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D et er ofte blevet påpeget, at finanskrisen 
tilbage i 2008 var forårsaget af det ameri-
kanske sub-prime lånemarked og Lehman 
Brothers’ krak, som efterfølgende sendte 
chokbølger rundt i hele verden. At der var 
alt for mange usikre lån i økonomien – 

ikke mindst i USA – er ubestrideligt, men for at finde den 
fyldestgørende årsag til finanskrisen må man nødvendigvis 
spørge sig selv: Hvad dannede overhovedet grobund for, at 
banker overalt i verden kunne låne så mange penge ud på 
så relativ kort tid?

Alene i perioden 2005-2008 øgede de danske banker deres 
nettoudlån med cirka 1400 milliarder kroner. Et udlånsboom 
der i dag har gjort os til verdens mest forgældede folkefærd 
med en gennemsnitlig gæld for personer over 18 år på 900.000 
kroner – penge vi skylder bankerne, bestående af penge- og 
realkreditinstitutterne. Hvordan kunne dette lade sig gøre? Og 
hvorfor er danskerne stadigvæk så forgældede?

Der er udarbejdet en del grundige analyser af finanskrisens 
årsager – Chresten Sørensens med finanskrisen – kleptokrati-
ets konsekvens, og Rangvid-udvalget har gjort et stort stykke 
arbejde med at placere ansvaret for krisen. De har især peget 
på personer og institutioner, som ud fra deres vurdering har 
båret et ansvar for krisen.

Til gengæld har de kun svagt belyst de dybereliggende 
systemiske problemer ved det moderne penge- og finanssy-
stem, samt de magthierakier som systemet er gennemsyret af. 
De enkeltpersoner og organisationer, som har fået skyld for 
finanskrisen, har jo blot ageret inden for systemets rammer og 
overlevelseskriterier – korrumperende som de er. 

En af de ting, der skete op til finanskrisens indtog, var, at 
bankerne i Danmark såvel som resten af verden langsomt 
opbyggede det såkaldte interbankmarked. På dette marked 
udviklede de intern tillid og forskellige former for finansielle 
betalingstjenester, som kunne gøre dem uafhængige af det 
nationalbankstyrede system, som traditionelt set benyttes til 
at afvikle transaktioner bankerne imellem. Helt konkret ved 
at bankerne internt i stigende omfang benyttede gældspapirer 
i form af stats- og realkreditobligationer som erstatning for 
nationalbankpenge. 

Dermed overtog værdipapircentralen og Nets, som begge 
er kontrolleret af de private banker, en stor del af den uaf-
hængige Nationalbanks arbejde med at afvikle banker-
nes interne transaktioner.  

Denne løsrivelse medførte, at bankerne i det store 
og hele kunne udlåne uendelig mange penge, så 
længe de bevarede en intern tiltro til hinanden, og 
at det omkringliggende samfund var i stand til at 
absorbere den voksende mængde gæld.

Finanskrisen eskalerede, fordi bankerne 
pludselig indså, at de alle sammen havde lånt så 
mange penge ud, at de ikke længere kunne stole 
på, at de andre banker var betalingsdygtige på in-
terbankmarkedet. Kort sagt forsvandt den interne 
tillid fra den ene dag til den anden, og interbank-
markedet krakkede. 

Bankernes uafhængighed fra Nationalbanken har 
især stået stærkt i Danmark, hvor realkreditobliga-
tionerne i henhold til Basel III-reglerne har interna-
tional særstatus som højlikvide. Dette betyder, at 
de danske banker har langt lettere ved at leve op til 
EU’s krav til likviditet end bankerne i de øvrige EU 

lande, da de til en vis grænse kan holde realkreditobligationer i 
stedet for nationalbanksreserver.   

Realkreditobligationernes særstatus har de seneste år 
været under kritik i EU, og i øjeblikket er der forhandlinger 
om en nedgradering. Forhandlinger, der har fået finans-
sektoren til at igangsætte en intensiv kamp for at forsvare 
realkreditobligationernes status som højlikvide. Motivet 
er klart: realkreditobligationernes status er essentiel for 
bibeholdelse af de store bankers uafhængighed af National-
banken og demokratiet. 

