købe den ud, anså man det for fordelagtigt at danskerne 
forsatte deres virksomhed. Og
si
 
Dog udtrykte amerikanerne behov for at danskerne måtte tage hensyn
til den øernes nye suverænitet. Dette drejede sig også om 10 %

                                                 
173 Ibid.: Currency Question: p. 32 – 37. 
174 Ibid.: p. 36. 
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afgiften, som da stadig ikke var afklaret. I et brev fra den danske 
gesandt i Washington, Constantin Brun til det danske 
udenrigsministerium, kortlagde han amerikanernes indstilling til 
banken, som han oplevede den efter et møde med en person i det 
merikanske udenrigsministerium: 

 

und af 
 

e. Den 

onstantin Brun omtaler den lokale Bestyrelse, og med det mente han 
hed 

re 

es beboere måske ikke opfattede det 
roblematiske i bankens forretningsførelse helt på samme måde som 

 der 
 bero 

uværende Møntsystems Afskaffelse, men nægtede 
Kolonialraadene udtrykkeligt at passere disse Resolutioner, uden 

 
bekendt, at der fra visse Sider gjordes store Anstrengelser for at 

a
 

”Som resultat kan jeg anføre, at man her betragtede Spørgsmaalet 
om Bankens fortsatte Drift som det vigtigste, idet man anerkender
det ønskelige i, at den vedbliver sin Virksomhed. Imidlertid er 
man her under det Indtryk, at Bankens lokale Bestyrelse ikke 
fuldt ud forstaar, at vise Lempelser ere nødvendige paa Gr
den forandrede Suverænitet, og derfor stiller sig stejlt overfor Øernes
Regering, i Stedet for at søge at komme til Rette med denn
lokale Bestyrelse synes at hænge sig i uvigtige Detailler og at 
mangle en Evne til at overskue Forhold og Tider, som udkræves 
for at virke under de nye Forhold.”175 

 
C
sandsynligvis bankens direktion, som videreførte bankens virksom
i uforandret form efter den amerikanske overtagelse. Det havde den 
ifølge salgstraktaten principielt også ret til, men den nye amerikanske 
administration har efter alt at dømme opfattet det som en 
provokation. Man havde følt det naturligt at den danske bank i høje
grad havde indordnet sig med hensyn til valutaen – herunder den 
flydende valutakurs, afgiften samt den amerikanske måde at føre 
bankvirksomhed på. At øern
p
administrationen, var hvad bankens direktion brugte som 
modargument i et brev til Constantin Brun.  
 

”Vi have i Skrivelse til Guvernementet haft Lejlighed til at 
protestere imod Paastanden om, at vor kurs var Skyld i den 
raasende Dyrtid herude, og med Hensyn til Befolkningen,
skulde være meget misfornøjet, da turde dette ogsaa ganske
paa en Fejltagelse. 
Det er ganske rigtigt, at i den første Tids Bevægelse, at 
Kolonialraadene (vistnok efter Anmodning) afgave Resolutioner 
om vort n

at der i samme blev anført en meget smigrende Tak og 
Anerkendelse af vor Bank og dens Virksomhed. Det er os

                                                 
175 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 5. 
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faa denne Slutning paa Resolutionen udeladt, men 
Kolonialraadene udviste en paafaldende Bestemt
derfor mærkværdigt, at den amerikanske Kommission, der 
hertil engang i Februar Maaned, vel omtaler Resolutionen i sin
trykte Beretning, men gan

hed; og det er 
kom 

 
ske har forglemt at medtage den omtalte 

Slutning.”176 
 
Citatet unders
administration og 
at banken i hø
Den direkte in
regering var n
længere altid d  
valutasysteme
 
Korrespondancen mellem amerikanerne og danskerne understregede 
og også samtidig øernes fortsatte afhængighed af D.V.N.B’s 

 det banken 

                                                

teger at forholdet mellem banken og øernes 
 blev mere anstrengt efter amerikanernes overtagelse, 
jere grad måtte indrette sig efter samfundsforholdene. 
dflydelse man tidligere havde gennem den danske 
u væk, og den bestemmende enhed på øerne, delte ikke 
en samme opfattelse omkring måden at drive banken og

t på.  

d
virksomhed. Dette var alle parter tydeligvis bevidste om, og banken 
kunne derfor insistere på videreførelse af seddeludstedelsesretten. Det 
blev også tilfældet i forbindelse med endnu en salgsforespørgsel i 
1924177. Her var problemstillingerne omkring bankens 
forretningsførelse kun endnu større, men alligevel lykkedes
at afværge salget og fortsætte sin virksomhed stort set uforandret. 

 
176 Ibid.: Materiale 6. 
177 Arkivmateriale 7: Fold nr. 2: Materiale 1. 
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8. Den ins
 
I perioden fra
institutionelle
konstruktion, som banken havde fået ved oprettelsen. Da de 
estindiske øer kom under en anden suverænitet, medførte det mange 

e lykkedes 

e 

essant at observere de problematikker en 
rivatejet dansk bank med seddeludstedelsesret, og en valuta bundet til 

r 
et 

 
de passende 

u i 
sidste ende var helt sine egne. 
 
Den udvikling der skabte så mange institutionelle problemer, startede 
allerede i tiden under det danske styre. Med den europæiske 
suspendering af guldindløseligheden i 1914, var den økonomiske 
orden i USA og Europa meget forskellig, men denne problematik blev 
først tydelig, da de dansk-vestindiske øer i 1916/17 blev solgt til 
Amerika. Da den D.V.N.B. fortsatte sin bankvirksomhed under dansk 
ejerskab, og stadig med de samme seddeludstedelsesrettigheder som 
under dansk styre, befandt øerne sig pludselig i en økonomisk orden, 
der var forskellig fra deres nye moderland. Langsomt men sikkert 
begyndte dette at skabe problemer i samarbejdet mellem danskere, 
amerikanere og den D.V.N.B., og en løsning var nødvendig på trods af 
at alle parter stod stejlt på deres egne rettigheder. Løsningen blev en 
bankgaranti for den D.V.N.B. i New York for et beløb der kunne 
normalisere valutakursen på dollaren. I sammenhæng hermed blev 
guldindløseligheden genindført. 
 
Dette kapitel gennemgår højdepunkterne i den omtalte udvikling, både 

A, og fokus vil være på, hvordan man i banken og i 

titutionelle udvikling 1914 – 1924 

 1914 til 1924 blev den D.V.N.B. udsat for mange 
 udfordringer, som var en konsekvens af den status og 

v
naturlige problemstillinger. At det på trods af udfordringern
at videreføre banken i 30 år er bemærkelsesværdigt, og i høj grad et 
resultat af den beslutsomhed og tilgang, som kendetegnede personern
omkring banken. Løsningerne man tog i anvendelse er blandt andet et 
eksempel på denne beslutsomhed.  
 
Generelt er det inter
p
den flydende krone, udgjorde i et område med amerikansk 
suverænitet. Specielt i perioden hvor den amerikanske dollar va
bundet til guldet. Den D.V.N.B. kan derfor på nogle måder ses som 
mikrohistorisk eksempel på den problematiske finansielle situation, 
som fandtes mellem USA og Europa i perioden. Den økonomiske
orden var i opbrud, og man prøvede fra alle sider at fin
løsningsmodeller. Problematikken på de vestindiske øer er et eksempel 
på denne vanskelige tilpasning, selvom bankens problemstillinger n

i Danmark og i US
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USA agerede i forhold til de institutionelle udfordringer, der opstod i 
de at 

andle blive analyseret, og kapitlet vil redegøre for konsekvenserne af 
e, 

ing på 

, var 

e den 

diske Franc.  

tiden efter salget af øerne. Ligeledes vil D.V.N.B.’s status og må
h
de forskellige problemstillinger for bankens virksomhedensførels
herunder specielt med hensyn til guldindløseligheden. Kapitlet vil 
tydeliggøre at det lykkedes banken at finde en pragmatisk løsn
problemerne, men det viser også, at der fortsat fandtes modviljen mod 
bankens status som seddeludstedelsesbank i den amerikanske 
administration.  
 

8.1 Suspenderingen af guldindløseligheden 1914 

 
Den første vigtige institutionelle begivenhed for den D.V.N.B.
den danske suspendering af guldindløseligheden i forbindelse med 
første verdenskrigs udbrud i 1914. På kort sigt havde det ikk
store betydning for den D.V.N.B., men med amerikanernes 
overtagelse i 1917 kom suspenderingen fra guldindløseligheden til at 
spille en helt anden og mere central rolle.  
 
Afsnittet vil først undersøge betydningen af suspendering af 
guldindløseligheden for den danske valuta, og i sammenhæng med den 
internationale guldstandard. Herefter rettes fokus suspenderingens 
betydning for den dansk-vestin
 

8.1.1 Den danske suspendering af guldindløseligheden 

I tiden omkring udbruddet af første verdenskrig i 1914, begyndte 
at komme en vis usikkerhed blandt almindelige bankkunder i 
Danmark. Den danske erklæring om neutralitet skabte ikke 
fuldstændig sikkerhed i befolkningen, og mange søgte derfor at flytte 
deres aktiver over i sikre værdier. Da Danmark, som tidligere nævnt, 
var et integreret medlem af den internationale guldstandard på 
daværende tidspunkt, var den letteste måde at gøre dette på, at 
forlange at få udbetalt guld for sine penge. Retten til at veksle 
pengesedler til guld, var en helt central del af den økonomiske orden, 
men da mange pludselig gjorde brug af denne rettighed på samme tid
begyndte det at blive et problem178. Ifølge guldstandarden behøved
der nemlig ikke være guld nok i nationalbanken til at dække alle 
udeståender, og da den truende k

der 

, 
e 

rig besværliggjorde transporten af 
uldover landegrænser begyndte det at blive et problem. Hvis g

nationalbanken ikke kunne udbetale det guld, der blev forlangt fra 

                                                 
178 Svendsen, Hansen, Olsen, Hoffmeyer, 1968 (II): p. 18 - 26. 
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kunderne, ville den reelt kunne erklæres konkurs. Regeringen blev 
derfor nødt til at gribe ind. 
 

”En del af de mennesker, som havde sikret sig kontanter i form
pengesedler, var ikke tilfreds hermed. De ville have ædelt meta
helst guld. Derfor gik de til nationalbanken, som i henhold til 
oktrojen havde pligt til at indløse sedler med guld. 
Denne situation var ikke holdbar. Den 31. juli 1914 sk
nat

 af 
l og 

rev 
ionalbankens direktion til finansministeren og bad om at få 

guldindløseligheden suspenderet. Det skete ved en hastigt vedtaget 
lov af 2. august 1914. Indtil den 1. oktober 1914 overlod loven 

dler med 
guld. Sidenhen blev loven forlænget med korte mellemrum. 

, 

”(Citat: 

sionen af guldindløseligheden op 
med en lov, som forbød udførsel af ædle metaller. Hermed søgte 

 ikke på kort sigt havde 
nkt sig at udnytte de friheder, som en valuta der principielt kunne 

flyde frit i værdi havde givet. Guldet ville blive i nationalbanken, og 
endte 

e man 
kende 

ndre 

 kun i 

det til nationalbanken selv, om den ville indløse sine se

Under folketingsdebatten sagde finansminister Edvard Brandes
at selv om nationalbanken nægtede at indløse sedlerne ville 
pengeværdien ikke derved falde, ”thi dette, at guldet findes i 
nationalbanken, gør da ikke seddelen mindre værdifuld
Folketingstidende, Overordentlige samling 1914, spalte 27.) 
Den 6. august 1914 fulgtes suspen

man yderligere at værne landets guldbeholdning.”179 
 
Ud over at påpege den hast, med hvilken man annullerede 
guldindløseligheden, viser citatet også, at man
tæ

man behøvede ikke at frygte, at valutaen ville fjerne sig fra den k
pari. Man havde altså stadig tænkt sig at overholde guldstandardens 
krav om dækning af seddelmængden i guld, men samtidig havd
dog tænkt sig at gøre muligheden for at veksle til guld udeluk
teoretisk. Dermed var det ikke sagt, at man ikke ville genindføre 
guldindløseligheden ved verdenskrigens afslutning. Omvendt lovede 
man heller ikke det modsatte.  
 
Med afskaffelsen af guldindløseligheden måtte den danske og a
europæiske regeringer forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt man 
skulle lade valutaen flyde frit og dermed fjerne sig fra pari, eller om 
man skulle forsøge at fastholde den gamle guldværdi180. Valutapolitik 
opstod dermed som en reel problemstilling, dog i første omgang
Europa, da USA stadig havde ressourcerne og mulighederne for at 

                                                 
179 Ibid.: p. 21. 
180 Andersen, 1942: p. 34 – 35. 
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bakke dollaren op med guld. Danmark og Europa måtte derfor still
sig følgende spørgsmål: 

e 

ver 
 uden særlige 

er 
 

e 

 
I første omga te 
også i Danma
valutaerne på n, 
der kunne æn
krævede det d  
besværliggjort  at 

rtsætte som tidligere. De flydende valutakurser var resultatet, selvom 

e 

nmark fik problemer med 
onkurrenceevnen, da de fleste andre landes kurser faldt markant, og 

å 

ig 

                                                

 
”Skulde man fastholde sine penge ved den gamle guldværdi? I så 
fald måtte man lade kurserne falde på de valutaer, som sank i 
værdi overfor guldet. Eller skulde man lade valutakurserne ”dri
for vinden”, passe sig til efter udbud og efterspørgsel
indgreb? Valgte man dette, måtte man belave sig på svingning
både i kurserne indbyrdes, og i selve kursniveauet, d.v.s. end egen
valutas værdi i forhold til udlandets. Og endelig: Var det bedst at 
lade både hensyn til guldværdien og til den frie kursfastsættelse vig
for en bevidst valutapolitik, som satte prisniveauets højde, 
næringslivets tarv eller andre indenlandske forhold i første 
linie?”181 

ng fulgte man i Europa, og som det tidligere citat vis
rk, den første linje, og man prøvede at fastholde 
 vanligt leje. Redskabet var ligesom tidligere diskontoe
dre mængden af penge. For at diskontoen skulle virke, 
og fri bevægelighed af penge og varer, og da dette blev
 af verdenskrigen, var det ikke længere muligt

fo
regeringerne så vidt muligt prøvede at holde den konstant. 
 
