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DANSKE BANK I 150 ÅR

Danske Bank blev stiftet den 5. oktober 1871 under navnet Den 
Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, eller Land-
mandsbanken i folkemunde. Danske Bank fylder altså 150 år 
i 2021, og det kan være en vigtig anledning for banken til at 
reflektere ikke bare over de senere års fortrædeligheder, men 
også om og hvordan banken kan bruge sin historie til at komme 
tilbage på sporet.

Nogle vil måske tænke, at fortiden er irrelevant for virksom-
heder. Handler det måske ikke om at se fremad, ikke mindst for 
en bank som Danske Bank, der har fået så mange omdømme-
tæsk i de senere år? Måske, men hvad nu hvis Danske Banks hi-
storie har betydning for de problemer, den har rodet sig ud i? Og 
kan banken bruge sin historie til at komme på rette spor igen?

Det er emnet for denne artikel, hvor jeg først beskriver, hvad 
historiebrug er, og hvordan historie bliver brugt og kan bruges 
af organisationer. Dernæst diskuterer jeg, hvordan Danske Bank 
hidtil har brugt sin 150-årige historie udadtil, og jeg kommer 
med nogle bud på, hvorfor og hvordan banken kan arbejde med 
sin historie fremover. I en artikel i næste nummer af Finans/
Invest fortæller jeg om nogle afgørende begivenheder i Danske 
Banks historie og dens skiftende rolle i dansk bankvæsen siden 
stiftelsen i 1871.

Historie og historiebrug
Alle mennesker og organisationer har en historie. Det er ikke 
noget, man kan vælge til eller fra, men man kan være mere eller 
mindre bevidst om det. Men betyder historien noget for nutiden 
og den fremtid, vi alle med god ret er så optagede af? Hvad er 

relationen mellem historie, fortid, nutid og fremtid? Og hvad 
betyder det for Danske Bank og dens 150-årige historie?

I bogen Leviathan fra 1950, skrev forfatteren Martin A. Han-
sen, at ”Traditionen er den skæbnesvangre skikkelse historien har, 
når man ikke studerer den. Vi møder ikke nær så megen historie i 
historiebøgerne som udenfor” (Hansen, 1950, s. 110). Organisati-
onsforskeren Karl Weick har en lignende pointe, når han skriver, 
at medlemmer af organisationer over tid udvikler ”a trained inca-
pacity to see the world differently” (Weick, 2001, s. 20)

Begge citater peger i retning af, at tid og tradition former 
den måde, vi ser verden på. Det kan skabe blinde pletter i en 
organisation. Martin A. Hansens pointe er netop, at historie er 
allestedsnærværende. Derfor er det kun ved at studere den, vi 
kan blive bevidste om, hvordan historien påvirker eller ”fra-
mer” vores måde at se verden på, vore beslutninger, praksisser 
og handlinger.

Hvis en organisation som Danske Bank ikke er bevidst om 
sin historie, agerer den (historien) altså så at sige bag om ryggen 
på én i form af tradition. Derfor er det interessant at undersøge, 
om og hvordan organisationer aktiverer og bruger deres histo-
rie; eller om de lader traditionen dominere tænke- og handle-
måder. Den bærende idé i denne artikel er, at en organisations 
historie har betydning for de beslutninger, der bliver truffet, og 
at historie både kan være en ressource og en begrænsning. Man 
ignorerer altså historien på eget ansvar.

Det er på sin plads at forklare begreberne fortid, historie og 
historiebrug. Fortid og historie ikke er det samme. Fortiden 
er netop fortid, og den kommer ikke tilbage, og den kan ikke 
genskabes. Historie er derimod det, vi skriver og fortæller om 
fortiden. Historie kommer til os i form af fortællinger, som kan 
bruges af forskellige grupper med forskellige interesser og for-
mål (Wadhwani, m.fl., 2018, s. 1664).

Vores forståelse af fortiden og forventninger til fremtiden 
skabes i høj grad af fortællinger, der skaber sammenhæng og or-
den i vores opfattelse af verden. Vi bruger historie, når vi (orga-
nisationer, banker, nationer etc.) bruger historiske fortællinger 
til en række forskellige interne eller eksterne formål, f.eks. til at 
legitimere en bestemt forståelse og marginalisere en anden, eller 
til at konstruere identitet eller præge en kultur på en bestemt 
måde. Historiebrug er derfor knyttet til interesser og ultimativt 
til magt, f.eks. hvem der har magten til at gøre en bestemt histo-
risk fortælling dominerende.

De fortællinger, der cirkulerer om f.eks. Danske Bank og 
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DANSKE BANK I 150 ÅR

dens historie kan også være forskellige, både i det offentlige 
rum og internt i banken. Historiske fortællinger er vigtige, fordi 
de bidrager til en organisations erindring og er afgørende for, 
hvad der bliver husket. Men de skaber også tavsheder og blinde 
pletter; noget i organisationens historie, man ikke er opmærk-
som på, fordi det ikke er del af fortællingen (Hansen, 2012a; 
2014; Linde, 2009; Mordhorst og Schwarzkopf, 2017). Dermed 
bidrager fortællinger til at forme den sociale virkelighed og den 
måde, vi ser og agerer i verden på (Akerlof og Shiller, 2009; 
Shiller, 2017; 2019; Hansen, 2012b)

Én udbredt måde at bruge historiske fortællinger på er gen-
nem forestillingen om, at man kan lære f.eks. af tidligere øko-
nomiske og finansielle kriser til at designe bedre regulering 
og undgå at gentage tidligere fejl (Törnqvist, 2018; Chambers 
og Dimson, 2016; Bechmann, 2018). Det var sådan historie 
blev brugt under og efter finanskrisen i 2008, hvor referencer 
til depressionen i 1930’erne var udbredte (Eichengreen, 2015; 
Schenk, 2021; Bordo og James, 2010).

Det sker også, når Finanstilsynets direktør Jesper Berg siger 
om tilsynet, at ”vi skal være Danmarks finansielle hukommelse” 
(Berg, 2018, s. 3), eller da Ben Bernanke ved Milton Friedmans 
90-års fødselsdag fortalte ham og Anna Schwartz, at ”regarding 
the Great Depression. You’re right, we did it. We’re very sor-
ry. But thanks to you, we won’t do it again” (Bernanke, 2015; 
Friedman og Schwartz, 1963).

