
Af JØRGEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN

DANMARK køber nye kampfly. Det er ingen 
hverdagssag. Det skete sidst i 1970erne. Det er 
ifølge overslaget en sag med levetidsomkost-
ninger på 66 milliarder kroner og dermed en sag, 
som fordrer omhu. Har man så vist det? 

Den diskussion er igen manet frem, for 
Rigsrevisionen har nylig spurgt kritisk til de 
forudsætninger, der ligger til grund for beslut-
ningen, som står lige foran endelig politisk 
bekræftelse. Det er ikke ligegyldigt, at netop 
forsvaret har et blakket renommé, når det gælder 
store og kostbare anskaffelser, som ikke levede op 
til de forventninger, generalerne havde vakt.

Det er lærerigt at se nærmere på, hvordan man 
har grebet danmarkshistoriens største investe-
ringsprojekt an. Den fortælling har to sider: En 
teknisk-administrativ og en politisk. De er lige 
tankevækkende og i praksis tænkt nøje sammen.

DET starter politisk. Allerede i 1990erne giver 
den daværende Nyrup-regering grønt lys for at 
starte overvejelserne om, hvad der skal ske, når 

de nuværende F-16-fly er udtjente. Det fører til et 
langt udredningsforløb. Det fører også til opret-
telsen af en særlig enhed, Nyt Kampfly-afdeling 
i ministeriet, som samler de tekniske og økono-
miske tråde. Det er potentielt følsomt stof, så de 
oplæg, afdelingen producerer, bliver underkastet 
såvel forsvarets militærfaglige som departemen-
tets politisk-administrative vurderinger. 

Det tager sin tid, og principbeslutningen, det 
i første omgang handler om, bliver udskudt og 
udskudt. Det er næppe tekniske og økonomiske 
problemer, der begrunder det. Sagen er bare ikke 
moden. For politisk er det karakteristisk for den 
omhyggelige forberedelse, at partierne i for-
svarsforliget undervejs bliver holdt orienteret om 
projektets status. Man slår først til, når man kan 
træffe en aftale, der dækker både den ene og den 
anden regeringskonstellation.

Det er dog vedblivende en proces, hvor 
rigtig meget kan gå galt. Usikkerhederne 
er mangfoldige, og så er det ikke mindst en 
beslutning, der rækker ind i en fjern og uvis 
fremtid. Det er vedblivende en beslutning, hvor 
meget kan gå galt, fordi de antagelser, man gjorde 

sig, viser sig ikke at holde. Man skal altså forlods 
sikre beslutningsgrundlaget politisk. Det gør 
man på en usædvanlig måde. For man beslutter, 
at Rigsrevisionen skal følge processen og komme 
med en vurdering af beslutningsgrundlaget. 

Rigsrevisionens vurdering forelå i 2009, og den 
var positiv på kanten af det rosende. Sagen var 
dog fortsat ikke politisk moden, og det er først 
i 2016, at Løkke-regeringen kan indgå en aftale 
med forligspartierne minus De Konservative 
og SF om køb af 27 F-35-fly. Det var færre end 
oprindelig planlagt (48) og færre end antaget helt 
frem til den politiske aftale.

For at komme frem til en dimensionering med 
27 fly, ændrer regeringen proceduren, så den nu 
ligner det, man kender fra mange andre sager. 
Det er så kostbar en investering, at den er svært 
bæredygtig inden for forsvarets økonomiske 
rammer. Finansministeriet går derfor ind i 
sagen og beder McKinsey om at vurdere en 
dimensionering med færre fly end oprindelig 
antaget. Det skal vel at mærke ske, uden at man 
renoncerer på flyvekapaciteten. Rapporten, som 
ikke er offentliggjort, gør en række antagelser 

om, hvordan det kan ske. Nøgleordene er, at 
man opretholder kapaciteten med færre fly ved at 
ændre piloternes ansættelsesforhold og indregne 
en række synergier mellem flyenes operationer 
i aktion og deres træningsoperationer. Det er 
vintage McKinsey. Det er alt sammen bærende 
antagelser i dimensioneringsaftalen fra 2016. 