En måde til at til at holde valutaerne stabile, var at suspendere 
guldfoden endeligt, og dermed selv afgøre hvilken pris, man ville 
betale for guldet og dermed også kronens værdi. Suspenderingen skete 
ved loven om ”indskrænkning i den kongelige mønts forpligtelse til at udmønt
og i nationalbankens forpligtelse til at købe guld”, som trådte i kraft den 27. 
april 1916182. Denne lov som også blev kaldt den danske guldspærring, 
afskaffede reelt guldstandarden i Danmark. Selvom man havde 
afskaffet guldstandarden forsøgte man at fastholde kursen, og 
konsekvensen heraf blev, at Da
k
de danske varer dermed blev relativt dyrere183. Kronen endte dog ogs
med at falde, specielt i tiden efter krigen, og i 1919/20 var den 50 % 
under den tidligere guldpris. Senere steg den igen, men den kom aldr
igen op på pari, og den danske valuta vedblev derfor med at være 
flydende. 
 

 
181 Ibid.: p. 34. 

ansen, Olsen, Hoffmeyer, 1968 (II): p. 52. 182 Svendsen, H
183 Andersen, 1942: p. 37. 
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Modsat i Danmark var der i USA ikke noget problem med at skaffe 
guld, og modsat Europa blev den amerikanske dollar derfor fastholdt i 
uldværdi184. Godt nok ophævede man midlertidigt pengesedlernes 

indløselighed 
guldet blev st
amerikanske d
orden med de
kunne i stedet
 

8.1.2 Konse

g
med guld da Amerika trådte ind i krigen i 1917, men 
adig købt til den sædvanlige pris. Dette betød at 
ollars blev meget eftertragtede. Den internationale 
n stabile guldstandard var dog væk, og de fleste lande 
 føre en aktiv valutapolitik. 

kvens for den D.V.N.B. 

På de vestind
nationalbanks
guldindløseligheden. I den D.V.N.B. havde man ligesom i den danske 

ationalbank, problemer med at opfylde kundernes ønsker om at få 

s 

an 

ing af 
uldindløseligheden, hvilket dog skabte noget usikkerhed på øerne. 

n, 

ed den 
ende 

Fortsættelse i væsentlig uforandret Maalestok, svandt 
Usikkerheden og Misforstaaelsen fuldstændig i Løbet af et Par 
Dage, og Situationen har siden da været normal. 

                            

iske øer fulgte man hurtigt den danske regering og 
 beslutning om en midlertidig annullering af 

n
udbetalt deres værdier i guld, men dog af andre årsager. I bankens 
statutter § 11 blev det nemlig fastslået185 at store dele af banken
guldreserver skulle ligge i København, og da den europæiske skibsfart 
stort set var ophørt ved krigens udbrud, blev disse utilgængelige. 
Konsekvensen blev, at guld ikke blot kunne overføres når man 
ønskede det, hvilket dog alligevel ikke havde været muligt da m
havde annulleret guldindløseligheden i Danmark. Den 3. august 1914 
vedtog øernes guvernør derfor en foreløbig lov om annuller
g
 

”Lovens Hensigt blev til at begynde med til dels misforstaaet af 
den lavere, uvidende Befolkning, der troede, at Banken indkaldte 
sine Sedler til Ombytning med Skillemønt, og hvis letbevægelige 
Sind var blevet en del opskræmmet ved de sidste Dages 
Begivenheder, især ved Standsningen af Skibsfarten paa Havne
samt ved Usikkerheden med Hensyn til Fortsættelsen af 
Vestindisk Kompagnis Havnearbejde herude, og endelig v
store Prisstigning paa Levnedsmidler, som de hervær
Købmænd havde anset sig for berettigede til at foretage. Ved 
Forklaringer i Banklokalet, og ved de lokale Avisers og den mere 
oplyste Befolknings beroligende og forklarende Udtalelser, samt 
frem for alt ved Guvernørens Indgriben for at forhindre utilbørlig 
Prisstigning paa Levnedsmidler, og ved Havnearbejdernes 

                     

 nr. 2: Materiale 5. 
184 Eichengreen, 1992: p. 70 – 73. 
185 Arkivmateriale 19: Fold

[84] 
 



Noget direkte Forlangende om Guld er der kun blevet fremsat a
herværende Danske.”

f 

å 

, 
 

n på sine ydelser, blev det 
nderstreget at fremtiden tegnede lyst med de stigende priser på bl.a. 

sukker man ville kunne forvente fremover i krigskonjunkturerne. Det 
e havde den store betydning 

anken i 

 
 

 man 
w 

 

ale 

ukket ind i krigen ville værdien af kronen falde, og banken ville være 
hjælpeløs. De
banken begyn
opnåede et be
 
Den bedste b
efterfølgende
overvejelser o
forskellige spø  der 
var særligt fok
Målet med br
eventuel købe
 
Ud over at sv g 
direktør Thag
D.V.N.B.’s st
                     

186 
 
Annulleringen af guldindløseligheden foregik relativt problemløst p
øerne, og senere i brevet blev det også påpeget, at alle øernes 
virksomheder bakkede op om indgrebet. Samarbejdet mellem dem
banken og guvernementet havde virket upåklageligt. Selvom banken
også udnyttede lejligheden til at hæve prise
u

var altså alt i alt en stille overgang, der ikk
på kort sigt. Man havde blot fulgt den danske beslutning, hvilket var 
positivt for forholdet til moderlandet, og dermed nationalb
København, hvor store dele af den D.V.N.B.’s guld jo befandt sig.  
 
Direktionen i den D.V.N.B. var dog bevidst om, at forbindelsen til
Danmark kunne blive afskåret fuldstændig på grund af krigen, og
dermed havde man behov for at opnå kredit et alternativt sted. Det 
mest naturlige sted var øernes største samhandelspartner USA, og
oprettede derfor en betydelig kredit hos National City Bank of Ne
York187. Kreditten blev garanteret af den danske nationalbank og af
Landmandsbanken. Samtidig aftalte man med øernes store 
virksomheder, specielt sukkerfabrikkerne, at de fremover skulle bet
den D.V.N.B. med dollars i stedet for kroner. Hvis Danmark blev 
tr

tte skulle den nye ordning forhindre. Resultatet blev, at 
dte at opbygge en gæld i kroner, men til gengæld 
tydeligt tilgodehavende i amerikanske dollars.  

eskrivelse af hvordan den D.V.N.B. agerede i den 
 periode, er et brev fra 1924, hvor der igen var opstået 
mkring et salg af banken188. Bankrådet stillede i brevet 
rgsmål angående bankens drift til direktionen, og
us på de uafklarede vedrørende om gulddækningen. 

evet var for bankrådet at finde den rigtige pris for en 
r.  

are på de stillede spørgsmål, valgte direktør Holst o
e at komme med en længere udredning af den 
atus samt hidtidige udvikling,189. Dette gjorde de som 
                            

186 Arkivmateriale 6: Fold nr. 1: Materiale 1: p. 2. 
187 Ibid.: p. 2. 

ateriale 1. 188 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: M
189 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 2. 
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følge af en sto
opdatere de nuværende medlemmer om bankens stilling på øerne. 

eretningen giver et fantastisk indblik i direktionens opfattelse af den 

ns 
på 

r 

n 
e 

Guld, blev Forholdet bibeholdt, som naturligt var, under de 
 

s 72 

det op på 

 
e 

dien og i 
en nærmeste samhandelspartner med øerne; USA, kom man efter 

ke 

. 

atus efter salget til USA 

 
stilling. 

økonomiske system blev aktualiseret af bankens fortsatte tilknytning til 
under amerikansk styre. I 

r udskiftning i bankrådet, og fordi de ønskede at 

B
D.V.N.B.’s rolle på de vestindiske øer i perioden. Det 21 sider lange 
brev var inddelt i 90 underpunkter, der hver fortalte om banke
historie, udvikling og nuværende status på øerne. Fokus var specielt 
tiden efter den amerikanske overtagelse, men beretningen beskrev 
også problemstillingerne omkring verdenskrigen. I den forbindelse va
punkt 4 særligt interessant: 
 

”Forholdet var naturligvis oprindelig metalbestemt, d.v.s. 100 
Franc i vestindisk Guld svarede til 72 Kroner i dansk Guld, me
ved Krigens Udbrud i 1914, hvor baade de danske sedler, og d
vestindiske, ved Undtagelseslove blev gjorte ikke-indløselige med 

daværende Forhold, saaledes at 100 SeddelFranc indløstes med
72 Seddelkroner i København, og blev Indløsningen efter Kur
i København nu af særlig Betydning for den vestindiske 
Pengeseddel og bestemte – i endnu højere Grad, end før – dens 
internationale Værdi.”190 

 
Citatet viser, at den D.V.N.B. efter 1914 i høj grad blev bun
den nye danske økonomiske orden, da man nu skulle følge 
valutakursen og ikke blot guldprisen.  
 
Suspenderingen af guldindløseligheden understregede derfor den tætte
tilknytning mellem Danmark og den D.V.N.B. Hvor der tidliger
havde været et ensartet økonomisk system i Danmark, Vestin
d
1914 i modsætningsforhold. Bankens nære tilknytning til de dans
interesser i form af bankens aktionærer og den danske suverænitet 
over øerne, gjorde det naturligt at følge den danske suspendering af 
guldstandarden, og på kort sigt var det da også relativt uproblematisk
 

8.2 Bankens st

 
Da de vestindiske øer i 1917 overgik til amerikansk suverænitet blev
bankens institutionelle opbygning en vedkommende problem
Modsætningsforholdet mellem det danske og amerikanske 

Danmark, selvom øerne reelt befandt sig 

                                                 
190 Ibid.: p. 2. 
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den forbindelse var specielt det monetære system og den forske
tilgang til den internationale guldfod interessant. Andre dele af 
bankens institutionelle opbygning kom dog også til at volde 
problemer, og her kan specielt bankens 10 % afgift til den danske stat
ses som et godt eksempel på den langsommelighed hvormed man
løste problemstillingerne på øerne. 
 
I dette afsnit gennemgås overgangen til amerikansk suverænitet, og 
dennes betydning, eller man

llige 

, 
 

gel på samme, for banken på kortere sigt. 
fsnittet tydeliggør at overgangen til amerikansk suverænitet skete 

relativt hastigt
institutionelle
at håndtere ef
 
Som det blev gennemgået i forrige kapitel, blev D.V.N.B. kun nævnt i 
begrænset om
øerne i 1916/
”De Forenede S g givne 
Tilsagn, Konces
hvilke de er givn  stk. 4h nærmere præciseret at 
et også var gældende for den D.V.N.B., og dens ret til 

mhed uforandret, på trods af de 
stitutionelle problematikker, der opstod. Herunder som nævnt den 

unne løses. Som beskrevet i afsnit 7.0 har amerikanernes 
opmærksomhed rettet mod de udenrigspolitiske fordele, købet af 

tionen fra 

                                                

A
, på trods af at overdragelsen resulterede i forskellige 
 problemstillinger. Problemstillinger man først var klar til 
ter en årrække. 

fang i salgskonventionen i forbindelse med salget af 
17. Grundlæggende blev det fastslået i artikel 3, stk. 4, at 
tater vil opretholde de efterfølgende af den danske Regerin
sioner og Bevillinger, overensstemmende med de Vilkaar, under 
e191”, og siden blev det i

d
pengeudstedelse i 30 år. 
 
Banken skulle altså fortsætte sin virkso
in
lovmæssige tilknytning til den flydende danske krone i forholdet 
100:72, et 100 % danske bankråd, der sad i København med en 
regeringsvalgt formand, og den 10 % afgiften, der skulle betales til den 
danske stat.  
 
At amerikanerne ikke problematiserede det mere i forbindelse med 
forhandlingerne, må med stor sandsynlighed skyldes den hast med 
hvilken det skete, og at man så banken som et problem der siden 
k

øerne medførte.  
 
At bankens direktion, anså de institutionelle problematikker for 
betydningsfuld i forhold til valutasystemerne, fremgik tydeligt af den 
tidligere omtalte korrespondance mellem bankrådet og direk
1924192. I punkt 14 påpegede direktionen at man havde skrevet til 

 
191 Betænkning af 30. september 1916: p. 6. 

iale 19: Fold nr. 4: Materiale 2: p. 3 – 4. 192 Arkivmater
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bankrådet i december 1916, og her havde præciseret sin indstilling til
dollarkursen, når øerne ville overgå til det amerikanske møntsys
efter salget. Altså en understregning af, at man ikke regnede m
amerikanerne ville acceptere det bestående. Hertil svarede bankrådet 
blot, at der ikke ville ske nogen institutionelle ændringer i banken, o
at møntsystemet derfor ville fortsæt

 
tem 

ed at 

g 
te uforandret. Direktionen 

nderstregede dog i punkt 15 at salget fik nogle følger for banken: 

anmark og Øerne her delte Skæbe baade i 
Ondt og Godt, ogsaa i økonomisk Henseende, blev denne Følelse 

ngsforhold, 
ernes amerikanske administration, og banken 

ed den danske tilknytning. Direktionen påpegede dog, at man 

lget, 

ede direktionen dog, at man under krigen så vidt muligt 
avde prøvet at holde dollarkursen stabil for at undgå at skabe panik i 

t løse de 

ørste gang amerikanerne for alvor gav udtryk for deres forbehold 

for 
unaturlig, og at man gerne så den blive ændret. Øernes institutionelle 

u
 

”Imidlertid viste det sig hurtigt, at den politiske Forandring, der 
havde fundet Sted ved Øernes Salg, havde vidtgaaende Følger, 
tildels af psykologisk Natur, der maatte tages i Betragtning: 
Mens det for Eks. Før Øernes Salg havde været ganske naturligt, 
om Moderlandet D

nu unaturlig. 
Ikke desmindre gjorde vort Møntsystems fundamentale 
Tilknytning til det tidligere Rigssystem, Kroner, en Sving af vort 
System i Overensstemmelse med det danske nødvendig og 
selvfølgelig, ganske som hidtil, som forklaret i Punkt 5.”193 

 
Citatet er udtryk for at direktionen forstod det modsætni
der var opstået mellem ø
m
fundamentalt var tilknyttet det danske system, og at man måtte følge 
dette, selvom det måske ikke nødvendigvis var det bedste for øerne. 
 
