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Del. 1 

Indledning  
Man oplever næsten ikke en dag, hvor der ikke er artikler om Bitcoin eller andre kryptovalutaer. 
Og eftersom penge fylder en stor del i vores liv om vi vil det eller ej, kan man ikke undgå at finde 
det interessant. Som udgangspunkt vil jeg betragte bitcoin som værende penge, men denne 
opgave og analyse af bitcoin vil muligvis vise noget helt andet. 
 
Bitcoin blev opfundet i 2008 af Satoshi Nakamoto1 som et peer-to-peer system. Hvilket kort fortalt 
kan forklares som et system, hvor der sker udveksling af penge/valuta uden brug af ex. bank som 
mellemled.  
 
Inspirationen til afgangsprojektet har jeg bl.a. fundet i et udvalg af artikler om bitcoin. Artikler 
med overskrifter, som kan lede til opfattelsen af en science-fiction verden. Billioner af tab den ene 
dag og gevinster den næste, guldgravere og røvere, ja fantasien sætter stort set ikke nogen 
grænser, når det kommer til bitcoin.  
 
På det lidt mere seriøse plan diskuterer forskere/undervisere på højere læreanstalter, hvilke 
muligheder der er med produktet. Der kan analyseres og beregnes, men på nuværende tidspunkt, 
er det ikke muligt at sætte to streger under og fastlægge at sådan hænger det sammen. At 
forskere ikke har skabt konsensus om, hvor kryptovalutaerne vil føre os hen, gør emnet endnu 
mere aktuelt og lidt komplekst.  
  
Overskrifter som fortæller, hvor mange penge der er at tjene, kan på en måde virke ret 
skræmmende.  Man kunne tro, at der var noget ulovligt bag, når man tænker at risikoen for stort 
tab altid stiger, når muligheden for et højt afkast ligeledes er høj. 
Målet med opgaven er, at skabe en bedre forståelse for bitcoin og eventuelt komme med et bud 
på hvad vi kan forvente af fremtidens betalingsmiddel eller om det i det hele taget er fremtidens 
betalingsmiddel. 
 

                                                
1 Navn eller pseudonymet på den ukendte person eller personer der designede kryptovalutaen bitcoin. 
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Det er sundt at have en vis skepsis overfor kryptovaluta, på samme måde som vi havde en skepsis 
overfor dankortet, for på den måde at se om det vil have en berettigelse i samfundet. Der er nu 
gået snart 35 år siden dankortet blev introduceret, og i dag sætter danskernes brug af kontanter 
europæisk bundrekord. Af den unge generation (unge i alderen 15-29 år) er det blot 9 %, der 
anvender kontanter til betaling2. Checks er udgået som betalingsmiddel, så man må konstatere, at 
dankortet har haft sin berettigelse, skønt der var nogen som havde modsat opfattelse for 35 år 
siden. 
 
Det store spørgsmål er, hvor vi er på vej hen med kryptovaluta? Der er ikke nogen signaler som 
peger entydigt i en retning! På den hjemlige front har Karsten Ree meldt ud, at han ikke vil røre 
ved bitcoins; Citat ”Det er for tyveknægte”3.  En anden dansker medstifter af Saxo Bank Lars Seier 
Christensen menes, at have tjent et tocifret millionbeløb på salg af bitcoin. På den anden side er 
der stor forskel på de to danske rigmænd. Den ene lidt folkelig, og den anden anti 
jantelovstilhænger.  
På det institutionelle plan melder Saxo Bank, at bitcoin ikke blot er varm luft. Nordea og Sydbank 
har forbudt deres ansatte at handle kryptovaluta, hvilket har medført en sag anlagt af 
finansforbundet.  
 
Rækken af positive og negative historier omkring bitcoin er lang, og har som sagt været 
medvirkende til min interesse for emnet.  
 

Problemformulering 
 

Bitcoin er det fremtidens betalingsmiddel eller et spekulationsobjekt? 
 
Det er svært, at forestille sig en verden uden en form for valuta som betalingsmiddel. 
Penge/valuta har gennem tiderne gennemgået en spændende udvikling. Produktudvikling vil ofte 
være positivt ladet, da det ses som værende en forbedring i forhold til det allerede eksisterende. 
Det samme gør sig faktisk gældende, når det kommer til disruption.  

                                                
2 Analyse udarbejdet af Danmarks Nationalbank 8 december 2017. 
3 Karsten Ree vil ikke røre ved bitcoins: Det er for tyveknægte Finans 11/1-2018 
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Ordet disruption er relativt nyt, men teorien som bygger på disruptiv innovation blev faktisk 
introduceret af Joseph Schumpeter4 i 1942, som kreativ destruktion. Kendetegnet for kreativ 
destruktion er, at der skabes nye produkter og samtidig overflødiggøres andre. 
Der er dem som vil sige, at udviklingen kan påvirkes, men ikke stoppes. Det vil derfor være 
kernen, at bitcoin er skabt og allerede en del af den finansielle sektor. Spørgsmål der efterfølgende 
rejser sig;   
 

- Hvad kræves det, for at noget kan accepteres som værende et betalingsmiddel? 

- Hvad er formålet med valuta? 
- Hvorfor er der betalingsmidler som forsvinder? 
- Bitcoin er det penge, og har det en mulig fremtid? 
- Er det et spekulationsobjekt, som vil destruere sig selv som en boble? 

 
Jeg vil i opgaven søge, at få bekræftet eller afkræftet, om bitcoin har det, der kræves af et 
betalingsmiddel, og vil derfor i første del analysere på penge og valuta fra dengang, det hele 
begyndte. 
 
Der er egenskaber ved valuta og betalingsmidler, som bevirker at der sker en naturlig 
produktudvikling. Om bitcoin er en del af denne udvikling vil jeg ligeledes forsøge at finde svar på.  
 
Udfordringen er på en måde, at vi ikke kender mulighederne endnu, og derfor har svært ved at 
sætte begrænsningerne. Et effektivt betalingssystem er i dag lige så vigtigt for et land, som de 
bedste jagtmarker var for en stamme i stenalderen. Et spørgsmål om overlevelse og fremdrift. 

 

Afgrænsning 
 
Jeg vil i opgaven ofte henvise til blockchain teknologien, men det er ikke min hensigt at analysere 
blockchain teknikken. Beskrivelsen og analysen af blockchain teknikken kan forekomme 

                                                
4 Det karakteristiske for en kapitalistisk økonomi er ifølge Schumpeter den måde, den til stadighed fornyer sig på.  
 Hector Estrup: Joseph A. Schumpeter i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. april 2018 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=156530 
 

 



 8 

overfladisk, men dette skal ses som en bevidst afgrænsning i forhold til problemstillingen omkring 
bitcoin som betalingsmiddel eller spekulationsobjekt.  
 
Der findes i dag mere end 1.400 forskellige kryptovalutaer, men jeg har valgt at afgrænse mit 
projekt til bitcoin. Dette giver ligeledes god mening set i forhold til kildematerialet, som i 
overvejende grad henviser til bitcoin. Jeg vælger at afgrænse mig til bitcoin, da det var den første 
kryptovaluta og samtidig den største og mest eksponerede kryptovaluta. Bitcoin bygger på 
blockchain teknologien og trods megen modstand mod bitcoin er der ikke samme modstand mod 
teknologien. Jeg har ikke fundet det relevant for opgaven, at inddrage andre kryptovalutaer, som 
ligeledes baseres på blockchain teknologien. 
Jeg har samtidigt valgt at holde mig til bitcoin, da det ville blive for omfangsrigt, at inddrage andre 
kryptovalutaer og andre teknologier. 
Datamæssigt har jeg valgt at afgrænse mig fra at analysere på prisen for bitcoin. Jeg vil bemærke, 
at der har været store stigninger på bitcoin og hvad der ligger til grund for stigningerne. Men jeg 
afgrænser mig fra, at analysere på prisen på bitcoin i forhold til USD eller EUR. 
 

Teori og metode 
 
Teori 
 
Der ligger ikke nogen udløbsdato for betalingsmidler, og derfor vil vi ikke præcist kunne sige, 
hvornår pengesedler og mønter forsvinder og bliver udskiftet af en elektronisk valuta. Der er dog 
signaler som peger på, at det vil ske på et tidspunkt.  
Meget kort og enkelt kan det siges, at når en valuta eller betalingsmiddel er afløst af et andet, har 
elementer som sikkerhed, kontrol og tillid/mistillid været på bordet. Elementer som ligeledes vil 
komme på banen i denne opgave.   
 
Bitcoin befinder sig på nuværende tidspunkt et sted, hvor der er en sektor, som ikke har taget den 
til sig og samtidig heller ikke afvist den. Teknologien som ligger bag bitcoin (blockchain) har 
muligheder indenfor finansverden og det er uden tvivl det som gør, at bitcoin ikke er totalt afvist. 
Dette medvirker til, at der ikke er en teoretisk model som kan anvendes til projektet.  
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I opgaven vil jeg analysere tidligere tiders betalingsmiddel og deres værdi og anvendelse. Jeg vil 
skridt for skridt se på produktudviklingen indenfor den finansielle sektor, som så leder frem til 
bitcoin. 
I opgavens 5 del. vil jeg tage diskussionen, om bitcoin er en finansiel boble, da det ofte bliver 
bragt på banen. Jeg kunne have valgt at afgrænse fra dette aspekt, men ser det dog som 
værende ikke uvæsentligt, når vi taler bitcoin.    

 
Metode  
 
I første omgang en brainstorm omkring emnet, og hvad det leder til af tanker og spørgsmål. 
Efterfølgende google med stikord på begreber, som jeg har fundet mest relevante for denne 
opgave.  
Det har været en spændende udfordring, da emnet har vist, at der bliver forsket på området CBS 
& Finanstilsynet.  
 
På trods af, at bitcoin har eksisteret i mere end 10 år, er det overvejende de sidste par år, der 
rigtig er kommet opmærksomhed omkring emnet. Årsagen til det øgede fokus i medier og 
organisationer 5 skal ses i de store stigninger der har været på bitcoin. Skattespørgsmål, 
sikkerhed, regulering og en automatisk udvikling i samfundet. Flere organisationer havde sikker 
håbet og troet, at det ville være et forbigående fænomen, da det kan påvirke deres indtjening og 
eksistens.  
 
I min research af bitcoin emnet, har jeg foretaget en selektering, af hensyn til relevans til 
opgaven. Dvs. lokale nyheder fra Kina, Rusland, USA etc har jeg undladt i opgaven. 
Derudover vil der i opgaven tydeligt blive foretaget en afgrænsning, hvor det synes relevant.  
 
Vejleder Poul Kjær har ligeledes kommet med input til materiale og indfaldsvinkler til opgaven. 
  
I startfasen har der været overvejelse omkring interview af relevante personer til emnet.  
Finansforbundet har ikke ønsket at bidrage med yderligere ud over det som er tilgængelig på 
forbundets hjemmeside. 
 

                                                
5 Finanstilsynet, EBA, National Banken m.fl. 
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Finanstilsynet har bidraget med materiale, som er offentliggjort på nationalbankens og 
finanstilsynets hjemmesider.  Der forskes på kryptoområdet i finanstilsynet, men materialet er 
konfidentielt, og finanstilsynet har ikke ønsket at bidrage yderligere. Der kan derfor ikke 
fremlægges mulige løsningsmodeller på fremtidige udfordringer.  

 

Via artikler og fremskaffet materiale, har jeg konkluderet, at der er nok materiale til, at komme 
frem til en konklusion på opgavens problemformuleringen. 
Jeg vil diskutere synspunkter fremført af forskere og rapporter (nationalbanken & internationale 
anbefalinger)  
 
På nuværende tidspunkt er der ca. 1.400 forskellige slags kryptovalutaer. Opgaven vil have sit 
udgangspunkt i bitcoin og blockchain teknikken. Andre kryptovalutaer og teknikker kan blive 
nævnt, men ikke analyseret.  
 
 
Opbygningen af opgaven 
 
 
Opgaven vil have en klassisk opbygning. 
 
Del 1. Introduktion til opgaven, indledning, problemformulering, litteraturvalg, metode og 

struktur. 
 
Del 2.  Valuta/pengenes oprindelse og udvikling.  

Forskellige former for betalingsmidler. 
 
Del 3.  Bitcoin A, B, C.  

Et indblik i Bitcoin. Hvordan fungerer det og hvad er der sket indtil nu. 
 
Del 4.  Hvordan ser institutioner på bitcoin?  
 
Del 5. Bitcoin som spekulationsobjekt 
 
Del 6. Afslutning 
 Konklusion, perspektivering og litteraturliste 
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Del. 2 

Valuta 
I dette afsnit vil jeg se på valuta i et historisk perspektiv. Hvordan har valutaen ændret sig fra det 
vi først kender og kan kalde valuta og frem til i dag? Man kan næppe forstille sig en verden i dag 
uden penge. På den anden side, så handler det om, at kunne bytte en vare til en anden eller 
opbevaring af værdi, da det ville være en sand umulighed, hvis man skulle transportere rundt på 
sin formue 24/7. Men byttehandel vil nok være det første sted at starte. 
 

Byttehandel (Barter økonomi) 
 
Hvis man går tilbage til det tidlige menneske, vil man erfare at de første mennesker havde meget 
få behov. Dengang anvendte de blade og dyreskind som tøj og spiste frugter og kød. Dengang var 
der ikke det store behov for at bytte varer og ydelser, eftersom deres behov var meget 
begrænsede. Efterhånden dannede menneskerne stammer og grupper. Og grupperingerne 
specialiserede sig indenfor bl.a. jagt og fiskeri. Det var første trin i udviklingen af marslows 
behovspyramide.  
 
Behovet for mad, søvn og hvile skulle opfyldes. Dernæst skulle behovet for tryghed opfyldes, 
sikkerhed mod ulve og andre rovdyr. Derefter kommer opfyldelse af de sociale behov, at 
interagere med en gruppe. 
 
Med gruppedannelser startede menneskerne at udvikle andre evner end blot jage, spise og sove. 
Efterhånden som mennesker specialiserede sig i at lave spyd, tøj & lertøj og anden service opstod 
der et marked for handel. Folk rejste over store afstande for at købe og sælge deres varer. 
 
Byttesystemet havde sin ulempe, da man skulle finde en som ville købe det man ville sælge, men 
samtidig skulle vedkommende ville sælge lige præcis det man gerne ville købe. Altså var det ikke 
godt hvis man havde en ko, som man ville sælge for tre grise, hvis den som havde tre grise, ville 
købe to geder. Det kunne som sagt være en vis udfordring at finde den rette at handle med. 
Ydermere skulle man blive enige om prisen på den vare man nu vil købe eller sælge. I dag er det 
en del lettere, da alle varer og ydelser kan omregnes til penge.  
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I en bytteøkonomi er det ligeledes en ulempe, at det kan være meget svært at opbevare og 
bevare ens rigdom. Et stort lager af fisk vil hurtigt miste værdi, hvis fisken ikke nedkøles. 
Kvaliteten af de byttede varer var ligeledes meget ubestemmelig i fortiden, og det var derfor svært 
at bestemme om en handel var god eller dårlig. 
 
Byttehandelssystemet har været anvendt i århundreder, og selv opfindelsen af valuta har ikke sat 
en stopper for dette system. Et lille eksempel kan være, at naboen låner min stige, og giver mig et 
par øl som tak for lån. I næste uge sætter han måske en lampe op for mig, da han er elektriker. 
Til gengæld giver jeg ham en kasse æbler, da vi har et træ med så mange æbler som rådner, da 
vi har spist dem, vi kan og lavet kompot nok til hele vinteren. I krisetider ser man faktisk dette 
byttehandelssystem blomstre op.  
 
På internettet er der flere websider hvor det er muligt, at foretage handler, hvor der ikke 
involveres penge. Handelsbetingelser er der dog også at tage højde for.  
En af de mest fantastiske historier går på, at en mand satte sig for, at bytte sig frem til et hus. 
Manden startede med en blå clips og endte efter meget lang tids bytten frem og tilbage, med at 
eje et hus.    
 

Den første valuta 
 
Kineserne var de første, som kom med en form for valuta som var håndterbar i den forstand, at 
den faktisk kunne bæres. Kineserne anvendte ca. 1200 f. Kr. porcelænsskaller som penge.  
 
Andre primitive betalingsmidler6 som havskaller, dyretænder eller fjer er anvendt som 
betalingsmiddel mellem traditionelle samfund, men også råvarer eller eksportvarer af keramik, glas 
eller metal fra civiliserede centre, der i fjernereliggende samfund har tjent som en form for penge.  
 
Teorier om moderne penge går på, at de første primitive betalingsmidler var forløbere for de 
penge vi kender i dag. Man tildelte de primitive betalingsmidler en værdi på samme måde, som vi i 
dag tillægger en pengeseddel med et billede af Sallingsundbroen værdien 50 danske kroner.  

                                                
6 John Liep: penge - pengehistorie i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. februar 2018 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=274992 
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De primitive betalingsmidler kunne være pink strandskaller som havde en værdi måske svarende 
til en høne. 
 

Mønter i europa 
 
Kineserne var atter banebrydende, da de ældste kinesiske mønter7  fra 1. årtusinde f. kr. var 
mønter der efterlignede genstande, som man havde brugt som betalingsmidler tidligere. De mest 
kendte skulle være støbte spade- og knivmønter fra 1. årtusinde f.Kr.  
Fra ca. 221 f.Kr. anvendte man Cashmønterne, som næsten uændret blev anvendt indtil 
begyndelsen af 1900 vor tidsregning. Cashmønterne var støbt i gult metal og forsynet med et 
firkantet midterhul. Ofte blev de samlede på snore delt op i enheder af 10. 
 
Arkæologer har i næsten 5 årtier kæmpet i ruinerne af Sardes med at finde sandheden om Kong 
Krøsus guldskatte. Krøsus regerede i perioden fra 560-546 f.Kr. i Lydien, som i oldtiden dækkede 
ca. en fjerdedel af det nuværende Tyrkiet8.  Krøsus formue bestod af sølv fra minedrift, 
guldudvinding fra en nærliggende flod og samhandel med grækerne i vest og perserne i øst.  
Formuen blev anvendt til sponsorat af marmortemplet Artemis, som senere er blevet kendt som et 
af verdens syv vidundere. Senere forærede kongen fem ton guld til det græske Orakel i Delfi.  
 