DISSE forudsætninger har Rigsrevisionen nu 
set på. Revisionens gode spørgsmål er, om det 
er sandsynliggjort, at de holder. Det er det 
ifølge revisionen ikke fuldt ud, hvad der får 
Statsrevisorerne til at fastslå, at beslutningsgrund-
laget »fra 2016 om køb af nye kampfly ikke er 
helt tilfredsstillende, idet en række usikkerheder 
og risici ikke er tilstrækkeligt beskrevet«.

Læg mærke til den omhyggelige formulering. 
Det er 2016-grundlaget, som Rigsrevisionen 
vurderer, ikke andet, for på alt det forudgående 
var revisionen taget i ed. Læg så mærke til den 
politiske reaktion. Den var selvsagt kritisk fra De 
Konservative og SF, de to forligspartier, som ikke 
er med i aftalen. Men de andre (S, V, RV, DF) 
tog det med sindsro. 

Den langstrakte, grundige og formaliserede 
forberedelse har foreløbig båret frugt. Man har 
truffet en nogenlunde oplyst beslutning, hvor 
man kender usikkerhederne, som kan give 
overraskelser, når flyene ad åre er sat i drift. 
Man har gennem den parallelle politiske proces 
sikret sig mod for det første senere politisk 
kritik, for det andet forpligtet aftalepartierne 
på at finde fælles løsninger, hvis nogle af de 
erkendte usikkerheder tvinger til justering af de 
beslutninger, som blev truffet i 2016 og bliver 
fuldbyrdet inden for kort tid. 

Og Rigsrevisionen har demonstreret, at den 
er intakt som kritisk revisor, selv om den deltog 
i beslutningsforløbet i en problematisk legitime-
rende rolle.     

Pletskud. Forsvarsministeriets renommé er blakket, når det gælder store investeringsprojekter, men kampflyprojektet har indtil nu været styret med politisk og administrativ omhu.

Med politisk omtanke

Af ANNA ULLMAN

Boblen er spændt til bristepunktet. Alligevel bliver to 
mænd i velsiddende jakkesæt ved med at pumpe luft 
i den. 

Vi er på Regnbuepladsen ved Københavns 
Rådhus, hvor den almennyttige forening Gode Penge 
afholder arrangementet ’Boligboblen springer!’ i anledning af 
tiåret for finanskrisen. Stående på en ølkasse agiterer med-
stifter og CBS-forsker Ole Bjerg for en pengereform, der skal 
nationalisere pengeskabelsen. En herre i tweedtøj går rundt og 
skænker champagne i plasticglas.

»Det kan måske lyde, som om jeg er i gang med at kalde til 
revolution. Det er helt forkert,« siger Ole Bjerg i en mikrofon.

»Det, der er sket i finansmarkederne de sidste 20 år, er 
jo en kæmpe revolution. Fra 2003 til 2007 fordoblede de 
private banker pengemængden i Danmark. Vores gode, 
gamle realkreditforeninger blev omdannet til aktieselskaber 
og sammensmeltet med bankerne. Centralbankerne indfører 
negativ rente. Det er alt sammen en kæmpe revolution. Det 
er bankerne og centralbankfolkene, der er revolutionære. Det 
er os, der er de konservative. Vi skal stoppe de revolutionære 
banker. Vi har fået nok. «

Han bliver afbrudt af et brag efterfulgt af hujen. Ballonen, 
som skal forestille boligboblen, er eksploderet. Guldglimmer 
regner ned over taler og tilhørere.

»Vi står her på Regnbuepladsen, så I havde måske håbet 
på fest og farver. Jeg må skuffe jer. For vores løsning er grå, 
bureaukratisk og røvhamrende kedelig. Der er ikke noget 
queer over den. Den er fuldstændig straight. Det er bankerne, 
der er queer. Vi skal have en normal og straight løsning,« siger 
Ole Bjerg til sit publikum på godt og vel tredive personer, der 
blandt andet består af en firemåneders baby og en lille hvid 
terrier.

Systemet duer ikke
Ugen efter sidder lektor Ole Bjerg på sit kontor på CBS. 
Udover at være medstifter af foreningen Gode Penge er han 
sociolog og forfatter til en række bøger om pengepolitik og 
bankvæsen, senest Vores penge i vores bank, som udkom i 
foråret. 