I forhold til selve de institutionelle problemer i tiden lige efter sa
nævner beretningen fra 1924 desværre ikke meget. I punkterne 16 til 
24 understreg
h
befolkningen, hvilket også lykkedes fuldt ud i form af indgreb der 
forhindrede forskellige former for spekulation. Den stabilitet fra 
bankens side, har sikkert medvirket til at berolige de amerikanske 
myndigheder, hvorfor de ikke har set det som en hastesag a
institutionelle problemstillinger. 
 
F
overfor den institutionelle opbygning af den D.V.N.B. og det 
tilhørerne pengesystem, var i forbindelse med den allerede omtalte 
rapport fra den amerikanske Kongres fra januar 1920. Her gav man fra 
officiel amerikansk side tydeligt udtryk for at man anså situationen 

                                                 
193 Ibid.: p. 4. 
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system var i hvert fald svært for amerikanerne at gennemskue: ”It will 
thus be seen that a most anomalous condition exists which is very confusing to the
uninitiated and proves practical only through long acquaintance and use”

 

egyndt 

Et andet godt
problemstillin  
afgiften, som . At 
denne afgift s
amerikanerne e 
memorandum
aldrig var blev erken banken eller blandt øernes 
administration
 
At forholdene  større 
korrespondance fra 1921, altså cirka tre år efter øerne var overgået til 

SA196. Heri forlangte den amerikanske regering at afgiften fra 1920 

ske 

idten af 1923 at man finder en løsning, blandt andet på baggrund af 

b 
t 

 
gåede aftale er ikke klar, men 

emorandummet har sikkert spillet en vis rolle. At afgiften dog ikke 

194. Sagt 
på en anden made; man så gerne at man gjorde det på den 
amerikanske måde, og citatet skal nok mest ses som en frustration 
over de bestående forhold. Rapporten viser derfor, at man var b
at tage de institutionelle problemer på øerne mere seriøst. 
 

 eksempel på, hvordan de institutionelle 
ger kun langsomt gik op for amerikanerne, angår 10 %
ifølge bankens statutter skulle tilfalde den danske stat
å sent som i 1921 ikke allerede var overgået til 
, var som nævnt en indikation på at det tidligere omtalt

195 vedrørende den amerikanske overtagelse afgiften, 
et kendt i hv
.  

 omkring afgiften var uafklaret, kom til udtryk i en

U
skulle udbetales til den amerikanske stat, og at dette blev præcedens 
fremover. Herefter startede en større brevveksling mellem direktionen, 
bankrådet, finansministeriet, udenrigsministeriet, øernes amerikan
administration, Danmarks gesandt i Washington og endelig det 
amerikanske indenrigs- og udenrigsministerium. Det er dog først i 
m
memorandummet som alle parter da er blevet gjort bekendt med. I et 
brev fra juni 1923 fra den danske gesandt i Washington, Constantin 
Brun til den amerikanske udenrigsminister, blev den endelige løsning 
udspecificeret197. 
 
Ifølge aftalen overgik afgiften til USA, og samtidig skulle alle belø
tilbage til 1920 tilbageføres. Samtidig lovede den danske regering a
indfri de resterende kreditbeviser, som tidligere var blevet betalt med
afgiften. Baggrunden for den ind
m
overgik til USA med det samme, kan sikkert tilskrives den 
amerikanske administrations indkøringsfase, og det faktum at 
amerikanerne ikke virkede specielt informeret omkring den, hvilket 
rapporten fra den amerikanske Kongres fra 1920 også bekræftede. 
                                                 
194 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 1: p. 33. 
195 Betænkning af 30. september 1916: p. 56. 
196 Arkivmateriale 2: Fold nr. 13. 

iale 1. 197 Ibid.: Mater

[89] 
 



Den detaljerede rapport nævnte ikke afgiften med et ord, mens den 
berørte stort set alle andre forhold i bankens virksomhed.  
 
10 % afgiften er dermed et godt eksempel på den langsomm
med at tilpasse den D.V.N.B.’s institutionelle opbygning. Mange 
forskellige aktører skulle tilfredsstilles, og selv tilsyneladende simple 
spørgsmål, kunne pludselig tage flere år at løse. Processen v

e proces 

iser dog 
gså at parterne rent faktisk var interesserede i at problemerne blev 

lfredsstillede 

se  

empel på hvordan de institutionelle problemstillinger 
fterhånden fik en betydning angår guldindløseligheden, hvilket bliver 

m 

ing 

de på bankens tilpasningsevne til de 
odsætningsforhold der var opstået. Endelig kan problemstillingerne 

relse af 

n viser at 
r, men 

tilgang havde en mere principiel karakter. Amerikanerne frygtede dog 
d over indbyggerne på 

o
løst, og at det reelt var muligt at finde en løsning, der ti
alle så meget, at den D.V.N.B. kunne fortsætte sin virksomhed i stort 
set samme form som ved oprettelsen.  
 

8.3 Spørgsmålet omkring guldindløsningens genindførel

 
Et andet godt eks
e
behandlet indgående i det følgende afsnit. 
Spørgsmålene omkring den flydende dollarkurs og den vestindiske 
Franc faste tilknytning til guldet, herunder omkring muligheden for 
guldindløselighed, var et institutionelt område som den D.V.N.B. ko
til at slås med igennem en længere periode. I flere år var det med til at 
skabe splid mellem de forskellige parter med interesser i øerne, men i 
sidste ende lykkedes det dog alligevel at finde en pragmatisk løsn
der stillede alle tilfreds, og som igen var med til at sikre at banken 
kunne fortsætte sin drift stort set uforandret.  
 
I sidste ende fik problemstillingen ikke den helt store betydning for 
den D.V.N.B.’s virksomhed, men måden man løste problematikken 
på, er et godt bille
m
angående guldindløseligheden og valutakurserne ses som udtryk for 
den tilknytning som den D.V.N.B. vedblev at have til Danmark. 
 
Afsnittet vil analysere processen fra de første krav om genindfø
guldindløseligheden fra amerikansk side, og indtil parterne i sidste 
ende blev enige om en løsning. Gennemgangen af processe
man i høj grad løste problemstillingerne gennem kompromisse
afsnittet tydeliggør samtidig at den D.V.N.B.’s primære fokus var at 
skabe en rolig ramme for sin virksomhed, mens den amerikanske 

primært at en svingende dollarkurs ville gå u
øerne. 
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Den amerikanske utilfredshed med de institutionelle forhold som ko
til udtryk i Kongres-rapporten fra januar 1920 bundede 

m 

rundlæggende i, at kursen på øernes valuta ikke nødvendigvis fulgte 
 

et 

i 

med dollars lokale 
irksomheders fortjeneste i USA. Man havde derfor kunne holde 

kursen stabil, men alt tydede på, at efterspørgslen efter dollars 

stabil dollarkurs til ulempe for øerne. Den eneste vinder ville i så fald 

erede man på den 
gt 

et 

 
ene. 

l dog måske 

ollarkursen var stabil er nok mere tvivlsomt, eftersom dette ville være 

side. 

g
øernes behov. Man så derfor gerne at det ændrede sig, og gerne ved at
den D.V.N.B. blev solgt til amerikanske interesser. 
 
Rapporten påpegede, at øerne hovedsagligt handlede med USA, og d
derfor ville være mest hensigtsmæssigt om Francen fulgte dollaren i 
værdi og ikke kronen, som jo ikke længere fulgte guldet, og hvis værd
derfor skiftede198. Indtil da havde det ikke været noget problem med 
valutakursen, da øerne modtog rigelige 
v

fremover ville overstige udbuddet, hvilket ville medføre en mere 
u
være den D.V.N.B. 
 
I direktionens beretning fra 1924 komment
vekslende valutakurs i 1920, og man medgav, at det ikke var urimeli
hvis kursen mellem Francen og dollaren svarede til hinanden, fordi d
ville være det mest ”naturlige”199. Banken havde skam også prøvet at 
bibeholde en stabil kurs, men kronens kursændring og efterfølgende 
spekulation, havde umuliggjort dette. Man viste, at det vakte vrede 
blandt befolkningen at kurserne i Danmark skulle vedblive at have 
indflydelse på øernes forhold, og man prøvede derfor sammen med
den lokale administration at stabilisere forhold
 
Man prøvede altså ifølge direktionen ikke blot at få et overskud i 
banken ved hjælp af de svingende valutakurser, selvom dette var en 
nærliggende mulighed200. Denne sidste bemærkning ska
ses i lyset af at den var skrevet i 1924, og da man i krigsårene fik 
overskuddet ved de vekslende valutakurser, har de nok ikke været så 
uvelkommen endda. Om man dog direkte modarbejdede at 
d
blevet bemærket hos guvernementet, og det blev da også afkræftet 
igen og igen af direktionen i kilderne. 
 
Den lokale administration var ifølge den D.V.N.B. ikke 
samarbejdsvillig, og direktionen klagede direkte over at man bevidst 
prøvede at modarbejde ethvert ønske om samarbejde fra bankens 
Følgende citat fra april 1920 tydeliggør det fjendskab, der var opstået 
                                                 
198 Arkivm
199 Arkivm

ateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 1: p. 34. 
ateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 2: punkt 43, p. 9. 

0 Ibid.: Punkt 50, p. 11. 20
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efter amerikanerne havde overtaget administrationen. Den D.V.N.B. 
var blevet en ”fremmed” spiller på øerne på grund af den
tilknytning, og den blev oplevet som stående i modsætningsforhold til
det amerikanske styre: 
 

 danske 
 

”Foreløbig gaa Embedsmændene rundt herude og hvisker i 

 

 dem; men 
se; og 

rhold til at stabilisere dollarkursen, og efter et 
islykket forsøg på samarbejde begyndte guvernementet at fremsætte 

ranc, samt Krav om, 
at vi skulde tvinges til at indløse vore Sedler med Guld, hvilket vi 

es af 
r 

gering ved 

på øerne, hvori det blev 
rlangt at dollarkursen blev stabiliseret, og at dette skulle ske gennem 

anken valgte 

                                                

Krogene, at der er ”kriminelt” af Banken, at sætte Dollarkursen 
op etc. etc. etc. etc. og at vi vil ”køre fast” paa ”vor” Skillemønt,
hvad de saa efter bedste Ævne søger at bidrage deres til. 
Der findes selvfølgeligt gode og hæderlige og dygtige Mænd herude 
ogsaa, og glæder det os, at vi staa i bedste Forhold til
disse ere selv trykkede af Forholdene indenfor deres egne Kred
det Hele er ikke saa heldigt, som det kunde være.”201 

 
Den lokale administration nøjes dog ikke med blot at være 
usamarbejdsvillig i fo
m
bestemte krav til den D.V.N.B. i forhold til den institutionelle 
opbygning af pengesystemet på øerne. Som det næste citat viser, holdt 
banken på de rettigheder man fik i forbindelse med salget, hvorfor 
banken afviste at guvernementets krav. Modsætningsforholdet blev 
dermed igen tydeliggjort, og konflikten blev samtidig skærpet en 
smule. 
 

”Sagen faldt derfor, og Krav fremkom om Indførelse her paa 
Øerne af en amerikansk Mønt i Stedet for F

imidlertid formente efter Sagens Natur kun kunde gennemfør
Koncessionsgiveren, den danske Regering, der havde fritaget os fo
at indløse med Guld, og hvilken Fritagelse maatte anses som Part 
af Koncessionen, som anerkendt af den amerikanske Re
Øernes Overdragelse.”202 

 
Dette krav om guldindløselighed var dog ikke det sidste fra det lokale 
guvernements side. Den D.V.N.B. modtog i oktober 1920 en 
”Executive Order” fra guvernementet 
fo
at Franc sedlerne igen blev indløselige med guld203. Da b
ikke at tage hensyn til den såkaldte ordre, blev den fremsat igen fra 
guvernementets side, men nu en ”Presidential Order”. Der blev 
således raslet med sablerne fra amerikanernes side, og det fik 

 
201 Arkivmateriale 7: Fold nr. 5: Materiale 1.  
202 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 2: Punkt 45, p. 9. 
203 Ibid.: Punkt 55 - 57, p. 13. 
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bankrådet til fremsætte en officiel protest204. For en sikkerheds skyld 
sendte bankrådet en mængde guld til øerne, så man ville fremstå 
stærkere i de kommende diplomatiske forhandlinger. 
 
I sidste ende måtte det lokale guvernement dog krybe til korset og 
indrømme, at de havde forløbet sig med deres ordrer. De skrev derfor 
til banken, og
regering som 
man dog stad  sikre 
en stabiliserin
 
I den D.V.N.
pragmatisk lø ket 

emgik af et brev til den danske gesandt i Washington fra november 
elig ikke 

lig 

re 
ørre problem i fremtiden, men at genindføre den tvungne 

uldindløselighed ville derimod være uhensigtsmæssigt. Den 
D.V.N.B.’s gu
København, o
guldindløselig
tilsendt fra de
guldindløselig
D.V.N.B. I st
kravet om en 
guldindløselig

 hente 
e. 

erne 
en 

                                                

 indrømmede at det selvfølgelig var op til den danske 
koncessionsgiver at bestemme den slags ting, men at 
ig fra guvernementets side var meget interesseret i
g af dollarkursen i samarbejde med banken. 

B.’s direktion var man dog begyndt at overveje en 
sning på den institutionelle problemstilling, hvil

fr
1920205. Direktionen understregede i brevet, at man selvfølg
kunne føre direkte forhandlinger med den amerikanske regering 
gennem gesandten, men direktionen kunne dog bidrage med deres 
kendskab til området således at der kunne opnås en rolig og sag
forståelse.  
 