Realkreditobligationerne bliver af finanslobbyen fremhævet 
som unikke i deres natur på grund af den store sikkerhed, 
der ligger bag. Men sikkerheden er vel den samme som i alle 
andre lande? En sikkerhed bestående af den fysiske værdi af 
de boliger, som lånene er udstedt med pant i, og låntagernes 
individuelle evne til at tjene penge til tilbagebetaling af deres 
lån. At det er med den baggrund, at realkreditudlånene udste-
des, er der hverken noget særlig dansk eller unikt ved. Sådan 
udstedes boliglån overalt i verden. 

Den særlige danske realkreditmodel døde i praksis med 
realkreditloven i 1989, hvormed det blev muligt at etablere 
realkreditinstitutterne som aktieselskaber, Sidenhen er samt-
lige realkreditinstitutter blevet forbundet med pengeinstitut-
terne i finansielle »supermarkeder«, som udover at bestå af et 
penge- og realkreditinstitut også typisk består af op til flere 
investeringsforeninger, et pensionsselskab og en ejendoms-
mæglerkæde. 

Loven har givet de store pengeinstitutter, som har et 
realkreditinstitut tilknyttet, en gigantisk konkurrencemæssig 
fordel i forhold til de øvrige pengeinstitutter. Ikke mindst ved 
at danne grobund for systematisk kontrol med realkreditobli-
gationerne. Cirka 60 procent af samtlige realkreditobligatio-
ner bliver opkøbt direkte af 
pengeinstitutterne 
– heriblandt 
er ikke 
en-

gang medregnet alle de obligationer, som opkøbes indirekte 
via investeringsfonde under bankernes ejerskab. 

At obligationskurserne i langt højere grad fastsættes via 
intern handel i den enkelte bankkoncern fremfor på fondsbør-
sen, er åbenlys.  

Samtidig medførte sammenlægningerne, at realkreditinsti-
tutterne gik fra at være rene kreditformidlere til at være en del 
af den kreditskabelse, som ellers har været særegen for penge-
institutterne. Forskellen på en kreditskaber og kreditformidler 
er, at førstnævnte skaber helt ny købekraft – penge om man vil 
– ud af den blå luft, hvorimod en kreditformidler anskaffer sig 
pengene først. Dermed er kreditskabelsen via realkreditinsti-
tutterne i stigende grad blevet kanaliseret ind i boligmarkedet 
og har været med til at skabe ustabilitet på boligmarkedet. 
Over 70 procent af samtlige udestående udlån fra banksekto-
ren som helhed er tilegnet boligmarkedet. 

En forudsætning for realkreditobligationernes fortsatte 
anvendelse som penge på interbankmarkedet er, at de lån, som 
ligger bag dem, bliver tilbagebetalt. Hvis lånene ikke tilbage-
betales, risikerer bankerne, at den interne tillid igen kan blive 
truet, og at EU vil presse yderligere på for en nedgradering af 
realkreditobligationernes likviditetsstatus.

I øjeblikket står vi i en situation, hvor flere og flere men-
nesker står til aldrig nogensinde at komme fri af deres gæld, 
og med udsigt til, at hovedparten af deres løn resten af deres 
liv skal gå til opretholdelse af en lille bankelites underhold. 
Mange af disse personer, foreninger og organisationer kæmper 
derfor for at slippe fri af deres gæld gennem konkursbegærin-
ger. 

Af mange anses det som retfærdigt, at folk ikke får lov til at 
gå konkurs og slippe for deres gæld, da de jo bare kunne lade 
være med at låne så mange penge i første omgang. Problemet 
er blot, at i en verden, hvor bankerne i det store og hele kan 
låne uendelig mange penge ud, har den almindelige borger 
ikke noget reelt valg.

