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HOVEDARTIKEL: Hvad helvede er JPMorgan
Chase?
EIR, 24. juni, 2013
Det blotte navn, JPMorgan Chase, er indbegrebet af arven efter det britiske banksystem i Amerika. På den
ene side er der JPMorgan, der i det væsentlige er den amerikanske gren af en britisk bank, der blev grundlagt
af amerikanere i London i begyndelsen af det 19. århundrede. På den anden side er der efterkommeren af
Manhattan Bank (bedst kendt som Chase Manhattan), en institution, der blev indregistreret i 1799 af Aaron
Burr på basis af den svigagtige påstand, at de ville forsyne New York City med ferskvand.
For det tilfælde, at nogen ikke tror, denne arv er i live og har det godt i JPMorgan Chase, som den
uforskammede Jamie Dimon nu er chef for, så bemærk følgende: I forværelset uden for Dimons kontor er de
to pistoler, med hvilke forræderen Aaron Burr myrdede grundlæggeren af Det amerikanske, økonomiske
System, Alexander Hamilton, udstillet.

Oprindelse og udvikling
I 1835 grundlagde George Peabody, der var født i Massachusetts, en handelsbank i London, George Peabody
& Co., der voksede og blev det største, amerikanske bankhus i London (og som rapporteres at have hjulpet
NM Rothschild med dets investeringer i USA). I 1854 sluttede amerikaneren Junius Spencer Morgan (18131890) sig til banken, som derefter blev til Peabody, Morgan & Co. Peabody trak sig tilbage i 1864, og
banken blev til J.S. Morgan & Co.
Junius? søn J. (John) Pierpont Morgan (1837-1913) sluttede sig til sin faders bank. Han vendte derefter
tilbage til USA i 1857 for at arbejde for den amerikanske repræsentant for J.S. Morgan & Co., Duncan,
Sherman & Co. I 1871 grundlagde J.P. Morgan en amerikanske bank i partnerskab med Anthony Drexel fra
Philadelphia, der hed Drexel, Morgan & Co. I 1895 blev Drexel, Morgan til JP Morgan & Co. Da Junius
Morgan døde i 1890, overtog sønnen J.P. Morgan (1867-1943) kontrollen med J.S. Morgan & Co. (der fik
navnet Morgan Grenfell i 1910). Efter hans død tog J.P. Morgan jr. (også kendt som »Jack«) over.
Glass/Steagall-loven fra 1933 tvang banken til at opdele sine kommercielle bankaktiviteter og
investeringsbankaktiviteter. JP Morgan & Co. blev en kommerciel bank, og i 1935 skiltes
investeringsbankafdelingen fra som Morgan Stanley, der blev ledet af JP Morgan-partnerne Henry S.
Morgan (et barnebarn af J. Pierpont) og Henry Stanley. Morgan Stanley blev rige folks investeringsbank på
Wall Street.
I 1959 fusionerede JP Morgan med den langt større, men mindre indflydelsesrige Guaranty Trust
Company of New York, og dannede Morgan Guaranty Trust. Cirka 1969 etablerede banken et
bankholdingselskab, JP Morgan & Co., der ejede Morgan Guaranty Trust.
I 2000 blev JP Morgan opkøbt af Chase Manhattan Bank, som var det navn, som Chemical Bank antog,
efter at det havde opkøbt Chase (Chemical havde tidligere opkøbt Manufacturers Hannover). Efter

fusioneringen antog den kombinerede bank navnet JPMorgan Chase & Co.
I 2004, opkøbte JPMC Bank One of Chicago, en stor, superregional bank, som dengang blev ledet af
Jamie Dimon, Rothschild/Lazares operatør Sandy Weills tidligere protegé. Dimon er nu chefen for
JPMorgan Chase & Co.