På daværende tidspunkt var oraklet betragtet som værende en vigtig medspiller, når det kom til 
held og fremgang. En parallel kan ses i Thailand, hvor buddhistiske munke menes at give held og 
lykke til virksomheder, og selv når der er bygget en bro, anser man det som påkrævet, at få en 
munk til at velsigne broen. Fodboldklubben Leicester ejet af en Thailandsk rigmand blev velsignet 
af buddhistiske munke og vandt året efter det engelske mesterskab. 
 
Kineserne slog mønter i kobber, tin og bly, men grunden til at man tilskriver Lydierne æren for 
møntsystemets oprindelse skal findes i, at de var de første som formåede, at adskille guld fra sølv, 
så mønterne kunne laves af de rene metaller.  
Hvis mønterne blev blandede i legeringen risikerede man en devaluering. En devaluering i dag 
svarer ligeledes til, at værdien af valutaen mindskes.  

                                                
7 Jørgen Steen Jensen: kinesisk møntvæsen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 15. februar 2018 fra 
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=106342 
 
8 Verdens førstemøntsystem. Artikel Af Dan Frederiksen i Berlingske Lørdag d. 4 November 2000.  



 14 

Mønter som betalingsmiddel breder sig i perioden til Grækenland, Makedonien, Romerriget etc. Og 
ligeledes er det i denne periode, hvor man påbegynder at stemple konger på mønterne. 
 

Pengesedler9 

 
Som med mønter var det også Kina, der i ca. 118 f.Kr bliver de første til, at anvende pengesedler. 
De første blev lavet af læder, hvorpå man malede med farve.   
Pengesedler af papir dukkede først op mere end 900 år senere og igen var det kineserne som kom 
først. De første papirpengesedler var dog ikke lavet af træ som vi kender det i dag, men af 
planter, som blev opløst i vand og derefter tørret på et net.  
Kineserne trykte mange pengesedler, faktisk så mange, at de gik hen og mistede deres værdi og 
omkring 1455 gik pengesedlerne af mode i Kina, hvilket faktisk var flere århundrede før 
pengesedlerne dukker op i Europa.  
 
Mest naturligt er det for os i Skandinavien, at det er stater, som trykker pengesedler, men det 
kunne lige så godt være kommercielle banker.  Da Danske Bank købte Northern Bank i 2004 
overtog de samtidig retten til at trykke penge af den engelske krone.   
 
Danske Bank (Northern Bank) har sammen med tre andre banker siden 1929 haft ret til at trykke 
egne pengesedler. Danske Bank overgik i 2014 til at anvende Danske Bank logo og man vil derfor 
nu kunne komme ud for pengesedler i Storbritannien med Danske Bank logo og disse 
repræsenterer samme værdi som sedlerne trykte af Storbritanniens nationalbank, Bank of 
England. 
Banken har valgt at trykke sedler med kendte britiske erhvervspersoner, men hvis de ønskede 
kunne de i realiteten trykke med billede af H. C. Andersen.  
 
Pengene som Danske Bank trykker skal modsvares af værdier som banken har indestående i 
nationalbanken og det er ligeledes nationalbanken som bestemmer, hvor mange sedler der må 
trykkes.  
 

                                                
9 Kilde vedr. Pengesedler National geographic & Valutaens historie Af Mathias Duus Birkeholm, Kim Ratchke Jensen 
og Lasse From Tema om Bitcoin & Blockchain 
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Det skulle ifølge Danske Bank ikke give problemer, men det sker, at folk veksler deres Nordirske 
sedler til britiske før det tager til London, for at undgå at få afvist deres sedler selvom de er lige så 
gangbare. For Danske Bank er det ligeledes en form for reklame. Det viser, at banken er til stede i 
Nordirland og logoet bliver konstant eksponeret. 
 
Pengesedler kan betragtes som en form for værdibevis, at man har et krav. Tidligere har Danmark 
indgået i guldstandarden10, hvor der var en garanti for, at pengene kunne veksles til guld. Det 
svarer til, at Danske Bank skulle deponere guld for 3 mia., hvis de havde trykt pengesedler for en 
værdi af 3 mia. pund. 
 
USA havde forladt guldstandarden, men vendte for en periode tilbage efter 2. verdenskrig for som 
det sidste land at suspendere guldstandarden i 1971. 
Sverige var det første land i Europa med pengesedler udstedt af banker, hvilket skete i 1661. 
Første danske pengesedler bliver trykt i 173711 af dansk central bank. 
 
Den eneste civilisation, som ikke havde penge, er så vidt man ved det sydamerikanske inka-rige. 
Det ligger tilbage til 1438, hvor staten sørgede for alt, det fungerede lidt i stil med et kollektiv. Alt 
var gratis, men man skulle bidrage til fællesskabet.  
Der er ikke tale om barter/bytteøkonomi, men nok nærmere en afart socialisme. Ved 
barterøkonomi ville man kunne få ud fra hvad man kunne give.   
 

De første danske mønter 
 
Svend Tveskægs sølvmønt fra omkring år 995 er den ældste mønt i Danmark med kongens og 
landets navn. Produktionen var begrænset til allerhøjst 20.000 stykker. Der var prestige i at være i 
stand til at præge mønter, og vise, at landet hørte til det gode europæiske selskab. Mønterne var 
præget efter angelsaksiske traditioner, hvilket både kan skyldes, at møntmesteren Godwine var 

                                                
10 Kilde gyldendal lexikon; guldfod, guldstandard, monetært system, som knytter værdien af et lands mønt til prisen på 
guld og omfanget af landets pengeudstedelse til udviklingen i centralbankens beholdning af guld. Tidligere tiders 
møntsystemer anvendte ofte både sølv og guld i samme møntfod, men det gav problemer, fordi værdiforholdet mellem 
guld og sølv ikke var konstant, og i 1600- og 1700-t. anbefalede mange økonomer med stigende styrke overgang til 
guldfod for at bremse en overdreven udstedelse af penge og en heraf følgende inflation. Guldfoden blev set som et 
system, der kunne sikre en høj grad af prisstabilitet, fordi pengenes værdi blev knyttet til produktionsomkostningerne 
for guld, som var bestemt af langsomt bevægelige faktorer uden for politisk indflydelse. 
11 Gyldendal Leksikon; dog udstedtes i 1713 under Store Nordiske Krig de første danske pengesedler. 
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angelsakser, og fordi vikingerne havde tæt forbindelse med England gennem herredømmet over 
Danelagen12. 
 
Valuta og penge har den egenskab, at de kan anvende som byttemiddel, dvs. anvendes som 
betalingsmiddel i en handel. Valuta og penge er ligeledes kendetegnet ved, at de kan nummereres 
og tælles. Deling af valuta og penge er et kendetegn, som må siges at være en stor fordel. Kan 
man forestille sig, at der kun var en pengeseddel som havde værdien 50 kr. eller en mønt med 
værdien 1 kr.? Det kunne give en del udfordringer, hvis ikke det var fordi, vi snart ikke bruger 
fysisk valuta mere. Selv kryptovaluta deles op i forskellige enheder 1 Bitcoin eller den mindste 
enhed en ”Satoshi”.  
 
Der hvor man kan argumentere for en forskel i Valuta og penge, er om de kan formå at bevare sin 
købekraft. Penge som guld og sølv mønter eller penge bundet op på en guldstandard vil bevare sin 
købekraft. Hvorimod Fiat penge13, som i henhold til ECB er defineret som penge, som er erklæret 
lovligt betalingsmiddel og udstedt af en centralbank, men i modsætning til penge som kan 
omveksles til guld, kan fiat-penge ikke omveksles til en bestemt enhed guld. Papiret de er trykt på 
er på sin vis værdiløst, men accepteres alligevel som betaling for varer og tjenesteydelser, da der 
er tillid til, at centralbanken kan holde pengenes værdi stabil over tid.  
Med Fiatpenge, som Danmark ligeledes anvender, er der et krav mod nationalbanken og dermed 
også staten. Hvis centralbankerne ikke kan holde værdien forholdsvis stabil, vil folk miste tilliden 
og Fiat-penge vil ikke blive accepteret som betalingsmiddel. Anvendelsen som 
værdiopbevaringsmiddel vil ligeledes forsvinde. Fiat-penge har ikke nogen indbygget værdi, det 
har varepenge (penge bundet op på ex. guld). 
 
De fleste mennesker vil uden tvivl tænke på de fysiske penge, når der tales om valuta. Men de 
fysiske penge udgør i dag en meget lille procentdel (4 pct. i 2014) af den samlede mængde 
valuta14.  Penge kan ligeledes eksistere på bankkonti i form af dataposteringer. Digitale kontanter 
eller elektroniske penge som er relativt nyt i Danmark, men kendes fra bl.a. Apple pay. Her er der 
tale om direkte debiteringer, altså overførsler hvor kontanter ikke er involveret. Det er på 

                                                
12 Danmarkshistorien.dk Danelagen (oldengelsk Dena lagu) betyder et område i det nordlige og østlige England. 
Begrebet, der betyder ”dansk lov”, optræder første gang i de skriftlige kilder i begyndelsen af 1000-tallet. Betegnelsen 
bruges ofte til at beskrive de områder, der kom under dansk herredømme fra sidste halvdel af 800-tallet og mere bredt 
om de områder, hvor skandinavisk indflydelse gjorde sig gældende i løbet af vikingetiden. 
13 Fiat penge stammer fra latin fiat, som betyder ”Lad det ske”.  
14 Kilde Danmarks Nationalbank 
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nuværende tidspunkt muligt at handle på nettet, ved pølsevognen og hvor man nu kan tænke sig, 
uden at gøre brug af kontanter. Men der er mellemled i form af en bank eller betalingsenhed.  
 
Valutaer som Bitcoin betragter den Europæiske Centralbank ikke værende penge, dette set ud fra 
et juridisk synspunkt.  
Valuta er en accepteret form for penge, som er udstedet af nationalbanker eller regeringer og 
cirkulerer i økonomien. Valuta anvendes som et medie til udveksling for varer og serviceydelser og 
kan ses som basis for handel.   
 
Penge menes at have eksisteret i sin simple form siden 9000 f. kr. I dag ville det ikke være 
naturligt, at betragte det som penge, men på daværende tidspunkt var husdyr at betragte som 
penge. Man byttede måske en ko for 3 grise, eller en gris for 2 høns.  
Det var byttehandel og på sin vis var det som i dag udbud og efterspørgsel som bestemte prisen. 
Hvis der er meget få køer, og det er det der efterspørges, så vil det som en naturlig ting drive 
prisen på køer op. En ko kan give mælk, som kan forarbejdes til ost, kan anvendes i marken og 
som avlsdyr.  

Penge 
 
Bitcoin opfylder definitionen for penge, men Bitcoin er en kryptovaluta som eksisterer uden at 
været centralt styret af en centralbank eller andet organ.    
Penge anses at have tre funktioner; Penge er betalingsmiddel, en måleenhed og en måde at 
opbevare værdier på15,  og derudover nævnte man tidligere en fjerde funktion, som var pengenes 
rolle, som den enhed gæld kan opgøres i.  Bitcoin opfylder fuldt ud de tre funktioner, men i 
juridisk forstand accepteres bitcoin ikke af den danske nationalbank eller banker på europæisk 
plan.  
 
Valutaen er stadig relativ ung og derfor ikke fuldt ud integreret som betalingsmiddel i samfundet, 
men den er på vej og den anvendes ligeledes som måleenhed og opbevaring af værdi. Det kan 

                                                
15 Den store danske ”leksikon”. Med henvisning til den oprindelige analyse af pengenes funktioner af den britisk 
økonom William Stanley Jevons  1.9.1835-13.8.1882.  
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argumenteres for, at der reelt set ikke er noget værdi i Bitcoin, men på samme måde kan det 
argumenteres for, at der ikke er nogen værdi i Fiat penge.  
Fiat penge bygger kun på tillid, hvis tilliden forsvinder -  forsvinder værdien ligeledes. Danske 
kroner understøttes dog af national banken, og dermed er der værdi i den danske Fiat valuta. 
 

Effektive betalingsmidler 
 
Mønter og sedler er gennem tiderne skiftet ud, for at skabe mere tillid til betalingsmidlet.  
Derudover er det også uhensigtsmæssigt, hvis man eksempelvis skulle gennemføre en hushandel 
med en stor pose penge.  
 
Effektive betalingsmidler kan sammenlignes lidt med transportmidler! En hestetrukket vogn, eller 
en F-1 racer transportmidler som ligger milevidt fra hinanden. Effektive økonomier har brug for 
betalingsmidler som følger med alt andet i samfundet. Når teknikken gør, at penge kan overføres 
på sekunder, vil vi som borgere og virksomheder ikke være tilfreds med overførsler som tager 
dage.  
 
I hele verden er der enighed om, at guld og sølv er værdifuldt, men meget upraktisk vil det være, 
hvis guld og sølv var det eneste betalingsmiddel. Internethandel ville ikke længere kunne lade sig 
gøre, da betaling med guld og sølv vil være besværligt hvis ikke man kunne have en bank eller 
andet mellemled som kunne stå inde for handlen.  
 

Plastic penge og dankort 
 
I midt 1960érne kom den første og måske en af de største revolutioner indenfor betalinger. 
Udviklingen af computere medførte, at banker og finansielle selskaber kunne gøre deres 
bogholderi elektronisk.  Det var ligeledes i 1960érne at plastickort som betalingsmiddel blev 
introduceret i USA og ligeledes kom til kontinentet. Med plastickortene fulgte kreditvurdering, da 
der var tale om forbrug af fremtidige penge fra forbrugerens side.  
Udstederne af kreditkortene ville på deres side sikre betalingerne retur og foretog derfor en 
kreditvurdering af kunderne.  
 
Teknologien medførte efterhånden, at der kunne laves debetkort, som i realiteten betød, at der 
kun blev hævet/betalt med penge til rådig på kort/konto. I Danmark var det mest banebrydende 
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introduktionen af dankortet i 1983, som gjorde folk fri for kontanter. I starten var dankortet et 
debetkort, men det blev hurtigt opdateret til visa/dankort med indbygget kredit. Dankortet er det 
eneste nationale betalingskort, som er sikret ved dankortloven16.  

 
Dankortet har nu lagt 35 år bag sig, og havde det ikke været for dankortloven, ville det måske 
være droppet for et nyt med gebyr. Indtil dankortloven i 1999 stod bankerne for drift og 
vedligeholdelse af kortet. I 2005 indførte erhvervsminister Bendt Bendtsen et gebyr på 50 øre pr. 
transaktion til at dække udgifter til vedligeholdelse af kortet. Gebyret skabte så meget ballade, at 
det kun en uge efter bortfaldt, mod at regningen blev delt mellem bankerne og butikkerne.   
 

Handel på internettet  
 
I midt 1990érne begyndte internettet at tage hastige skridt mod den almene befolkning. 
Grundstenen til internettet blev lagt af det amerikanske forsvar i 1960érne. I starten var 
internettet en række computere bundet op mod hinanden i efterretningstjenester i USA. 
Efterfølgende blev universiteter koblet på netværket og fra midt 90érne tog den kommercielle del 
over, aviser, rejsebureauer og webshops. Første internethandel i Danmark blev foretaget i 1999, 
og i løbet af det år blev der foretaget ca. 88.000 transaktioner.  
 
Der sker i dag en sammensmeltning og disruption, hvor ny teknologi bliver afløst af den næste i et 
tempo, som forbrugeren dårligt kan følge med i. Som eksempel er man i Sverige begyndt med en 
chip som betaling for togtransport. Chippen skydes ind under huden og togpersonalet kan ved 
hjælp af en scanner aflæse chippen, og dermed konstatere at der er betalt for rejsen.  
 
Teknologien med chippen, som skydes ind under huden stammer på samme måde som internettet 
fra det amerikanske militær. I første omgang var ideen, at kunne spore soldater som var faldet i 
kamp. Chippen skulle fungere som et elektronisk hundetegn. Senere i forløbet er der kommet flere 
muligheder, hvor vi kun har set overfladen. Muligheder, som personlig beregning af medicin, som i 
traditionel forstand vil blive ordineret efter personen højde, drøjde etc. Med chippen vil det være 
muligt, at ordinære en mere præcis mængde medicin. 
 

                                                
16 Loven sikrer et fælles kort til alle danskere. Sikkerheden vedligeholdes og opdateres. Loven gældende frem til 
31.12.2019. 
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Fiat penge 
 
Eftersom der ikke længere er lande som har deres valuta bundet op mod guldstandarden, kan det 
dermed konstateres, at alle landes valuta er Fiat penge. Fiat penge er den valuta som et land/stat 
udsteder. Det vil sige den valuta, som et land har vedtaget som værende lovligt betalingsmiddel. 
Fiat valuta er som sagt ikke bakket op af nogen form for værdi, og der er teoretisk set ikke nogen 
sikkerhed i valutaen. I praksis har vi set Grækenland være tæt på at gå bankerot, og Argentina er 
på ved mod deres anden bankerot.  
 
Lidt praktisk kan man også se sådan på det, at i Danmark bliver alle priser opgjort i kr. og ører, 
vores lønninger bliver opgjort i kr. og enhver situation man kan forestille sig det vil det være kr. 
som gør sig gældende og ikke bitcoin, Euro eller nogen anden form for valuta. En standard 
indenfor penge, på samme måde, som vi er enige om liter og meter mål.17 

 

Delkonklusion 
Vi er nu kommet lidt tættere på hvad valuta er og hvordan valuta har udviklet sig gennem tiderne. 
Tillid og kontrol til betalingsmidler gennem tiderne har ført os til, hvor vi er nu. Hvis verden havde 
stået stille og vi ikke havde udviklet os som vi har, ville der ikke være tale om bitcoin eller andre 
kryptovaluta.  
 
