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Fra www til wwwov 

(world wide web - world wide web of values) 

 
Hvis Blockchain Teknologien implementeres mere generelt, ikke kun i 
visse lukkede kredsløb i den globale økonomi, som vi ser nu 
https://www.version2.dk/artikel/ibm-indsaetter-blockchain-loesning-int
ern-bank-ingen-anden-teknologi-kan-goere-her-1078657 , kan der 
blive tale om en fundamental omkalfatring af kendte 
forretningsmodeller, ikke bare af pengesystemet, men af selve måden 
hvorpå dannelsen og udvekslingen af værdier kommer til at udfolde 
sig på fremover. ( i flg. Julio Faura, fagekspert ang. Blockchain i 
Banco Santander, Spanien.) 
https://retina.elpais.com/retina/2017/03/30/tendencias/1490871615_1
34683.html  
 
Vi taler om potentialet i decentralt brugerstyret internet af værdier, 
(World Wide Web of Value; WWWoV), hvor vi indtil i dag kun har haft 
et internet af flertydige budskaber, dvs. et mere eller mindre 
kommunikativt kaos, som kun søgemaskinernes algoritmer har 
formået at skabe orden i. 
https://www.google.dk/search?site=&source=hp&q=www+min+hjemm
eside+google+min+gud&oq=www+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0i131k1
l3.1493.2487.0.4521.5.4.0.0.0.0.119.391.3j1.4.0....0...1.1.64.psy-ab..
1.4.388.0..0.wAgoF05cY7A  
 
Bitcoins er en udstrakt måleenhed, kvantitativt begrænset mængde af 
nominelle værdier, der indgår i økonomien som betalingsmiddel og 
mål for værdi på samme måde som bankernes penge. Denne valuta 
er bygget op om blockchainsteknologien, der tilskriver unikke 
adresser lige så unikke kommunikative enheder, båret og skabt i et 
allerede eksisterende hav af budskaber, www, der ellers ikke i sig 
selv indeholder sådanne unikke enheder. Først var www der, og som 
andre systemdannende begivenheder åbner det op for nye 
systemdannelser, for wwwov, der vil gøre det ulige meget lettere for 
virkelighedens forbrugere og producenter at byde ind med realværdi i 
forhold til hverandre, måle, handle og overføre værdier ækvivaleret 
over nettet, hvor pengene i sig selv ikke længere har eller udgør en 
selvstændig værdi. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain  
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Vejen fra www til wwwov handler om nødvendighed, social 
nødvendighed. Teknikken er opdaget, og den kan ikke glemmes, 
fortrænges, hvorfor dens potentiale realiseres med nødvendighed. 
 
Der er tale om overflødiggørelsen af en kæmpe finansiel industri, fx 
illustreret med den nye Bitcoinøkonomi, dvs. en ny valuta, der for 
mange allerede er blevet en ny form for ekstremt funktionel 
reservevaluta . 1

 
Det særlige er, at selv Bitcoin-valutaen kan gøres overflødig af den 
teknologi, som den er bygget op om, hvilket sker nøjagtigt der, hvor 
realøkonomisk værdi juridisk bliver krediteret en ejer, som unik 
ækvivalerende værdi til en unik identitet i et kvantitativt udstrakt 
medie, i et system af blockchains der repræsenterer måler realværdi 
og flytter på den som betalingsmiddel i en og samme bevægelse. Det 
er muligt at etablere et sådant medium, realøkonomisk medium for 
betalinger, hvor kun udbuddet af varer og ydelser skaber 
købekraft/efterspørgsel, dvs. i et system hvor realøkonomien alene 
tæller  ind og krediteres ejeren ved dennes indskud af sin værdi i 2

systemet, for så at forsvinde igen som dennes betalingsmiddel, når 
denne har valgt at kompensere sit indskud med udførelsen af en 
ækvivalent værdi fra systemet igen. Et sådant system vil lade 
mængden af betalingsmidler stige og falde i præcis 
overensstemmelse med indskud og udskud af realværdi, hvorfor 
pengemediet i sig selv ikke længere kan forstyrre prisdannelsen eller 
blive et mål i sig selv for det økonomiske menneske med dets 
særskilte rationalitet. 
 
Et sådant system er muligt at realisere med blockchain-teknologien. 
Og det vil være en forsimpling i udvekslingen virkelige mennesker 
imellem, deres realøkonomiske behov og udbud imellem, helt uden 

1  Bitcoins er en deflationsvaluta, hvor bankpengene, dem der udgør 
rygraden i den nuværende pengeøkonomi, forudsætter inflation i priserne på 
de aktiver, der bærer dannelsen af pengene, kreditpengene, de endogent 
skabte penge, skabt som lån i markedets inflationsværdier. 
http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-191.pdf  
2  Vi taler om realiseringen af Says lov. https://da.wikipedia.org/wiki/Says_lov  
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om det pengeøkonomiske menneske  og dets behov for 3

markedsværdi, købekraft for købekraftens skyld. 
 
Hvor Bitcoins allerede er blevet en af den globale økonomis mere 
pålidelige reservevalutaer,https://www.coindesk.com/price/  stik imod 
fagøkonomernes forudsigelser, vil blockchainteknologien, som 
Bitcoins bygger på, i næste led gøre nationalbankpenge og den 
finansielle sektors fordringer på samme overflødige i forhold til en 
økonomisk udveksling af værdier. 
 
I dag er det den finansielle sektors fordringer på nationalbankpenge, 
der udgør mere end 9/10 af de betalingsmidler, der flyttes rundt i og 
med det pengeøkonomiske systems transaktioner. 
 