Ødelæggelse af Det amerikanske System
De tre generationer af Morganfamilien og deres bank blev de førende britiske agenter i USA og synes at
have fået til opgave at ødelægge Det amerikanske System.
Banken fik efterhånden kontrollen over en hel rede af selskabsinteresser, inklusive General Electric og
U.S. Steel, jernbaner og andre. J.P. Morgan sr. Spillede en nøglerolle i den britiske operation, der er kendt
som Panikken i 1907, efter hvilken briterne konsoliderede deres magt over de amerikanske finanser.
Panikken i 1907 og de iscenesatte panikker som følge af finansiel krigsførelse, der gik forud, førte i 1913 til
dannelsen af Federal Reserve System ? hvor Morgan-interesserne spillede en stor rolle. J.P. Morgan sr. Døde
det år, og hans søn tog hans plads ved roret.
I løbet af denne periode i begyndelsen af det 20. århundrede opnåede Morgan-imperiet delvis ejerskab
og/eller betydelig kontrol over amerikansk industri, inklusive GE, US Steel, International Harvester, AT&T,
American Bridge og en samling jernbaner inklusive Atchison, Topeka og Santa Fe, Pennsylvania Railroad
og Northern Pacific. Det ser generelt ud til, at Morgan og hans kohorter kørte finansiel krigsførelse, der drev
store dele af amerikansk industri og jernbaner til fallit, overtog firmaer og gjorde dem til
markedsdominerende og konkurrencekvælende konglomerater.
Selvfølgelig opgav Morganfamilien aldrig deres internationale rolle og nære bånd til briterne. I
introduktionen til sin bog The House of Morgan, An American Banking Dynasty and the Rise of Modern
Finance skrev forfatteren, Ron Chernow, således: »Bankens udenlandske forbindelser, især til Det britiske
Kongehus, gav den en flertydig karakter og rejste tvivl om dens nationale loyalitet. De gamle Morganpartnere var finansielle ambassadører, og deres daglige forretningsaktiviteter var ofte knyttet tæt sammen
med statsanliggender. Den dag i dag (1990, -red.) er J.P. Morgan og Co. formentlig i tættere forbindelse med
verdens centralbanker, en nogen anden bank er det.«
Samtidig dyrkede Morganbanken forbindelser til USA?s politiske partier, især til demokraterne Al
Smith, formand for Det demokratiske Parti John Jakob Raskob og John W. Davis, Morgans advokat. Denne
bande inden for et demokratiske Parti gjorde deres yderste for at forhindre Franklin Delano Roosevelts
nominering i 1932, og, da det slog fejl og han blev valgt, deltog de i en konspiration med det formål at
organisere et militært statskup mod FDR gennem generalmajor Smedley Butler. Komplottet slog fejl, da
Butler sladrede og gik til medierne og Kongressen1 med historien.
Morgan opgav selvfølgelig ikke. Han var især forbitret over den behandling, han fik af Ferdinand
Pecora, anklageren, der angreb ham nådesløst ? opmuntret af FDR ? under høringerne om bankkorruption i
foråret 1933, som afslørede hans manglende betaling af indkomstskat og hans flåning af offentligheden til
gunst for sine venner. Alt imens Pecoras afsløring ikke sendte Morgan i fængsel, så behandlede den ham
med passende ringeagt. En vred Morgan sagde, at Pecora »opførte sig som en anklager, der forsøger at få en
hestetyv dømt.« Hvilket naturligvis var aldeles passende.