»Vi går direkte ind i den næste krise med vidtåbne øjne,« 
forklarer han. 

»Og som samfund har vi endnu ikke betalt regningen for 
den forrige krise.«

Boligboblen er ganske vist ikke bristet på så dramatisk vis 
som i Gode Penges iscenesættelse på Regnbuepladsen. Men 
her i oktober 2017 er krisestemningen begyndt at brede sig 
igen. Og det det er ikke kun negativt. Enhver krise rummer 
nemlig muligheder for forandring, forklarer Ole Bjerg. Han 
registrerer en åbning i debatklimaet i retning af større folkelig 
interesse for at diskutere en omkalfatring af pengesystemet. 

Selv har Gode Penge netop offentliggjort en ny analyse. Her 
konkluderer formand og økonom Rasmus Hougaard Nielsen, 
at de danske banker pumper boligpriserne i vejret. I de store 
byer ligger boligpriserne nu over 2007-niveau, og den private 
gæld er større end nogensinde.

Lignende toner lyder fra allerhøjeste sted i finansverdenen. 
I en ny, stor analyse med titlen »The Next Financial Crisis« 
advarer selveste storbanken Deutsche Bank om, at en krise 
kan vente lige om hjørnet, og at det ustabile pengesystem 
giver grobund for populisme og social uro. 

Hvis analytikerne har ret, befinder vi os igen i en situa-
tion, hvor mængden af gæld og elektroniske penge, der er i 
omløb, ikke korresponderer med væksten i den underliggende 
økonomi. Og det var hovedårsagen til finanskrisen, forklarer 
Ole Bjerg.

»Det, man gjorde i forbindelse med finanskrisen, var, at 
man fra statens side gik ind og nationaliserede bankernes 
gæld. Men hvis det stod til os, skulle man i stedet have natio-
naliseret pengene. Så ville elektroniske penge få samme status 
som kontanter: Som et tilgodehavende hos centralbanken. 
Men det valgte man altså ikke at gøre.«

Digitale penge
Kun et fåtal forstår, hvad økonomer og bankfolk mener, 
når de taler om aktier, handler, optioner, forsikringer og 

derivater. Men ifølge Gode Penge, der er en del af det globale 
netværk International Movement for Monetary Reform, er 
sagen ganske simpel. Problemet med det nuværende system er, 
at kontrollen med pengeskabelsen er blevet overladt til private 
banker.

Som Bank of Englands analyseafdeling i 2014 konstaterede 
i artiklen »Money Creation in the Modern Economy«, bliver 
størstedelen af pengemængden i dag skabt af private banker, 
når de udsteder lån. I Danmark er 95 procent af den samlede 
pengemængde (målt efter pengemængdemålet M2) skabt 
i private banker, mens Nationalbanken kun har skabt fem 
procent i form af sedler og mønter. 

Med digitaliseringen af pengesystemet – via dankort, 
netbank, Mobilepay og så videre – kan private banker i 
stigende grad sende elektroniske kreditpenge ud i verden, 
som ingen relation har til de plovmænd og tudser, som 
forlader Nationalbankens seddelpresse på Havnegade 5. Når 
disse kreditpenge cirkulerer mellem forskellige konti uden 
at blive udbetalt, kan pengemængden vokse uden statslig 
indblanding. Og det er fra et samfundsmæssigt synspunkt 
uholdbart.

»Banker er private virksomheder, som tager mikroøkono-
miske hensyn. Det er udmærket, hvis man skal lave biler eller 
stole. 

Men hvis man skal lave penge, som jo er grundforudsæt-
ningen for resten af økonomien, så duer det ikke. Så er man 
nødt til at tage makroøkonomiske hensyn, og det er private 
banker slet ikke gearet til. Det er centralbankerne til gengæld. 
Som offentlige institutioner har de forudsætningen for at styre 
pengeskabelsen ud fra et alment samfundsmæssigt hensyn,« 
forklarer Ole Bjerg.

Derfor foreslår Gode Penge en reform af det danske 
pengesystem, der skal føre pengeskabelsen – elektronisk såvel 
som fysisk – tilbage til Danmarks Nationalbank. Det vil 
skabe større stabilitet i et system, der med jævne mellemrum 
gennemrystes af boom, krak, bobler og kriser.