Strandskaller og perler var ok, da menneskerne ikke viste bedre om værdiansættelse.  Men 
svindlere så uden tvivl en mulighed for, at tilegne sig rigdom på uærlig vis og nedbrød derved 
tilliden til skaller og perler som betalingsmiddel. 
Mønter og sedler har ligeledes været angrebet fra den mørke side. Tilliden til værdien af 
betalingsmidlerne er ikke udelukkende brudt af forbrydere. Der er set eksempler, hvor konger har 
støbt guld og sølvmønter med lavere ægthed, og derved nedsat værdi og tillid til 
betalingsenheden. I dag er det ikke et spørgsmål om indhold af guld og sølv, men spørgsmål om 
tillid til valutaen, og her især at den er stabil. Det er de færreste, som ønsker en valuta, som i 

                                                
17 På dette område adskiller UK og USA sig fra bl.a. de Nordiske lande. 
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morgen kan være værdiløs. Det svarer lidt til en byttehandel, hvor ex. det er fisk der modtages for 
en nybygget stol. Hvis fisken ikke spises i dag er den måske fordærvet i morgen.   
 
De første plasticpenge kom som benzinkort og købekort. Her var der tale om forbrug baseret på 
tillid til, at forbruget efterfølgende blev betalt tilbage. Da der var tale om kredit kom kreditscoring 
nu ind i billedet. Bankerne efterlignede benzin og kreditkortene og i Danmark fik vi dankortet i 
1983, som 16 år senere kunne anvendes som betalingsmiddel på internettet. 
 
Bitcoin opfylder ikke definitionen på valuta, da valuta er udstedt af nationale banker eller 
regeringer. Valuta anvendes som betalingsmiddel for varer og serviceydelser. På den baggrund 
kan det konstateres, at bitcoin ikke kan gå som valuta.  
Penge derimod anses at have tre funktioner; Penge er betalingsmiddel, en måleenhed og en måde 
at opbevare værdier på18  og tidligere en fjerde funktion, som var pengenes rolle som den enhed 
gæld kan opgøres i.  Bitcoin opfylder de tre funktioner og definition for penge. Men Bitcoin er en 
kryptovaluta som eksisterer uden styring af centralbank eller andet organ.    
Efter at have defineret penge og valuta, vil jeg herfra lade de to smelte sammen i et.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Den store danske ”leksikon”. Med henvisning til den oprindelige analyse af pengenes funktioner af den britisk 
økonom William Stanley Jevons  1.9.1835-13.8.1882. 
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Del. 3 

Bitcoin fra A - Z 
I 2009 kommer Bitcoin som den første kryptovaluta bygget på et såkaldt blockchain system. 
Bitcoin er blevet efterfulgt af op mod 1.400 andre kryptovalutaer. Det er ikke udsædvanligt, at der 
kommer flere forskellige modeller på markedet, når der sker noget nyt. I 1970érne da 
videomaskinerne kom på markedet var der flere forskellige typer, VCR, VHS, Betamax & Video 
2000 og udfaldet af den krig blev, at VHS blev den globale standard. Det er ikke usandsynligt, at 
der indenfor kryptovaluta ligeledes vil ske en form for udskilning. Det er ikke nødvendigvis Bitcoin 
som bliver en vinder i det fremtidige valutaspil, og det er heller ikke sikkert at det bliver 
kryptovaluta som bliver fremtidens betalingsmiddel (valuta).  Historisk set er der sket en kæmpe 
udvikling fra barter økonomier frem til i dag og det ville være mærkeligt, såfremt vi på 
betalingsområdet ramte kanten og ikke ville se ændringer herfra. 
 
Jeg vil i denne del af opgaven forsøge, at give et indblik i Bitcoin. Hvordan fungerer blockchain 
teknologien som bitcoin bygger på og lidt reaktioner på bitcoin. 
 
Satoshi Nakamoto som menes at stå bag Bitcoin har skrevet et Whitepaper. 
Der findes mange forskellige udledninger af The whitepaper til bitcoin og forklaringer om hvordan 
det fungerer. Jeg vil som sagt komme med min udlægning af ”the whitepaper” hvor hovedvægten 
vil være lagt på relationen til valuta. 

 
Whitepaper kan opfattes lidt som en business case, der fortæller om en virksomhedsgrundide. 
 
Satoshi Nakamoto opstillede The Whitepaper som en række budskab, hvor jeg vil uddrage de 
elementer som jeg finder relevante for opgaven. 
 

The Whitepaper 
 

Introduktion 
Satoshi Nakamoto skaberen af Bitcoin så en udfordring i transaktioner på nettet, hvor banken 
fungerer som en tredjepart (køber, sælger og bank som mellemled).   
Ifølge Satoshi Nakamoto har det traditionelle elektroniske system nogle svagheder.  
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Svagheder, som i nogle tilfælde kan betragtes som fordel for forbrugeren. 
 
- Transaktioner kan tilbageføres, da banker er mellemled i forbindelse med uoverensstemmelser 
(tredje led). For forbrugeren er det en fordel, såfremt der er en reel uoverensstemmelse, det skal 
komme forbrugeren til gode som den svage part.  
- Transaktionsomkostningerne forøges grundet bankernes intervention. Dette er et problem i 
forbindelse med levering af en ikke-reversible tjeneste eller vare. En vare som ikke kan 
tilbageleveres kunne være et sæt tegninger udført af en arkitekt eller billeder til litografisk 
anvendelse. Bankernes intervention øger transaktionsomkostningerne, og dette kan ses som et 
problem i forbindelse med små transaktioner på ex. 30 – 100 kr. Omkostningerne i forbindelse 
med små handler bliver fordyret grundet bankernes omkostninger og indblanding.  Satoshi mener 
på sin side, at der sker for meget svindel i det etablerede transaktionssystem. Systemet bygger til 
en vis grad på tillid til mellemledet (banken). Satoshi vil skifte det tillidsbaserede elektroniske 
betalingssystem ud med et kryptografisk system (baseret på blockchain teknologien).  
 
Det ny system Bitcoin tillader direkte transaktion mellem to parter som havde de stået overfor 
hinanden med varer og valuta i hånden.  
 
Bitcoin systemet vil se således ud19:  
1. Peer -to-peer betaling via et online netværk 
2. Afskaffelse af tredjepart (bank eller ex. pay pal) og erstatning af tillid med verifikation. 
3. Transaktioner vil være irreversible. Dette vil ifølge Satoshi Nakamoto beskytte sælgerne mod 
svig. Escrow20 mekanismer kan implementeres for at beskytte købere. 
4. En peer-to-peer distribueret tidsverificerende server vil generere matematisk bevis på 
transaktionens kronologiske rækkefølge. Systemet er sikkert, så længe ærlige deltagere kollektivt 
styrer mere computerkraft end angriberne / hackere. 
 
Ifølge Satoshi Nakamoto er verifikationen/kontrol bedre frem for tillid til en tredjepart.  At 
transaktionerne er irreversible mener Stoshi Nakamoto ligeledes skaber en tillid til at 
betalingssystemet er robust.  

                                                
19 Kilde Bitcoin.com Bitcoin whitepaper: A Beginner´s Guide. Egen oversættelse og fortolkning. 
20 En escrow er en kontraktlig aftale, hvor en tredjepart modtager og udbetaler penge eller dokumenter til de primære 
handlende parter med udbetalingen afhængig af vilkår. Vi kender problematikken fra ejendomshandel, hvor der kan 
oprettes en bankgaranti, som frigives ved overdragelsesforretningen.  
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Der er altså tillid til et system og mistillid til tredjeparten kan man dermed konkludere.   
For det andet minimerer irreversibilitet svig, hævder han. Decentraliserede computere ville vise 
den nøjagtige rækkefølge af disse irreversible transaktioner, hvilket skaber brugernes tillid til, at 
optegnelserne i det elektroniske revisionsspor, blockchainet, er gyldige og præcise. 
 

Transaktioner 
I dette afsnit af The Whitepaper beskriver Nakamoto den elektroniske transaktionsprocess 
blockchain. En elektronisk mønt (Coin) består ifølge Nakamoto, af en kæde af digitale signaturer. 
Ejerne tegner en hash (#) for den foregående transaktion og tilføjer en offentlig nøgle til den ejer 
til slutningen af mønten.  Forskellen på encryption, encoding & hashing vil jeg ikke komme 
nærmere ind på, men jeg har som bilag til opgaven vedhæftet en forklaring. 
 

Man kunne få den tanke, at mønten eksisterede overalt, eftersom det jo kan ses overalt. Det var 
ikke lige Nakamotos ide. Nakamotos mønt kan sammenlignes med en pakke, som underskrives 
ved døren, inden den sendes til en videreforsendelses adresse. Forskellen er, at den offentlige 
tilgængelige regnskabsbog er placeret på pakken, som så vil vise hele historien om alle tidligere 
leverancer af samme pakke. Oplysningerne indeholder alle tidligere oprindelsesadresser med 
tidsstempler om, hvor og hvornår leveringen fandt sted. 
 
Man kan forestille sig en check eller pengeseddel, som stemples med ejer og tidsstempel hver 
gang den skifter ejer. Historikken bevares hele vejen igennem. Al historikken fungerer som et 
bogholderi og skal sikre, (ifølge Nakamoto) såvel modtager som hele netværket at 
leverancer/transaktioner er nøjagtige og sikre. 
 
En udfordring ifølge Nakamoto er det dobbelte forbrugsproblem. Problematikken, hvor en ejer af 
en Bitcoin sender den samme mønt til to forskellige personer. Løsningen på dette problem, hvor 
der ikke er ex. bank som mellemled, vil være at transaktionerne offentliggøres. Derudover skal alle 
deltagere i netværket, holde sig til samme tidslinje, på den måde er der enighed om historikken.    
 
Såfremt aftale omkring tidlinje og historie overholdes, kan senere betaling med samme mønt 
betragtes som ugyldig og svigagtig. Handlen vil på sin vis fungere lidt som en tinglysning, hvor 
samme genstand ikke kan pantes to gange. Mønten er tidsstemplet og vil derfor ikke kunne 
sendes igen til en anden. 
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Tidsstempel af transaktionerne (hash) 
Uden at gå for meget i dybden med processerne kan det siges, at der i nettet foretages der 
tidsstempler af transaktionerne, som er med til at sikre overførslerne. Hvert tidsstempel indeholder 
den tidligere tidsstempel i sin hash og der bliver således skabt en kæde indeholdende de tidligere 
transaktioner. Tidsstemplerne beviser eksistensen af dataene og man kan sammenligne det lidt 
med et track and trace system, hvor pakken hele tiden kan spores og historikken ligeledes kan ses 
med tidsstempel.     
 
Konklusionen på the whitepaper af Satshi Nakamoto lyder 21; 
Det elektroniske betalingssystem peer-to-peer bygger på et netværk af koder som i netværket 
godkendes for at få transaktionen gennemført. Den godkendelse som finder sted i netværket er 
medvirkende til, at der ikke er brug for et dyrt mellemled som banker eller anden tredjepart.  
 

Blockchain sådan virker det  
 
Den underlæggende teknologi bag Bitcoin er blockchain. Blockchain er i dag en teknologi, som 
ligeledes anvendes indenfor landbrug, sundhed, banker og logistik.  
Den simple definition på blockchain er ifølge professor Roman Beck 22 ”En offentlig ledger23, som vi 
alle deler, som vi alle kan læse, men som en individuel enhed ikke kan manipulere”. Sophie Holm 
& Alexander Avanth beskriver det ligeledes på denne måde citat ”Blockchain kan sammenlignes 
med en database. En database der fastholder en kontinuerlig voksende liste af indtastninger (også 
kaldet transaktioner).  Indtastningerne fordeles blandt alle aktører, der har adgang til netværket. 
Pålideligheden ved en sædvanlig digital database er betinget af mellemmanden, og det system 
databasen ligger på.  Blockchain gør mellemmandens rolle overflødig ved at distribuere databasen 
til alle i netværket.” 
Transaktionerne gemmes i nummererede såkaldte blokke (blocks). Ud over transaktionen 
indeholder hver blok et tidsstempel og en reference eller kæde (chain) til den tidligere blok (Block 
chain)24. For at manipulere med data vil det kræve, at data skal ændres i hver enkelt blok 
simultant. På en måde umuligt, men når man tager i betragtning, at der er udviklet 

                                                
21 Kilde oversat fra  Bitcoin.com ”Bitcoin whitepaper. ABeginner´s Guide”  
22 Citat fra Blockchain-revolution: Sådan fungerer tidens mest hypede teknologi. Artikel af Magnus Boye Tirsdag 12 
juli 2016. I Version2.dk 
23 Ledger kan oversættes til hovedbog/regnskabsbog. 
24 Jf. Blockchain – hvad er det, hvordan bruges det og hvorfor er den vigtig. Finans Invest 01 2018 
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supercomputere, som på nogle områder overgår den menneskelige evne kan det ikke helt 
udelukkes. 
Se eksempel på en blockchain overførsel 

25 

 
Sophie & Alexander nævner i deres indlæg26 flere eksempler på databaser/områder hvor 
blockchain allerede har gjort sit indtog eller muligvis vil kunne gøre det. Eksempelvis nævnes 
Estland, hvor det er blevet muligt at oprette sig som e-borger i deres e-Residens blockchain 
(svarende til et elektronisk cpr register). Et andet eksempel er Honduras, hvor deres offentlige 
landeregistersystem er ved at blive flyttet over på blockchain.   
 
Blockchain systemet skal ikke ses som noget skræmmende, som i løbet af kort tid, vil kunne vælte 
helt rundt på etablerede virksomheder eller brancher. Forudsigelsen fra Sophie og Alexander går 
mere på, at det vil være en glidende overgang, som vil kræve teknologi, systemer og brancher er 

                                                
25 Illustration hentet på https://medium.com/@divjyot.cse/what-is-blockchain-9126b45d8f0 
26 Finans Invest 01 2018 
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parate. Hvor hurtigt det kommer til at gå er der vist ikke nogen som tør spå om. Nokia som i sin 
tid var verdens største producent af mobiltelefoner kunne ikke se fremtiden i smartphones og på 
få år var de færdige i branchen. Det viser lidt om hvor hurtigt det kan gå. 
 
Danmarks nationalbank med Lars Rohde og Hugo Frey Jensen i spidsen har klart meldt ud, at 
Bitcoin ikke bliver en valuta vi kommer til at se træde igennem i fremtiden i Danmark. Men 
samtidig melder Hugo Frey ud, at blockchain teknologien er interessant selv for nationalbankens 
side. Flere landes nationalbanker taler om en fremtidig e-valuta og på dette område er Sverige 
langt fremme. Det kunne være et alternativ til guldbarer, at opbevare formuer i blockchain som 
kunne registreres i Nationalbanken. 
 
Sophie & Alexander forklarer blockchain som et system af fire elementer, der tilsammen kan skabe 
uendelige blockchaintyper. 
 
De fire elementer forklares som;   
Platform & Protokol: omhandlende design af inklusion, belønning27 og programmer på platformen. 
Der underliggende protokol i en blockchain følger særligt indkodede regler, der er afstemt mellem 
alle aktører. Se afsnittet om snydere, hvad der sker, såfremt reglerne ikke overholdes.  
 

Uforanderlighed:  Uforanderlighed handler om, at enhver forandring/transaktion på blockchainen 
kodes og fordeles til alle netværket dette foregår ved hjælp af en konsensus mekanisme, hvilket 
forklares nærmere i afsnittet om ”mining”.    

Gennemsigtighed: Dette kommer sig af, at transaktionerne efterlader et spor eller adresse over 
tidligere kæder. Kan sammenlignes med en pakke som sendes rundt i verden og hvor man til 
enhver tid vil kunne se hvor den tidligere har befundet sig. Modstandere af bitcoin holder på, at 
der er for meget anonymitet, hvorimod tilhængere taler om en pseudoanonymitet, eftersom der 
efterlades spor af de tidligere ejere.  

Ansvarlighed: Som det sidste element omhandler systemets sikkerhed, og hvilke forbeholdte 
rettigheder der eksisterer på blockchain. Med systemsikkerhed menes de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er indbygget på protokollen, og som garanterer, at systemet kan 
køre videre ved evt. server downtime, og at netværket i al sin aktivitet udviser fortrolighed og 

                                                
27 Se afsnittet om mining 
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autencitet. Med forbeholdte rettigheder menes der, at blockchainen Gennemsigtighed og 
eventuelle krav håndhæves efter reglerne bestemt i Platform & Protokol. 28  

 

Grave efter digitalt guld 
 
Som jeg tidligere har været inde på, var det Satoshi Nakamoto, som opfandt blockchain 
teknologien for at understøtte kryptovalutaen Bitcoin. Teknologien kan dog anvendes i mange 
andre henseender end det finansielle.  Hovedbogen som Roman Beck nævner i den simple 
forklaring af blockchain er et kerneelement. Det er i hovedbogen (databasen), at vi finder 
blockchain-indholdet uanset om vi taler kryptovaluta, kontrakter eller andet. Alle der er med i 
blockchain-netværket, har en kopi af den delte hovedbog, som ikke kan ændres uden 
konsensus/enighed af en majoritet af enheder i netværket.  
I tilfældet Bitcoin er enhederne udgjort af minere, der med computerkraft29 graver efter Bitcoins.  
 
Mining eller guldgravning fungerer ved, at minerne stiller computerkraft til rådighed for 
kryptotransaktioner mellem brugerne af kryptovaluta i netværket. Når transaktionen, som minerne 
har medvirket til er overstået, bliver minerne belønnet med en lille portion af de kryptovaluta, som 
mineren har bidraget til at flytte rundt på.  
Guldgraverne kan efterfølgende anvende deres Bitcoins til at handle andre valuta, veksle til fiat 
penge eller handle pizza (hvis pizzeriaet tager mod Bitcoins). 
Guldgraveriet foregår stort set automatisk, når først graveren har sat sit udstyr (program) op. 
For at tilføje nye blokke til kæden (blockchain), kræves der enighed blandt minerne. Enigheden 
opnås via en konsensusalgoritme, som er baseret på en hasinggåde, som minerne konkurrere om 
at løse. Hasing30 kan sammenlignes lidt med at kryptere et dokument eller tekst, men der en 
forskel, som bedst forklares ved en sammenligning (se bilag vedhæftet opgaven).  
 