Historie kan også bruges på mikroniveauet, som når Bank of 
Americas CEO Brian Moynihan lader bankens ledere gennem-
gå et kursus om læren fra finanskrisen ”to remind ourselves that 
the mistakes that were made were made by very smart people 
that thought they were doing the right thing” (Noonan og Arm-
strong, 2020). 

Der ligger en implicit forestilling i de nævnte eksempler om, 
at man kan lære at undgå fremtidige kriser ved at studere tidli-
gere kriser. Det kan dog uden videre slås fast, at det ikke er gået 
så godt hidtil. Alligevel gav daværende CEO i Danske Bank og 
formand for Finansrådet, Peter Straarup, udtryk for den tanke-
gang i 2006, da han fremhævede de ”mindre håndgribelige – 
men ikke mindre væsentlige – resultater af krisen” i 1990’ernes 
begyndelse. Straarup forventede, at 

”… begivenhederne [har] sat sig varige spor i holdningen til 
bankdrift for så vidt angår den generation af bankfolk, der 
har oplevet krisen. … Jeg er … helt overbevist om, at den 
vigtigste lektie stadig sidder mellem ørerne på den genera-
tion af bankfolk, der i dag står ved roret i banker og spare-
kasser. … Vi står allerede nu med en generation af dygtige 
bankfolk, som ikke selv har oplevet krisen i 90erne. Det er 
derfor vigtigt, at de tilegner sig forståelsen og betydningen 
af en højt udviklet ”kreditkultur”, og at denne udmønter sig i 
egentlige kreditpolitikker og -holdninger, som alle i pengein-
stituttet kan identificere sig med.” (Straarup, 2006)

Spørgsmålet, om og hvordan man kan lære af historien, er ikke 
desto mindre komplekst, hvad de nævnte eksempler vel også vi-
ser. At lære af historien forudsætter bl.a., at der kun er én mulig 
forståelse af en begivenhed, men som nævnt ovenfor er der ofte 
konkurrerende fortællinger og interesser i spil. Der står kamp 
om historien, noget bliver husket, andet glemt. Hvad er læren 
så, og hvem bestemmer det?

På trods af kompleksiteten har mange beslutningstagere over 
årene brugt historie, når de skal træffe beslutninger. Det kan være 
som mere eller mindre direkte handlingsanvisninger baseret på 
en tidligere begivenhed som i eksemplerne med Bank of Ame-
rica og bankkrisen i 1990’erne, men det kan også være i form af 
historiske analogier, der bruges til at belyse og forstå en nutidig 
situation (Abelshauser, 2009; Eichengreen, 2012; 2015; Schenk, 
2021) Og ikke sjældent er det måske det bedste, man har.

Banker og historiebrug
Det er naturligvis ikke overraskende, at en historiker hævder, at 
hans fag er vigtigt for at forstå finanssektoren og i det her til-
fælde Danske Bank. Der findes selvfølgelig andre og langt mere 
udbredte tilgange, der tager udgangspunkt i mere overordnede, 
ofte økonomiske, teoridannelser. Det ser f.eks. ud til at være 
tilfældet med Danske Banks og Kraka Advisory’s samarbej-
de, hvor konsulentfirmaet skal levere samfundsvidenskabelige 
analyser, der kan belyse finanssektorens bidrag til samfundet 
(Kraka Advisory, 2021).

Formålet med samarbejdet er klart at give en presset sektor 
og bank legitimitet, og den nyligt udgivne bog Fakta	og	For-
domme	om	finanssektoren kan ses som en tilsvarende bestræ-
belse på baggrund af økonomisk og finansiel teori (Møller og 
Nielsen, 2021). Begge bidrag udelader delvis de mange proble-
mer, der har været i finanssektoren, og som også har sat sig spor 
i f.eks. Journal	of	Finance (Zingales, 2015).

De ignorerer også, at banksektoren og Danske Bank er hi-
storiske enheder, og at deres historie og den skiftende kontekst, 
de har været en del af, har betydning for deres virkemåde og 
for befolkningens holdning til dem. Men hvis vi forlader det 
teoretiske udgangspunkt med forestillinger om ligevægt, rati-
onelle aktører, kalkulérbar risiko og fuld information til fordel 
for en historisk og stadigt foranderlig verden fyldt med ”radical 
uncertainty”, bliver historie og tid og rum vigtige for, hvordan 
aktører ser verden og træffer beslutninger (Beckert og Bronk, 
2018; Bucheli og Wadhwani, 2014).

I den verden bliver historie brugt til at skabe sammenhæng 
og organisatorisk og samfundsmæssig legitimitet og forankring. 
Det gør banker verden over faktisk. Bare sjældent i Danmark, 
hvor kun de færreste banker har arbejdet seriøst med deres hi-
storie. Det kan der være mange grunde til, men det er tankevæk-
kende, når store banker i en lang række lande inklusive Norge 
og Sverige, UK, Tyskland, Holland og Frankrig har udgivet bø-
ger om deres historie inden for de senere år.

Det gælder f.eks. Deutsche Bank, der i 2020 udgav en 750 si-
der lang bog om sin historie i forbindelse med bankens 150-års 
jubilæum (Plumpe m.fl., 2020). Det må være sket i erkendelse 
af, at hver generation skriver sin egen historie, for det var kun 
25 år siden, at Deutsche Bank sidst havde fejret jubilæum med 
en mindst lige så tyk bog skrevet af velrenommerede tyske og 
amerikanske historikere (Gall m.fl., 1995).

Deutsche Bank har i det hele taget en lang tradition for at 
arbejde med sin historie, også de mørke sider under Nazi-tiden 
(James, 2004). Banken driver desuden et ”Historical Institute of 
Deutsche Bank”.1 

1.	 	Se	https://www.db.com/who-we-are/history/historical-institute	
(tilgået 26. juli 2021).
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Der synes altså at være en anden historisk bevidsthed i 
Deutsche Bank end i Danske Bank, der i hvert fald udadtil har 
holdt sig langt væk fra sin historie, siden Landmandsbankens 
sammenbrud i 1922. Deutsche Bank har som nævnt valgt bl.a. at 
knytte sin historiebrug til akademisk historie, men det kan også 
gøres anderledes.