»Det vil ikke være nogen mirakelkur, som med et snuptag 
løser alle samfundsøkonomiske udfordringer. Men vi vil have 
et bedre udgangspunkt for at løse de andre problemer, der er i 
systemet.«

Langfra alle er lige begejstrede for Gode Penges 
reformforslag. 

Andre økonomer vurderer, at visionerne vil være forbundet 
med samfundsøkonomiske risici som høje inflationsrater og 
tabt konkurrenceevne. 

En af dem er Niels Westy. Han er økonom, kommunal-
valgskandidat for Liberal Alliance og udlandskommentator 
tilknyttet Børsen. Og han udtrykker skepsis over for Gode 
Penge, som han mener er for diffuse, lommefilosofiske og 
mangler fagøkonomiske indsigter. Som han siger, er hans 
første reaktion »at udstøde et dybt suk«.

»Jeg tror ikke, Ole Bjerg for alvor har sat sig ind i 
pengepolitik. Og jeg kan godt forstå hvorfor. Pengepolitik er 
noget af det allersværeste. Vi økonomer kan ikke med få ord 
forklare ret meget. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal 
forklare problematikken i korte træk.«

Det er godt det samme, for en tilbundsgående forståelse af 
pengesystemet er heller ikke nødvendig, mener Niels Westy:

»Hvis du har et system, der virker, så behøver du jo ikke 
forstå det.«

– Men virker systemet?
»Nej, det virker ikke, som det er nu. Men det er forkert at 

sige, at det er bankernes skyld. Det er konstruktionens skyld. 
Konstruktionen er politikerne og myndighederne ansvarlige 
for. De lægger rammerne, og så indretter de private aktører sig 
efter dem på en måde, som gavner dem mest. Det vil de altid 
gøre.«

Niels Westy understreger, at han ikke er ude i et forsvar for 
bankerne. Fra et liberalt synspunkt bør man lade falde, hvad 
ikke kan stå. Som han siger: »Kapitalisme uden konkurs er 
som kristendom uden synd.«

Dilemmaet opstår, når bankerne bliver så store, at 
centralbankerne i krisesituationer er nødt til at holde hånden 
under dem, hvis ikke hele samfundsøkonomien skal falde som 
dominobrikker.

»Gode Penge fremstiller det, som om problemerne skyldes 
deregulering. Man får et billede af, at det frådende, frie 

finansmarked hersker. Men det er jo langtfra tilfældet. 
Bankvæsenet er sammen med landbruget de mest regulerede 
sektorer i den moderne økonomi. Det er et problem, at bank-
systemet og staterne på sin vis er i seng med hinanden. Men 
det spørgsmål beskæftiger Gode Penge sig jo slet ikke med,« 
siger Niels Westy. Konservativ reform
Men den udlægning giver Ole Bjerg ikke meget for. Dels viser 
hans forskning, at pengepolitik i virkeligheden er et meget 
simpelt anliggende.

»Pengepolitik er ikke kompliceret. Grunden til, at 
pengepolitik er blevet kompliceret, er, at man har lavet et 
system, som ikke fungerer,« siger han. 

Dels er de liberale økonomers observationer ikke et 
modargument, men netop et argument for en pengereform: 
Banksektoren skal ikke have særbehandling, men bør 
behandles som enhver anden sektor i samfundet. Med det 
nuværende system lader vi bankerne skabe pengene og lader 
staten løbe risikoen. Gode Penge vil vende det forhold om, 
så staten skaber pengene, og bankerne løber risikoen. Det vil 
være en sand markedsøkonomi, påpeger Ole Bjerg.

»Højrefløjen har helt ret i, at der sker en usund regulering. 
Der er et incestuøst forhold mellem offentligt og privat. For 
eksempel, når staten holder hånden under bankerne, eller 
når staten indkræver skat i form af indestående i private 
virksomheder. Det er jo helt absurd. Det svarer til at betale 
skat med et Magasin-gavekort,« siger han.