Først blev det dog igen understreget at man hele tiden prøvede at 
holde kursen så rolig så mulig. Det mente man heller ikke ville væ
noget st
g

ld befandt sig nemlig som nævnt i nationalbanken i 
g da den danske regering havde suspenderet 
heden, ville det være umuligt at få tilstrækkeligt med guld 
n københavnske nationalbank. En genindførsel af 
heden kunne derfor få alvorlige konsekvenser for den 
edet fremsatte direktionen et kompromisforslag, hvor 
stabil valuta blev gennemført, mens kravet om 
heden faldt206. 

 
Direktionen foreslog at man normaliserede guldprisen på øerne ved at 
få en dollarkredit i en bank i New York, hvorfra man så kunne
den nødvendige valuta, hvis efterspørgslen på øerne skulle voks
Nationalbanken i København stillede garanti for kreditten ved hjælp af 
den D.V.N.B.’s guld der jo befandt sig her, men som ikke kunne 
udbetales på grund af de danske regler. Denne løsning betød, at 
kursen på dollars altid ville være stabil, men samtidig at amerikan
måtte lade kravet om direkte guldindløselighed falde. Det var 

 
204 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 3. 
205 Arkivmateriale 7: Fold nr. 5: Materiale 2.  
206 Ibid.: p. 2 – 3. 
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fornuftig og pragmatisk løsning, der på en gang løste de fleste af de 
institutionelle problemer. Spørgsmålet var bare, om både den dan
og amerikanske regering ville bifalde den. Det burde d

ske 
e ifølge 

irektionen, for de kendte begge den institutionelle situation da øerne 

 
re 

egede 
irektionen, at man havde hørt, at nogle af guvernementets 

i høj 
 

 
dte et telegram med en helt anden indstilling, og for 

rste gang oplevede man en modsætning mellem de to direktionen og 

921 
de ud fra 

 
rgsmålet 

 Bank 
o redeem in Gold. Practically nobody would 

demand gold, but American Government cannot submit to 

y 
s Gold 

d
blev solgt, så den fastlåste situation var i høj grad deres ansvar.  
 
I slutningen af 1920 og starten af 1921 var problemet mere teoretisk
end reelt, da valutakurserne var relativt normale og man som tidlige
omtalt havde opnået en bedre forståelse med den lokale 
administration. I et brev til bankrådet fra oktober 1920 påp
d
embedsmænd ligefrem var blevet fyret, og at stemningen derfor 
grad var vendt til det positive207. Faktisk mente man nu, at det var
muligt at nå frem til gensidig forståelse med den lokale administration 
om at fortsætte bankdriften som hidtil, og at man håbede, at den 
amerikanske regering ville undlade at blande sig.  
 
Der kom derfor bag på direktionen, da bankrådet den 17. juni 1921
pludselig sen
fø
bankrådet i kilderne. I beretning fra 1924, hvor telegrammet er 
gengivet, skildres direktionens opfattelse af begivenhederne, og selv 
om det var skrevet flere år senere, var det tydeligt at direktionen i 1
var uenig med bankrådets betragtninger, og følte at de handle
opportunistiske og politiske grunde. Modsætningsforholdet mellem
direktionen og bankrådet omhandlede som citatet viser, spø
om hvorvidt man skulle affinde sig med amerikanernes krav.  
 

”Danish Minister Washington reported that American 
Government in view of dollar rate now nearly normal would 
consider it a friendly and obliging action if West Indian
would be willing t

President’s Proclamation still not being complied with and would 
be compelled to proceed against Bank. Bank’s willingness resume 
redemption would therefore now make the best impression. 
American Government does not at present desire any sudden 
change in monetary system, but will wait and see, nor that an
American Bank should buy Bank. Minister strongly advise
redemption, if there is no absolute hindrance. American 
Government looks upon objections as mere obstinacy.”208 

                                                 
207 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 4.  

19: Fold nr. 4: Materiale 2: Punkt 60, p. 14 – 15. 208 Arkivmateriale 
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Den amerikanske regering begyndte at skrue bissen på. Den vidste 
sandsynligvis, at den på baggrund af salgskonventionen ikke ku
forlange guldindløseligheden gennemført, men hvis danskerne 
ønskede at være på god fod med USA, skulle de rette sig efter 

nne 

ræsidentens proklamation. Indvendinger ville de opfatte som 

ger i det 
 

ikanske 

ver 
. Tidligere var det 

emlig en ustabil dollarkurs, der havde fået amerikanerne til at ønske 

k for 

å 

ødvendigt støttede den D.V.N.B. gennem en dollarkredit i New York 
indtil den danske krone var tilbage på pari. Dermed bragte man det 
tidligere forsla e 
gesandt tilbag
D.V.N.B.’s eget guld der var garanti for kreditten, men også de fire 
aktiebesidden en 4. 
juli 1921 geni
øerne.  
 
I sidste ende l r, 
herunder ban
danske regerin
En konsekvens af denne løsning var dog, at banken, med direktionens 
egne ord, var å spille 

                                                

p
stædighed fra dansk side. Der var ikke den imødekommenhed som 
banken ellers havde mødt hos det lokale guvernement, og selvom 
amerikanerne skrev, at de ikke ønskede pludselige ændrin
monetære system, var det svært ikke at opfatte det som en trussel.
Bankrådet sluttede telegrammet med at tilslutte sig den amer
indstilling, og bad samtidig direktionen om at gøre det samme. 
 
I direktionen var man dog lidt overrasket over det pludselig skift i 
bankrådets holdning til guldindløseligheden, og man undrede sig o
at holdningsskiftet netop kom da kursen var stabil
n
en tilknytning til guldet. Grundlæggende så direktionen det dog som 
uønskeligt at opgive sin ret til at bestemme kursen, da dette kunne 
resultere i store kurssving, hvilket kunne blive fatalt for banken. 
Direktionen valgte derfor at tolke rådets indstilling som et udtry
opportune og politiske bevæggrunde, idet det var svært at forsvare 
indstillingen fra et økonomisk perspektiv. 
 
Hvis de dog i sidste ende valgte at genindføre guldindløseligheden, p
trods af direktionens kraftige forbehold209, ville det være en 
forudsætning at bankrådet og de aktieindehavende banker om 
n

g som direktionen havde omtalt over for den dansk
e, blot med den tilføjelse at det ikke bare var den 

de bankers. Dette forslag gik bankrådet ind på, og d
ndførte den D.V.N.B. derfor guldindløseligheden på 

ykkedes det derfor at finde en løsning, som alle parte
kens direktion, bankrådet, øernes guvernement, den 
g og den amerikanske regering, kunne blive enige om. 

ufordret i sin grundvold210. Selvfølgelig kunne det ogs

 
209 Ibid.: Punkt 64, p. 16. 
210 Ibid.: Punkt 66, p. 16. 
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ind, at banken med denne løsning ikke længere kunne udnytte sin 
 

 der 

r 
 på 
a 

lt 
vensen 

lev i sidste ende, at meget lidt havde forandret sig rent konkret.  

g 

, 
tense 

darbejdet. 

              

mulighed for at tjene på forskelle i valutakurserne, men dette påstod
den dog ikke havde nogen betydning.  
 
Omvendt kunne den amerikanske regering være tilfreds med at
igen, teoretisk i hvert fald, var indført guldindløselighed på det 
amerikanske territorium. Så måtte man dog samtidig acceptere, at de
de facto fandtes en fremmed valuta så længe den D.V.N.B. fandtes
øerne. Endelig var det lokale guvernementet også ganske tilfreds, d
man med aftalen havde fået lovning på en stabil dollarkurs, hvilket 
man håbede ville få en positiv effekt i forhold til dyrtiden på øerne. A
i alt var det en tilfredsstillende løsning for alle parter, og konsek
b
 
I den efterfølgende periode var dollarkursen derfor låst fast, men dette 
kom til at koste dyrt for banken, da Landmandsbanken i sommeren o
efteråret 1922 gik konkurs, hvilket fik den danske krone at falde 
kraftigt i værdi. Derfor måtte banken trække kraftigt på kreditten i 
USA. Dette fik dog ikke konsekvenser for de institutionelle forhold
men i tiden omkring 1924 opstod der delvis som resultat heraf in
overvejelser i banken omkring det formålstjenstlige i at få den solgt til 
amerikanske interesser211. Det var i øvrigt i den forbindelse at den 
detaljerede beretning fra direktionen blev u
 

                                   
r. 6. 211 Arkivmateriale 7: Fold n
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9. Den økonomiske udvikling 1914 – 1924 
  
I perioden mellem 1914 og 1924 oplevede den D.V.N.B. en eksplosiv 

e år. 

. i 
erioden fra starten af den første verdenskrig, og indtil de store 

et 

fsnittet bygger hovedsagligt på bankens arkivmateriale omkring 
generelforsamlingerne, men desværre findes der i den vigtige periode 
fra 1916 til 1920 meget lidt af dette materiale, og andre kilder vil 
derfor i den forbindelse blive inddraget.  
 
Selv om man, som tidligere omtalt, frygtede for den økonomiske 
udvikling i beretningen for 1914, skulle de følgende år vise sig at blive 
bankens bedste nogensinde. Bankens fremgang var i hvert fald stor, og 
overskuddet blev derefter. Dette blev tydeligt i regnskabet for 1915, 
hvor man opnåede et resultat på 158.988 Franc, eller næsten 75 % 
mere end året før212. Udbyttet til aktionærerne forblev det samme som 
i 1914, men man henlagde nu 27.448 Franc i reservefonden, hvilket 
var omtrent dobbelt så meget som året før. Dette skyldtes 
sandsynligvis frygten for den usikre fremtid. Endelig modtog den 
danske stat 8.061 Franc i 10 % afgift, hvilket var en stigning på 
omkring 200 %. Året før havde staten kun modtaget 2.507 Franc. 
 
Fremgangen skyldtes ifølge direktionen ikke en generel økonomisk 
fremgang i samfundet, og i årsberetningen for året blev det påpeget, at 
                                                

stigning i indtjeningen som følge af krigskonjunkturen, men banken 
kom også til at mærke den store nedgang der fulgte i de følgend
Denne nedgang fik dog størst konsekvenser for de danskejede 
virksomheder på øerne, herunder specielt sukkerfabrikkerne, og 
perioden markerer derfor også afslutningen på den markante danske 
økonomiske tilstedeværelse på de vestindiske øer, som var opstået i 
forbindelse med det mislykkede salg i 1902.  
 
I dette afsnit undersøges den økonomiske udvikling i den D.V.N.B
p
institutionelle problemer i banken efterhånden blev løst i midten af 
1920’erne. Afsnittet vil analysere de meget store udsving banken 
oplevede i denne periode, og det vil fremgå, at det med stor 
sandsynlighed var den meget store indtjening der gjorde, at bankråd
ikke var interesseret i at afhænde den D.V.N.B. i forbindelse med 
salget af øerne. Efterfølgende var det et spørgsmål om, hvorvidt man 
stadig troede på en fremtid for banken efter de institutionelle 
problemer var blevet løst. 
 
A

 
212 Arkivmateriale 8: Fold nr. 10. 
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skibsfarten og den generelle omsætning på øerne var for nedadgående. 
 havde 

mtidig tjent betydeligt på bankens fondsbeholdning, hvilket var 

stor usikkerhed og 
mskiftlighed. Historisk set havde krigskonjunkturer oftest været 

f 

 

nc. 

ad lod 

ne 

 
en årsberetninger fra 

anken, og for at forklare den mellemliggende periode må man derfor 
 

Omsætningen i banken var dog stort set uforandret, og man
sa
hovedårsagen til overskuddet. I forhold til øernes samlede økonomi, 
var det tydeligt at St. Thomas led mest under krigen som følge af et 
stort fald i skibsfarten. Derimod oplevede St. Croix stadig stigende 
sukkerpriser, og hvis man kunne løse det evige problem med 
arbejdskraftmangel, ville der være store muligheder for øen.   
 
Regnskabet for 1915 viste, at den D.V.N.B. tjente ganske mange 
penge, selvom øerne i perioden var præget af 
o
positiv for øerne, men den D.V.N.B.’s gode indtjening var primært et 
resultat af bankens helt centrale rolle i samfundet, som bestyrer a
pengesystemet. Krigen havde nemlig sænket importen af 
udefrakommende varer, og da banken dermed skulle købe mindre
fremmed valuta for at betale for varerne, opnåede man et 
tilgodehavende i udlandet med tilsvarende renter. Ifølge 
årsberetningen fik man i 1915 et overskud i udlandet på 99.275 Fra
Den styrkede balance i forhold til udlandet var dog ikke alt, for 
derudover betød utrygheden blandt indbyggerne, at de i høj gr
værdierne blive i banken.  
 
Den D.V.N.B.’s arkiv begynder desværre at blive mangelfuldt i åre
frem til 1922, og fra 1918 mangler desværre fuldstændigt alle 
årsberetninger213, der ellers giver et godt billede af den eksplosive
udvikling i de år. Først i 1923 findes der ig
b
prøve at se udviklingen i et større perspektiv. Hertil er det først og
fremmest interessant at se den økonomiske udvikling i den D.V.N.B., 
og den følgende graf tydeliggør dette fra 1905 til 1934214: 
 

                                                 
213 Arkivmateriale 9: Fold nr. 3 – 8. 

i perioden 1905 – 1933, se bilag 4. 214 For de præcise tal i regnskabet 
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 fra 
fulgte. 

t i 1917 til 
 

 og 19 

m året. Disse tal skal sættes i relation til 
en indbetalte aktiekapital på 1.250.000 Franc, og der var derfor tale 

i 

ytte. 

e til 10 % 
fgiften og reservefonden fulgte naturligvis også med, og staten nåede 

således at få en ganske betydelig gevinst inden afgiften overgik til 
USA.  
 