I 2019 kunne Goldman Sachs f.eks. fejre sit 150-års jubi-
læum. Indtil da ledte man forgæves efter oplysninger om ban-
kens historie på dens hjemmeside. Det blev der lavet om på, 
da banken i forbindelse med jubilæet gik all in og brugte, hvad 
der må have været betydelige ressourcer på at få dokumentar-
filminstruktøren Ric Burns til at producere en film i ti afsnit om 
investeringsbankens historie. Der er i alt væsentligt tale om et 
sammenlagt 157 minutter langt helteportræt af banken og dens 
ledere.2

Det er interessant, at mens Deutsche Bank og Goldman Sachs 
ligesom Danske Bank har haft betydelige omdømmeproblemer 
siden finanskrisen, har det ikke afholdt dem fra at beskæftige sig 
med deres historier. Måske har kriserne ligefrem bidraget til be-
slutningen. Da begge banker hylder princippet om ”shareholder 
value”, må der være en grund til, at de vælger at bruge ressour-
cer på at arbejde med deres historie. Det står naturligvis enhver 
bank og andre private virksomheder aldeles frit for, om de vil 
arbejde med deres historie både internt og eksternt. Men når nu 
mange af verdens største banker faktisk gør det, er det værd at 
overveje, hvorfor de gør det.

For det første kan det, som antydet ovenfor, give legitimitet 
og samfundsmæssig forankring, at en bank får skrevet – eller fil-
met – sin historie. Ingen bank er kommet gennem 150 års histo-
rie uden at have været til gavn for samfundet, og det kan – alle 
negative sider og skandaler til trods – vises på en sammenhæn-
gende måde i en historisk fremstilling, der også kan inddrage 
den skiftende samfundsmæssige kontekst, der skal til for at for-
stå bankens virkemåde og samfundsmæssige betydning.

For det andet kan historie bruges til branding og omdømme-
pleje eksternt og til opbygning af organisationskultur og iden-
titet internt i banken. Når Deutsche Bank-historien f.eks. har 
undertitlen ”The Global Hausbank”, er det med klare referencer 
til bankens lange historie som en såkaldt ”relationship bank” i 
Tyskland snarere end en transaktionsbaseret global bank. Alene 
undertitlen antyder således bankens forsøg på at præsentere sig 
selv som en bank, der både har et ben i det lokale tyske marked 
og et andet i den globale finansverden.

Goldman Sachs har som nævnt valgt en anden tilgang. For 
det første ved at bruge et andet medie men også gennem en mar-
kant mere poleret og styret fortælling, hvor intet er overladt til 
tilfældigheder endsige uafhængige historikere. Der er således 
markant forskel på, hvordan de to banker bruger historie, når 
den ene hyrer fremtrædende økonomiske historikere og giver 
dem frie hænder og arkivadgang til at skrive bankens historie, 
mens den anden bruger en kendt filmskaber, som næppe har haft 
frie hænder til noget som helst.

De to bankers forskellige tilgange til at producere og bruge 
historie eksternt har potentielt forskellige konsekvenser. Deut-
sche Banks brug af anerkendte akademiske historikere giver 

2.	 	Se	www.goldmansachs.com/our-firm/history/goldman-sa-
chs-at-150	(tilgået	den	26.	juli	2021).

umiddelbart en højere grad af legitimitet og troværdighed end 
Goldman Sachs’ historiebrug. Det betyder ikke, at Goldman 
 Sachs filmen ikke er en ”acceptabel” måde at bruge historie på 
både internt og eksternt. Men det en anden genre med et andet 
formål end en akademisk historie.

Mens der vil være og er modfortællinger til begge bankers 
bud på deres historie, risikerer Goldman Sachs i højere grad , at 
der kan opstå en konflikt mellem bankens version af historien 
og andre mere udbredte og accepterede versioner (Zundel m.fl., 
2016, 230; Cohan, 2019)

For det tredje kan banker – og andre organisationer – bruge 
historie i deres strategiske arbejde og i arbejdet med lærings- 
og forandringsprocesser. Bernanke- og Straarup-eksemplerne 
hører f.eks. til her. Det er nok den væsentligste men også mest 
komplicerede form for historiebrug (Suddaby m.fl., 2020; Han-
sen, 2007). Det er ikke mindst her, at en banks historie kan være 
både en ressource og en forhindring.

Det handler om, hvordan en banks historie direkte påvirker 
dens måde at være bank på, dens måde at se verden og sig selv 
på, dens beslutninger, praksisser og strategier. Det sker gennem 
de fortællinger, som cirkulerer i og udenfor banken, og som 
nogle gange kan være nødvendige at omskrive, før det er muligt 
at ændre bankens kultur, identitet og virkemåde (Suddaby m.fl., 
2010; Hansen, 2007).

”Depression babies” og ”superstar CEOs”
Adfærdsøkonomer har i de senere år peget på, at bankers adfærd 
og beslutninger påvirkes af historie. Udtrykket ”depression ba-
bies” stammer fra en artikel, der påviser, hvordan aktørers ma-
kroøkonomiske erfaringer har betydning for deres risikovillig-
hed. Deres risikopreferencer er altså ikke stabile og uafhængige 
af deres erfaringer (Malmendier og Nagel, 2011).

Det gælder også for banker. Bouwman og Malmendier finder 
således, at makroøkonomiske og bankspecifikke chok påvirker 
en banks risikotagning og gearing, idet “… experiences pro-
pagate into the future and generate some form of institutional 
memory” (Bouwman og Malmendier, 2015, s. 1, 5; Malmendier 
og Nagel, 2011).

Den citerede sætning er afgørende. Hvordan bliver erfaring 
egentlig ”propagated into the future”, og hvem gør den til in-
stitutionel erindring, som kobler fortid, nutid og fremtid? Og 
hvordan kan man undersøge processen? Bouwman og Malmen-
dier efterlader spørgsmålet som en sort boks og fremsætter blot 
den ikke overraskende hypotese, at en bankledelses erfaring er 
afgørende for bankens institutionelle erindring (Bouwman og 
Malmendier, 2015, s. 2, 5).