Omkring konsensus i blokchain har jeg fundet en forklaring af Jacob Stenum Czepluch, som er 
udvikler i blockchain virksomheden Brainbot31.  Konsensus varierer, men et eksempel kunne være 
et system, hvor der tages to primtal og ganger dem med hinanden. ”Ud fra resultatet skal minerne 

                                                
28 Citeret fra Finans Invest 01 Februar 2018 
29 Ekstra Bladet skriver en artikel tirsdag 30 januar 2018, om Østeuropæere, som hamstrer grafikkort for, at tjene penge 
på mining  
30 Kilde: Image Courtesy: blog.witness.org, w3.org, unixwiz.net Se Hasing forklaret i bilag vedlagt opgaven 
31 Fra artiklen Blockchain-revolutionen: Sådan fungerer tidens mest hypede teknologi. 
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brute force regnestykket32  indtil man finder de to primtal, der er de rigtige to primtal. Det tager 
ca. 10 minutter at løse gåden på Bitcoin blockchain. Dette tidsrum kaldes også for bloktid. Hele 
formålet er at mindske muligheden for snyd, da informationen som indgår i blokken bliver 
godkendt af et stort antal computere. Da der er en økonomisk gevinst ved at godkende 
oplysningerne i blokkene er heller ikke svært at tiltrække minere. Det øger sikkerheden i 
netværket via en konsensus om at blokken er godkendt. 
 
Hvis man vil lave en overførsel af et antal Bitcoins, vil de blive lagt i en transaktionspool og 
transaktionen vil først blive udført, når den næste blok bliver fundet. Du kan dog ikke være sikker 
på, at din transaktion kommer med i næste blok, da der er et transaktionsgebyr som går gennem 
mineren og hvis dit gebyr er mindre end det mineren har sat som sit minimum, vil din transaktion 
gå videre til den næste block. 
 

Udelukkelse af snydere 
 
Minere som forsøger via falske tranaktioner, at sende Bitcoins til egen konto opdages af resten af 
netværket, som kan se at transaktionen ikke er i transaktionspoolen. Netværket straffer snyderen 
ved, at danne en fork, som sender snyderen ud på en falsk blockchain. Grenen (fork) som 
snyderen blev sendt ud på vil stille og roligt dø ud, da der ikke længere vil være konsensus om 
blokken.  
Som et pejlemærke siges det, at Google har 5 %33 af den kraft der skal til for, at ændre den sidste 
transaktion på Bitcoin blockchainen. Det kan diskuteres, hvor præcist det er, men ifølge professor 
Roman Beck giver et godt praj om hvor meget computerkraft der skal til. 
 
Som et eksempel på arbejde med blockchain kan nævnes Maersk der sammen med IBM arbejder 
på et system, som i fremtiden vil kunne styre shippingsystemet. Systemet vil modsat Bitcoin, som 
anvender en offentlig åben blockchain, bruge en et privat og lukket alternativ. Ved nedbringelse af 
omkostningerne menes det at kunne øge verdenshandlen med ca.15 %34.  Besparelsen opnås, da 
dokumentarbejdet vil blive langt mere fleksibelt og sikkert med et blockchain system. Køber, 
sælger, transportør, toldere og alle som i dag af den ene eller anden årsag ønsker/kræver adgang 
til dokumenterne vil i femtiden få adgang via en unik nøgle. På samme måde som med Bitcoin vil 

                                                
32 Dvs. forsøge alle muligheder indtil det korrekte opnås. 
33 Version2.dk 12/7-2016  
34 Kilde www.maersk.com 
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sikkerheden øges og dokumenterne godkendes. Og forsøg på svig vil blive afvist.  En 
shippinginteressent vil kunne definere den næste blok, de andre interessenter vil stadig godkende 
at de data blokken indeholder er korrekte. Hassing ledet beskrevet for Bitcoin i de offentlige 
blockchains behøves derfor ikke.  

 

Hacking af netværket & eliminering af kryptorøveri 
 
Eftersom data ikke ligger et sted, men hos alle i hele netværket, gør det systemet sikkert og 
meget svært at hacke. I den virkelige verden svarer det lidt til, at en røver for at få udbytte skal 
ind i alle filialer (hele netværket). Eller et andet eksempel vil være, at alle dine familiebilleder ikke 
blot opbevares på en harddisk, men der opbevares en kopi hos hvert et familiemedlem. På den 
måde vil det være mere end usandsynligt, at alle billeder gik tabt på samme tid.   
 
I virkelighedens verden med Fiat penge, er det svært at tilbageføre tiden til før røveriet fandt sted.  
Hvis røverne slap afsted med en masse penge og de ikke var mærkede, må de siges at være tabte 
for banken. Sådan er det ikke i kryptoverden. I kryptoverden er der faktisk en mulighed for at 
flertallet kan eliminere et røveri. Hvis netværket er basseret på konsensus, vil det være muligt for 
netværket at foreslå en forgrening, således vil et tyveri til en fiktiv/snydekonto kunne elimineres i 
form af konsensus i netværket. Det svarer lidt til, at man ved et traditionelt bankrøveri kunne sige, 
at de stjålne penge ikke længere var brugbare. Det kan man hvis man kan nå at ligge en 
farvepatron mellem pengene.  
 
Delkonklusion 
 
Bitcoin er skabt som en udfordring til det etablerede banksystem på nettet. Satoshi Nakamoto 
anser det som værende et problem, at transaktioner med banken som mellemled kan tilbageføres. 
Muligheden for tilbageførsel, er en fordel for forbrugeren. Satoshi mener dog, at der sker for 
meget svindel i det etablerede transaktionssystem.  
Satoshi vil skifte det tillidsbaserede elektroniske system ud med et kryptografisk system baseret på 
blockchain teknologien.  
 
Afskaffelse af tredjepart mod en erstatning med en stærk verifikation. 
Irreversible transaktioner til beskyttelse af sælger og til beskyttelse af forbruger/køber en 
mulighed for indførelse af escrow mekanismer. 
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Del. 4 

Bitcoin og institutionerne 
 
Formålet med denne del af projektet er, at analysere Bitcoin set fra myndighedsrollen.  
 
Jeg har i projektet beskrevet og analyseret penge helt tilbage til den spæde tid, hvor barter 
økonomi startede og blev disruptet af strandskaller, mønter, sedler, kreditkort og nu måske 
virtuelle valutaer.  
 
I et moderne samfund indgår der en række myndigheder, som hver især bidrager til, at samfundet 
fungerer bedst muligt.  
 
Jeg har her tænkt mig, at inddrage en række myndigheder og se på problematikker der kan opstå 
relateret til bitcoin.    
 
Danmarks Nationalbank; Hvilken rolle spiller banken for samfundet og hvordan ser banken på 
bitcoin/cryptovaluta? Og hvordan ser nationalbanken på fremtiden.  
 
Finanstilsynet; Finanstilsynets rolle i forhold til nationalbanken, de kommercielle banker og 
borgerne. 
 
Danmarks Nationalbank35 
 
Nationalbankens hovedopgave er, at fastholde et sikkert betalingssystem understøtte den 
finansielle stabilitet og via valuta- og pengepolitikken at sikre stabile priser36. 
 
Den danske valuta- og pengepolitik har ligget fast siden 1982 hvor Poul Schlüter tog over som 
statsminister efter daværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen.  

                                                
35 Danmarks Nationalbank har 3 direktører i direktionen. Lars Rohede kgl. Udnævnt Per Claussen og Hugo Frey Jensen 
udnævnt af repræsentantskabet indstillet af bestyrelsen.   
36 Kilde. Analyse. Danmarks Nationalbank 15. December 2017 
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I de efterfølgende ca. 35 år har Danmark grundet fastkurspolitikken afskåret sig fra brugen af 
devaluering/revaluering som finansielt instrument. 
 
Danmark er ikke euroland, men deltager til en vis grad i ECB samarbejdet.  
 
Som det fremgår af figuren ”Det Europæiske System af Centralbanker, ESCB”, deltager Danmark i 
”Det generelle Råd”. Danmark opfylder kravene i Eurosystemet også kendt som 
konvergenskravene.  
 
Årsagen til, at jeg fremdrager konvergenskravene er, at de spiller en stor rolle i forhold til den 
danske krone kontra en virtuel valuta som Bitcoin. 
 
Kravene: 
 
Prisstabilitet: Et medlemsland skal holde en inflationstakt på et niveau, så den ikke overstiger 
inflationstakten i de tre medlemsstater, som har de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, 
med mere end 1,5%. 
 
De offentlige finanser: For de offentlige finanser gælder, at Det årlige underskud ikke må overstige 
3% af BNP og den offentlige gæld må ikke overstige 60% af BNP. 
 
Valutakurs: Valutakursen for medlemslandet skal overholde ERM II, hvilket vil sige max. udsving 
på +/- 15% i forhold til Euroen. Danmark har dog forpligtet sig til et snævrere bånd på max. +/- 
2,25%.  
 
Langfristede rentesatser: De langfristede rentesatser må ikke overstige de tilsvarende renter for 
medlemsstaterne med de bedste resultater hvad angår prisstabilitet, med mere end 2 %. 
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37  
 
 
Bitcoin er ikke penge 
 
Danmarks Nationalbank afholdt 18 marts 2014 en pressekonference, hvor nationalbankdirektøren 
Hugo Frey Jensen fremførte, at bitcoin ikke er penge. 
 
Argumenterne Hugo Frey fremfører er bla. at der ikke er nogen national udsteder bag valutaen. 
Hugo Frey sammenligner valutaen med glasperler, da den heller ikke har nogen brugsværdi på 
samme måde som guld og sølv har det. Den virtuelle valuta stige eller falde voldsomt i løbet af 
kort tid, da den ikke er forankret i noget. Det hele handler om udbud og efterspørgsel.  
 
Hugo Frey oplyser ligeledes, at bitcoin ikke er omfattet af indskydergarantiordningen eller 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Forbrugeren er overladt til sig selv og løber en stor risiko, men 
der var på daværende tidspunkt ikke foretaget nogen regulering, da brugen af bitcoin var 
forholdsvis begrænset. 
 

                                                
37 Kilde. Danmarks Nationalbank 
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I computerworld bringes der 24 0ktober 2017 en artikel, hvor nationalbanken ca. 3 år efter holder 
fast i, at Bitcoin ikke er penge.  
 
Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. 2014 
 
I Danmarks nationalbanks 1. Kvartalsoversigt for 2014 skriver Anders Laursen og Jon Hasling 
Kyed38 om virtuelle valutaer. 
 
I første omgang definerer Anders & Jon virtuelle valutaer som citat; ”Virtuelle valutaer er enheder 
til betaling, der ikke er udstedt af en centralbank, og som typisk kun foreligger i elektronisk form”. 
 
Anders og Jon tager med virtuelle valutaer udgangspunkt i Bitcoin på samme måde, som jeg har 
valgt at gøre det med denne opgave, da Bitcoin er en af de mest omtalte og mest omsatte 
virtuelle valutaer.  
 
Hvilke funktioner skal være opfyldte for, at der kan tales om penge 
 
Omkring penge/valuta kommer Anders og Jon med tre grundlæggende funktioner, som skal være 
opfyldt, for at der kan tales om penge. De tre funktioner har jeg tidligere været inde på som 
værende;  
 

- Valuta/pengene skal kunne anvendes til køb og salg af varer og serviceydelser og i den 
forstand kræves det at de er accepteret som betalingsmiddel af en bred kreds.  
 

- En anden funktion er ifølge Anders og Jon, at Valutaen/pengene skal kunne fungere som 
en måleenhed. Når prisen på en vare eller serviceydelse skal bestemmes er det i Danmark 
ikke til diskussion, at den altid vil kunne opgøres i kroner og ører. 
 

- Den sidste funktion, som Anders og Jon taler om er, at den skal kunne anvendes til 
opsparing. Omkring opsparing forstås, at værdien ikke forringes væsentligt over tid. 

 
 
 

                                                
38 Ansat i Betalingsformidlingskontoret 
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Det vil faktisk give mening, at indskyde virtuelle valutaer i denne forbindelse.  
 

1) Virtuelle valutaer herunder Bitcoin kan kun anvendes til køb og salg af varer i en meget 
smal kreds (få butikker/virksomheder). Men dermed ikke sagt, at det ikke på sigt vil kunne 
lade sig gøre. Som argument, kan man se på hvor hurtigt det gik med mobilepay. I starten 
var det ikke mange steder det kunne anvendes, men i løbet af kort tid havde stort set hele 
den danske befolkning hentet appen og i dag er det størstedelen af alle erhverv, som 

accepterer mobilepay. 
 

2) Det vil kunne diskuteres, om Bitcoin kan fungere som en måleenhed. På nuværende 
tidspunkt er det de færreste, som hurtigt vil kunne omregne deres arbejdsindsats til Bitcoin 
eller køb af dagligvarer for den sags skyld. Men igen vil jeg hurtigt indskyde, at det ikke 
skal kunne udelukkes. I finans kunne man 14 december 2017 læse om Nikolaj Rosenthal, 
som den første sportsudøver til, at blive aflønnet i bitcoins. 
 

3) Den sidste faktor som Anders og Jon omtaler, at valutaen skal kunne anvendes som 
opsparingselement. På dette område vil det ligeledes være muligt, at fremdrage Bitcoin fra 
en anden side.  De som var hurtigt på banen og fik investeret i Bitcoin, vil uden tvivl have 
haft et pænt afkast. Sammenlignet med en opsparing i kroner vil Bitcoin have været den 
bedste opsparing. Med det forbehold, at der ikke er købt da Bitcoin var på sit højeste.  

 
Hvordan ser nationalbanken på virtuelle valutaer? 
 
Anders og Jon betragter virtuelle valutaer som et alternativ til penge. I første omgang forkaster de 
dem ikke, men omtaler dem som et betalingsmiddel med den forskel til eksempelvis kroner, at de 
ikke er udstedt af en centralbank og heller ikke anerkendes som et lovligt nationalt 
betalingsmiddel.  
 
De virtuelle valutaer vælger Anders og Jon at dele op i tre undergrupper, hvor den første ikke 
tildeles den store værdi, da den overvejende anvendes på sociale netværk og online computerspil.  
 
Den anden gruppe virtuelle valutaer tilegnes heller ikke den store betydning, men kan anvendes i 
den virkelige verden. Denne virtuelle valuta kender vi også som bonus point. Bonus point ex. som 
en form for loyalitetsprogram, hvor man optjener point ved at handle i bestemte butikker (Matas, 
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tøjeksperten etc.) eller rejse med star alliancen. Optjente bonus point, kan så efterfølgende 
anvendes til at købe rejser eller andre produkter. 
 
Den sidste gruppe som omtales, er virtuelle valutaer som kan købes og sælges for Fiat penge.  
Den store forskel er, at de virtuelle valutaer i den sidste gruppe ikke er udstedt af en overnational 
myndighed. Dette leder naturligt hen mod reguleringen af de virtuelle valutaer.  
 
 
Regulering af valuta 
 
Fiat penge som danske kroner og engelske pund går under vil være reguleret af 
betalingstjenestedirektivet og e-pengedirektivet i Europæisk sammenhænge. De europæiske 
direktiver har Danmark knyttet op på den danske betalingstjenestelov, som havde virkning fra 
2009.  Betalingstjenesteloven er blevet afløst af ny betalingslov med virkning fra 2018.  
 
Hvis Bitcoin var udstedt af den danske nationalbank ville de være reguleret af 
betalingstjenesteloven39. Dette er som sagt ikke tilfældet og set fra nationens side problemet, at 
der mangler regulering på dette område. 
 
Hvis der havde været en udsteder bag Bitcoin, ville valutaen kunne karakteriseres som værende et 
betalingssurrogat som defineres i betalingstjenestelovens § 102. 
 
Betalingssurrogater betegnes ifølge forbrugerombudsmanden som; ” Et betalingssurrogat er en 
betegnelse for elektroniske systemer, der gør det muligt at betale for varer eller ydelser.” 40 
 
 
Kryptovalutaer set fra Nationalbanken41 
 
Karsten Biltoft indleder sit indlæg i samme stil som jeg har gjort med denne opgave, med 
overskrifter omkring kryptovalutaer som bjergtager enhver.  
 
Trods bjergtagelsen maner Karsten Biltoft til besindelse og stopper gentagne gange op, for at 
skille elementerne ad.  

                                                
39 Nu betalingsloven 
40 Definition hentet på forbrugerombudsmanden.dk 
41 Udledning af indlæg. Af Vicedirektør Karsten Biltoft på Finans Danmarks brief kryptovalutaer – fremtid eller boble, 
1. februar 2018.  
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I første omgang fremtidens teknologi på den ene side og kryptovalutaerne på den anden. 
Dernæst stiller Karsten spørgsmålet, om kryptovaluta vil være fremtidens betalingsmiddel eller et 
investeringsobjekt42.  
 
Svaret på spørgsmålet giver Karsten Biltoft i form af grafen, der viser Bitcoins volatilitet i forhold til 
$ mod DKK/USD. Det ses tydeligt, at DKK/USD i en periode på et år ikke på noget tidspunkt har 
haft udsving over 2%. Hvorimod Bitcoin//USD ofte har svinget med over 5% og ligeledes har haft 
nogle signifikante udsving på helt op til plus 2o% og minus 15%. Dermed siger Karsten Biltoft, at 
Bitcoin mangler et klart element i forhold til den danske krone Stabilitet.  
 

 
 
Pengetyper   
 
Jeg vælger som en del af denne opgave, at tage et tilbageblik på penge/valuta. Karsten Biltoft 
tager et kik fremad og analyserer på kontanter, Bankindskud, kryptovalutaer og digitale 
centralbankpenge (e-kroner kunne være et eksempel). 
 
Jeg er på sin vis ikke uenig med Karsten Biltoft. Der er voldsomme udsving på kryptovalutaer. Men 
argumentet holder ikke i forhold til, at forkaste kryptovalutaer på den baggrund. Spørgsmålet er 
om de store udsving på kryptovalutaer kan kontrolleres. Det forholder Karsten sig ikke til. 