Desværre findes der meget lidt materiale i den D.V.N.B.’s arkiv fra 
perioden, og intet sted forklarer direktionen selv hvad der forårsagede 
disse gigantiske gevinster. Ikke engang i den tidligere omtalte og meget 
detaljerede beretning, som den sendte den sendte til det fornyede 
bankråd i 1924215. En del af forklaringen kan derimod måske findes i 
rapporten fra den amerikanske kongres fra 1920. Heri fik man det 
amerikanske syn på bankens store overskud, som det kom til udtryk i 

 

 
Grafen viser tydeligt den eksplosive udvikling man oplevede i tiden
1916 til 1920, men samtidig også den kraftige nedgang der 
Mens man i 1916 fik et udbytte på 264.219 Franc, steg de
det betydelige beløb 867.310 Franc. Altså en stigning tæt på de 900 % i
forhold til de 96.473 Franc, der udgjorde udbyttet i 1914. I 1918
vedblev man med at få høje udbytter, mens man i 1920 og 22 stadig 
tjente over 600.000 Franc o
d
om ganske betragtelige gevinster, selvom en betydelig del af dem blev 
banken.  
 
Udbyttet til aktionærerne fulgte dog også det stadig stigende udb
Således blev der mellem 1916 og 1920 udbetalt ikke mindre end 
1.350.000 Franc til de fire banker, og bare i den periode tjente den 
D.V.N.B. således hele den indskudte aktiekapital hjem. Fra 1917 til 
1921 var udbyttet således på 250.000 Franc årligt. Beløben
a

                                                
215 Arkivmateriale 19: Fold nr. 4: Materiale 2. 

[99] 
 



forbindelse med bekymringen for dyrtiden på øerne, der havde hersket 
siden starten af første verdenskrig216. 
 
Amerikanerne forklarede bankens store overskud med at banken 
havde ført en lukrativ valutahandel, som var blevet muliggjort af den 
store uro på valutamarkederne. Banken købte ifølge rapporten store 
mængder dollars i USA for de vestindiske Franc, hvorefter de på 
grund af det danske ejerskab kunne sendes videre til Danmark, hvor 
dollars var meget efterspurgte i den ustabile periode omkring 
verdenskrigen fordi de stadig var guldindløselige. Ifølge amerikanerne 
var den D.V.N.B. ikke alene om denne handel, men også de 
danskejede sukkerfabrikker førte på egen hånd deres tjente dollars 
tilbage til moderlandet, hvorved øerne mistede den stabile valuta, som 
dollaren var. Det var ikke direkte ulovligt, men amerikanerne mente a

berne blev de lokale beboere på øerne, fordi det var dem, der måtte 

lars 

rs 
 

 

normal business to catch the added profits to be found in the 
turbulent stream of foreign exchange. So long as these interests can 

o long 

ing 
n banken kunne øge sin indtjening så markant ved hjælp af 

urserne, nok ikke direkte forkert. Dyrtiden skyldtes nok i lige så høj 

for 

t 
ta
leve med den svage Franc, der ifølge statutterne var bundet fast til 
kronen. De mistede dermed de muligheder, som de hjemtjente dol
gav. 
 

”From information at hand and actual testimony adduced the 
sugar centrals have likewise been active in disposing of their dolla
in Denmark at a profit. In a strict business sense both interests
can justify their actions, and it can not be denied that they have a
legal, if not a moral, right to leave the placid current of their 

purchase local credit in terms of Franc with kroner bought at an 
advantageous rate with American dollars earned here, just s
will the inhabitants have to contend with present conditions of 
depreciated currency.”217 

 
På trods af den tydelige amerikanske indignation over de bestående 
forhold på øerne med hensyn til dyrtiden, er betragtningerne omkr
hvorda
k
grad amerikanerne selv. Med den amerikanske flådes overtagelse af 
administrationen, strømmede det til med penge og personel, og 
specielt på St. Thomas steg priserne og lønningerne markant som 
følge heraf. Det var i hvert fald direktionens primære begrundelse 
dyrtiden, hvilket fremgår af et svar til den danske gesandt i 

                                                 
216 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 1: p. 35. 
217 Ibid.: p. 35. 
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Washington spurgte til emnet på baggrund af ovenstående rapport218. I 
brevet afviste direktionen dog ikke, at der var stor fortjeneste for 

anken ved at handle med valuta. Tværtimod blev det direkte påpeget 

 var 

, når de 

ahandlen har nok kun været en medvirkende årsag. 

At bankrådet i København ikke ønskede at sælge banken i perioden, er 
måske ikke så
denne gevinst
Uden den vill
man forstår d en 
amerikanske a
gennemtrumf
grundlæggend
lokalbefolknin
omkring lokal
amerikanske overtagelse ikke længere at dele. Under det danske styre 

avde dette været anderledes, da banken, eller i hvert fald direktionen, 

 

 
t klart 

r 

                                                

b
at der havde været en form for profitering på øerne i 
overgangsperioden mellem dansk og amerikansk styre – dog uden at 
bekræfte, at banken selv havde gjort det samme219. 
 
At banken kunne tjene så mange penge på valutahandel, skyldtes dog 
også en anden faktor end de svingende kurser. Sukkerpriserne
nemlig, som også nævnt i årsberetningen for 1915, skudt i vejret, og 
sukkerfabrikker og plantageejere tjente store mængder dollars
solgt deres varer i USA. Disse dollars strømmede herefter ind i 
banken, der på grund af den svage danske krone og dermed Franc, 
tjente mange penge, når de amerikanske dollars siden blev vekslet. En 
stor del af denne indtjening blev kanaliseret videre til Danmark. De 
mange penge, der strømmede ind i banken fra virksomhederne på 
øerne, var nok hovedårsagen til bankens høje indtjening i disse år, og 
valut
 

 svært at forstå, når man ser på periodens indtægter. Men 
 var helt afhængig af bankens seddeludstedelsesretten. 
e bl.a. de givtige gevinster ved valutahandlen frafalde, og 
erfor de konfliktende interesser mellem banken og d
dministration og regeringen i forhold til at 
e guldindløseligheden for banken. Amerikanerne følte 
e, at det ikke var i – den nu amerikanske – 
gs interesse at have den danske valuta. Betragtningen 
befolkningens bedste behøvede bankrådet efter den 

h
havde følt et ansvar for samfundet. 
 
For 1922 findes der igen en form for årsberetning i den D.V.N.B.’s
arkiv, men det er desværre den eneste indtil 1926. I virkeligheden er 
det ikke selve årsberetningen som findes, men et brev fra direktionen
til bankrådet, skrevet som en årsberetning220. Den skal derfor hel
ses som direktionens udlægning af situationen på øerne, og fremgå
tydeligt at de foregående år havde været noget ud over det normale. 
 

 
218 Arkivmateriale 18: Fold nr. 4: Materiale 7. 

le 9: Fold nr. 7: Materiale 1. 
219 Ibid.: p. 2 – 3. 
220 Arkivmateria
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Året 1922 er specielt interessant i forhold til bankens udvikling, da 
man det år begyndte at opleve en markant faldende indtjening. Sel
direktionen mente, at året markerede afslutningen på en usikker og 
ustabil periode, og man glædede sig ligefrem til fremti
samtidig oplevede en stor nedgang i overskuddet. Fra 617.950 Franc i
1921, var det i 1922 på blot 174.720, hvilket var et f

v 

den, selvom man 
 

ald på over 300 %. 
om sagt var man dog glad for, at der igen kom mere normale og 

ix, 
t 

t. 

de banken et 
etydeligt overskud, hvoraf aktionærerne fik udbetalt et udbytte på 

v 

konomisk 

r med 
 

r 

gt ville skabe mulighed for at tjene 
enge. 

de 
rbudslovgivningen i USA betydet en afslutning på næsten al 

romproduktion. På St. Thomas levede det Vestindiske Kompagni 
                                                

S
stabile forhold på øerne221. 
 
Det var dog grundlæggende tilbagegangstider på øerne, ikke bare i 
banken, men også på øerne generelt. Direktionen påpegede blandt 
andet at man oplevede problemer med arbejdsstyrken på St. Cro
mens der på St. Thomas var økonomiske problemer som følge af de
nyligt indførte spiritusforbud, Prohibition, i USA. Man forudså at 
specielt Prohibition ville få en stor betydning på øerne222, og på 
længere sigt regnede man med, at specielt sukkerproducenterne på S
Croix ville komme til at lide under det223. Men samtidig er der helt 
klart en optimisme at spore. På trods af tilbagegangen hav
b
100.000 Franc. 
 
De næste par år dykkede resultatet i banken ligeledes, men der vedble
dog at være overskud, og allerede i 1925 var det igen steget til 110.575 
Franc. Bankrådet og aktionærerne oplevede dermed aldrig at de satte 
penge til i banken, og der var derfor aldrig nogen direkte ø
grund til at afhænde banken. Omkring fremtiden var det mere 
usikkert, men i 1925 var de fleste institutionelle probleme
hensyn til guldindløseligheden løst tilfredsstillende, og banken kunne
derfor igen koncentrere sig om at tjene penge. Denne følelse af at 
problemerne nu var ryddet af vejen, har nok gjort bankrådet selvsikke
på fremtiden, og man har sikkert følt at kontrollen over 
seddeludstedelsen også på længere si
p
 
Banken, eller i hvert fald direktionen, må dog også have opfanget de 
faresignaler, der efterhånden begyndte at præge øerne. Verdenskrigen 
var slut og de almindelige konjunkturer var på vej tilbage, hvilket også 
havde betydning for den internationale sukkerproduktionen, og 
dermed for bankens største kunder, sukkerfabrikkerne. Samtidig hav
fo

 

 56 – 57. 
221 Ibid.: p. 1. 
222 Evans, 1945: p.
223 Hornby, 1980: p. 385. 
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stadig højt på flådens tilstedeværelse, men den internationale handel
var på kraftig tilbagegang. Alligevel har man i banken haft en tro på 
fremtiden, og på at banken ville blive på danske hænder. 
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10. Tredje periode i bankens historie 1924 – 1935 
 
Dette
likvidation, og fokus vil være på forskellige parters overvejelser med 
hensyn til en eventuel forlængelse af den D.V.N.B.’s virksomhed. 
Dette vil tydeliggøre, at banken ikke selv anså det for muligt at 
fortsætte, mens de lokale beboere og administrationen indså, at man 
uden bankens virksomhed ville stå i en presset situation. Afsnittet vil 
samtidig se på bankens institutionelle afslutning. Endelig gennemgås 
bankens økonomi i den sidste periode, herunder sukkerfabrikkernes 
lukning, og den D.V.N.K.’s økonomi analyseres i et større perspektiv. 
Det bliver heraf tydeligt at banken, i hvert fald rent økonomisk, kom 
til at være en ganske god forretning for dem der ejede den. 
 
Den sidste periode af bankens virksomhed forløb på mange måder 
stille og roligt. Bankens virksomhed var præget af en langsom 
udfasning, og en efterfølgende likvidation, der endte med at tage en 
hel del år. Der var enkelte overvejelser omkring en mulig fortsættelse 
efter det fastsatte tidspunkt i 1934, men fra bankens side var 
indstillingen klar. Man havde gjort sit på de vestindiske øer, og der var 
ikke længere nogen grund til at blive. Specielt da de andre danske 
initiativer efterhånden var afsluttet, og man derfor ikke længere havde 
forpligtelser i den retning. Institutionelt var bankens vigtigste ændring 
knyttede til den endelig likvidation i 1930’erne. Selve lukningen af 
banken kom til at betyde et farvel til de fleste af de institutionelle 
strukturer, man havde kendt siden oprettelsen 30 år tidligere, og 
dermed var det også et farvel til den sidste rest af dansk indflydelse i 
de tidligere kolonier. 
 
Økonomisk skete der heller ikke meget. Ud over en mindre 
opblomstring i midten af 1920’erne, var øerne i konstant tilbagegang, 
og for den D.V.N.B. betød sukkerfabrikkernes lukning, at bankens 
økonomiske fremtid ikke stod til at rede. Da alt til sidst blev gjort op, 
var det dog tydeligt, at banken i gennem hele sit virke grundlæggende 
havde været en god forretning. At banken til sidst havde underskud 
blev mere end opvejet af bankens indtjeninger i de gode år omkring 
salget af øerne. 
 

10.1 Den sidste periode og likvidationen 1925 – 1937 

 
Omkring slutningen af 1920’erne begyndte man i banken og blandt 
øernes indbyggere og administration at overveje fremtiden for den 

 afsnit gennemgår den sidste periode frem mod den endelige 
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D.V.N.B. Dette var en periode hvor banken oplevede en vis fremgang 
økonomisk, blandt andet fordi den danske krone igen var steget i 

, 

rale 

n, 

 

 

dstedende bank. Netop denne ret havde dog 
nkens 

 

 

n 
r store dele af øernes elendighed, herunder blandt andet den 

værdi, og man derfor havde et vist håb om at drive virksomheden 
videre efter udløbet af koncessionen. Dog var man meget bevidst om
at den tidligere institutionelle opbygning ikke ville bestå, og en 
eventuel fremtidig drift ville derfor blive uden den tidligere så cent
seddeludstedelsesret. Derimod så man fra direktionens side, at andre 
udgifter, såsom 10 afgiften og det gratis arbejde for guvernementet, 
samtidig ville bortfalde, og at det måske i så fald kunne gå lige op224. 
 
I 1928 var der derfor stadig en tro på fremtiden i bankens direktion. 
Dette ændrede sig dog få år senere, og i 1931 var direktionen blevet 
ganske sikker på, at banken ikke havde nogen fremtid på øerne. 

entrale forklaringer på dette holdningsskift skulle findes i at man i C
mellemtiden i Amerika havde oplevet starten på den store depressio
mens man på øerne var blevet hårdt ramt da sukkerfabrikkerne i 
samme periode gik konkurs. Konsekvensen var en kraftig økonomisk
nedgang for banken, og en tydelig understregning af, at der ikke var 
nogen økonomiske fremtidsmuligheder i den fortsatte drift. 
 