Det er et område, forskere har brugt mange kræfter på (Fo-
roughi m.fl., 2020). Ifølge økonomen Barry Eichengreen bliver 
sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid skabt gennem 
et eksplicit arbejde med historie (Eichengreen, 2012, s. 299). 
Det er dette arbejde, der gør erfaringen til erindring, men det be-
tyder også, at erfaringen ikke sætter spor, hvis der ikke foregår 
et bevidst arbejde med at institutionalisere den, f.eks. gennem 
intern eller ekstern historieskrivning.

Der er imidlertid et potentielt problem her. Bouwman og 
Malmendier peger nemlig på, at “… bankers who see other 
banks fail but their own bank survive build on this (relative-
ly) good experience to take on more risk and hold less capital” 
(Bouwman og Malmendier, 2015, s. 2).
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Her kan erfaringen altså være et problem og føre til ”over-
confidence” og overoptimisme, hvis en succes bliver del af den 
institutionelle erindring hos såkaldte ”superstar CEOs” (Mal-
mendier og Tate, 2009; 2015).

Historisk erfaring og bevidsthed er altså ikke nødvendigvis 
et aktiv for en bank, med mindre banken er i stand til aktivt at 
bearbejde sin historie og reflektere over, hvornår den er en lede-
tråd, og hvornår den er et advarselssignal. I modsætning til for-
tiden er arbejdet med historien aldrig afsluttet. Det er en løbende 
proces. Linguisten Charlotte Linde udtrykker det meget præcist, 
at organisationer og ansatte “… use narrative to remember. And 
in remembering ... they work and rework, present and represent 
the past for the purposes of the present and the projection of a 
future.” (Linde, 2009, s. 3)

Det er altså gennem historiske fortællinger, at organisationer 
kan skabe sammenhæng mellem det, den tyske historiker Rein-
hart Koselleck har kaldt erfaringsrum og forventningshorisont 
(Koselleck, 2004). Det sker konstant, lige her i nutiden, hvor 
aktører skaber mening ved at forbinde deres erfaringer med for-
ventninger til fremtiden.

Med historiebrugs- og fortællingsbegreberne kan vi analyse-
re og forstå de processer, hvor “… experiences propagate into 
the future and generate some form of institutional memory”. Det 
er udgangspunktet for, hvordan og hvorfor historie kan være et 
vigtigt element i bankers og andre organisationers strategier, be-
slutninger og praksisser.

Det fører mig til spørgsmålet, om Danske Bank bruger sin 
historie, eller om den lader traditionen råde?

Danske Bank og historiebrug
Hvordan finder man ud af, om og hvordan Danske Bank even-
tuelt interesserer sig for og bruger sin historie? Man kunne jo 
spørge banken. Det gjorde journalist på Dagbladet Børsen Tho-
mas Zigler i september 2019, da han bemærkede, at ”vores hi-
storie”-sektionen på bankens hjemmeside var noget kortfattet 
og f.eks. ikke omtalte Landmandsbankens sammenbrud i 1922 
og såmænd heller ikke finanskrisen i 2008. Da Zigler spurgte 
Danske Banks kommunikationschef Kim Larsen, lød svaret, at

”Formålet med vores historiske overblik på hjemmesiden 
har været at give et indblik i, hvordan Danske Bank gen-
nem opkøb, fusioner og innovative tiltag har udviklet sig til 
den bank, vi er i dag. En tidslinje over en virksomhed med 
lige knap 150 års historie vil aldrig være komplet. Men vi er 
helt enige i, at tidslinjen bør indeholde mere om vores rolle 
i samfundet, og at de begivenheder, du nævner, formentlig 
bør være med. Vi er i gang med at kigge på den historiske 
gennemgang på hjemmesiden, og der vil dette indgå” (Zigler 
2019).

Bankens eksterne kommunikation om dens historie handler om 
de to første måder at bruge historie på, som er nævnt ovenfor. 
Citatet illustrerer udmærket, at enhver fortælling – eller tidslinje 
– både husker og glemmer. Mens Danske Bank sørgede for at 
huske pondussparebøssen, glemte den de to voldsomste kriser, 
den har været igennem i sin lange historie. 

Det er for så vidt legitimt nok al den stund, at banken har 
ønsket at understrege innovation og vækst som konstituerende 
for, hvad Danske Bank er i dag. Men Børsens henvendelse fik 

det resultat, at banken først tog web-siden helt ned, så der slet 
ingen oplysninger var om dens historie. Efter nogle måneder 
havde banken bearbejdet sin historie og nu med tre tidslinjer 
over markante hændelser i bankens historie samt om hhv. ban-
kens direktører og innovationer gennem tiden.3 

I dag er bankens livstruende krise i 1922 medtaget, og det 
næste nedslag er i 1928, hvor det fremhæves, at A.P. Møller blev 
ny formand for bankens bestyrelse. Det nævnes dog ikke, at 
det skete, samtidig med at banken blev rekonstrueret for tredje 
gang, og at Landmandsbanken i samme ombæring blev helt og 
fuldt statsejet (Hansen 1996; Hansen og Mørch 1997).

Uden at trampe yderligere rundt i det, er det vist fair at kon-
statere, at Danske Banks kommunikation udadtil ikke peger på 
nogen større interesse for at bruge bankens historie. Det bety-
der naturligvis ikke, at banken ikke arbejder bevidst med sin 
historie internt. Med en stor andel af bankens nuværende ledelse 
rekrutteret udefra kan der nok være brug for det, fordi det kan 
hjælpe bankens ledelse til at forstå og udvikle bankens identi-
tet og organisationskultur. Bankens historie kan også bruges i 
strategi, lærings- og forandringsprocesser, men det fordrer, at 
ledelsen kender og bruger bankens historie.