Man kan enten vælge at købe en bolig til den pris, den er 
vurderet til af ejendomsmæglerne, ansat af realkreditinstitut-

terne selv, eller man kan vælge at 
leje sig ind i en 

bolig, 

som en anden har købt til den selv samme vurdering og i 
sidste ende sidde med en endnu større månedlig ydelse. Det er 
udlåners marked, det vil sige bankernes, vi begiver os ind på, 
når vi skal anskaffe os en bolig.  

Finanslobbyen har haft succes med at få os til at tro det 
modsatte – at det er moralsk forkasteligt ikke at tilbagebetale 
en gæld, som man umuligt kunne have undgået at pådrage sig. 

En vigtig pointe, der her er værd at understrege er, at de 
penge, vi låner, jo ikke bliver taget fra andres opsparing, men 
at de bliver skabt af bankerne i udlånsprocessen. Det er ganske 
enkelt, sådan penge skabes i den moderne økonomi – et fak-
tum, som tiltrækker sig mere og mere opmærksomhed i disse 
tider, blandt andet i Nationalbankens seneste kvartalsoversigt, 
hvor de i artiklen »penge, kredit og bankvæsen« slår fast, at 
penge skabes gennem udlån i de private banker. 

At skyldnere skal have adgang til at gå konkurs og dermed 
blive fri for deres skyld, er en nødvendig ventil i et system, 
hvor de private banker er blevet tildelt det særlige privilegium 
at kunne skabe nærmest uendelig mange kreditpenge ud af 
ingenting, samtidig med at de kræver en større rente på deres 
udlån end indlån. 

Rentemarginalen mellem bankernes ind- og udlånsrente, 
som skulle godtgøre bankerne for den del af deres udlån, som 
ikke bliver tilbagebetalt, har ifølge Nationalbankens opgørelser 
over de sidste cirka ti år i gennemsnit været på omkring fire 
procent, mens bankernes tab på lån blot har ligget på 0,5-1 
procent – altså væsentlig lavere, end hvad rentemarginalen kan 
retfærdiggøre.

Dette peger i retning af en gigantisk akkumuleret indtjening 
hos bankerne. Thomas Piketty har i den forgangne tid vist os 
konsekvensen, her er en af de primære årsager til den stigende 
ulighed i pengeformuer. 

Under krisen i 1987-93 var der i gennemsnit cirka 16.000 
årlige tvangsauktioner i Danmark. Til sammenligning har 
der siden 2009 kun været cirka 4.800 årlige tvangsauktioner. 
Indtil videre har bankerne altså været utrolig effektive med at 
holde personer og organisationer som gidsler i vor tids gælds-
fængsel.

I øjeblikket er der dog et andet problem, som bankerne får 
svært ved at afværge, og det er, at cirka 60 procent af alle real-
kreditlån er afdragsfrie. Lektor ved institut for finansiering på 
CBS, Jens Lunde, har anslået, at man kan forvente, at ydelsen 
på disse lån vil fordobles, hvis afdragsfriheden ophører. Dette 
vil uundgåeligt føre til, at hele realkreditsystemet vil kollapse. 

Den kamp, som bankerne i øjeblikket kæmper i EU og 
ved de danske domstole, virker således mest af alt som en 
krampetrækning for at vedholde det nuværende finansoli-
garki, men spørgsmålet er, om det ikke blot udsætter det 
uundgåelige nedbrud?   

Problemerne er systemiske, og hvis ikke man indser 
dette, vil man blive ved med at skøjte rundt i bureaukra-

tiske lappeløsninger såsom Baselkravene eller skatter på 
finansielle transaktioner, der blot tilfører endnu mere kom-

pleksitet til et i forvejen hyperkomplekst system. Kuren bør 
være gennemgribende reformer, som fratager bankerne deres 
pengeskabelsesprivilegier, skaber et mere simpelt betalings-
system og sørger for, at flere penge bliver skabt til finansiering 
af den reelle økonomi, i stedet for at være øremærket bolig-
spekulation og oversvømmelse af borgerne med gigantiske 
mængder af gæld. Kort sagt reformer der tilbagefører penge-
magten fra bankerne til det danske folk.