 
                                                
42 At der er sammenfald med Karsten Biltofts spørgsmål ved indlægget med problemformuleringen i denne opgave er 
en tilfældighed. 
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Et godt betalingsmiddel 
 
Karsten Biltoft fremhæver 4 egenskaber for et betalingsmiddel, som jeg kort vil gennemgå 
nedenfor. 

 
Værdifast 
 
Når et betalingsmiddel er værdifast skaber det tillid blandt brugerne. Hvis vores kroner var som is, 
ville anvendelsen hurtigt ophøre. Med værdifastheden er der en forventning om, at værdien ikke 
taber sin værdi over natten. Statsobligationer44 har ligeledes egenskaben, af at være værdifast, da 
det ikke hører til normalen, at stater går konkurs/bankerot.  
 
Skulle der knyttes en bemærkning til værdifasthed af Fiatvaluta i et historisk perspektiv, kan det 
konstateres, at der har været eksempler på valuta som har tabt sin værdi i en signifikant fart. 
Dette er sket for danske kroner, D-mark og russiske rubler.     
 

                                                
43 Illustration fra Karsten Biltofts indlæg 
44 Med undtagelse af ex. Græske statsobligationer. 
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Bredt accepteret 
 
Betalingsmiddelet skal være bredt accepteret for, at det kan karakteriseres som værende et godt 
betalingsmiddel.  Danske kroner er bredt accepteret selvklart i Danmark, men bevæger vi os 
udenfor de danske grænser vil valutaer som EUR, USD og GBP være langt bedre og i visse tilfælde 
vil danske kroner ikke være accepteret som betalingsmiddel udenfor de danske grænser.  
 
Effektivt 
 
Verden er i konstant udvikling og det som vi tidligere betragtede som værende hurtigt er i dag 
langt fra godt nok. Lokale overførsler kan i dag ske i løbet af få sekunder. Og netop denne 
overførselshastighed er et element, når der ses på fremtidige betalingsmidler. Cross border 
overførsler er endnu ikke gearet på samme måde som lokale overførsler, men internationalt er det 
noget som har fået opmærksomhed.  
 
Sikkert 
 
Det sidste element, som Karsten Biltoft fremdrager for, at et betalingsmiddel bliver godt, er 
sikkerheden.  
 
Sikkerheden omkring de penge, som vi hver især opbevarer i vores lomme/pung står vi til dels selv 
til ansvar for. Og den valuta, som vi opbevarer i danske pengeinstitutter er ved lov sikret op til 
100.000 EUR svarende til ca. 750.000 DKK. Ved indførelse af digitale centralbankpenge, vil vi være 
dækket ind, da vi vil have en fordring mod den danske nationalbank. Bitcoin og andre 
kryptovalutaer er ikke udstedt af nogen stat og der er derfor heller ikke nogen fordring. Vi har med 
kryptovaluta ikke nogen modpart, som vi kan søge os godtgjort af på dette område mangler der et 
sikkerhedselement.  
Tilhængere af kryptovalutaer vil på deres side, henvise at kryptovaluter med det rette setup, vil 
kunne have en langt større sikkerhed end fiat valuta. 
 
Stillet overfor de 4 krav til et godt betalingsmiddel, er Karsten Biltofts konklusion, at kryptovaluta i 
forhold til DKK ikke er værdifast, bredt accepteret eller effektivt. Sikkerheden står lidt åben, men 
altså et klart nederlag for kryptovalutaen til DKK ifølge Karsten Biltoft.  
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Skat 
 
Hovedopgaverne for skat er, at ligning45 samt opkrævning af skatter og afgifter. Når det kommer 
til spørgsmålet, om noget er skattepligtigt eller ej, er det skatterådet som ved anmodning vurderer 
beskatningsspørgsmål. 
 
Omkring Bitcoin og det skattemæssige spørgsmål har jeg valgt at fremdrage nogle væsentlige 
punkter, som daterer sig fra december 2017 til marts 2018.    
 
Tilbage i december 201746 bliver skatterådet47 anmodet af skattemyndighederne om, at vurdere 
spørgsmålet om beskatningen af gevinster ved salg af bitcoin. Skatterådet havde tre år tidligere 
vurderet, at gevinst/tab ved køb og salg af bitcoin ikke var skattepligtigt. Spørgsmålet var uden 
tvivl rejst med baggrund i de store stigninger der havde været på bitcoin gennem året. Bitcoin blev 
tilbage i 2014 handlet for få USD og blev ikke på daværende tidspunkt taget seriøst.  
 
Partner i KPMG Acor Tax Peter Rose Bjare kritiserede skat for at være sent ude med deres for-
spørgsmål, da det kunne have store skattemæssige konsekvenser og i sidste instans teoretisk set 
kunne medføre straffeansvar. 
 
I FinansWatch kan man 13 december 2017 læse, at Svenske og finske skattemyndigheder jagter 
bitcoingevinster. Mens skatterådet i Danmark ser på spørgsmålet omkring beskatning af bitcoin, 
har de svenske skattemyndigheder fastlagt, at bitcoingevinster skal beskattes som kapitalindkomst 
med en sats på 30%. Finland har ligeledes besluttet sig for en kapitalbeskatning og har allerede 
opnået skatteindtægter på hvad der svarer til ca. 22 mio. kr.  
 
14 december 201748 
Skattemisteren udtaler sig, at han ikke vil tage stilling til bitcoin problematikken før skatterådet er 
kommet med en afgørelse.  
 

                                                
45 Ansættelse af den årlige skattepligtigeindkomst for personer og virksomheder 
46 Sagen fremgår af artikel i FinansWatch 8 december 2017 
47 Skatterådet som består af 19 medlemmer, hvoraf 13 er udnævnt af skatteministeren og 6 valgt af folketinget er den 
øverste myndighed før landsskatteretten. 
48 Artikel i Finanswatch. Skatteministeren udtaler sig om bitcoin 
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Skattemisteren fremhæver dog tre ting omkring virtuelle valutaer, som skal overvejes nærmere. 
Ministeren ser udfordringer omkring; 

- Bitcoin kan bruges til at understøtte kriminalitet 
- Spørgsmålet omkring beskatning af gevinst/tab 
- Diskussionen omkring strømforbruget 

 
Et interessant aspekt er her, at virksomheder som Apple og Google er ved at etablere sig i 
Danmark og strømforbruget vil være voldsomt, men der vil ligeledes være tale om arbejdspladser. 
Der er ikke nogen arbejdspladser direkte forbundet med bitcoin mining. Miljømæssigt vil det være 
en belastning uanset om Apple eller private personer har et stort strømforbrug. 
 
23 januar 2018 
Advokatfuldmægtig i Horten Payam Samarghandi blander sig i diskussionen omkring beskatning af 
gevinst ved handel med bitcoin. I en artikel i Computerworld sammenligner Payam bitcoinsagen 

med Uber-chaufførerne, som ligeledes blev skattepligtige. Der var nu truffet en afgørelse i 
skatterådet. Afgørelsen læner sig op ad spekulationsbegrebet. 
  
9. marts 201849 
Skatterådet er kommet frem til det resultat, at der skal betales skat af en eventuel gevinst ved 
køb/salg af bitcoin. Skatterådet er kommet frem til, at en gevinst vil være skattepligtig som 
personlig indkomst og samtidig vil et tab kunne trækkes fra som et ligningsmæssigt fradrag. 
Formanden for skatterådet Hanne Søgaard Hansen forklarer rådets konklusion som, hvis man har 
købt bitcoin, vil det typisk være spekulation i skattemæssig terminologi. Spekulation er 
skattepligtig. Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert tilfælde og i samme åndedrag ligger 
skat vægt på, at folk løber en risiko, da der er stor fare for tab på kort sigt, så en stor risiko som 
skatterådet advarer folket mod at løbe. 
  
Følgende gør sig gældende i skatterådets afgørelse; 

• Der skal veksles om til fysisk valuta, for at skat kan opkræve skat af gevinsten 
• Skat står stadig overfor en udfordring, når det kommer til kontrol af indberetning af gevinst 

og tab, men skat henviser til bankerne som samarbejdspartner. Både gevinst og tab som 
hovedregel skal indberettes til skat. 

                                                
49 Kilde Finans 9.3.2018 & News.dk/avisen.dk 9.3.2018 
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• Der findes endnu ikke en måde, hvorpå skat kan kontrollere tab og derfor foreligger der en 

omvendt bevisbyrde.  
• Den omvendte bevisbyrde gør sig ligeledes, når det kommer til spørgsmålet omkring 

spekulationshensigten.   
 

14 marts januar 2018 
Advokatfuldmægtig Henning Boye Hansen, skatteekspert og chefkonsulent i revisionshuset BDO 
udlægger konklusionen fra skatterådet på en sådan måde, at køber af bitcoin har til hensigt, at 
opnå en gevinst. 

 På den baggrund, vil der altid være tale om spekulation. Citat ”Når man vurderer, at det er 
spekulation, så kan man næsten ikke komme uden om, at der i alle tilfælde vil være tale om 
spekulation. Med denne argumentation er alt spekulation.”    

Henning Boye mener på baggrund af skatterådets afgørelse vil det være næsten umuligt for 
borgeren, at bevise at der ikke er tale om spekulation. 

Yderligere kommer Henning Boye Hansen med kritik af skatteberegningen. Afgørelsen kommer 
frem til, at gevinster beskattes med en marginalskat på ca. 53 %, hvorimod værdien af tabet kun 
opgøres til 27%. Gevinsten eller beskatningsgrundlaget opgøres efter princippet om 
værdiforskellen mellem den første købte og den seneste solgte. Det vil sige et lagerprincip, hvor 
der kan opstå lidt af en opgave omkring dokumentationen, såfremt der sælges i flere omgange ex. 
daytrading.  

Finanstilsynet & EBA50 
 
Finanstilsynet 
 
En af de myndigheder som fra starten af projektet blinkede som værende vigtig, når det kommer 
til betalinger og finansielle produkter er finanstilsynet. 
 
Indledningsvis tog jeg kontakt til Lars Hougaard som er placeret i kontoret fro Fintech, 
betalingstjenester og Governance. 
 

                                                
50 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
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Der arbejdes på fortrolige projekter omkring kryptovaluta, som derfor ikke vil indgå i dette projekt. 
Finanstilsynet spiller dog en alt for stor rolle til, at den vil kunne udelades af dette projekt. 
 
Finanstilsynets opgaver 
 
Finanstilsynet har til opgave at føre tilsyn med den finansielle sektor51.  Finanstilsynet fører tilsyn 
med, at virksomhederne har tilstrækkeligt kapital i forhold til den risiko virksomheden bevæger sig 
på.  
 
Lovgrundlaget for finansielle virksomheder er (FIL), lov om finansiel virksomhed som finanstilsynet 
fører tilsyn med om den bliver overholdt.  Ud over at føre tilsyn med, at loven overholdes, er 
finanstilsynet ligeledes medvirkende til at udforme lovgivningen på det finansielle område og 
udsteder bekendtgørelser på dette område. 
 
Når det kommer til tilsyn af den finansielle sektor med eventuelle digitale valuta gør følgende sig 
gældende iflg. Lars Branders fra Finanstilsynet citat ” Som landet ligger nu, er de rene 
kryptovalutaer ikke omfattet af den finansielle regulering. En token kan, udover at være en 
kryptovaluta, indeholde egenskaber som gør, at den bliver omfattet. I det omfang vil denne token 
være omfattet af den gældende regulering, herunder det finansielle tilsyn udført herfra.” 
 
Som sidste hovedopgave har finanstilsynet, at formidle information af relevans til relevante parter 
indenfor den finansielle sektor. 
 
Kort fortalt er Finanstilsynets opgaver 
 

- At føre tilsyn med den finansielle sektor 
- At forberedende lovgivningsarbejde 
- At formidle information52 omkring den finansielle sektor. Informationsformidling 

 
 
 
 
 
 

                                                
51 Dette dækker bredt over pengeinstitutter, pensions og forsikringsselskaber mfl 
52 EU tiltag, nøgletal, vejledninger etc 
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Finanstilsynets samarbejdsaftaler 
 
Finanstilsynet har en samarbejdsaftale med SØIK53, som har til hensigt at sikre en effektiv 
retsforfølgelse i tilfælde af overtrædelse af FIL. SØIK og Finanstilsynet samarbejder omkring 
opklaring og udveksler information for at sikre en høj kvalitet i sagsbehandling og 
opklaringsarbejde. Oplysninger omkring hvidvask og terror går til SØIK, som foretager det videre 
efterforsknings arbejde. 
 

Finanstilsynet har ligeledes en samarbejdsaftale med Danmarks Nationalbak, som jf. aftalens § 1 
har følgende formål 54 ; Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet varetager hver især centrale 
opgaver i forhold til finansielle virksomheder og markeder. De er derfor enige om at styrke deres 
løbende samarbejde. Denne samarbejdsaftale har fokus på følgende områder:  

• gennemsigtighed omkring samarbejdet 
• øget effektivitet gennem klarere arbejdsdeling med udgangspunkt i kompetencedelingen 
• administrative lettelser 
• videns- og informationsudveksling på relevante områder  

Denne samarbejdsaftale skal også ses som supplement til samarbejdsaftale mellem Danmarks 
Nationalbank, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet (Departementet og 
Finanstilsynet) om samarbejde om finansiel overvågning, jf denne aftales § 10.  

Samarbejdet sker således i respekt af dette bredere samarbejde og dettes formål og principper, 
herunder om ikke at tilsidesætte parternes ansvars- og kompetenceområder og 
tavshedsforpligtelser. Det betyder, at Finanstilsynet kun kan videregive oplysninger, som det 
gennem sin virksomhed bliver bekendt med, såfremt dette er nødvendigt for Nationalbanken i 
dens egenskab af pengepolitisk myndighed eller i dens overvågning af betalingssystemer. Det 
betyder ligeledes, at Nationalbankens rolle som uafhængig centralbank ikke påvirkes af aftalen.  

Finanstilsynet om kryptovalutaer 
 
Finanstilsynet følger 15 februar 2018 op på en advarsel fra Europæisk side mod kryptovaluta. 
 

                                                
53 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Det tidligere bagmandspoliti. 
54 Uddrag fra samarbejdsaftalen mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet 
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Finanstilsynet støtter en advarsel udsendt af EU´S finansielle tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og 
ESMA55 omkring kryptovaluta. I advarslen lægges der vægt på, at der er stor risici forbundet ved 
handel med kryptovaluta og finansielle produkter relateret til kryptovaluta. Advarslen slår ligeledes 
på argumenterne som vi kender fra Danmarks Nationalbank, at handel med kryptovaluta ikke er 
omfattet af den finansielle regulering og forbrugeren derfor ikke er dækket af beskyttelsen, som 
kendes fra det regulerede finansielle marked.  Ved handel med kryptovaluta og finansielle 
produkter med tilknytning hertil, er der risiko tab af store dele eller hele investeringen.  
 
Finanstilsynet har siden 2013 flere gange sendt advarsler ud omkring kryptovaluta og det er det 
kan derfor ses mere som en konsensus blandt myndighederne på nationalt og EU plan. 
 
Grundelementerne i advarslerne som de så ud i 2013 og som basalt set ikke har ændret sig meget 
er: 
 
Omkring risici ved køb, salg og eje af kryptovaluta: 
 

- Der er risiko for tab af kryptovaluta på den uregulerede handelsplads 
- Der er risiko for, at din kryptovaluta bliver stjålet fra din wallet 
- Der er ikke sikkerhed for fremtidig anvendelse af kryptovaluta som betalingsmiddel eller at 

denne kan omveksles til fiatpenge. 
- Der er meget høj volatilitet på kryptovaluta , hvilket vil sige at værdien på kort tid kan 

eksplodere eller falde til nul. 
- Der er fare for, at kryptovaluta kan misbruges til kriminalitet 
- Handel med kryptovaluta kan være forbundet med skattemæssige konsekvenser 

 
Advarslerne omkring kryptovaluta som kom i 2013 har stort set ikke ændret sig siden. Vi er nu 5 
år efter blevet lidt klogere omkring det skattemæssige aspekt, men i det store og hele er advarslen 
den samme.  
 
Ligeledes er der en klar konsensus mellem advarsel udsendt af EBA 12 december 2013 og den 
advarsel, som Finanstilsynet udsender 17 december 2013.  
 
                                                
55 European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority og European Securities and 
Markets Authority. 
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Advarsler omkring kryptovaluta på andre plan 
 
Tidligere advarsler fra Finanstilsynet og fra EU ´s finansielle tilsynsmyndigheders side 
 
ESMA erklæring 13 november 2017 
 
ESMA anbefaler virksomheder og investorer til, at være ekstra opmærksomme når det kommer til 
investering i ICOér.  
Med baggrund i den hastige udvikling i ICOér, ser ESMA det nødvendigt, at virksomheder er 
opmærksomme på den risiko der er ved investering i et ICO.  
 
En ICO kan sammenlignes lidt med en IPO56. En IPO svarer til en børsintroduktion af en 
virksomhed, hvor offentligheden præsenteres for virksomheden i form af et prospekt, som skal 
afdække virksomheden.  
 
ICO er en form for crowdfunding, et alternativ til at gå på børsen. Start up virksomheder rejser 
penge ved at sælge deres tokens (eller Coins). Modsat reelle virksomheder, som skal offentliggøre 
et prospekt, hvoraf det er muligt at se regnskaber, budgetter etc. vil man i et ICO ikke være 
bekendt med noget produkt eller service. ICOén bygger i de fleste tilfælde på et løfte. 
 
Den store forskel på ICO og IPO ligger som sagt i, at der ikke er noget produkt og der ikke købes 
en del af en virksomhed. Der er blevet rejst meget store beløb ved ICOér i forhold til 
børsintroduktioner, hvor der er langt større krav og reguleringer. 
 
I Kina og Sydkorea er ICOér blevet forbudt og USA og England øger løbende det 
lovgivningsmæssige tilsyn af ICOér, på samme måde aktier og værdipapirer er under tilsyn og 
regulering. 
 