Øernes indbyggere og den lokale administration var også bevidst om 
denne udvikling, og modsat tidligere så de nu gerne at banken fortsatte
sin virksomhed. De vidste at øernes økonomi i høj grad afhængig af 
muligheden for at kunne optage lån. Direktionen modtog således 
direkte opfordringer fra Kolonialrådet og øernes ”Chamber of 
Commerce” omkring mulighederne for en forlængelse af 
koncessionen225. Direktionen afviste dog opfordringerne, og 
begrundede det med at man efter øernes salg, følte det unaturligt at 

rtsætte som seddelufo
været hovedgrunden til at man overhovedet havde fortsat ba
virksomhed efter salget, og argumentet skal nok blot ses som en dårlig
undskyldning fra direktionens side, der prøvede at retfærdiggøre 
likvidationen af banken over for lokalbefolkningen. Den 
bagvedliggende grund til at lukke banken var dog primært økonomisk,
og det er uden tvivl den negative økonomiske fremtidsudsigt, der fik 
banken til at afslå opfordringen. 
 

t den lokale administration havde skiftet afgørende standpunkt i A
forhold til den D.V.N.B., blev også tydeligt i en radiotale som den 
daværende guvernør, Pearson, holdt i april 1932226. Her blev skylde
fo
                                                 
224 Arkivmateriale 5: Fold nr. 15: Materiale 1.  
225 Arkivmateriale 12: Fold nr. 2: Materiale 1. 
226 Evans, 1945: p. 296. 
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svigtende skibsfart på St. Thomas og Prohibition, direkte lagt på 
amerikanske skuldre, hvorimod han så banken som central for øer
økonomiske overlevelse. At den amerikanske stat havde spændt be
for den D.V.N.B. i tidens løb, var forklaringen på at øerne nu befandt 
sig i en kritisk situation. Dermed var den amerikanske indstilling
banken for alvor vendt. Fra at se den som noget fremmed og 
modsætningsfuldt, så man den nu som central for øernes overlevelse. 
De lokale vidste udmærket godt, at ingen privat amerikansk bank vill
opstarte virksomhed på øerne, og man frygtede derfor for fremtiden.

nes 
n 

 til 

e 
 

 
an 

k 

ny 

 50.000 
230. Selv det voldte dog store problemer, men i sidste ende lykkedes 

. 

personalet 
k dog 

lser, og at 

0.2 Bankens økonomi frem til lukningen 

 
Datoen for overgangen til amerikanske dollars blev den 20. juni 
1934227. Fordi retten til seddeludstedelse udløb i juni 1934, betød det
dog ikke, at banken behøvede at stoppe sin virksomhed der, og m
valgte at fortsætte den en smule længere, så en ny amerikansk bank fi
mulighed for at træde i dens sted228. Den amerikanske regering trådte 
til i sidste ende til, og der blev truffet beslutning om at oprette en 
amerikansk nationalbank på øerne, Virgin Islands National Bank229, som 
dog skulle være delvis lokalt finansieret. Den amerikanske regering 
skød 125.000 $ i banken, mens øerne lokalt blot skulle skaffe
$
det dog at indbetale beløbet, og banken var klar til at åbne 1. maj 1935
Samme dag lukkede den D.V.N.B. for sin almindelige bankforretning, 
og herefter beskæftigede man sig udelukkende med likvidationen af 
banken. 
 
De fleste af den D.V.N.B.’s bygninger og hovedparten af 
blev overtaget af den nye amerikanske bank. Den D.V.N.B. fi
stillet lokaler til rådighed i bankbygningen så længe der var brug for 
det, og her bestyrede direktionen, der ikke var trådt i amerikansk 
tjeneste, det sidste arbejde med at opløse banken. Den 1. maj 1935 
skiftede bankrådet samtidig navn til likvidationskomiteen. Endelig den 1. 
marts 1937 blev der fra det amerikanske guvernement afgivet en 
erklæring om, at den D.V.N.B. havde udstået alle forpligte
banken fra den dato blev betragtet som opløst231. 
 

1

 

                                                 
227 Arkivmateriale 13: Fold nr. 7. 
228 Arkivmateriale 19: Fold nr. 1: Materiale 1. 

ld nr. 6: Materiale 1. 

229 Arkivmateriale: 24: Fold nr. 3. 
230 Ibid.: Materiale 1. 
231 Arkivmateriale 11: Fo
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I tiden efter løsningen af de institutionelle problemer med 
amerikanerne, faldt der økonomisk ro omkring banken, og man 
begyndte igen at opleve en fremgang. Specielt i årene 1927 og 1928 gi
det fremad, og resultatet viste en markant fremgang fra 192.706 Franc 
i 1927 til 492.926 året efter. Aktionærerne fik også udbetalt betydelig
udbytter på 150.000 Franc begge år. I årsberetningen fra 1928 
oplevede man en tro på fremtiden fra direktionens side, hvilket skulle 
ses i betragtning af at det samtidig var 25 år siden banken blev 
oprettet

k 

e 

 på 

e 

rikken Betlehem, gik konkurs233. Rent faktisk havde banken 
aft et overskud på 223.443 Franc hvis fabrikken ikke var lukket, men 

ar 

ik på 
 

 at overtage driften, 
en nogen afklaring blev det ikke til på kort sigt. Da man samtidig i 

den D.V.N.B. havde besluttet sig for ikke at prøve at få en forlængelse 
mme op på 

ngivningen234. Frem mod likvidationen i 1934 blev der derfor ikke 
udstedt nye lån, hvilket var meget imod guvernementets ønske. Som 
en måde at undgå at øernes økonomi gik helt i stå, begyndte 

en forsigtig form for långivning. 

232.  
 
Direktionen mente, at man kunne forvente et udbytte i fremtiden
omkring 200.000 Franc årligt, hvilket blandt andet skyldtes at 
Danmark i 1927 var gået tilbage til guldfoden, og at banken derfor 
ikke længere havde renteudgifter på kreditten i USA. Samtidig var 
sukkerhøsten på St. Croix det år særligt stor, og for første gang i lang 
tid tjente sukkerfabrikkerne rent faktisk penge.  
 
Hvad direktionen dog ikke havde regnet med, var det store 
økonomiske krak USA oplevede i 1929 og den efterfølgende 
depression, der også ramte øerne ganske hårdt. Endnu i 1929 opleved
man et overskud i banken, men direktionen havde opfanget 
faresignalerne. I 1930 gik det så helt galt, hvilket hovedsageligt skyldtes 
at bankens største kunde og øernes største arbejdsplads, 
sukkerfab
h
nu stod man tilbage med et underskud på 276.159 Franc. Man havde 
dog i virkeligheden tabt over 600.000, men en tredjedel heraf kunne 
tages fra reservefonden.  
 
Banken havde som sagt mistet sin største kunde, men endnu være v
det, at det sandsynligvis ville få en negativ psykologisk effekt på det 
resterende erhvervsliv på øerne. Der fandtes endnu en sukkerfabr
St. Croix, La Grange, men der opstod nu også bekymring om dennes
fremtid. Det amerikanske guvernement overvejede
m

af koncessionen, valgte man som konsekvens at stra
lå

guvernementet selv at drive 
                                                 
232 Arkivmateriale 10: Fold nr. 2. 
233 Arkivmateriale 10: Fold nr. 4. 
234 Arkivmateriale 11: Fold nr. 1. 
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Det lykkedes de næste år at stabilisere økonomien i banken, men
til likvidationen var banken præget af den stadig mindre forretning, 
som var resultatet af den manglende långivning. Selvom man oplevede 
små underskud de sidste år, kom det dog ikke til at have den store 
betydning. Efter likvidationens afslutning fremlagde man den 3
januar 1939 bankens endelige regnskab

 frem 

0. 

.V.N.B.’s levetid havde den tjent ganske mange penge 
jem til sine aktionærer. Således havde der ved det sidste rigtige 

, 

 
å på deres udbetalte 

dbytte. I 1934 havde de således fået udbetalt ikke mindre 2.352.500 

 i forhold 

920 hvor den 

    

235.  
 
I hele den D
h
årsregnskab i banken i 1934 været et udbytte på intet mindre end 
5.600.342 Franc, eller, omregnet efter det faste forhold 100:72
4.032.246 danske kroner236. Taget i betragtning af aktieindskuddet 
oprindeligt havde været 1.250.000 Franc, var udbyttet altså ganske 
stort. At banken således overordnet set havde været en god forretning
for aktionærerne, blev specielt tydeligt når man s
u
Franc, eller ca. 200 % af deres indskudte andel.  
 
Den danske stat, der på nær de sidste kreditbeviser som blev indløst i 
forbindelse med likvidationen, ikke havde haft nogle udgifter
til banken, endte med at have tjent ca. 230.000 Franc på banken, hvis 
man sammenregner indtægterne fra 10 % afgiften indtil 1
blev overtaget af amerikanerne. Det var ikke noget større beløb, men 
dog stadig en gevinst fra de kolonier, der ellers stort set havde været 
en underskudsforretning i alle årene.  
 

                                             
235 Arkivmateriale 12: Fold nr. 8. 
236 Se bilag 4 og note 214. 
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11. Konklusion 
 
Der lå forskellige bevæggrunde bag oprettelsen af den Dansk 
Vestindiske Nationalbank i 1904, og disse fremgår i høj grad af 
diskussioner i den danske Rigsdag op til oprettelsen. Det bliver her 
tydeligt at de danske politikere havde dårlig samvittighed over det 
mislykkede salgsforsøg i 1902, og at man som konsekvens heraf 
ønskede, at medvirke til at sikre, at øerne kunne klare sig økonomisk 
på egen hånd i fremtiden. Politikerne ønskede det bedste for øerne, 
men samtidig var det dog klart, at man ikke ønskede at øerne skulle 
blive en for stor økonomisk belastning for Danmark.  
 
I forbindelse med undersøgelsen af øerne i 1903 stod det klart for 
politikerne, at øerne manglede et stabilt finansielt system, herunder 
både bankmæssigt og monetært, og at dette problem havde eksisteret i 
årtier forud. Der var derfor bred opbakning til oprettelsen af den 
D.V.N.B. og det tilhørende monetære system, da det ikke ville være en 
økonomisk belastning for staten, men tværtimod i bedste fald ville 
kunne give et afkast.  
 
Fra de fire aktiebesiddende bankers side var bevæggrunden for 
oprettelsen af banken, at der var mulighed for at lave en god 
økonomisk forretning. At banken og pengesystemet var med til at give 
øerne en mere stabil økonomi, skadede selvfølgelig ikke, men fokus 
var hele tiden på muligheden for at skabe et overskud. En anden 
væsentlig bevæggrund var, at andre danske virksomheder investerede 
massivt på øerne i samme periode, og at de betydningsfulde 
erhvervsmænd i dansk erhvervsliv havde en stor tiltro til en 
økonomisk fremtid for øerne.  
 
Det nye monetære system blev koblet på den internationale 
guldstandard, og øerne indgik pludselig uden besvær i den globale 
økonomiske orden, hvilket lettede alle former for international 
samhandel. At den vestindiske valuta blev låst fast til den danske 
krone, havde ingen praktisk betydning, da alle vestlige lande var en del 
af guldstandarden, og det virkede meget naturligt da øerne stadig var 
dansk koloni.  
 
Selve den D.V.N.B.’s konstruktion skilte sig noget ud fra normen. 
Den skulle på den ene side overholde alle de forpligtelser, som en 
nationalbank med seddeludstedelsesret havde, var underlagt en vis 
form for kontrol fra den danske stat i form af bankrådet i Danmark, 
og 10 % af udbyttet skulle betales som afgift til den danske stat. På 
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den anden side var de danske politikere meget bevidst om, at 
.V.N.B. økonomisk skulle hvile i sig selv, og den fik derfor i nogen 

e 
enne 

 
k 

t 

 

der 

 

rne, og 

skonjunkturerne var ovre. Det viste sig dog at banken 
il 

D
grad lov til at agere frit som en almindelig bankvirksomhed.  
 
Konsekvensen var en bank, der uden problemer fik et monopol på 
øerne, men som samtidig var meget afhængig af det geografisk fjern
Danmark. Måden bankens bankråd fungerede på, understregede d
tætte tilknytning, og der var ingen tvivl om at den overordnede styring
af banken udgik herfra. Direktionen på øerne havde det reelle overbli
over situationen i banken og på øerne, og den lange afstand mellem 
dem kom derfor til at få en helt særlig betydning for bankens måde a
rive virksomhed på. d

 
Det afgørende øjeblik i den D.V.N.B.’s historie opstod i forbindelse
med salget af den danske koloni til USA i 1917. Blandt danske 
politikere og de fire aktiebesiddende banker var der aldrig rigtig nogen 
tvivl om, at man ønskede at fortsætte bankens virksomhed. Politikerne 
ønskede primært at videreføre banken på grund af nødvendigheden af, 
at der fandtes en stabil dansk bank for de danske økonomiske 

teresser på øerne. in
 
Bankrådet derimod var helt bevidst om de økonomiske mulighe
banken besad som følge af seddeludstedelsesretten, og samtidig 
understregede årsregnskaberne at den D.V.N.B. på det pågældende 
tidspunkt var inde i en meget positiv udvikling. Grundlæggende var 
banken en meget god forretning for dem, som de kun mod meget stor
betaling ville slippe. Det var derfor interessant for både politikere og 
bankråd at bankens virksomhed fortsatte efter salget. 
 

merikanerne havde på grund af udenrigspolitiske interesser i A
forbindelse med første verdenskrig travlt med at overtage øe
mange af de senere institutionelle problemer stammer fra dette 
hastværk. I 1917 havde Danmark og USA nemlig to forskellige 
økonomiske systemer, og selvom de vestindiske øer var små og 
økonomisk ubetydelige for amerikanerne, må de have vidst hvad det 
kunne betyde for den monetære situation. Amerikanerne troede 
formentlig, at de aktiebesiddende banker kunne presses til at sælge 

anken når krigb
efter krigen stadig var en god forretning, og banken klyngende sig t
sine rettigheder og ville kun sælge sig så dyrt, at ingen private 
amerikanske interesser var interesseret.  
 