Rasmus Hougaard Nielsen, cand.polit., tidligere analytiker i 
pensionssektoren og formand for foreningen Gode Penge.
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Pengemagten tilbage til folket

Fejslagen
Michael Keldsen, advokat 
Margrethevej 8, 2840 Holte

Dansk og europæisk flygtningepolitik 
er blandt andet en konsekvens af, at 
en række såkaldt fejlslagne stater især 
i Mellemøsten, Asien og Afrika skaber 
elendige livsvilkår og dermed flygtnin-
gestrømme.

Begrebet fejlslagen stat er vidtræk-
kende, og normalt forbinder vi sådanne 
lande med kaos, krig, oprør, sult og an-
dre dårligdomme. Men jeg kom vitterlig 
til at tænke på begrebet ved læsning 
af Anne Knudsens leder i WA den 5. 
december, hvor hun under overskriften 
»Grønlandsk« var tæt på, uden brug 
af ordet, at beskrive Grønland som en 
fejlslagen stat.

Godt nok er der ikke krig i 
Nordatlanten, Grønland er et retssam-
fund og alle de grundlæggende friheds-
rettigheder gælder. Men når det kommer 
til styringen af landet, den politiske 
proces, klankulturen, de økonomiske 
sammenhænge, erhvervsforholdene, 
livsvilkårene for store samfundsgrupper, 
ikke mindst børnene, den manglende 
evne til at give ungdommen en ordentlig 
uddannelse, og fremtidsudsigterne i så 
stort et land med en meget lille befolk-
ning, kan man godt blive mismodig og 
stille sig selv og andre det spørgsmål, om 
Grønland er en fejlslagen stat.

Nuvel, Grønland er slet ikke en stat, 
men en del af Rigsfællesskabet, og dette 
er uden nogen som helst tvivl årsagen 
til, at landet ikke er sunket i grus på 
samme måde som Somalia, Yemen med 
flere. Men formentlig også årsagen til at 
landet kæmper med så store problemer, 
som det gør.

Som Anne Knudsen antyder, kom-
mer det nok ikke til at gå så galt, fordi 
Rigsfællesskabet vil træde til. Men med 
hvad? Det kan godt være penge i første 

omgang, men især med nogle initiativer, 
der kan være med til at skabe et rigtigt 
grundlag for indretningen og styringen 
af et samfund. Anne Knudsen kalder det 
organisatorisk støtte. Jeg tror, det nød-
vendigvis må gå meget videre. Det vil 
kræve vidtgående lovgivningsinitiativer i 
Folketinget og en erkendelse i Grønland 
af, at dette kan vi ikke klare alene. Hele 
konstruktionen må nytænkes.

Og flygtningestrømme fra Grønland 
findes der naturligvis ikke i Danmark. 
Men den frivillige afvandring fra 
Grønland til Danmark har desværre 
efterhånden det samme omfang som 
flygtningestrømmene fra de »ægte« 
fejlslagne stater.

Motorvejen
Heine Skjerning og Erica Heyckendorff 
Sørupvej 38, 4684 Holmegaard

I WA kunne man for nylig læse om 
godserne Holmegaard og Gisselfeld, der 
ikke ønsker det nordlige forslag til den 
kommende motorvej mellem Næstved 
og Sydmotorvejen; den vil gå over deres 
jorder og forstyrre jagtsøen, Gødstrup 
Engsø. Imidlertid vil en nordligt lig-
gende vejføring netop være den mest 
effektive måde at trække bilister væk fra 
et Natura 2000-område, Holmegaards 
Mose, som i dag gennemskæres af smut-
vejen nordpå til motorvejen via Haslev. 
Denne smutvej bliver mindre attraktiv, 
desto nordligere en kommende motorvej 
anlægges. 