CEO Jamie Dimon fra JP Morgan skulle ifølge Reuters have sagt57  citat ”Du kan ikke have en 
business, hvor folk kan opfinde en valuta ud af den tynde luft, og tro at folk som køber den er 
virkelig kloge: Hvis nogen JP Morgan handlende handler cryptocurrency, så ville jeg fyre dem i 
samme sekund, af to grunde: Det er imod vores regler, og de er dumme, og begge dele er farligt.”  

                                                
56 ICO Initial Coin Offering IPO Initial Public Offerings 
57 Kilde https://da.vpnmentor.com/blog/alt-du-behoever-vide-om-ico/ 
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Nu er det ifølge Fortue nye toner fra JP Morgan der i en artikel 28 februar 2018 skriver 
”Despite JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon having called Bitcoin a “fraud,” the big bank is 
now taking cryptocurrency very seriously—acknowledging the blockchain-based technology as 
a veritable threat to its future.” 
 
 
ESMAs erklæring fortsat   
 
Man advarer virksomheder om, at såfremt virksomheden har aktiviteter på et reguleret marked, vil 
der være en EU-lovgivning som skal overholdes. 
ESMA henviser til, at det er virksomhedens pligt at søge de nødvendige tilladelser og opfylde de 
gældende love og krav.  
Der henvises bl.a. til Prospektdirektivet (PD), som tilsiger virksomheden at give fyldestgørende 
oplysninger om virksomheden, når der anvendes kapital i EU. Der er krav om at der skal 
offentliggøres et prospekt inden der udbydes værdipapirer til offentligheden eller værdipapirer 
handles på det regulerede marked. Der er i henhold til prospektdirektivet krav om, at 
oplysningerne skal præsenteres på en måde, så de er letforståelige og lette at analysere. Et ICO 
kan være opbygget på en sådan måde, at vil være krav om en offentliggørelse af et prospekt, som 
så skal godkendes af den gældende myndighed. 
 
På markeder for finansielle instrumenter vil det for eksempel være MiFID direktivet som gør sig 
gældende. Uden at gå i detalje med MiFID direktivet kan det nævnes, at det bl.a. er til for at skabt 
for at ensarte beskyttelsen for investorer i finansielle instrumenter.  
 
Regulering af bitcoin 
 
Da bitcoin blev skabt var der ingen regulering og det var ligeledes de færreste, som kunne se en 
fremtid for dette produkt. 
 
Plesner Advokatpartnerselskab offentliggør 29 oktober 2015 en artikel af Advokat Mette Christina 
Juul med titlen ”Ny EU-dom blåstempler bitcoins”. 
 
I artiklen fremgår det, at EU-domstolen har fastlagt, at det er momsfrit at veksle virtuelle bitcoins. 
Dermed er der lagt op til, at bitcoin skal betragtes som betalingsmiddel i stil med kroner og andre 
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valuta. Køb og salg af bitcoins med kroner eller anden valuta skal ske uden moms og dommen 
siger at bitcoins skal betragtes som traditionel valuta. 
 
Dommen medfører, at bitcoins i momsretlig forstand er accepteret som betalingsmiddel.  
 

Bitcoins og hvidvaskningsreglerne58 
 
Storbritannien som er på vej ud af EU har opfordret til, at der sker en langt strengere regulering af 
bitcoins.  Storbritannien opfordrer til, at EU udvider reglerne for bekæmpelse af hvidvaskning af 
penge. Dette skal ske ved at virksomhederne (markedspladsen) som handler med bitcoins skal 
tvinges til at afsløre deres identitet og rapportere om mistænkelig aktiviteter. 
 
Australien og USA er ligeledes i gang med initiativer, som skal styrke området for hvidvaskning 
ved, at underlægge bitcoinudbyderne under de finansielle efterretningsenheder (SØIK og 
Finanstilsynet i Danmark). 
 

Advokat Hans Fogtdal 
 
Hans Fogtdal Advokat gennemgår status omkring regulering af de virtuelle valuta efter dansk ret59.   
 
Med reference til Finanstilsynets advarsel om virtuel valuta siger Hans Fogtdal, at finanstilsynet 
baserer deres advarsel på, at valutaen ikke er omfattet af den i Danmark gældende finansielle 
regulering (FIL). Det kan dermed konkluderes, at der ikke er nogen specifik regulering for virtuelle 
valuta. 
 
Hvidvasklovgivningen gælder på nuværende tidspunkt ikke for kryptovaluta for så vidt angår 
udbydere af Wallets, platforme og forhandlere af virtuelle valuta. Som omtalt tidligere er 
hvidvaskområdet noget som Storbritannien, USA og Australien vil have bitcoin og andre 
kryptovaluta underlagt. 
 

                                                
58 Med reference til artikel i Finans 4/12-2017 
59 Berlingske Business 16 januar 2018 & Offentliggjort på Plesner Advokatpartnerselskab hjemmeside 17 januar 2018 
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Initial Coin Offerings (ICO) har jeg tidligere beskrevet ud fra ESMA vurderinger og kort fortalt vil 
det sige, at ICO tokens potentielt kan være omfattet af den finansielle lovgivning som gælder for 
finansielle produkter 60. 
 
Den danske strafferet gør sig gældende for så vidt gælder almindeligt bedrageri eller anden 
overtrædelse af økonomisk kriminalitet. Der nævnes som eksempel ”Pump and dump”. Her er der 
tale om en situation, hvor en aktie eller finansielt produkt kunstigt pumpes op i pris, for så 
efterfølgende at blive dumpet og kollapser.  
 
På det beskatningsmæssige område refererer Hans Fogtdal til en skattesag fra 2014, hvor 
skatterådet fastslog citat ”at Bitcoins ikke er omfattet af kursgevinstloven men derimod 
statsskatteloven. Det betyder, at gevinster på Bitcoins ikke skal beskattes, medmindre der er tale 
om, at skatteyderen driver næring eller spekulation med køb og salg af Bitcoin”. Det 
skattemæssige element viser sig dog, at der ligger en omvendt bevisbyrde, således vil skat uden 
tvivl altid betragte køb og salg af Bitcoin som værende i spekulationsøjemed og dermed 
skattepligtigt. 
 
Regnskabsmæssigt er der ikke taget stilling efter dansk eller EU lovgivning eller international 
lovgivning, om kryptovaluta skal betragtes som finansielt aktiv eller immaterielt aktiv. 
 
Forbrugermæssigt refererer Hans Fogtdal til finanstilsynets advarsel til forbrugerne, om at 
forbrugerne ikke er dækket af nogen indskydergaranti, så hvis selskabet som forestår handlerne 
går konkurs eller pengene på anden måde går tabt er der ikke lovmæssigt noget at gøre. 
I tilfælde, hvor en forbruger handler på internettet er der en ”Chargeback” mulighed. Denne 
mulighed forefindes ikke ved handel med kryptovaluta.     
 

Storbankerne og Bitcoin 
 

I Danmark har flere banker givet udtryk for en negativ holdning overfor Bitcoin og kryptovaluta og 
Nordea og Sydbank har direkte udstedt forbud mod, at deres ansatte handler med kryptovaluta. 
Det er dog ikke ensbetydende med, at der er konsensus i bankverden hverken i Danmark eller 
udenfor de danske grænser. 

                                                
60 Aktier, obligationer og derivater etc. 
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Saxo Bank som startede som en lille investeringsbank, men nu har udviklet sig til en lidt større 
spiller og er kommet ud over de danske grænser. Saxo Bank har været lidt af en rebel indenfor 
bankverden og holder sig ikke tilbage, når det kommer til kryptovaluta. Saxo Bank lancerede i 
slutningen af 2017 to nye produkter, som gør det muligt for deres kunder, at handle Bitcoin og 
ethereum. Dette for at sende et klart signal om, at man hos Saxo Bank ikke opfatter Bitcoin som 
værende varm luft. 
 
På den helt store scene går der rygter fra Bloomberg om, at investeringsbanker Goldman Sachs 
som er en af verdens største, vil åbne en afdeling som vil handle med kryptovalutaer. Tidligere har 
Goldman dog givet udtryk for, at markedet for elektronisk valuta er for følsomt til, at det er noget 
Goldman vil røre ved. På den anden side, kan der ligge en fordel i at være first mover, hvilket vil 
være tilfældet med Goldman Sachs, da de vil være den første storbank på Wall Street, som tager 
godt imod de nye valuta.  
Få uger efter rygtet om Goldman Sachs interesse for kryptovaluta annoncerede CME61, at den som 
den første ville begynde at udbyde futures med handel i Bitcoin62. 
 
Bloomberg bragte ligeledes et rygte på banen i november 201763, at Nasdaq, som er den 
amerikanske ejer af børserne i København, Stockholm og Helsinki, overvejer at introducere Bitcoin-
futures. Futures kan sidestilles lidt med et væddemål eller forsikring alt afhængig af hvor man 
sidder. I en handelssituation kan der tegnes en future, som spiller på, at Bitcoin om en uge vil 
være 10 gange mere værd end i dag. Holder væddemålet kan gevinsten tages hjem, ellers er der 
ikke noget at komme efter. OW Bunker tjente i perioder store penge på, at købe og sælge olie via 
futures og det var ligeledes futures som påførte OW Bunker alt for store tab. 
 

Kontrol af medarbejdere i den finansielle sektor 
 

For øjeblikket er der indberettet en sag til Arbejdsretten vedr. medarbejderes ret til at handle 
kryptovaluta. Nordea og Sydbank har udstedt et forbud mod at deres medarbejdere som 
privatpersoner kan investere i kryptovaluta. 
 

                                                
61 CME Group er verdens førende børs for derivater og futures. 
62 Kilde FinansWatch 5/12/2017 af Søren Duran Duus 
63 Kilde Ritzau Finans 29.11.17 
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I december 2017 udformede Nordea Group et dokument som vedrørte medarbejderes køb af 
kryptovaluta. Medarbejdere fik i henhold til dokumentet 6 måneder til at skille sig af med deres 
kryptovaluta. Sagen er interessant i den henseende, at såfremt Arbejdsretten kommer frem til, at 
forbuddet er en ulovlig indgriben i privatlivet, vil Nordea kunne blive erstatningsansvarlig for det 
tab der har været ved et tvungent salg af kryptovaluta. 
 
Danske Bank og Nykredit er modsat Nordea ikke kommet med et forbud til deres medarbejdere 
om handel med kryptovaluta. Danske Bank advarer sine ansatte mod handel med kryptovaluta, da 
markedet mangler transparens, men på nuværende er der ikke planlagt noget forbud. 
Medarbejderne i Danske Bank anbefales at tænke sig godt om, før de køber kryptovaluta. 
 

Årsagen til, at Nordea forbyder sine ansatte at handle med kryptovaluta, begrunder de med, at 
markedet er for ureguleret og at der dermed er fare for, at medarbejdere ubevidst kan havne i en 
situation, hvor de handler uetisk eller måske kriminelt.  
 
Om sagen i arbejdsretten bliver afklaret inden færdiggørelsen af dette projekt ved jeg ikke, men 
det vil helt klart være spændende at se udfaldet. 
 
Jyske Bank er den eneste af de store danske banker, som klart har afvist et forbud mod ansattes 
handel med kryptovaluta. Jyske bank mener ifølge deres kommunikationsdirektør ikke at man som 
reglerne er kan forbyde medarbejdere at handle med Bitcoin. Der ligger begrænsninger på samme 
måde, som der er begrænsninger for handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter.   
 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening kan på deres side henholde sig til, at forbuddet begrundes i 
en beskyttelse af medarbejderen, men det er lidt en gråzone, da er en indgriben i privatlivet. 
Arbejdsgiveren kan forlange at medarbejderen har orden i sin privatøkonomi og ikke havner i RKI, 
men det er ikke forbudt for medarbejderen at gå på casino i fritiden eller spille lotto eller tips. 
 
Jeg har i forbindelse med projektet forsøgt, at få yderligere viden omkring den indbragte sag via 
finansforbundet, men det har ikke været muligt at få kommentarer til den verserende sag.  En 
anden side af sagen, som ligeledes kunne være interessant var, om Finansforbundet havde en 
holdning til kryptovaluta i en fremtidig arbejdsrelateret situation.  
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Det må på nuværende tidspunkt konstateres, at der er advarsler64 fra flere sider, men ligeledes 
peges der på at kryptovaluta ikke kan overses. 
 

Cryptomilliardæren Chris Larsen         
 
Chris Larsen med danske aner er der skrevet flere artikler om når det kommer til kryptovaluta. Når 
det kommer til fremtiden, har Chris Larsen den opfattelse, at den finansielle sektor vil have taget 
kryptovalutaen til sig. ”Verden vil se helt anderledes ud om 10 år” som Cris Larsen siger. Den 
udtalelse er svær at modbevise. Helt sikkert, at verden vil se anderledes ud, men hvor meget eller 
lidt den finansielle sektor vil være præget af kryptovalutaen, det kan vi kun gætte på. 
 
Der bliver dog lyttet en del til Chris Larsen, da han har været med til at grundlægge Ripple, som 
står bag en anden kryptovaluta (XRP) i forhold til Bitcoin. Hvor bitcoin er blevet afvist af mange 
institutioner, lader det til, at Ripple kan få en fremtid indenfor den finansielle verden. Flere store 
banker som UBS, Crédit Agricole og Bank Santander samarbejder nu med Ripple65.  Samarbejdet 
mellem Ripple og de store banker går bl.a. på, at få nedbragt den tid det tager at lave overførsler 
over Atlanterhavet, hvilket i dag kan tage flere dage. Indenlandske overførsler fra bank til bank 
tager i dag kun få sekunder og det er derfor vedtaget ved lov, at bankerne ikke længere må holde 
på pengene mere end højst nødvendigt. Tidligere kunne bankoverførslerne (indenlandske) tage 
flere dage, det kendte vi også som valørdage.   
Som en tillægskommentar til Chris Larsen og Ripple kan det tilføjes, at han via sin store besiddelse 
af  Ripple i januar 2018 var vurderet til at have en formue på 39,9 mia. $ svarende til ca. 246 mia. 
kr.  

Delkonklusion 
Den finansielle sektor består af mange aktører og de har hver især deres interesser i at påvirke 
sektoren når det kommer til bitcoin. 
 
Danmarks Nationalbank melder klart ud, at bitcoin ikke er velkommen i Danmark. Advarsler om 
bitcoin kommer fra såvel Lars Rohde som Hugo Frey Jensen og de er helt eninge om, at 
forbrugere/investorer løber en meget stor risiko hvis de køber bitcoin. Hugo Frey går så vidt som 
til at sige, at bitcoin ikke er penge.  
 
Bitcoin er ikke omfattet af indskydergarantiordningen, bitcoin mangler prisstabilitet og bitcoin er 
ikke udstedt af en centralbank. 
 

                                                
64 Nordea´s topchef Casper von Koskull, har offentligt givet udtryk for sin kritik af bl.a. Bitcoin. Casper sammenligner 
Bitcoin med tulipanboblen i 1630érne.  
65 Kilde Finans 19/2-2018 
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Nationalbanken opstiller 4 karakteristika som er vigtige for et godt betalingsmiddel; 
- Det skal være værdifast 
- Det skal være bredt accepteret 
- Det skal være effektivt 
- Det skal være sikkert 

På nuværende tidspunkt er der enighed om, at bitcoin ikke opfylder egenskaberne for, at kunne 
kaldes et godt betalingsmiddel. 
 
Skat har i analysen vist sig, at være et skridt bagud. Først var handel med bitcoin ikke 
skattepligtigt, men senere viste det sig, at det var skattepligtigt. Generelt kan det siges, at flere 
institutioner har været bagud i forhold til at håndtere bitcoin. 
Det danske finanstilsyn og tilsvarende europæiske institutioner advarer på det kraftigste mod 
bitcoin. Et stort problem har det været, at bitcoin og kryptovaluta som helhed ikke har været 
dækket ind over nogen lovgivning.  
 
På europæisk plan kommer der ligeledes advarsler omkring ICO, som vi ikke har set det store til i 
Danmark. Det store problem er, at man har svært ved at placere kryptovaluta og ICO.  
 
Generelt kan det siges, at bitcoin skriger på regulering. I bitcoins whitepaper ser man dog ikke 
noget element af kontrol fra institutioners side, det er uden tvivl en af årsagerne til den store 
modstand mod bitcoin ikke kun i Danmark men på globalt plan. 
 
Mangel på regulering har uden tvivl været årsag til, at der er banker, som har taget sagen i gen 
hånd og indført restriktioner for deres medarbejdere.  Man kan vælge at være uenig i den 
beslutning, men man kan ligeledes se det som en beskyttelse af medarbejderne.       
 
Slutteligt for denne del kan det konstateres, at der måske er stor modstand når det kommer til 
bitcoin, men der er tegn på store forandringer i fremtiden.  
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Del. 5 

Bitcoin som spekulationsobjekt  
 

Svindel 
 

I den verden vi lever i, sker udviklingen til tider med kvanteskridt. Og der er forventning om 
succes med det samme, da det ellers kan være uinteressant i morgen. Men når det går stærkt, er 
der også risiko for, at det kan gå galt. Når man læser Satoshi Nakamotos ”The White Paper” og 
ligeledes udtalelser fra professorer og eksperter på block chain området, så kan man få den 
opfattelse, at systemet er sikkert og måske på sigt kan det udvikle sig som et alternativ til de Fiat 
penge vi kender i dag. 
 
Kursen på bitcoin og andre kryptovaluta er flere gange blevet manipuleret og det har givet kæmpe 
udsving på valutaen. Måden det foregår på, er ved at en gruppe opkøber i en bestemt valuta. Der 
skabes en falsk efterspørgsel, og når prisen så er pumpet op, foretager gruppen sig det modsatte. 
Dumper valutaen på markedet. Deraf kommer udtrykket ”Pump and Dump”.  
 

RISICI 
 
I september 2017 fortalte JP Morgan, administrerende direktør Jamie Dimon, på en konference, at 
"de eneste mennesker, der bedre kan bruge Bitcoin i modsætning til officielle valutaer, er 
mordere, narkotikahandlere eller personer der bor på steder som Nordkorea." 
Hvis du bruger Bitcoin med en etableret online tegnebog eller udvekslingstjeneste, skal din konto 
være knyttet til en personlig identitet. Men dette er ikke et krav om at fuldføre Bitcoin-
transaktioner andre steder. 
 