Finansspekulation

Efter Franklin Roosevelts død, og dernæst mordet på John F. Kennedy, var vejen åbnet op for en mere
dominerende rolle for en britisk bankier-stil.
I takt med, at industri blev mindre betydningsfuld, og den finansielle voldtægt steg, steg JPM?s
betydning som en betydningsfuld rollehavende. Et af deres primære mål var elimineringen af den forhadte
Glass/Steagall-lovs restriktioner, og i december 1984 lod JPMorgan en intern pamflet cirkulere, der var
udarbejdet af et team af husets egne økonomer under anførelse af William C. Dudley. Pamfletten med titlen
»Rethinking Glass-Steagall« (Glass-Steagall Genovervejet), gik ind for en offensiv med det formål at
nedbryde Glass/Steagall-loven og vende tilbage til før-FDR-æraen med hæmningsløs bankier-karteldannelse.
Alan Greenspan var dengang direktør i JPMorgan, og han skulle fremover komme til at spille den mest
enestående betydningsfulde rolle i fjernelsen af Glass-Steagall.
Som formand for Federal Reserve fra 1987 udtalte han sig offentligt til fordel for afmonteringen af
Glass-Steagall og begyndte at svække lovens beskyttende bestemmelser frem til 1999, hvor næsten alle dens
karakteristika blev tilbagekaldt med vedtagelsen af Gramm-Leach-Bliley-loven.
Med denne tilbagekaldelse blev JPMorgan hurtigt en vigtig faktor på derivatmarkedet ved ikke blot at
sælge dem, men også ved at udvikle nye derivattyper og yde planen politisk beskyttelse. Da LaRouchebevægelsen lancerede sin kampagne imod derivater i 1993, førte Mark Brickell som en af direktørerne i
International Swaps and Derivatives Association, (ISDA) an i forsvaret for derivater i Kongressen (og købte
også 25 eksemplarer af pamfletten om derivater, »Beskat derivatspekulation, spræng finansboblen,
genopbyg verdensøkonomien«, som blev publiceret af LaRouche-bevægelsens Avis The New Federalist). Til
trods for, at kongresmedlem Henry Gonzales (D-Tex.), formand for Husets Bankkomite, lykkedes det
Morgan og hans forbindelser at redde deres derivat-hasardspil.
Da Brooksley Born fra Commodities Futures Trading Commission vovede at så tvivl om dereguleringen
af derivater i 1998, rejste Federal Reserve-formand Greenspan og finansministeriets Robert Rubin og Larry
Summers sig mod hende, alt imens Brickell og ISDA anførte lobbyvirksomheden i Kongressen og truede
med at flytte forretningerne til London, hvis regeringen blandede sig.
I 1994 ? samme år, som Bankers Trust, der blev grundlagt af Morgan, grundlæggende set brød sammen,
en krise, der blev skjult bag afsløringer om, at den havde snydt sine modparter ? stod Morgan-bankieren og
britiske statsborger Blythe Masters i spidsen for det team, der udviklede ?credit default swap? (CDS). Nogle
få år senere startede Masters og hendes team sikkerheds-æraen ved at kreere et ?special purpose vehicle?
(?organ til særlige formål?), SPV, der opkøbte for omtrent 10 mia. dollar af bankens lån. Handelen, kaldet
BISTRO, blev grundlaget for syntetisk yderligt kautionerede gældsforpligtelser (CDO?er).

Bailout-redningspakker for over 1 billion dollar!
I marts 2008, da finanskrisen blev værre, gav Federal Reserve JPMC ca. 29 mia. dollar til at overtage Bear
Stearns. Da krisen eksploderede i september 2008, fik JPMorgan Chase en kontantindsprøjtning på 25 mia.
dollar fra TARP, og optog i perioden 1. december 2007 frem til juli 2010 lån for 391 mia. dollar fra Federal
Reserves midler til nød-redningspakker, samt for yderligere 319 mia. dollar gennem sit ejerskab af Bear
Stearns. I henhold til GAO-rapporten om revisionen af Federal Reserve fik JPMorgan Chase i alt 1.269
billion dollar.
Det er mange penge for en bank, der højlydt påstod, at den ikke havde brug for en bailout.
Morgan var nationens næststørste derivatbank, da den blev opkøbt af nummer ét på markedet Chase

Manhattan (med en beholdning på henholdsvis 9 bio. og 14 bio. dollar på tidspunktet for fusioneringen).
Den sammenlagte bank blev ubetinget markedets største, med ikke mindre end 99,2 bio. dollar på toppunktet
i andet kvartal af 2008. Ved slutningen af 2012 havde banken reduceret denne risiko til blot 69,5 bio. dollar!
John Hoefle, Steve Komm og Jeffrey Steinberg har alle bidraget væsentligt til denne rapport.

[1] Se Jeffrey Steinberg: »FDR?s 1932 Victory Over Londons Wall Street Fascists«, EIR, 4. april, 2008.
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