Godserne skubber aben videre med en 
sydlig vejføring tværs gennem det min-
dre gods Sparresholms jorder. Men der 
vil den forstyrre en af Sjællands smuk-
keste skove, Denderup Vænge, med det 
sjældent smukke åforløb, Brødebækken, 
der har skåret dybe kløfter gennem sko-
ven, før den forener sig med Susåen.

Holmegaard og Gisselfeld Gods’ 

foretrukne vejføring betyder samtidig 
et betydeligt større udslip af CO2, idet 
hele 70 procent af bilisterne, ca. 10.000, 
sendes på en længere omvej sydover, 
når de dagligt skal frem og tilbage til 
Københavnsområdet. 

Optimalt ville være en højklasset vej 
fra Næstved via Haslev og nord op til 
Sydmotorvejen; langs jernbanen, som 
ville kunne danne støjvold mod Natura 
2000-området, og uden at hverken 
jagtsøen eller Holmegaards Mose ville 
blive berørt. Denne meget oplagte løs-
ning på en motorvej er en borgergruppe 
kommet frem med, men politikerne har 
af uransagelige grunde ikke medtaget 
denne mulighed i opdraget for forunder-
søgelsen vedrørende rute 54. 

Men hvorfor ikke anlægge en 
motorvej i den retning, flest borgere 
har behov for at køre? De 10.000 vil 
hver spare mindst et minut, to gange 
om dagen, hvis man skal referere til 
Weekendavisens overskift i forrige 
uge. Det er ikke kun Holmegaard og 
Gisselfeld, der kan regne den ud. 

Borgring
M.B. Hansen 
Rudersdalsvej 
 2840 Holte

Der er fundet (genopdaget) endnu et 
borganlæg fra vikingetiden i Danmark, 
som af Kulturstyrelsen er navngivet 
Borgring. Det er spændende og derfor 
ærgrer det mig, at WAs skribent i sin ar-
tikel ikke kan sin geografi. Ringborgen 
ligger fem kilometer vest (ikke syd-
vest) for Køge ved landsbyen Lellinge. 
Lellinge er for den moderne dansker 
måske mest kendt fra trafikmeldingerne 
i radioen, men ligesom meget andet på 
Køge-egnen, har byen en historie der går 
langt tilbage. Nu er der så udgravninger 
i gang af fundet fra vikingetiden.

I artiklen skrives »ved Vallø«. Vallø, 
kendt for sit slot og slotskro, ligger fem 
kilometer syd (syd-syd-øst) for Køge – 
og altså slet ikke i nærheden af fundet. 
Hvorfor så misforståelsen? Fordi jorden, 
fundet ligger på, i dag tilhører Vallø 
Stift, som har jordlodder flere steder på 
Øst/Sydsjælland. Men det får jo ikke 
vikingeborgen til at ligge ved hverken 
Herfølge, Hårlev eller Vallø. Borgring 
ligger ved Lellinge, lige ved siden af 
motorvejs frakørslen faktisk.

Forsk i grøn energi
Bertel Lohmann Andersen 
pens. lektor, lic. scient.  
Kulsvierparken 71, 2800  Lyngby

I WA den 12. december beskriver Bjørn 
Lomborg meget rammende den omfat-
tende »feel good« støtte til vedvarende 
energi, som ikke løser klimaproblemet. 
Han peger også med rette på, at det er 
forskning i grøn energi, der skal til. Ud 
fra min baggrund i fysik går jeg ud fra, 
at begrebet grøn energi også omfatter 
atomenergi. Jeg er nemlig ikke bekendt 
med andre fænomener i fysikken, som 
på nuværende tidspunkt kan retfærdig-
gøre en omfattende forskning og udvik-
ling med henblik på energiproduktion 
med lav udsendelse af CO2. 

Dårlige udsigter
Poul Vejby-Sørensen, cand. agro. 
Ahlmanns Allé 13, Hellerup

En statsgeolog og en geolog fra 
GEUS, henholdsvis Flemming Larsen 
og Walter Brüsch, har i et indlæg i 
Weekendavisen den 5. december, »Gode 
udsigter for vores grundvand«, søgt at 
imødegå kritikken fra tidligere medar-
bejder i Miljøstyrelsen, Claus Hansen. 