»Så derfor plejer jeg at sige, at vores projekt er at privatisere 
bankerne. De er nemlig ikke private i dag. De lever af 
forskellige statssubsidier og offentlige privilegier såsom 
monopol på pengeskabelse, som de aldrig nogensinde burde 
have fået.«

– I kritiseres for, at jeres reform fremstår utopisk?
»Det hører jeg ofte. Men det er tværtimod bankernes 

praksis i dag, der er utopisk. De har gang i et dødsridt for at 
holde gang i økonomien. Vores reform er et lille teknokratisk 
indgreb på indersiden af økonomien. Hvis man gennemførte 
den i morgen, ville de fleste ikke registrere det. Så der er ikke 
noget utopisk ved det. Det bør være indlysende, at ligesom 
Nationalbanken har monopol på at lave sedler og mønter, skal 
den også have monopol på at lave elektroniske penge.«

– Vil det ikke skabe forvirring, hvis reformen realiseres? 
»Ikke nødvendigvis. Indførelsen af Mobilepay har ikke 

skabt forvirring. Hvis reformen træder i kraft søndag, vil der 
være nøjagtig lige så mange penge i omløb mandag morgen. 
Men over længere tid vil den dæmme op for inflationen ved at 
forhindre, at pengemængden kan stige eksplosivt.« 

Ifølge Ole Bjerg er de risici, som kritikere af reformen 
frygter, i realiteten problemer, der allerede er til stede i det 
nuværende system. Høj inflation oplever vi allerede på aktie- 
og boligmarkedet. Væksten lider i dag under, at entreprenører 
ikke kan låne penge i bankerne. Men hvis vi nationaliserer 
pengeskabelsen, kan staten styre pengene ud i den produktive 
økonomi, hvilket vil gavne væksten.

Når reformforslaget alligevel møder modstand, skyldes det 
blandt andet, at der er stærke økonomiske interesser på spil.

»Det er klart, at bankerne ikke er interesserede i at opgive 
monopolet på elektronisk pengeskabelse. Det er jo en kanon 
forretning.«

Ifølge Danmarks Statistik betaler danskerne hvert år i 
gennemsnit cirka 220 milliarder kroner i renter og gebyrer 
til bankerne. Men en pengereform handler ikke om at være 
for eller imod kapitalisme, understreger Ole Bjerg. Marx’ 
pengeteori er fejlbehæftet, og venstrefløjen tror, at problemet 
er udbytning. Selv betragter han mest af alt Gode Penge som 
et konservativt projekt.

»Hvis vi ikke laver pengesystemet om, vil det stensikkert 
forandre sig. Men hvis vi laver pengesystemet om, kan vi 
måske genindføre nogle af de ting, vi har mistet: Bedre 
balance mellem land og by. Et mere velfungerende og mindre 
gældsplaget landbrug.«

– Hvor skal opbakningen til jeres reform komme fra 
partipolitisk?

»Partipolitisk er vi til salg til hvem som helst. Og det mener 
jeg seriøst. Jeg kan servere en pengereform i en rød, grøn, blå 
eller gul indpakning.« 

Hvis han kunne få en time sammen med hvilken som 
helst politiker i Danmark, skulle det være Dansk Folkepartis 
formand.

»Jeg var i en debat med Kristian Thulesen Dahl, hvor 
han sagde, at han politisk ofte prøver at sørge for, at 
tingene bliver ved med at være, som de allerede er. Den 
konservative holdning kan jeg godt tilslutte mig i forhold 
til pengepolitikken. Gode Penges pengereform flugter 
godt med DF-mærkesager som suverænitet og national 
selvbestemmelse,« siger Ole Bjerg.

Tilbage på Regnbuepladsen er plastickrusene med 
champagne ved at være tømt. Gode Penge rydder op efter 
boligfesten til tonerne af Dire Straits og bandets »Money for 
Nothing«.

Nedtur. Ti år efter finanskrisen er tiden moden til at tale om en pengereform. Det mener foreningen Gode Penge, der vil standse private bankers elektroniske pengeskabelse.

Med vidtåbne øjne

Det  
offentlige

Ole Bjerg: »Det er tværtimod bankernes praksis i dag, der 
er utopisk. De har gang i et dødsridt for at holde gang i 
økonomien.« FOTO: TOR BIRK TRADS/INFORMATION
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