Kriminelle kan nemt sprede deres bitcoins på tværs af flere konti for at undgå at udløse 
rapporteringskrav (hvis de overhovedet eksisterer; der er ikke noget centralt overvågningsorgan, 
der ellers ville markere eller blokere mistænkelige transaktioner). 
Kriminelle og korrupte kan også skjule oprindelsen af penge gennem lag af flere transaktioner, 
hvilket skaber et web for kompliceret til at rave op. Bitcoin-transaktioner er næsten øjeblikkelige, 
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hvilket gør det muligt hurtigt at skifte penge til forskellige steder. Dette gør det vanskeligt at spore 
strømmen af midler, samt stoppe en transaktion, hvis der er mistanke om ulovlig aktivitet. 
 

Det store fald  
 

I starten af december 2017 lavede den tyske storbank Deutsche Bank en 30 punkts liste med 
globale trusler for markedet i 2018, som de sendte til alle bankens kunder. Et af punkterne på 
listen, var truslen om et krak i Bitcoin kursen.  Om det har været medvirkende til, at der er blevet 
trykket på salgsknappen forskellige steder er ikke utænkeligt. Faktum er, at Bitcoin i starten af 
2017 lå med en pris på ca. 1.000 $ og midt december 2017 var kursen meget tæt på 20.000 $, for 
så at falde voldsomt til ca. 12.000 $.  
 
Uden alt for meget analyse, kan et par bobler som .com og suprime krisen nævnes. Boblen for it 
aktier (.com) faldt sammen, da der fra slut 1990érne havde været spekuleret meget i aktier 
relateret til internetbaserede virksomheder. Virksomheder, hvor aktien steg, trods manglende 
økonomiske resultater. På samme måde opstod der en bolig boble, da ejendomspriserne var 
steget til et niveau, hvor almindelige mennesker ikke længere kunne betale for boligen med 
mindre de låne nye penge i værdistigningen. 
 
Den korrektion som startede i slutningen af december 2017, vil derfor kunne forklares med en 
naturlig korrektion med base i en urealistisk stigning. En anden årsag til det store fald i Bitcoin 
kursen skal måske findes i en stribe dårlige nyheder. 
 
En Sydkoreansk børs gik i midt december 2017 konkurs efter at være blevet hakket og i den 
forbindelse havde mistet for 0,5 mia. kr. i Bitcoins66. Det leder naturligt folk til den tanke, at deres 
Bitcoins ikke er sikre. Og så har vi noget der ligner et Bank run. Folk vil have deres penge. I 
tilfældet med Bitcoin er det ikke fordi folk vil have valuta, men efterspørgslen falder, og dermed 
også prisen på Bitcoin. 
 
Markedet for kryptovaluta er der over 1.400 forskellige varianter, hvor Bitcoin er den mest kendte 
og mest handlede. Fra et toppunkt på over 20.000 $ faldt Bitcoin 2 februar 2018 til lige over 8.000 
$, svarende til et fald på 40 %67.  Markedet for kryptovaluta tabte på blot 24 timer værdi for 900 

                                                
66 Kilde Finans 20/12-2017 Bitcoin-børs kollapset efter hackerangreb 
67 Kilde Finans 17/1-2018 Kryptomarkedet i frit fald 
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mia. kr. hvilket betød, at markedet havde en værdi af 3,1 billioner kr68. , hvilket også må siges at 
være en del penge. Teknisk set vil nogen sige, at Bitcoin eller andre kryptovaluta ikke har nogen 
værdi, men i samme moment, må man se på hvilken værdi Fiat penge, som ikke er bundet op på 
guldet har.   
 
En årsag til fald i Bitcoin kursen er som tidligere nævnt, at det lykkedes hackere at virtuelt lave et 
røveri på en Koreansk børs, som gik konkurs og dertil et røveri på en japansk kryptobørs. 
Sikkerheden ved Bitcoin som forklares klart i The White Paper lider et knæk og skræmmer helt 
klart interesserede væk fra markedet. Dertil kommer, at flere lande melder ind med 
reguleringstiltag.  
 
I Sydkorea hvor der har været et stort marked for kryptovaluta, er regeringen i gang med at se på 
lovforslag, som skal gøre det forbudt at handle med kryptovalutaer i landet fra anonyme konti. 
Med de overskrifter der løber omkring stramninger og regulering på kryptovaluta området kunne 
man få den tanke, at det hele vil kunne falde sammen i løbet af meget kort tid, men i tilfældet 
Sydkorea er det ligeledes et svagt banksystem, som ligger til grund for skandalerne. Anonyme 
bankkonti er noget som hører fortiden til, set med europæiske øjne. Flere danske banker er måske 
ikke tilhængere af kryptovaluta, men hvis hvidvasklovgivningen kan overholdes er der endnu ikke 
danske banker som har gjort det forbudt for deres kunder at handle med kryptovaluta. 
 
Andre lande som Indien og Indonesien er ligeledes på vej med regulering på området for 
kryptovaluta.  På EU plan arbejdes der på et direktiv, som vil gøre op med anonymiteten for på 
den måde at forebygge en evt. hvidvask af penge. Vores egen nationalbankdirektør Lars Rohde er 
på ingen måde tilhænger af kryptovaluta og har sammenlignet det med casino økonomi, 
synspunkter som er fremlagt i rapportens del omkring nationalbankens arbejde omkring 
kryptovaluta. 
 
Facebook måske jordens største reklamesøjle har indført et forbud mod kryptovalutaer og ICO´s69, 
hvilket må ses som et kæmpe tilbageslag og ligeledes medvirkende til et fald i prisen på 
kryptovaluta. Baggrunden for forbuddet skal ses i, at de amerikanske finansmyndigheder (FED) er 
i gang med en undersøgelse Bitfinex70. 

                                                
68 Kilde Finans 17/1-2018 Kryptomarkedet i frit fald 
69 ICO Initial Coin Offering. En form for crowdfunding på kryptovalutamarkedet.  
70 Stor amerikansk kryptobørs. 
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Rundt i hele verden bliver der slået på tromme for regulering af markedet, hvilket er i modstrid 
med den oprindelige ide med Bitcoin. Regulering, regulering og atter regulering, kan vise sig som 
en for hård kost for markedet. Eller på sigt vil det måske være det som trækker Bitcoin og andre 
kryptovaluta ind på en lovlig vej og gør det mere main stream. 
 

Prisboblen og værdien eller manglende på samme  
 
Prisen på Bitcoin var det meste af 2017 på raketfart opad71 se graf nederst. Sund fornuft og 
klassisk økonomi siger, at det kan ikke vare ved. Hvis markedet som helhed vokser med 5 %, men 
bitcoin vokser med 20 % vil det på sigt overtage markedet. Kagen har nu en gang den størrelse 
den har og den kan ikke spises mere end en gang. Aktiemarkedet og boligmarkedet kommer i 
perioder på et for højt eller lavt niveau og der sker så en korrektion i markedet, som skaber en 
mere stabil pris på aktiverne. Men der er også perioder, hvor der opstår bobler i markedet. 
Boblerne kan sammenlignes lidt med en ballon, hvor der ikke er nogen ventil og der derfor kun er 
et udfald, nemlig at den sprænges. 
 

 
 
Et af mine spørgsmål i min problemformulering går på, om bitcoin er et spekulationsobjekt?  
Betragtes det skattemæssigt, er skatterådet kommet frem til den konklusion, at køb og salg af 
bitcoin betragtes som værende spekulation72.  Jeg vil i det næste analysere på bitcoin ud fra 

                                                
71 Berlingske Business 6 juni 2017 
72 Med omvendt bevisbyrde, vil det efter al sandsynlighed vurderes af skat som værende spekulation. 
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diverse udlægninger i artikler, om det er en spekulativ boble som måske snart vil sprænge. Ud fra 
den betragtning, vil giver advarslerne omkring bitcoin god mening. 
 
Økonomisk boble73 
 
Indenfor økonomi kan man betragte bobler som en situation, hvor markedet er ekspanderet til et 
niveau, som ikke kan berettiges ud fra økonomiske faktorer og derfor på et tidspunkt bliver 
efterfulgt af et voldsamt fald eller total kollaps. Ofte ses bobler indenfor en sektor, og derfor ikke 
et totalkollaps som i 1929 med wallstreet krakket. 
 
Økonomiske bobler, som vi kender i nyere tid kan nævnes boligboblen/ejendomsmarkedet 
2006/07, Dot com-boblen i 1995-2001 og den klassiske tulipankrakket i 1600 tallet. Årsagen til at 
tulipankrakket fremdrages og inddrages i prisen på bitcoins vil vise sig, at give rigtig god mening.  
 
Jeg har i dette afsnit ikke tænkt, at analysere boble fænomenet til bunds, men fremdrage andres 
synspunkter omkring økonomiske bobler og på den baggrund drage en konklusion på situationen 
omkring bitcoin. Materialet omkring bitcoin som boble dækker over diverse artikler over en periode 
på ca. 6 måneder. 
 
Fornuftige mennesker gør dumme ting74 
 
I en artikel om serieiværksætter Nicolai Højer Nielsen siger han bl.a. at mange investorer har fået 
”FOMO”75 . Historierne går rundt om, hvor let det er at tjene penge på de ny kryptovaluta. Nicolai 
Højer er som sådan ikke imod den nye form for crowdfunding også kendt som ICO. På denne 
måde vil flere iværksættere have mulighed for at starte op. Men problemet ligger i, at der ikke 
ligger andet end en slags forretningspapir ”White paper”, som er en ide, men der foreligger ikke 
noget udvikling med blot et ”White paper” på et par sider. 
Nicolai Højer førte en slags parodi på et ICO på Linkedin, hvor han lancerede sin egen ”Nielsen 
Coin”.  Det var ment som en joke, men alligevel var der flere som ønskede at investere i hans ICO. 
Nicolai sammenligner den aktuelle hype omkring bitcoin, med .com boblen i 1999. Selv den lille 
elektronik forretning på hjørnet kunne blive stor med en .com adresse. Internettet blev større end 
man kunne forestille sig. Blockchain kan blive stort, men inden det sker, kan der ske en 
korrigering. 

                                                
73 Der er økonomer, som er af den holdning, at bobler findes ikke. Det ser vi bort fra i denne opgave. 
74 Artikel i Finans 27/11-2017 af Sebastian Kjær 
75 Fear Of Missing Out 
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Er der en boble i bitcoins? 
 
Cheføkonom i Landbrug og Fødevarer Frank Øland Hansen skriver i en morgenkommentar i Finans 
12 december 2017. ”Langt de fleste køber bitcoins alene i forventning om at kunne sælge igen 
med en pæn gevinst. ”  Bitcoin har ikke nogen centralbank som udsteder bag eller nogen form for 
backup. Der er ingen til at forsvare valutaen med et rentevåben eller opkøb. Bitcoin afhænger 
derfor af udbud og efterspørgsel og det øjeblik efterspørgslen falder vil prisen ligeledes falde. 
Bitcoin kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes til megen form for køb i samfundet og kan 
ifølge Frank Øland sammenlignes med perler; ”De er kun noget værd indtil, køberne har interesse 
for noget andet”. 
 
I Computerworld  blev der 8/12-2017 bragt en artikel, som sammenlignede bitcoin med et albansk 
pyramidespil. Efter sigende var det 2/3 af den albanske befolkning, som deltog i pyramidespillet, 
og tabte op mod 1,2 milliarder dollar, hvilket skal ses i forholdet til et i forvejen meget fattigt 
Albanien. 
 
Lidt fakta som yderligere leder mod bitcoin som en boble. Omkring starten af 2017 lå prisen på 
bitcoin på mindre end 1.000 $ og i slutningen af 2017 ses prisen på bitcoin at bevæge sig omkring 
20.000 $76. Efterspørgslen på bitcoin bygger på sin egen vækst, så længe der er efterspørgsel vil 
den vokse sig større og større. På børsmarkedet har der været nogle eksplosive aktier, som 
Amazon hvor kursen er steget med 300 gange, men forskellen er, at med bitcoin er der ikke noget 
produkt. Der er ikke nogen værdi. Det er ren luft som pumpes op. 
 
Nationalbanken taler bobler og tulipaner 
 
Lars Nielsen skriver 24/12-2017 en artikel i Finans, hvor han ikke helt tager afstand til, at der kan 
være en boble i bitcoin, men retter samtidig en kritik mod national bankdirektør Lars Rohde som 
sammenligner bitcoin med Tulipanløgskrakket (hvilket jeg senere vil drage yderligere frem) i 1637 i 
Holland.   
Lars Nielsen ser bitcoin som en modreaktion på den øgedede kontrol, hvor snart hver transaktion 
overvåges og analyseres.  Til sammenligning det traditionelle finansielle marked, hvor der bliver 
foretaget massive støtteopkøb, og en omvendt rentelogik (betale rente for indskudt kapital). 

                                                
76 Computerworld 8/12-2017 
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Renteboblen er der fare for, at den vil briste på et tidspunkt og det kan have lige så stor om ikke 
større påvirkning end en oppustet bitcoinkurs. 
 
I slutningen af december 2017 trækker bitcoin store overskrifter, med baggrund i de stor 
stigninger. De stigende priser på bitcoins kan ikke forklares rationelt og der bliver skudt med 
skarpt fra især Nationalbankens side.  
 
Nationalbankdirektør Lars Rohde advarer skarpt mod at investere i bitcoins. Lars Rohde mener det 
er livsfarligt og at bitcoins ikke egner sig som investering eller penge. Til DR nyhederne siger 
Jesper Berg fra finanstilsynet, at der kan blive behov for reguleringer såfremt populariteten vil 
stige i Danmark.  
 
Nationalbankdirektøren ser på bitcoins og de andre virtuelle valutaer og sammenligner det med 
den hollandske tulipanløgsboble i 1600 tallet.  Blomsterløgene som var kommet til europa blev 
voldsomt populære, hvilket fik prisen til at stige med raketfart. Stigningen i prisen på tulipanløg 
gjorde, at folk købte dem for at tjene penge ved videresalg og ikke for at nyde at se på dem. 
Prisen blev på et tidspunkt så høj og løgene mistede interesse og rådnede de var ikke længere 
noget værd. Lars Rohde udtalte, at for ham var bitcoin at sammenligne med tulipanmanien i 1637. 
 
Den oprindelige ide med bitcoin var, at de skulle anvendes som penge, men med udsving på +/- 
20 pct. på en dag egner de ikke sig som penge. Danske kroner, dollar og Euro kan ligeledes svinge 
men sjældent med mere end et par pct. på en dag.  
 

De danske myndigheder advarer i kor og følger budskabet fra udlandet. Udviklingen på området 
for kryptovalutaer er gået for hurtigt i forhold til lovgivningen, og prisen på valuaterne er baseret 
på forventninger, for det virker forkert at kalde det værdi. Der bliver talt boble gang på gang, men 
den er endnu ikke sprunget. 
 
Online sitet coindesk.com77 gengiver Lars Rohdes advarsler omkring bitcoin, at det er en boble ude 
af kontrol.  
 

                                                
77 Online site, som skriver om kryptovaluta i stil med euroinvestor.dk & euroinvestor.com skriver om aktier, 
obligationer og andre finansielle nyheder 
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Storbanker sender nu advarsler ud om bitcoinboblen 
 
I slutningen af marts 2018 bitcoin boblen er endnu ikke sprunget, men nu bliver koret mod bitcoin 
endnu større. I to artikler i finans 20 marts 2018 kan man læse, at Morgan Stanley og Allianz tager 
stor afstand til bitcoin. Der er stor aktivitet handlen med bitcoin, men man regner nu med at 
aktiviteten skyldes investorer som står ved døren og vil af med deres bitcoin. 
 
Den britiske storbank Barclays sammenligner bitcoins med en influenza epedemi og har lavet en 
prismodel baseret på mønstreret fra en influenzaepidemi; 
Citat ”Modtagelige, inficerede og immune” 
 
Sygdommen vil ifølge storbanken spredes fra mund til mund, som følge af stigende priser. Barclay 
forudsiger, at prisen med topniveauet fra 2017 på 20.000 $ vil vi ikke komme til at se igen. 
 
Jeg vil her afslutte koret, som synger om bitcoin som boble. Jeg vil ligeledes synge med på koret, 
men, vil afslutningsvis konstatere at boblen er endnu ikke sprunget.   
 
Delkonklusion 
 
Er bitcoin en boble og er den ved at sprænge? 
Ja, det er konklusionen, at alt peger hen mod, at bitcoin er en stor boble, men den er ikke 
sprunget endnu. 
Til spørgsmålet, om bitcoin er et spekulationsobjekt kan der ligeledes svares klart ja. 
Skattemyndighederne har meldt ud, at bitcoin er et spekulationsobjekt og som betalingsmiddel kan 
det ikke påstås at have den store værdi endnu.    
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Del. 6 

Afslutning 
 
Fremtiden 
 
Direktøren for IMF Christine Legarde kommer i et blogindlæg med udmeldingen, at kryptovaluta vil kunne 

gøre det finansielle system mere sikkert78.  Af artiklen fremgår det, at fremskridt indenfor bitcoin og andre 

digitale valuta kan revolutionere finansverden. Oplysningerne stammer fra en artikel skrevet i The Guardian. 

Og jeg vil derfor tillade mig, at være lidt kritisk i forhold til et indlæg, som måske er skrevet på fransk, 

gengivet på engelsk i The Guardian og derefter kommenteret på dansk i Finans. 

 

Christina Legarde fremfører, at kryptoteknologien kan gøre de finansielle systemer hyrtigere, billigere og 

mere sikre. Den danske nationalbankdirektør Hugo Frey fremfører ligeledes, at der kan være potentiale i 

teknologien bag bl.a. bitcoin. Hvor Christine Legarde ser en mulighed for en verden, hvor kryptovaluta 

sameksisterer med traditionelle banker, ser Hugo Frey det som helt urealistisk, at bitcoin vil have en fremtid 

i det mindste indenfor de danske grænser. 