Historie kan både være en ressource og en begrænsning, men 
den kan kun bruges som en ressource, hvis man arbejder med 
den. Og der er tegn på, at Danske Bank er ved at blive mere be-
vidst om sin historie. Opdateringen af hjemmesiden er ét tegn, 
men bankens historiker Bettina Fornitz oplyser også, at bankens 
forestående jubilæum vil blive brugt både internt og eksternt til 
at fortælle om bankens historie og på den måde ”binde bankens 
fortid, nutid og fremtid sammen” (e-mail til Per H. Hansen, den 
3. september 2021). Det er et interessant brud på traditionen 
siden 1920’erne.

Danske Banks jubilæer
Den 5. oktober 1896 blev Landmandsbanken 25 år. Isak Glück-
stadt var bankens direktør fra 1872 og frem til sin død i 1910. 
Siden 1875 var han gået gennem porten til Holmens Kanal 12 
og op ad trappen til første sal, hvor bankens direktion stadig 
har til huse, indtil banken flytter til det nye hovedsæde i 2023. 
25-års jubilæet var et godt tidspunkt at gøre status, men banken 
selv gjorde ikke meget ud af det udadtil; det klarede aviserne 
udmærket.

Landmandsbankens jubilæum var dagens forsidehistorie i 
Politiken, hvor dens stadige vækst og finansielle innovationer, 
som f.eks. kassekreditten og oprettelsen af filialer blev under-
streget. Isak Glückstadt selv blev fremhævet som 

”… bankier par excellence. Det er næppe for meget sagt, at 
han er den første egentlige bankchef, vi har. Al hans tanke 
drejer sig om banken, og af udenomsforretninger har han så 
få, som vel muligt. I modsætning til Tietgen, der kastede sig 
ind i utallige store aktieforetagender, og for hvem Privatban-
ken nu og da syntes at være en biting, dyrkede Glückstadt 
med en trofast og aldrig trættet ihærdighed sin bank og drev 
den dermed til den imponerende magtstilling, den i øjeblik-
ket indtager” (n/a, 1896).

3.	 	Se	https://danskebank.com/da/om-os/vores-historie	(tilgået	
den 11. august 2021).
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Politikens historie om Landmandsbankens første 25 år er en 
fortælling om uafbrudt fremgang drevet af en fokuseret og am-
bitiøs direktør. Den vidner om, at dyrkningen af superstar CEOs 
ikke er noget nyt fænomen, men i Isak Glückstadts tilfælde førte 
det efter alt at dømme ikke til overdreven risikotagning, som 
forudset i adfærdsøkonomisk forskning (Malmendier og Tate, 
2009; 2015). 

Det gik godt for banken, og i anledning af jubilæet sørgede 
bestyrelsen for, at der blev udført en buste af Isak Glückstadt som 
tak for hans indsats. Den står stadig i bankens stueetage, og sam-
men med direktørkontorets ofte fotograferede kamin med ur og 
lysestager fremstår den som et materielt, men formentlig noget 
upåagtet, vidnesbyrd om bankens lange historie (Hansen, 2018).

Da Isak Glückstadt døde i 1910, stod han og Landmandsban-
ken på magtens finansielle tinde, og sønnen Emil Glückstadt 
var klar til at tage over. Landmandsbanken var gået ud af bank-
krisen i 1908 som den ubestridte vinder og landets største bank. 
Emil Glückstadt og omstændighederne tog Landmandsbanken 
til nye højder gennem en voldsom udvidelse af aktiviteterne i 
både ind- og udland. Efter første verdenskrigs afslutning var 
banken ikke bare skandinaviens største bank; den forekom også 
uovervindelig.

Derfor var det ikke overraskende, at banken lod sig hylde, da 
den fyldte 50 år i 1921. Det skete med et bestilt jubilæumsskrift 
på 439 sider skrevet af genrens mester, den ordrige økonom og 
Kgl. Børskommisær Julius Schovelin. De første 411 sider hand-
lede om banken under Isak Glückstadt, mens det tydeligt og for-
nuftigt nok var for tæt på at skrive om de seneste år under Emil 
Glückstadts ledelse. I stedet lod Schovelin tallene tale for sig 
selv og konstaterede, at Landmandsbankens balance under Emil 
Glückstadt var steget fra 312 mio. kr. i 1910 til næsten 1,5 mia. 
kr. i 1920, ikke mindst som følge af en voldsom inflation under 
og efter første verdenskrig (Schovelin, 1921, s. 417).

Schovelin kunne dog ikke komme uden om, at netop Land-
mandsbankens størrelse i stigende grad førte til kritik. Kritikken 
skyldtes dels, at bankens vækst bl.a. var et resultat af en række 
overtagelser af mindre banker dels, at banken og Emil Glück-
stadt blev anset for alt for magtfuld (Hansen, 2011; 2012b; 
Mørch, 1986). 

Det gav Schovelin nu ikke meget for. Han pegede på, at 
koncentration i banksektoren var en international tendens, som 
selvfølgelig også måtte komme til Danmark. Han slog også fast, 
at Landmandsbanken havde taget fat på næste fase i 1911 og 
1912 og oprettet datterselskaber i Paris og London i samarbejde 
med en svensk og en norsk bank. Kritikken af bankens magt 
tilbageviste han ved at slå fast, at 

”… en storbank har først og fremmest en samfundsopgave – 
den skal være tjener og ikke herre. Forstås dette, vil en Bank 
som nu Landmandsbanken utvivlsomt gå en ny æra i møde. 
Det er under vanskelige tider, dens 50 års jubilæum oprinder, 
de hårdeste for dansk erhvervsliv, som er gennemlevet i over 
et århundrede. Vi står over for langt mere skæbnesvangre 
samfundsafgørelser end i den store landbrugskrise i tyver-
ne af forrige århundrede … men nu, da vi engang sidder i 
misèren, gælder det for vore bankinstitutter om ikke blot at 
have til ledestjerne det ene: at redde sig selv … Landmands-
banken har på en påskønnelsesværdig måde vist, at den an-
erkender sine forpligtelser til at bjærge, hvad der af sunde og 

samfundsnyttige foretagender lader sig bjærge ved omsigt, 
tålmod, tillid til fremtiden – og tro på de gode tiders atter-
komst” (Schovelin, 1921, s. 432–33).