Amerikanerne måtte derfor tage opgøret omkring bankens 
institutionelle opbygning, og de problemer man mente det skabte for 

[112] 
 



øerne. Grundlæggende var problemet for amerikanerne, at den
valuta ikke længere var bundet til guldet, og at den D.V.N.B. dermed 
kunne udnytte de skiftende kurser. Taberne blev, ifølge ameri

 danske 

kanerne, 
dbyggerne på de vestindiske øer. På trods af, at man fra bankens side 

ig 

e både den amerikanske regerings principielle 
rventning om at danskerne indordnede sig, øernes lokale ønske om 

 
der 

 problemstillinger i sidste ende var løst, og 
merikanerne mere end på noget tidspunkt havde opdaget fordelene 

t en 
e 

eligt denne 
dvikling. Samtidig var næsten alle andre danske interesser på øerne 

 noget 
 i 

 af 
r 

nken 

. 
iklingen, 

aktisk et positivt udbytte af 
anken. Bankens historie giver derfor også et indtryk af, hvor vigtigt et 

estindiske.  

in
afviste at man udnyttede de flydende kurser, var man dog fuldstænd
bevidst om, at det var nødvendigt at finde en holdbar løsning. Man 
oprettede derfor en dollarkredit i en bank i New York, der var 
garanteret af de fire aktiebesiddende banker. Via denne kredit kunne 
man holde dollarkursen stabil, og dermed kunne man genindføre 
guldindløseligheden. 
 
Resultatet tilfredsstilled
fo
en stabil dollarkurs og bankens eget ønske om at intet i virkeligheden
skulle forandre sig. På den måde var det en pragmatisk løsning, 
understregede begavelsen af bankens ledelse, og det ønske man havde 
fra bankens side om under alle omstændigheder at forsætte bankens 
virksomhed. 
 
Da alle institutionelle
a
ved banken, blev det derfor den økonomiske udvikling, der blev 
afgørende for, at man valgte at lukke banken. Banken havde være
god forretning så længe den stod for seddeludstedelsen, men da denn
rettighed ville forsvinde når bankens mandat udløb, så de 
aktiebesiddende banker, i lyset af øernes og verdenssamfundets dårlige 
konjunkturer, ingen grund til at fortsætte virksomheden. 
Regnskaberne for banken understregede kun alt for tyd
u
efterhånden forsvundet, og man følte derfor heller ikke længere
ansvar i forhold til disse. Beslutningen om at lukke banken var derfor
sidste ende let at træffe. 
 
I forhold til den danske stat, der oprindeligt stod bag oprettelsen
den D.V.N.B., levede den D.V.N.B. op til sit formål. I en periode hvo
øerne reelt var uden økonomiske muligheder, lykkedes det via ba
at få skabt et stabilt og velfungerende finansielt system, og selvom 
øernes egne indbyggere aldrig fik den store fordel af det, betød det 
dog, at den danske stat fik skabt en vis økonomisk udvikling på øerne
Oven i købet var det danske firmaer der fik størst gavn af udv
og i sidste ende fik den danske stat rent f
b
stabilt finansielt system er for et mindre samfund som det v
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For de fire aktiebesiddende banker levede den D.V.N.B. helt sikkert 
op til sit formål. Den økonomiske gevinst havde været ganske stor, 
taget bankens størrelse i betragtning, og samtidig havde man, i 1902 og 
1916/17 vist, at man var villig til at yde en indsats for at danske 
interesser kunne klare sig i det fremmede. Grunden til at det kunne 
lade sig gøre, var en fordelagtig institutionel konstruktion, heldige 
konjunkturer og en dygtig ledelse, der kunne håndtere og afhjæl
problemstillinger, der opstod undervejs.  
 

pe de 
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Abstract 
 

The Danish-Virgin Islands National Bank 1904 – 1935
- An examination of the bank's establishment, operation and closure
including its right to print currency with Danish value on American
territory. 
 

 
, 

 

he Danish Virgin Islands was not at any point a Danish colonial 
economic success. Besides a short period around 1800, the islands 
produced consistent fiscal deficits. In their final years subject to 
Danish sovereignty, Denmark tried out of philanthropic and economic 
considerations one last time to change this situation, and in that 
process the privately owned Danish-Virgin Islands National Bank was a 
key participant. From the establishment of the bank in 1904 until the 
United States purchased the islands in 1917, Danish influence and 
industry on the islands flourished. This period marked the first and 
last time Denmark would hold a dominant position – though mostly 
economically – in the Danish Virgin Islands.  
 
Following the sale of the Danish Virgin Islands to the United States, 
and contrary to what one might expect, the bank's role as a marker of 
Danish presence in the islands continued. Moreover, as one of the few 
Danish companies operating on the islands at the time, the bank 
continued to exert a great economic influence for the next 20 years. 
The decision to continue to run the bank after the sale of the islands 
to the United States did not arise out of philanthropic considerations 
but was made primarily due to potential economic gains for the bank's 
stockholders. Nevertheless, at no time did the bank forget its Danish 
connection, and it was virtually Denmark's last link to the former 
colony.  
 
The presence of a Danish privately owned bank able to print currency 
in a territory under American sovereignty was not without its 
problems. As long as the islands were part of Denmark and thus its 
economic policy, the bank's close links to the Danish currency and the 
Danish National Bank did not pose a problem. However, since the 
islands' change in ownership subjected the bank to a different national 
economic order, the situation became more complicated. Despite 
operational tensions, the bank managed to develop solutions and 
successfully carry out its business throughout its term.  
 
This thesis covers a period in the islands' history that saw many and 

T
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great changes for the colonised islands. By following a bank, one of 
tions that survived the transition from Danish to 

merican sovereignty with relative stability, through its substantial 
archiv ver 

 the United States and the islands experienced at the time. 

the few institu
A

e, this thesis clarifies the islands' socioeconomic upheavals o
that period. Furthermore, the Danish-Virgin Islands National Bank's 
history helps us understand the various economic changes that 
Denmark,

[116] 
 



Materialeliste 
 

Trykt materiale: 

 
Andersen, Poul Nyboe: FRA GULDFOD TIL CLEARING: 
Kbh. 1942. 
 
Bro-Jørgensen, J.O.: VORE GAMLE TROPPEKOLONIER, 
BIND 1: DANSK VESTINDIEN INDTIL 1755: 
KOLONISATION OG KOMPAGNISTYRE: Kbh. 1966. 
 
Clavin, Patricia: THE GREAT DEPRESSION IN EUROPE, 
1929 – 1939: London 2000. 
 
Cohn, Einar (udarbejdet af): PRIVATBANKEN I 

KJØBENHAVN GENNEM HUNDREDE AAR 1857 – 

1957 (I – II HALVBIND): Kbh. 1957. 
 
Creque, Darwin D.: THE U.S. VIRGINS AND THE 

EASTERN CARIBBEAN: Philadelphia 1968. 
 
DE DANSKE ATLANTERHAVSØER: EN 

ORIENTERENDE OVERSIGT OVER FORHOLDENE 

PÅ ISLAND, FÆRØERNE, GRØNLAND OG DE DANSK-
VESTINDISKE ØER MED SÆRLIGT HENBLIK PAA 

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING: Afsnit IV: Dansk 
Vestindien – Naturforhold, Befolkning, Hjælpekilder og 
Næringsveje; p. 567ff: København 1908. 
 
Eichengreen, Barry; GOLDEN FETTERS – THE GOLD 

STANDARD AND THE GREAT DEPRESSION, 1919 – 

1939: New York 1992. 
 
Eichengreen, Barry; Temin, Peter: THE GOLD STANDARD 

AND THE GREAT DEPRESSION: USA 1997. 
 
Eichengreen, Barry (red): THE GOLD STANDARD IN 

THEORY AND HISTORY: New York 1985. 
 
Evans, Luther Harris: THE VIRGIN ISLANDS – FROM 

NAVEL BASE TO NEW DEAL: Ann Arbor 1945. 

[117] 
 



 
, Per H.; Mørch, Søren: DEN DANSKE BANK: Kbh 

1997 
 

Ove: KOLONIERNE I VESTINDIEN: Kbh. 1980. 

G FALD: Kbh. 1993. 

 1972 

ørch, Søren: DET STORE BANKKRAK – 

ONIER, 

DLINGER: Kbh. 
966. 

1921: Kbh. 
921. 

: 

OG SOCIAL 

RO: Kbh. 1966. 

IE; Kbh. 1942. 

700 – 

914: Kbh. 1968. 

 Erling; 
offmeyer, Erik: DANSK PENGEHISTORIE II, 1914 – 

Hansen

Hornby, 
 
Højbro, Flemming: DET SIDSTE KOMPAGNI – ØK’S 

STORHED O

 
Mundell, Robert: THE FUTURE OF THE 

INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM: USA
 
M
LANDMANDSBANKENS SAMMENBRUD 1922 – 1923: 
Kbh. 1986. 
 
Nørregaard, Georg: VORE GAMLE TROPPEKOL

BIND 4: DANSK VESTINDIEN 1880 – 1917: 
REFORMFORSØG OG SALGSFORHAN

1
 
Schovelin, Jul.: LANDMANDSBANKEN 1871 – 

1
 
Sjøqvist, Viggo: ERIK SCAVENIUS – BIND 1: 1877-1920
Kbh. 1973. 
 
Skrubbeltrang, Fridlev: VORE GAMLE 

TROPPEKOLONIER, BIND 3: DANSK VESTINDIEN 

1848 – 1880: POLITISKE BRYDNINGER 

U

 
Sveistrup, P. P.: DANSK-VESTINDISKE ØERS 

ØKONOMISKE HISTOR

 
Svendsen, Knud Erik; Hansen, Svend Aage; Olsen, Erling; 
Hoffmeyer, Erik: DANSK PENGEHISTORIE I, 1
1
 
Svendsen, Knud Erik; Hansen, Svend Aage; Olsen,
H
1960: Kbh. 1968. 
 

[118] 
 



Tansill, Charles Callan: THE PURCHASE OF THE 

ibæk, Jens: VORE GAMLE TROPPEKOLONIER, BIND 

TORHEDSTID: Kbh. 1966. 

SH WEST INDIES – 

NDER COMPANY RULE: New York 1917. 

: 
bh. 1930. 

ALER – MØNTVÆSENETS SAMMENBRUG 

G GENREJSNING 1788 – 1845: Kbh. 1929. 

 THE 

 

Andet trykt

ETÆNKNING AFGIVEN AF DEN I HENHOLD TIL 

OMMISSION ANGAAENDE DE DANSK 

ESTINDISKE ØER. 

-

ESOLUTION AF 18. NOVEMBER 

902 ANORDNEDE VESTINDISKE KOMMISSION. 

 PAA 

OLKETINGET. 56DE ORDENTLIGE SAMLING 1903-

E. FORHANDLINGER PAA 

ANDSTINGET. 56DE ORDENTLIGE SAMLING 1903-

AGSTIDENDE. FORELAGTE 

OVFORSLAG M.M. 56DE ORDENTLIGE SAMLING 

1903-04. 

DANISH WEST INDIES: USA 1966. 
 
V
2: DANSK VESTINDIEN 1755 – 1848: VESTINDIENS 

S

 
Westergaard, Waldemar: THE DANI

U

 
Wilcke, Julius: SØLV- OG GULDMØNTFOD 1845 - 1914
K
 
Wilcke, Julius: SPECIE-, KURANT- OG 

RIGSBANKD

O

 
Zabriskie, Luther K.: THE VIRGIN ISLANDS OF

UNITED STATS OF AMERICA: USA 1918. 

 materiale: 

 
B
LOV NR. 294 AF 30. SEPTEMBER 1916 NEDSATTE 

RIGSDAGSK

V
 
BETÆNKNING OVER FORHOLDENE PAA DE DANSK

VESTINDISKE ØER. AFGIVEN AF DEN VED 

ALLERHØJESTE R

1
 
RIGSDAGSTIENDE. FORHANDLINGER

F
04. 
 
RIGSDAGSTIEND

L
04. 
 
TILLÆG A TIL RIGSD

L

[119] 
 



 
TILLÆG B TIL RIGSDAGSTIDENDE. UDVALGENES 

ETÆNKNINGER M.M. 56DE ORDENTLIGE 

DENDE. VEDTAGNE 

OVFORSLAG, BESLUTNINGER M.M. 56DE 

ØNTLOV FOR VESTINDIEN AF 29. MARTS 1904. 

 DANSK-VESTINDISK SEDDELBANK AF 

9. MARTS 1904. 

Tidsskrifte

F 

POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE: Vol. 22, The 
United States and Latin America, (Jul., 1903), p. 99 – 

o. 
44.  

Arkivmater

rkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 

:  Protokoller 
r:   5-8 

okol nr. 5:

B
SAMLING 1903-04. 
 
TILLÆG C TIL RIGSDAGSTI

L
ORDENTLIGE SAMLING 1903-04. 
 
M
 
LOV OM EN

2
 

r: 

 
Keller, Albert G.: Notes on the Danish West Indies: 
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY O

110. 
 
McKinnon, Ronald I: The Rules of the Game: 
International Money in Historical Persepective: 
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE: Vol. 31, N
1, (Mar., 1993), p. 1 – 
 

iale: 

 
ARKIVMATERIALE 1 
A

Nationalbank 
Arkivnummer: 2429 
Titel
N
År:  1904-1934 
 
Prot  Bankrådets kopibog 1904-06 

(Fra direktør R. Ström) 
Protokol nr. 6: Bankrådets kopibog 1907-14 
Protokol nr. 7: Bankrådets kopibog 1914-21 

r. 8:Protokol n  Bankrådets kopibog 1922-30 

[120] 
 



 
    

iske 
Nationalbank 

rkivnummer: 2429 

9 
 

ARKIVMATERIALE 2 
Arkivskaber: Den Dansk-Vestind

A
Titel:  Gruppeordnede sager 
Nr:   1 
År:  1904-193

Fold nr. 13: Korrespondance vedr. 10 % 
afgiften efter øernes overdragelse, 

erlægges til den amerikanske 
regering 1920-21. 