 

 Men hvad bliver der ellers sagt om bitcoin og fremtiden? 
 

Computerworld  
 
I en artikel i computerworld 21 september 2017 refereres der til flere artikler i Børsen, hvor der 
omtales overskrifter som ”bedrageri, boble, vanvigtigt, spekulativ og uigennemskuelig”.  I artiklen 
omtales en udtalelse fra CEO i Jyske Bank Anders Dam, som sammenligner bitcoin med 
Christianaia-mønten som fristaden har forsøgt sig med og efterfølgende christiania-mønten fra 
1997. Holdningen som han havde til Cristiania-mønten er den samme som han har til bitcoin. Som 
Anders Dam fremfører det, er bitcoin ustabil, uautoriseret og kan ikke bruges i suveræne stater 
(altså udenfor Christania). Artiklen er meget kritisk overfor, om bitcoin på noget tidspunkt vil få en 
fremtid, men drager dog paralleller til bl.a. musikdeling via bl.a. Napster. Købere af cdér 
uploadede deres cdér og andre kunne derefter hente og nyde musikken. Det blev smertefuldt for 
cd producenter, men starten for nye musik tjenester som Tidal og ikke mindst Itunes.  
 

                                                
78 Kilde Finans (Ritzau) 17/4-2018 
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Finans 7 marts 2018 
 
En Hardard-Økonom Kenneth Rogoff udtaler til CNBC, at bitcoin efter hans sandsynlighed om 10 
år vil være 100 $ værd frem for 100.000 $. Han mener, at hvis bitcoin vil blive reguleret og 
mulighed for snyd og hvidvask fjernes, vil andvendelsen af bitcoin ligeldes være lille. Det fremføres 
i samme artikel, at to af verden folkerigeste lande Kina og Indien har forbudt handel med 
kryptovaluta. Dette kan meget vel være med til at sætte en ende for kryptovalutaen fremtid. Et 
argument som ikke er hørt tit er, at kryptovaluta vil kunne true regeringers kontrol med 
pengestromme og valutakurser.  
Den store gæld som alverdens suveræne stater hvert år skal finansiere deres finanslov efter! 
Situationen vil være anderledes, hvis folket ikke kun i et land men i hele verden vil kunne formå at 
skabe handel uden kontrol. 
 
Finans 21 marts 2018 Bitcoins kan blive fremtidens eneste valuta 
 
I finans kan man læse, at Jack Dorsey (Twitter-chef) ifølge The Fortune mener vi i løbet af de 
næste 10 år vil have en global valuta og efter hans mening er det ikke utænkeligt, at det kan 
være bitcoin som bliver fremtidens valuta.  
Den opfattelse går stik imod hvad store banker (national og interntionale) mener om bitcoin. 
 

Er kryptovalutaer fremtidens betalingsmiddel?79 
 
Karsten Biltoft stiller penge op på samme måde som jeg tidligere har defineret i denne opgave. Se 
figuren  

 

80 

                                                
79 Spørgsmålet i problemformuleringen og spørgsmålet stillet af Karsten Biltoft har sammenfald, men beror på en 
tilfældighed. 
80 Figur taget fra Karsten Biltofts indlæg. 
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Head to head vil det kunne diskuteres for og imod. 
 
Værdiopbevaring: Bitcoin kan opbevares i en wallet (pung) i stil med Fiat penge. Du kan miste 
pungen, om det er den ene eller anden form for penge. 
 
Betalingsmiddel: Fiat penge/kontanter er accepteret betalingsmiddel. Bitcoin er på nuværende 
tidspunkt ikke accepteret som betalingsmiddel. Dermed ikke sagt, at det ikke er et 
betalingsmiddel. Da dankortet kom til, var det ikke alle forretninger som tog imod dankort, men 
det betød ikke, at det ikke var et betalingsmiddel. 
 
Måleenhed: Bitcoin og kroner kan måles 100 øre til en krone, og på samme måde kan Bitcoin 
deles op i mindre enheder. 
 
Fremtiden set fra nationalbanken 
 
Nationalbanken er ikke afvisende når det kommer til ny teknologi, men kryptovaluta ses ikke som 
fremtiden. 
 
Karsten Biltoft ser en potentiel fremtid, når det kommer til blockchain teknologien, men bitcoin er 
dømt ude. Om Karsten Biltoft vil få ret må tiden vise. 
 
Før vi kommer så langt, vil nationalbanken i det skjulte teste og forske på de elementer, som 
ligger i Bitcoin og andre kryptovalutaer, men hvor der stadig mangler klarhed over.  
 
Se elementerne autentificering, cyber-robusthed og konfidencialitet i forhold til; Værdifast, bredt 
accepteret, effektivt og sikkert. Egenskaberne som var kendetegn for et godt betalingsmiddel. Hvis 
elementerne i fremtiden vil kunne fungere, vil der uden tvivl komme en slags national digital 
centralbankpenge. 
 
 
Trods en europæisk bundrekord, når det kommer til anvendelse af kontanter, er der ikke mange 
som kan forestille sig, at kontanter vil forsvinde indenfor de nærmeste år. Vi ved dog med 
sikkerhed, at der arbejdes på alternativer til de fysiske kontanter. 
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Sverige menes at være langt fremme, når det kommer til at indføre en e-krone81 og har således 
udvalgt 19 ud af 40 forslag. Forslagene til en svensk e-krone kommer fra bl.a. Ericsson, IBM og 
Accenture, som hver især har deres specialkompetencer. IBM82 deltager ligeledes i et joint venture 
med Maersk Line om at udvikle et blockchain system indenfor shipping.  
 
Danmark arbejder ligeledes på projekter omkring fremtidens valuta/betalingsmidler, men endnu er 
der ikke kommet meget konkrete oplysninger ud til offentligheden. Udover Danmark og Sverige 
arbejder lande som Storbritannien, Canada og Singapore ligeledes med overvejelser om digital 
valuta83.  Af artiklen i Computerworld fremgår det, at Sverige arbejder på to forskellige løsninger, 
henholdsvis værdibaseret og registerbaseret løsning. Forskellen på de to løsninger er, at ved den 
værdibaserede løsning vil værdien ligge på brugerens enhed (wallet) og ved en registerbaseret 
løsning vil værdien være registreret på en centralbaseret konto i en database.   
 
Den danske nationalbankdirektør Lars Rohde oplyser har i et interview til bloomberg84 oplyst, at 
man konstant ser på billigere og mere effektive alternativer til kontanter.  
 
Uden at drage nogen konklusion kunne man forestille sig, at der i fremtiden var skabt en valuta, 
som ikke var relateret til det enkelte land/stat, men havde samme evne som guld og diamanter 
har det i dag. Guld er værdifuldt uanset om man ser det med danske eller afrikanske øjne.  
 
Digitale centralbankpenge 
 
Hvis man forestillede sig, at Danmarks Nationalbank indførte digitale centralbankpenge, ville det 
uden tvivl skabe ustabilitet på det finansielle marked. 
 
Med digitale centralbankpenge ville nationalbanken blive konkurrent til den etablerede banksektor. 
I dag er nationalbanken bank for bankerne. Med digitale centralbankpenge ville nationalbanken 
kunne blive bank for borgerne. 
 

                                                
81 Kilde Computerworld udgivet 13. februar 2018. 
82 IBM har været banebrydende med bl.a. deres supercomputer Watson, som ud over at vinde over to regerende 
stormestre i Jeopardy, er blevet anvendt i finansverden og sundhedssektoren. Computeren kan behandle store mængder 
data, fortolke og strukturere til gavn for forskellige brancher.  
83 Jf. Artikel E-krone kan være på vej. I computerworld 13. februar 2018.  
84 Der refereres til interview fra 2016. 
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Med indskud i en kommerciel bank har borgeren et krav mod banken, hvor der er en dækning på 
100.000 EUR. Med digitale centralbankpenge vil borgeren have en konto i nationalbanken og vil 
derfor have et direkte krav på nationalbanken. 
 
 
Fordele ved digitale centralbankpenge 
 
I nationalbankens analyse af digitale centralbankpenge nævnes tre fordele 

- At opnå et mere effektivt betalingssystem 
- At sikre husholdninger og virksomheder adgang til et sikkert aktiv 
- At etablere et backupsystem for den nuværende betalingsstruktur 

 
Nationalbanken derimod har svært ved, at se de store fordele. Som det er i dag, kan der foretages 
overførsler på få sekunder, systemerne søges konstant sikret og der er en dækning på 100.000 
EUR pr. bank.  
 

Ulemper ved digitale centralbankpenge  

 

Med indførelse af digitale centralbankpenge, ville nationalbanken blive direkte konkurrent til de 
kommercielle banker. Dette ville øge risikoen for bankruns, såfremt befolkningen i løbet af kort tid, 
kunne flytte hele deres formue ind på en digital konto i nationalbanken. 
 
Ligeledes vil der opstå en række udfordringer for nationalbanken med hensyn til borgers konti 

- Hvis en dansker flytter sin bopælsregister fra Danmark til et andet EU eller ikke EU land, 
skal borgeren tvinges til at hæve de digitale penge? 

- En borger med bopæl udenfor Danmark, men med fast arbejde i Danmark. Skal denne 
borger have ret til en digital konto? 

- Hvordan skulle nationalbanken forrente de digitale penge? Fysiske penge forrentes ikke. 
Har man en 100 krones seddel i pungen og gemmer den til næste måned eller næste år, vil 
det stadig kun være 100 kroner. 

- Hvordan skulle nationalbanken håndtere hvidvaskregulativet? Som det er i dag, skal 
kommercielle banker overvåge og kontrollere borgere og virksomheder for at undgå 
hvidvask eller medvirkning til terror finansiering.  Samme regler ville nationalbanken skulle 
leve op til. 
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Anonymitet: Kontanter kan ikke spores, men kan anvendes til terror finansiering. På den måde, 
kan det være en positiv effekt ved digitale centralbankpenge, men anonymiteten vil medføre en 
række forpligtigelser for banken. 
 
Nationalbanken vil som kommercielle banker skulle overholde regler som 

- Know your customer princippet  
- Overholde hvidvaskdirektivet og dermed kunne identificere deres kunder 
- Føre dokumentation over alle transaktioner med digitale penge 
- Være i stand til, at kunne identificere afsender og modtager på alle transaktioner 

 
Nationalbanken har analyseret fordele og ulemper og kommet frem til, at det på nuværende 
tidspunkt ikke vil kunne bidrage med nogen fordel med indførelse af digitale centralbankpenge. 
 
 
Betaling med fingeraftryk 
 
Hvad fremtiden byder på indenfor den finansielle verden, kan man kun gætte på. Vi vil helt sikkert 
se eksempler på betalingsmidler, som kun vil få en kortvarig levetid. I Danmark blev danmønt 
aldrig nogen succes og Swipp tabte kampen til mobilepay. 
 
Nets kommer nu med en ny betalingsmåde i form af fingeraftryksbetaling85 . Kort fortalt betyder 
det, at når fingeraftrykket er uploadet i Netssystem, vil man kunne handle uden mobil eller 
kreditkort. De første test med systemet vil ske på CBS og Nets vil derefter vurdere hvorvidt 
systemet har potentiale til udbredelse i resten af samfundet.  
 
Det giver god mening, at Nets forsøger sig på CBS, når man tager i betragtning at undersøgelser 
viser det er de unge som hurtigst tager ny teknologi til sig.  Apple indbyggede fingeraftrykslæser i 
deres Iphone 5 som kom på markedet i Danmark for 5 år siden og deres Ipad er ligeledes med 
fingeraftryksaflæser til at åbne og anvendes til at handle i deres app store.  
 
Danske Bank har ligeledes integreret fingeraftrykslæser til deres June app, således er det ikke 
længere nødvendigt, at indtaste adgangskode for at opnå adgang til applikationen. 
 

                                                
85 Udsendt som nyhed på CBSWIRE, BT, Ekstra Bladet m.fl. 19/4-2018  
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The internet of things 
 
Begrebet Internet of things rækker tilbage til 1999 og dækker over at alle elektriske systemer 
smelter samen. Det ligger snart 20 år tilbage og er ikke sket endnu, men muligheden foreligger, at 
vi på et tidspunkt vi se et kvantespring.  
 
Svenskerne har gjort det muligt, med en chip under huden, at man på den måde kan betale for sin 
togtur. Mulighederne ud over en togtur er mange og man kunne forestille sig, at chippen kunne 
anvendes som betalingsmiddel. Ligeledes kunne man forestille sig, at chippen gav mulighed for at 
starte en bil, desarmere alarmen når man kom hjem.  
 
Ud over indbyggede chips og fingeraftryksaflæsning, kunne man ligeledes forestille sig aflæsning 
af øjets iris. Vi har her at gøre med ideer, som var anvendt i sience fiction film for mere end 40 år 
siden. Om det vil blive anvendt i femtiden kan man kun gætte på. Min personlige holdning er, at 
hvis det er profitabelt vil det komme.  

Konklusion 
Opgavens overordnede problem var, om Bitcoin er fremtidens betalingsmiddel eller et 
spekulationsobjekt? 
 
Til at besvare hovedspørgsmålet havde jeg ligeledes nogle underspørgsmål; 

- Hvad kræves det, for at noget kan accepteres som værende et godt betalingsmiddel? 
- Hvorfor er der betalingsmidler som forsvinder? 
- Bitcoin er det penge, og har det en fremtid? 
- Er Bitcoin et spekulationsobjekt som vil kunne destruere sig selv som en boble? 

 
I en del af opgaven kom jeg ind på valuta/penge og hvordan det har udviklet sig gennem tiderne. 
Konklusionen blev, at der indtil nu ikke er nogen form for valuta som har formået at overleve.  
Strandskaller, mønter og sedler bliver skiftet ud med alternative betalingsmidler, hovedsageligt på 
grund af at de ikke længere lever op til det at være et godt betalingsmiddel.  
 
Et godt betalingsmiddel skal være, værdifast, bredt accepteret, effektivt og sikkert. 
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Jeg kom ligeledes frem til, at Bitcoin ikke opfyldte definitionen på valuta, da valuta er udstedt af 
nationale banker eller regeringer. 
Penge derimod vil man nok kunne kalde Bitcoin, da penge har tre (fire) funktioner 1) det skal 
være et betalingsmiddel, 2) En måleenhed, 3) En måde at opbevare værdier på og 4) En enhed 
gæld kan opgøres i.  At kalde bitcoin penge vil nok være en sandhed med modifikationer, da det 
er meget få steder man kan anvende bitcoin som betalingsmiddel. 
 
Den oprindelige ide med bitcoin var, at de skulle anvendes som penge, men med udsving på +/- 
20 pct. på en dag egner de ikke sig som penge. Danske kroner, dollar og Euro kan ligeledes svinge 
men sjældent med mere end et par pct. på en dag.  
 
På nuværende tidspunkt er bitcoin ikke et betalingsmiddel. Kan bitcoin blive et fremtidigt 
betalingsmiddel?  
Som det ser ud lige nu, vil svaret klart være nej. Det vil som sagt kræve nogle ting opfyldt. Der er 
elementer i Bitcoin, som vil kunne anvendes i et fremtidigt betalingsmiddel og Danmarks 
nationalbank er opmærksom på, at man skal tænke anderledes. Hvis Nationalbanken ikke tænker 
fremad og i anderledes baner, vil der være en sandsynlighed for, at der vil komme disruption. Det 
vil altid være en fordel, at banken er med på det udviklende hold. 
 
Bitcoin som spekulationsobjekt!  
I 2017 skød prisen på Bitcoin op som en raket. Meget tyder på et pump and dump.    
 
Bitcoin er en boble det, men den er endnu ikke sprunget. Det er slået fast af skatterådet, at 
bitcoin er et spekulationsobjekt. Hvis bitcoin skal ændre karakter, vil det kræve at det skal blive et 
godt betalingsmiddel. Danske kroner kan der ligeledes spekuleres med, men det er de færreste 
almindelige danskere som spekulerer med danske kroner. Det vil kræve meget stor kapital, hvis en 
perivat person skulle lave arbitrage på danske kroner. Ved et normalt renteniveau er danske 
kroner stabile, som opbevaring af sin formue. Som renten er på nuværende tidspunkt er der et tab 
ved at opbevare sin formue i danske kroner. På den anden side, er det spekulation og endnu mere 
risikabelt, at opbevare sin formue i bitcoin. Intet fornuftigt menneske ville gemme sin formue i 
bitcoin.     
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Bilag 
Forskelle på Encryption, Encoding & Hashing 
 

  Encryption Encoding Hashing 

Meaning Encryption deals 
with keys which 

are used to 
encrypt and 

decrypt the data. 
These keys are 

used to transform 
a simple text into 
a cypher text and 

the vice versa. 

The message is 
encoded by using an 

algorithm in 
encoding. However, 
one cipher text is 
produced for each 

plaintext. The scheme 
used for 

transformation is not 
kept secret like in the 
case of encryption. It 

In hashing, the 
data is converted 

to a message 
digest or hash, 

which is a number 
generated from a 

string of text. 
These digests are 
important as one 
can easily match 
the hash of sent 
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is generally publically 
available and thus, 

the encoded 
information can be 

easily decoded. 

and received 
messages to 

ensure that both 
are the same and 
no tempering is 
done with the 

data. 

Use of 
Keys 

Yes No No 

Pupose Security of data Protection of integrity 
of data 

Verification of 
data 

Uses Many- like 
transfer of 

sensitive business 
information, 

corresponding by 
private emails, 

etc. 

Many – like 
compression for 

saving memory or 
confirmation related 
to transfer of data 

Many- Sending 
files, passwords, 

searching, 
encryption, etc. 

Reversible 
to the 

original 
form 

Yes, by using the 
appropriate key 

Yes, by knowing the 
scheme used for 

encoding 

The digest cannot 
be reversed back 
to its original form 

Example Common 
symmetric 
encryption 
algorithms 

include DES, 
3DES, AES, and 

RC4. 

Character encoding – 
Words and sentences 

in text are created 
from characters. 

MD5 algorithm is 
used for creating 
a 128 bit message 
digest from data. 

 
Kilde: Image Courtesy: blog.witness.org, w3.org, unixwiz.net 
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