Det var en fremtidsvision, som snart blev indhentet af nutiden. 
Den voldsomme internationale deflationskrise fra 1920 til 1921 
blev afløst af en ikke mindre alvorlig bankkrise i 1920’erne, 
hvor banker krakkede for et godt ord (Hansen, 1996; Törnqvist, 
2018). Landmandsbanken måtte søge i statslig havn med stats-
garanti for sine gældsforpligtelser og i 1928 med en statslig 
overtagelse. Det var en finansiel og samfundsmæssig skandale 
af dimensioner.

Den glemte historie
Udgivelsen af Landmandsbankens 50 års jubilæumsskrift var 
nok blandt de dårligst timede jubilæumsbegivenheder nogen-
sinde. I hvert fald har banken ikke givet sig i kast med et til-
svarende projekt siden. Mest oplagt ville det nok have været at 
bruge 100-års jubilæet i 1971 som en anledning til at få skrevet 
bankens historie af en eller flere historikere.

I stedet blev det til nogle sider i personalebladet Advis og 
bogen ”Kreditmarkedet og industriens ekspansion” skrevet af 
professor i finansiering Carl Iversen på anmodning af banken. 
Bogen blev givet til samtlige ansatte og formentlig også for-
retningsforbindelser. Den eneste antydning af historie var det 
medfølgende kort med teksten ”Ethundrede år”. Nogen historie 
var der altså ikke tale om, måske snarere et forsøg på at glemme 
og undgå at skulle tale om den problematiske krise, der havde 
rystet bankens eksistens 50 år tidligere.

På tærsklen til den anden store økonomiske krise i det 20. 
århundrede, 1970’ernes stagflationskrise, kunne banken ellers 
nok have draget fordel af en historisk fremstilling af krisen i 
mellemkrigstiden. Historien kunne være brugt i bankens direk-
tions- og bestyrelseslokaler som analogi til at tænke over mulige 
scenarier. Nu er det selvfølgelig ikke til at vide, om bankens 
ledelse rent faktisk brugte historie i sine interne diskussioner, 
men hverken den manglende interesse for at få skrevet bankens 
historie eller samtaler med tidligere CEOs, Knud Sørensen og 
Peter Straarup, peger i den retning (samtale med Per H. Hansen 
hhv. den 20/1 og 29/1 2020).

Næste chance kom med bankens 125-års jubilæum i 1996. 
Verden var en anden, end den havde været 25 år tidligere. I 
1976 havde banken skiftet det misvisende navn Landmands-
banken ud med det mere tidssvarende og ikke helt forkerte Den 
Danske Bank, og det blev den bank, der gik ind i en periode 
med deregulering, globalisering og finansielle supermarkeder.  
I 1980 overtog Tage Andersen positionen som ordførende di-
rektør efter S.O. Sørensen, og sammen med Knud Sørensen, der 
tog over i 1990, førte han banken frem til dens absolut ledende 
position som landets største, mest succesrige og konservative 
bank.

Som Landmandsbanken og Isak Glückstadt i 1908 hav-
de klaret bankkrisen overlegent, kunne Den Danske Bank i 
1990’ernes begyndelse dårligt ses som andet end sejrherren i 
1990’ernes bankkrise. Mens Unibank og Handelsbanken var 
i vanskeligheder, så det anderledes ud for Den Danske Bank. 
Tiåret begyndte med fusionen med – mange ville sige overta-
gelsen af – Handelsbanken og Provinsbanken, og den 23. marts 
1993 kunne Børsens lederskribent erklære ”Den Danske Bank 
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eller kaos”. Dagen før havde forsiden med store bogstaver med-
delt ”Finansdanmark i panik”.

Vist var der kritik af banken, som der også havde været 
det i 1910’erne. Denne gang var det de såkaldte prikkerunder, 
Færøbank-sagen og sagen med Hafnia, Baltica og ”den danske 
løsning”, der satte tydelige spor i medierne. Alligevel var der 
vel nok grund til at fejre 125-års jubilæet i 1996, og det gjor-
de banken også. Bare ikke med fokus på dens egen historie. I 
stedet støttede banken udstillingen ”Dansk skulptur i 125 år”, 
ligesom den udgav en i øvrigt flot lille bog om bankens prægtige 
bygninger i Holmens Kanal, som den som tidligere nævnt snart 
forlader (Pedersen, 1996; Dyrberg og Centervall, 1996).

Hvorfor fik banken ikke skrevet sin historie? Ifølge Peter 
Straarup, der på det tidspunkt var Knud Sørensens andenmand, 
skyldtes det bl.a. overtagelsen af Handelsbanken og Provins-
banken, der havde ført til problemer i organisationskulturen. Det 
var ikke nogen hemmelighed, at ansatte fra de tre banker Den 
Danske Bank (de røde), Handelsbanken (de blå) og Provinsban-
ken (de grønne) havde forskellige syn på den fortsættende bank, 
hvor de røde angiveligt havde sat sig på alle betydende poster i 
organisationen. Det blev også Den Danske Banks konservative, 
hierarkiske og til tider autoritære ledelsesstil og kultur, der kom 
til at dominere.

Ifølge Peter Straarup mente bankens ledelse ikke, at en bog 
om Den Danske Banks historie ville bidrage til at forene de tre 
grupperinger i banken (samtale med Per H. Hansen, den 29/1 
2020). Den tankegang stemmer godt overens med vores viden 
om historiebrug og histories rolle i organisationer. Historie vir-
ker, og hvis Den Danske Bank havde fået skrevet en historie, 
hvor de røde var dominerende og fremstod som sejrherrerne, 
kunne det meget vel havde gravet grøfterne dybere.

Men historie kan skrives på mange måder. Noget fremhæ-
ves, mens andet nedtones. Måske havde 125-års jubilæet netop 
været en mulighed for at fortælle historien på en måde, der imø-
dekom de nyligt overtagne kollegers forståelse af situationen. 
F.eks. kunne man fortælle en historie om Den Danske Bank som 
et resultat af en endeløs række af overtagelser, der netop havde 
bidraget til at gøre banken til den bank, den er i dag. 