Materiale:  1. Brev fra Constantin Brun 
til William Phillips, Secretary 
of State. Dateret 18. juni 

 

Nationalbank 
rkivnummer: 2429 

sager 

old nr. 1–5:

herunder hvorledes den skulle 

1923. 

ARKIVMATERIALE 3 
Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 

A
Titel:  Gruppeordnede 
Nr:   5 
År:  1904-1939 
 
F   Betlehem I 

 
MATERIALE 4 

rkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 

Titel:  e sager 

ARKIV

A

Arkivnummer: 2429 
Gruppeordned

Nr:   6 
År:  1904-1939 
 
Fold nr. 1–5:  Betlehem II 

 
LE 5 

Arkivskaber: e 
ARKIVMATERIA

Den Dansk-Vestindisk
Nationalbank 

Arkivnummer: 2429 
Titel:  Gruppeordnede sager 

[121] 
 



Nr:   8 
1904-1939 

Fold nr. 1-18:

År:  
 

  18. Direktionen 1 – 
Fold nr. 15:  Indberetning fra direktør Holst 

oix i særdeleshed og øerne i 

Materiale: 1. Brev fra direktionen til 

 
ARKIVMATERIALE 6 
Arkivskaber: Den indiske 

Arkivnummer: 
Titel:  
Nr:   
År:  1904-1939 

1928 om forholdene på St. 
Cr
almindelighed. 

Bankrådet. Dateret 6. august 
1928. 

Dansk-Vest
Nationalbank 
2429 
Gruppeordnede sager 
9 

 
Fold nr. 1:  First National City Bank. 

Perioden 1914-20. Herunder 
 

riale: Brev fra direktionen til 
. 

august 1914. 

åbning af kredit samt
spørgsmålet om guldbeholdning. 

Mate 1. 
Bankrådet. Dateret 31

Fold nr. 6:  Fotografier. 
 

ARKIVMATERIALE 7 
Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 

Nationalbank 
Arkivnummer: 2429 
Titel:  Gruppeordnede sager 
Nr:   11 
År:  1904-1939 
 
Fold nr. 2:  Garantierklæringer 1924. 

Herunder gennemgangen af 
bankens virksomhed indtil nu. 

teret den 28. 
Materiale: 1. Brev fra Bankrådet til 

direktionen. Da
juni 1924. 

[122] 
 



Fold nr. 5: ldindløsning 1 – 

ateriale: 1. Brev fra direktionen til 
 8. april 

l 

Dateret 25. 

Fold nr. 6:

Gu
Valutaforholdene 1920. 

M
Bankrådet. Dateret
1920. 
2. Brev fra direktionen ti
den danske gesandt i 
Washington. 
november 1920. 

 
ondance vedrørende 

franc’ens indløselighed med guld 
og forbindelsen til danske kroner 

Fold nr. 9:

Guldindløsning 2 – 
Korresp

1924 – 26 
 Thomas havn 

 
VMATE LE 8 

e 
Nationalbank 

Titel:  
Nr:   
År:  

Fold nr. 1-10:

Havnelån til St. 
1910. 

ARKI RIA

Arkivskaber: Den Dansk-Vestindisk

Arkivnummer: 2429 
Gruppeordnede sager 
12 
1906-1916 

 
  6. 

 
E 9 

Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 

Titel:  e sager 

Generalforsamlinger 1906-1

ARKIVMATERIAL

Arkivnummer: 2429 
Gruppeordned

Nr:   13 
År:  1917-27 
 
Fold nr. 1-10:  Generalforsamlinger 1917-27. 

ateriale: 1. Brev fra direktionen til 
pril 

 
ERIALE 10 

Arkivskaber: 
nk 

Arkivnummer: 2429 

M
Bankrådet. Dateret 18. a
1923. 

ARKIVMAT

Den Dansk-Vestindiske 
Nationalba

[123] 
 



Titel: Gruppeordnede sa
14 

 ger 
Nr:   

 
 
Fold nr. 1-4:

År: 1928-1931 

   forsamlinger 1928-31. 
 
ARKIVMATERIALE 11 
Arkivskaber: 

er: 
Titel:  
Nr:   
År:  
 

:

General

Den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 

Arkivnumm 2429 
Gruppeordnede sager 
15 
1904-1939 

Fold nr. 1-6    
Materiale: oclamation. Dateret 

27. marts 1937. 
 

Arkivskaber: Den stindiske 

 ppeordnede sager 

r:  1904-1939 

old nr. 2:

Generalforsamlinger 1932-37. 
1. A Pr

ARKIVMATERIALE 12 
Dansk-Ve

Nationalbank 
Arkivnummer: 2429 
Titel:  Gru
Nr:   21 
Å
 
F  Bankens evt. forlængelse af 

koncessionen. Direktionens 

Materiale: ktionen til 
 25. 

nr. 4:

indstilling efteråret 1931. 
1. Brev fra dire
Bankrådet. Dateret
september 1931. 

Fold   krådets kopibog 1930 – 39.  
ndes i 

protokollerne 5-8. 

Ban
Perioden 1904 – 30 fi

Fold nr. 8: Likvidationsberetning. Beretning 
med bilag, samt det endelige 
afsluttede regnskab. 

 
ARKIVMATERIALE 13 

Den Dansk-Vestindiske 

Arkivnummer: 2429 
ger 

Arkivskaber: 
Nationalbank 

Titel:  Gruppeordnede sa

[124] 
 



Nr:   22 
År:  1904-1939 

old nr. 7:
 
F  Mønt- og seddelvæsen. Love og 

møntforhold. 

Arkivskaber: Den stindiske 

 ppeordnede sager 

r:  1904-1939 

bekendtgørelser om seddel- og 

 
ARKIVMATERIALE 14 

Dansk-Ve
Nationalbank 

Arkivnummer: 2429 
Titel:  Gru
Nr:   23 
Å
 
Fold nr. 1:  Likvidation. Overvejelser og 

formel beslutning 1934. 
Materiale: 1. Brev fra direktionen til 

øernes guvernement. 

Fold nr. 4:
Dateret 3. april 1934. 

 ance 
ellem 

ke kroner, samt opgørelsen 

Danmark. 
 
 28. 

uli 

ber 1920. 

old nr. 6:

Regnskab 1923. Korrespond
vedrørende forholdet m
kursen på vestindiske francs og 
dans
af kronetilgodehavender i 

Materiale: 1. Brev fra Bankrådet til
direktionen. Dateret den
juni 1924. 

 2. Brev fra direktionen til 
Bankrådet. Dateret 28. j
1924. 

 3. Brev fra direktionen til 
øernes guvernement. 
Dateret 23. okto

 4. Brev fra direktionen til 
Bankrådet. Dateret 26. 
oktober 1920. 

F   St. Thomas Bay Rum Co. 

Arkivskaber: Den stindiske 

 
ARKIVMATERIALE 15 

Dansk-Ve
Nationalbank 

Arkivnummer: 2429 

[125] 
 



Titel:  Gru ppeordnede sager 

r:  1904-1939 

Fold nr. 3

Nr:   24 
Å
 

:  

Korrespondance og udkast fra 
nationalbankdirektør Størms 

 

ionalbank 

itel:  Gruppeordnede sager 
 

År:  

Fold nr. 1-12

Oprettelse af banken 1904 – 
05. 

papirer. 

ARKIVMATERIALE 16 
Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske 

Nat
Arkivnummer: 2429 
T
Nr:  25 

1904-1939 
 

Personale 1-12 :  
 

ERIALE 17 
Arkivskaber: 

Arkivnummer: 
Titel:  
Nr:   

 
 
Fold nr. 1-5:

ARKIVMAT

Den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 
2429 
Gruppeordnede sager 
28 

År: 1904-1939 

  as Isværk 1909-13 

ARKIVMATERIALE 18 
Arkivskaber: Den ansk-Vestindiske 

Arkivnummer: 
Titel:  

r:   
År:  
 

Sankt Thom
 

D
Nationalbank 
2429 
Gruppeordnede sager 

N 29 
1904-1939 

Fold nr. 1: Sankt Thomas Isværk 
1921/23 

Fold nr. 2: Sankt Thomas Isværk, 

Fold nr. 3
aktionærerne 

: værk, Sankt Thomas Is
beretninger 

[126] 
 



Fold nr. 4:  Salgsplaner. Korrespondance 
mellem Direktionen, Bankrådet, 

Udenrigsministeriet vedrørende 

ikanske interesser. Rapport 

 
rlige møntsystem. 

ateriale: 1. Virgin Islands – Report 
of Joint Commission: 

nt 
by the 

es – January 1920. 
Bank 

of Canada til Den Danske 
nk. Dateret 

19. januar 1917. 
3. Overvejelser vedrørende 

k. Dateret 1. 

ard Brandes til 
august 

1917. 

gesandt i Washington, 
Constantin Brun til det 

ober 1920. 
nen til 

hington, Constantin 
ember 

1920. 
n til 

e gesandt i 
tin 

t 24. november 

 

Finansministeriet og 

bankens eventuelle salg til 
amer
fra kongreskomité 1920 om 
øernes almindelige forhold, som
om det sæ

M

Appointed under Authority 
of the concurre
Resolution passed 
Congress of the United 
Stat

 2. Brev fra The Royal 

Landmandsba

 
eventuelt Salg af den 
vestindiske Ban
februar 1917. 

 4. Brev fra finansminister 
Edw
Bankrådet. Dateret 3. 

 5. Brev fra den danske 

danske udenrigsministerium: 
Dateret 27. okt

 6. Brev fra direktio
den danske gesandt i 
Was
Brun. Dateret 22. nov

 7. Brev fra direktione
den dansk
Washington, Constan
Brun. Datere
1920. 

[127] 
 



ARKIVMATE

Den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 
2429 
Gruppeordnede sager 
30 
1904-1939 

RIALE 19 

Arkivskaber: 

Arkivnummer: 
Titel:  
Nr:   
År:  
 
Fold nr. 2:  

  
   1904. 
Fold nr. 3

Trykt materiale 1-7. 
Materiale:  4. Instruks for direktionen.

5. Statutter for banken
: 

Materiale: 

nds. 

e 

Fold nr. 4

Virgin Islands Nationalbanks 
oprettelse 1935. 
1. Rapport fra Det kongelige 
danske Konsulat på St. 
Thomas, US Virgin Isla
Organisationen af ”Virgin 
Islands National Bank” og 
Likvidationen af ”Den 
Dansk-Vestindisk
Nationalbank”. Dateret 23. 
maj 1935. 

:  
Materiale: ktionen til 

 

 
ARKIVMATERIALE 20 

 

Arkivnummer: 
Titel:  
Nr:   

r:  
 
  
 
ARKIVMATERIALE 21 

rkivskaber: 
on af 

Arkivnummer: 
Titel:  oller 

Ø.K. Ejendomskøb 1912. 
1. Brev fra dire
Bankrådet. Dateret 7. april
1912. 

Arkivskaber: Den Dansk-Vestindiske
Nationalbank 
2429 
Stikordsregister 
36 

Å 1904- 

Stikordsregister 

A Finansministeriet. Den 
Vestindiske kommissi
18. nov. 1902 
0004+U0035 
Protok

[128] 
 



Nr:    

 
År:  1902-03 

Protokol nr. 1: Forhandlingsprotokol 
Protokol nr. 2: Afhøringsprotokol 
Protokol nr. 3: Avisudklipsbog 
Protokol nr. 4: Notat- og avisudklipsbog for 

kommissionens sekretær 
Protokol nr. 4A: Regnskabsbog for indtægter og 

udgifter vedrørende Den 
Vestindiske kommission af 18. 
nov. 1902 

[129] 
 



Bilag 
 

Bilag 1: 

 
Wilcke, 1930: p. 277 

 
St. Thomas Bank, 100$  

[130] 
 



Bilag 2: 

 
Wilcke, 1930: p. 293 & 295 

 
Forside til dansk-vestindisk 100-Francs seddel. 
 

 
 
Bagside til dansk-vestindisk 100-Francs seddel. 
 

[131] 
 



Bilag 3: 

 
Lavet på baggrund af årsregnskabet for den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 1934.  
Arkivmateriale 13, Fold nr. 4. 
 

-400000

Den D.V.N.B.'s resultat 1905 - 1934

0

200000

400000

600000

800000

1000000

-200000

Resultat Udbetalt udbytte Reservefond Afgift til staten

 
 
 

[132] 
 



[133] 
 

Bilag 4: 

 
Lavet på baggrund af årsregnskabet for den Dansk-Vestindiske 
Nationalbank 1934.  
Arkivmateriale 13, Fold nr. 4. 
 

År Resultat 
Udbetalt 
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1905 -39.361 0 0 0 
1906 -41.847 0 0 0 
1907 -46.095 0 0 0 
1908 6.626 0 662 0 
1909 88.043 27.500 8.011 1.300 
1910 89.820 50.000 8.636 2.006 
1911 107.854 75.000 16.623 3.558 
1912 86.596 68.750 11.699 1.263 
1913 97.116 68.750 15.357 2.853 
1914 96.473 62.500 14.457 2.507 
1915 158.988 62.500 27.447 8.061 
1916 264.219 100.000 43.661 15.029 
1917 867.310 250.000 177.549 72.007 
1918 664.586 250.000 86.174 34.016 
1919 847.428 250.000 140.881 58.110 
1920 643.100 250.000 80.154 33.132 
1921 617.950 250.000 89.217 37.701 
1922 174.720 100.000 21.472 9.562 
1923 67.108 0 60.928 1.915 
1924 54.871 0 46.399 2.863 
1925 110.575 75.000 10.208 8.488 
1926 77.999 62.500 0 5.319 
1927 192.706 150.000 0 16.892 
1928 492.926 150.000 0 47.086 
1929 229.391 50.000 0 6.616 
1930 -276.159 0 0 0 
1931 24.988 0 0 0 
1932 16.074 0 0 1.210 
1933 -55.407 0 0 329 
1934 -18.256 0 0 0 

Samlet: 5.600.342 2.352.500 859.535 371.823 
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