Forfatterne søger at rense GEUS med 
den velkendte teknik: Man holder sig til 
sandheden, men ikke nødvendigvis hele 
sandheden. Man rutter altså ikke med 
den.

Claus Hansen kritiserede som bekendt 
GEUS for at skabe et forkert billede af 
grundvandets indhold af pesticidrester 
ved kun at medtage analyser med fund i 
statistikken.  

Forfatterne forsikrer, at »alle analyser 
medtælles, også analyser hvor der ikke 
er fundet pesticider«. Selv om denne 
påstand måtte være korrekt, er det ikke 
dokumentation nok.

For hvis prøveudtagningen ikke er 
repræsentativ for hele grundvandsmaga-
sinet, er analyseresultaterne selvfølgelig 
heller ikke repræsentative for grundvan-
det, uanset at ingen analyser smides væk.

Med henvisning til Vandramme- og 
Grundvandsdirektivernes krav om, at 
medlemslandene skal følge udviklingen 
i den del af grundvandsmagasinerne, der 
er påvirket af uønskede kemiske stoffer, 
begrunder forfatterne analysekonceptet 
således:

GEUS har de seneste år beregnet 
median- og gennemsnitskoncentrationer 
for pesticider og nedbrydningsproduk-
ter, hvor der »alene er medtaget analyser 
med fund«. Resultaterne heraf kan i 
sagens natur ikke være repræsentative for 
grundvandet.

Forfatterne fremfører så, at »med 
disse data kan vurderes, om der er en 
tidsmæssig udvikling for stofferne i den 
påvirkede del af grundvandsmagasi-
nerne«. 

Javist. Men det forudsætter, at 
man udtager samme antal analyser i 
samme positioner år efter år. Og da 
det fremgår af overvågningsrapporten, 
at man over årene har koncentreret 
analyserne på positioner med forven-
telige fund, betyder det, at man netop 
ikke har kunnet beskrive en tidsmæs-
sig udvikling. GEUS skriver det for så 

vidt direkte i overvågningsrapporten: 
»Grundvandsovervågningens oprin-
delige formål var at give et generelt 
billede af grundvandets tilstand i en 
række udvalgte oplande. (...) For at 
opnå bedre overensstemmelse med 
Vandrammedirektivet overvåges der 
i dag i en større andel af grundvand i 
risiko for ikke at opfylde miljømålene. 
Blandt andet af den grund er prøvetag-
ningsstrategien ændret siden 2007 for at 
fokusere på de boringer, hvor tidligere 
målinger viser, at der er størst sandsyn-
lighed for at finde en samfundsmæssig 
påvirkning med pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter.«

Det kan så tilføjes, at det er den 
danske udgave af Vandrammedirektivet 
med forkert definition af grundvand, 
GEUS søger at opnå bedre overens-
stemmelse med. Derimod er GEUS på 
kollisionskurs med den korrekte udgave 
af Vandrammedirektivet, der definerer 
grundvand rigtigt.

Hånden på hjertet GEUS: Hvordan 
kunne det gå så galt?

Kissinger
Ejlif A. Vrejlev 
Vejlby Vænge 207 
 8240 Risskov

Den 12. december skriver Anne 
Knudsen i lederen »Fredsprisen« om 
Henry Kissinger: »Men i det omfang 
det var i USAs interesse at holde fred her 
og der, har han antagelig gjort mere for 
freden end mange folk med mere kælne 
synspunkter.« Det er da en fuldstændig 
utrolig udtalelse om en af vor tids 
allerstørste krigsforbrydere. Hans 
»gode« gerninger er helt klart beskrevet 
i bogen og filmen »The trials of Henry 
Kissinger«, skrevet af Christopher 
Hitchens. Anne Knudsen burde kende 
den bog og film.
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