Det ville være at bruge historien til at ændre og styrke bankens 
identitet og kultur. Og det ville være rigtigt. Så rigtigt faktisk, at 
man kan diskutere, om Danske Bank i virkeligheden fylder 211 
år eller måske bare 175 år i stedet for 150 år i 2021. I hvert fald 
blev Danmarks første sparekasse, Sparekassen Holsteinsborg 
fra 1810 en del af Danske Bank, da den overtog Bikuben (BG 
Bank) i 2000. Og sammen med overtagelsen af Provinsbanken 
i 1990 blev Danmarks første bank, Fyens Disconto Kasse fra 
1846, også en del af Danske Bank. Hvor gammel er Danske 
Bank egentlig?

Selv om banken ikke i synderlig grad har brugt historie eks-
plicit, er der næppe tvivl om, at banken på nogle måder har brugt 
historie strategisk og som læringsproces. Det er nok ikke tilfæl-
digt, at Danske Bank over årene siden det fatale sammenbrud i 
1920’erne udviklede den konservative stil med stærkt fokus på 
kreditvurdering og kreditpolitik. Det var en organisationskultur 
og strategi, der voksede direkte ud af krisen og satte sig i den 
nye generation af bankledere, som førte banken ud af statsejer-
skab og massive omdømmeproblemer.

Økonomen Poul Nyboe Andersen skrev i 1947 om mellem-
krigstidens bankkrise, at den gjorde en ny generation af bankle-

dere mere forsigtige, fordi de ”… havde tjent deres sporer ved 
arbejdet med rekonstruktioner og likvidationer under bankkri-
serne” (Nyboe Andersen, 1947, s. 210–11).

Den generation af bankledere, som Nyboe Andersen skrev 
om, ledede Den Danske Bank helt frem til 1980, da S.O. Søren-
sen gik på pension og Tage Andersen tog over. S.O. Sørensen 
blev ansat i 1930, og både Tage Andersen og Knud Sørensen 
havde arbejdet ikke blot under ham, men også under Poul Ing-
holt, der havde taget turen med under Landmandsbankens krise 
i 1922. Hvis erfaringer rækker ind i fremtiden og bliver til in-
stitutionel erindring, som Bouwman og Malmendier skriver, er 
Den Danske Bank et godt eksempel på, hvorfor man kun kan 
forstå den proces ved at forstå banken og organisationer gene-
relt som et historisk fænomen.

Det var imidlertid også en generation af bankledere, der vir-
kede under helt andre institutionelle rammer end banker både 
før og siden. Indtil begyndelsen af 1990’erne var finansielle 
markeder stramt reguleret i et omfang, som mange økonomer 
har kaldt ”financial repression”. Det påvirkede bankernes vir-
kemåde og bidrog til finansiel stabilitet, men førte efter mange 
økonomers opfattelse til en ineffektiv finansiel sektor (Bordo, 
2018).

Neo-liberalismens indtog ændrede ikke blot de institutionel-
le rammer men satte nye betingelser for bankernes strategier, 
praksisser og verdenssyn, som det også var sket i 1930’erne. 
Måske kunne bankens lange historiske erindring om krakket i 
1922 og den forsigtighed, den førte til, stå i vejen for, at Den 
Danske Bank kunne bevare sin position fremover?

Det var i den tid, at Peter Straarup i 1998 tog over som CEO 
i Den Danske Bank. Han havde været i banken siden 1968, og 
under hans ledelse fortsatte banken sin fremmarch, nu også med 
international ekspansion. Straarup blev hurtigt gjort til en ”su-
perstar CEO” (Mikkelsen, 2007).

Kan Danske Bank bruge sin historie?
I 1996 valgte banken altså tilsyneladende bevidst at lade fortid 
være fortid ved ikke at arbejde med sin historie, f.eks. gennem 
et jubilæumsskrift. Som et plaster på såret valgte min kollega 
Søren Mørch og jeg selv at skrive en bog om bankens historie. 
Vi bad banken om arkivadgang, men fik et venligt afslag fra 
Knud Sørensen med henvisning til, at ”det er et grundlæggende 
princip for enhver bank og enhver bankmand, at de oplysninger, 
man professionelt kommer i besiddelse af, er forbeholdt ban-
ken” (Hansen og Mørch, 1997).

Det er naturligvis helt legitimt. Men der er som anført mange 
andre måder at bruge historie på end at fejre et jubilæum. Hi-
storie kan bruges både internt og eksternt, og organisationer der 
ignorerer deres historie lader en strategisk og kulturel ressour-
ce ligge ubrugt hen (Hansen, 2007, 2012a, Schultz og Hernes, 
2013; Hatch og Schultz, 2017). At Danske Banks storaktionær 
Mærsk er blevet bevidst om det, ses af et opslag på LinkedIn i 
forbindelse med købet af otte nye tankskibe.4 

Peter Straarups reference i 2006 til finanskrisen i 1990’ernes 
begyndelse som en historisk analogi peger også i den retning. 

4.	 Se	https://www.linkedin.com/posts/maersk-tankers_maersktan-
kers-shipping-solutions-activity-6836296453183291392-t24g/.
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Han fremhævede netop, at erindringen om den reducerede ri-
sikoen for en ny krise. Han understregede også, at den nye ge-
neration af bankfolk kun kunne bruge erfaringen, hvis den også 
blev videreført i bankernes kreditkultur, -politikker og holdnin-
ger.

Det handler om, hvordan banker kan institutionalisere erin-
dringen og bruge den til at navigere i en uvis fremtid vha. be-
stemte praksisser. Institutionaliseringen er nødvendig for, at 
erindringen – f.eks. den der gjorde Den Danske Bank til en kon-
servativ bank i en lang årrække fra 1920’erne – kan overføres 
mellem generationer, fra dem, der selv har oplevet finanskrisen, 
til dem, der ikke selv var til stede. Det kræver, at banker arbej-
der med historiebrug gennem fortællinger, der aktiverer orga-
nisationens historiske erfaring og muliggør læring og eventuel 
forandring af praksisser og politikker, f.eks. i forbindelse med 
kreditkultur og strategisk arbejde.

Noget tyder på, at en række banker, inklusive Danske Bank, 
ikke vedligeholdt erindringen om finanskrisen i 1990’erne i til-
strækkelig grad; eller også brugte de den forkert. Der kom trods 
alt en voldsom finanskrise i 2008, kun to år efter at Straarup 
havde holdt sit foredrag på Finanstilsynets konference om fi-
nanskriser.

For Danske Bank rejser det to spørgsmål vedr. brugen af hi-
storie som analogier i forbindelse med beslutninger. Det første 
spørgsmål er, om Peter Straarup for Den Danske Banks ved-
kommende brugte en problematisk analogi, da han trak på erfa-
ringen fra 1990’erne? Den Danske Bank gik jo ud af 1990’ernes 
bankkrise som sejrherren, så der er ingen grund til at tro, at dén 
historiske fortælling, der var blevet til institutionaliseret erin-
dring i banken var en krisefortælling. Tværtimod kunne Danske 
Banks dominerende historie fra krisen i 1990’erne meget vel 
tænkes at være en fortælling om, hvordan den stod tilbage på 
toppen, mens Unibank og Handelsbanken, de to historiske kon-
kurrenter siden det 19. århundrede, havde tabt.

Den anden pointe er, at der også er en analogi til Danske 
Banks egen historie, nemlig bankkrisen i 1908, hvor Land-
mandsbanken også gik styrket ud af miseren, og hvor den nye 
direktør fra 1910, Emil Glückstadt, forstærkede bankens eks-
pansion i ind- og udland. Der er yderligere den lighed, at de 
internationale finansielle markeder i begge perioder var præget 
af en frihed, som lå langt fra efterkrigstidens stærkt regulerede 
finansmarkeder.

Uden sammenligning i øvrigt, det ville være en forkert og 
upassende analogi, havde Straarup og Emil Glückstadt det til-
fælles, at de begge kom til bankens øverste post med den histo-
riske erfaring, at det meste kunne lykkes, og at ekspansion ikke 
bare var vejen frem, men måske den eneste vej.

I stedet for referencen til 1990’ernes bankkrise, havde Land-
mandsbankens krise i 1920’erne måske være en bedre analogi? 
Det havde også muliggjort en diskussion om, hvad der sker i 
en hierarkisk og konservativ organisationskultur med en relativt 
svag bestyrelse vis a vis en stærk ”superstar CEO”.

Disse overvejelser rejser en sidste pointe om historiebrug, 
nemlig den fremtidsrettede. Finansieringsteori har over tid mar-
ginaliseret økonomen Frank Knights vigtige pointe om forskel-
len på risiko, der kan beregnes, og uvished (uncertainty), som 
ikke kan beregnes (Knight, 1921; Brine og Poovey, 2017). 

I situationer med uvished, hvilket vil sige det meste af ti-
den, men navnlig i økonomiske eller politiske kriseperioder, 

kan organisationer bruge historiske fortællinger til sammen 
med allehånde økonomiske modeller at navigere en uvis frem-
tid (Beckert og Bronk, 2018). For Danske Banks vedkommende 
kunne bankens historie være brugt sammen med et indgående 
historisk kendskab til de omskiftelige historiske institutionelle 
rammer, banken har virket i, til at opstille mulige fremtidsscena-
rier i forbindelse med vigtige beslutninger om overtagelser, eks-
pansion etc.

Historiebrug giver naturligvis ingen garanti for succes eller 
for værn mod fremtidige kriser. Men Danske Banks ledelse i 
hhv 1910’erne og 2000-årene kunne have brugt historie til at 
diskutere, om de foregående års lange række af successer nød-
vendigvis ville fortsætte, når de instutionelle rammer var mar-
kant anderledes.

Betingelserne for bankdrift ændrede sig radikalt fra Isak til 
Emil Glückstadt og fra Tage Andersen og Knud Sørensen til 
Peter Straarup. Glückstadt og Straarup var begge dygtige bank-
mænd, men de var kommet op i banken baseret på erfaringer 
fra ét institutionelt regime, og overtog ledelsen i et helt nyt re-
gime. Måske det, igen uden sammenligning i øvrigt, blev deres 
skæbne?

Konklusion 
Som allerede afsløret, forlyder det, at Danske Bank i modsæt-
ning til 1996 vil bruge sin historie aktivt til at fejre 150-års 
jubilæet både internt og eksternt. Det tror jeg er en fornuftig 
beslutning. Måske er det begyndelsen på et langvarigt venskab 
mellem bank og historie. Mon ikke det netop er, når man har 
mistet fodfæstet, og der bliver rejst tvivl om, hvad for en slags 
organisation man egentlig er, at historien er allermest nyttig og 
brugbar til at genvinde balancen?

I denne artikel har jeg forsøgt for det første at vise, hvorfor 
historie er relevant eller måske endda uomgængelig for enhver 
organisations topledelse. Historie handler ikke om gamle dage 
men om nutiden og fremtiden. Hvis organisationer ikke studerer 
deres historie, er der en overhængende risiko for, at traditionen 
kommer til at dominere.

For det andet har jeg forsøgt at bidrage til litteraturen om, 
hvordan historie påvirker finansielle beslutninger. Jeg har ar-
gumenteret for, at den institutionelle erindring og forbindelsen 
mellem fortid, nutid og fremtid kan forstås som resultat af hi-
storiske fortællinger, der påvirker beslutningsprocesser og prak-
sisser.

For det tredje har jeg diskuteret, om og hvordan Danske 
Bank – primært eksternt – har brugt eller ikke brugt sin historie, 
ligesom jeg har givet nogle få bud på, hvordan Danske Bank, 
og alle andre virksomheder, kunne have fordel af i højere grad 
at beskæftige sig aktivt med deres historie. Det gælder måske 
ikke mindst i forbindelse med kriser, hvor det ikke er kalkulér-
bar risko, men ”uncertainty” der er problemet. I kriser kommer 
modeller ofte til kort, og i stedet bliver historisk viden og analo-
gier nødvendige redskaber og en vigtig del af læringsprocessen, 
efter at krisen er overstået.

Jeg er spændt på 150-års jubilæet den 5. oktober.
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