De fleste clearinger/skontrationer gennemføres som bogføringer 
internt mellem konti i en banks regi eller de liberale banker imellem. 
Det sker uden at der flyttes noget af realøkonomisk værdi. 
Pengeøkonomien har sin egen natur, der kører parallelt med 
realøkonomien på måder der ikke er neutral i forhold til skabelsen og 
fordelingen af købekraft, dvs. der hverken er neutral i forhold til det 
absolutte prisniveau eller de relative priser.  
 
Kun de fordringer, der ikke kan cleares i bankregi, internt i en bank 
eller banker imellem, fordrer i dag nationalbankpenge, der igen ikke 
er andet end fordringer på nationalbanken, nationalbankpenge, som 
nationalbanken kan lave uden om enhver form for realøkonomisk 
værdi, dvs. godskrive en skyldner som fordring på sig selv. 
 
Den ultimative form for penge, likviditet, er i sidste ende ikke er andet 
end en fordring på nationalbanken, som nationalbanken til enhver tid 
kan erstatte med en ny fordring på sig selv, hvorfor den aldrig kan 
miste betalingsevne, dvs. blive insolvent. Det betyder selvfølgelig 
ikke, at en nationalbanks penge ikke kan miste værdi, for det kan den 
meget let, men det betyder, at en nationalbank aldrig løber tør for 
egne penge. Det koster intet, at lave nationalbankpenge for en 
nationalbank. 

3  ”Homo Economicus fødes og dør med intentionen om at opnå et 
maksimum af tilgodehavender hos en anden, nogle eller alle andre. Det er 
incitamentet, med hvilket Homo Economicus fødes og dør sammen med 
hele det økonomiske systems økonomiske rationalitet. Det sker i en proces, 
som ikke kan analyseres op i kausale relationer af før og efter, mellem årsag 
og virkning. Homo Economicus opstår samtidigt med og gensidigt 
konstituerende for den økonomiske rationalitet, det økonomiske system. Det 
er ikke et forhold, som kan analyseres og forklares i almindelig deduktiv 
forstand. Der er tale om et socialt fænomen, som den klassiske fysiks og 
andre matematisk fikserede modeller i sit udgangspunkt er dømt til at gå fejl 
af.” 
https://www.saxo.com/dk/det-oekonomiske-menneske_pdf_9788799453153  
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Fortællingen om pengenes værdi er selvfølgelig længere, men ender 
bl.a. op i fænomenet “tillid”, i det at pengenes værdi som 
betalingsmiddel hviler i troen på at de er af værdi, hvad de sådan set 
ikke er. Historisk er tilliden til pengene som betalingsmiddel opstået 
over bl.a. guld, sølv og platin-fod, det at penge før blev udstedt som 
fordringer på disse ædelmetaller, som udsteder forpligtede sig til at 
være parat til at erstatte pengene med til enhver tid.  
 
Hele det system af virtuelle værdier, penge, nationalbankpenge, 
bankpenge, kreditpenge, markedsendogent skabte penge, inside 
money/outside money, finansboblernes substans, finanskrisernes 
forklaring , kan gøres overflødig med en blockchainteknologi, der gør 4

realværdi til betalingsmiddel. 
 
De professionelle fagøkonomer har forgæves forsøgt at beskrive 
Bitcoins som virtuelle penge, hvor det i virkeligheden er den 
finansielle sektors markedsendogent skabte penge, der mangler 
realitet, forpligtende hold i virkeligheden. 
http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-210.pdf  
 
Revolutionen, som blockchainteknologien indvarsler, kommer i 
særdeleshed til at gå ud over den eksisterende finansielle sektor, der 
vil se sig overflødiggjort på samme måde, som de gamle envejs 
kommunikations massemedier blev udfordret og/eller overflødiggjort 
af internettets udbud af budskaber. 
 
Opløsningstendenserne inden for den orden, der bygger op om det 
nuværende penge- og kommunikationssystem, er manifeste på et 
hav af niveauer. Brexit, Trump, gamle medier mod nye, gamle 
industrinationers valutare hegemoni i opløsning over for fx kinesisk 
realøkonomisk og politisk magt, en social selvbeskrivelse i opløsning! 
 
De sociale medier har skabt en intern gensidig forståelse bank- og 
realkreditkunder imellem, som nu munder ud i at vi får et nyt 
brugerejet realkreditinstitut her til lands . Det vil underminere den 5

liberale finanssektors forsøg på at sætte realkreditten helt ud af kraft 
og komme til at koste finanssektoren en stor del af de arbejdsfrie 
fortjenester, som man ellers lige har vænnet sig til. 

4  Sammenhængen mellem det fri markeds endogent skabte penge og de 
tilbagevendende finanskriser forklares indgående i “Samfundets økonomiske 
system”: 
https://www.saxo.com/dk/samfundets-oekonomiske-system_pdf_978879945
3146  
5  https://www.booomerang.dk/projects/boligejernes-realkredit/  
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Blockchainteknologien har store potentialer, som ingen kan 
overskue. Men den måde, som finanssektoren bruger den på nu, 
går udelukkende ud på at redde sektoren selv, for at undgå det, 
som teknikken i sig selv tenderer mod, nemlig at gøre sektoren 
overflødig. 

Udfordringen, som forbruger og realøkonomiske producenter står 
overfor, der hvor man vil benytte teknikken til at gøre 
finanssektoren overflødig, er at give registreringen af den 
realøkonomiske værdi i et nyt udvekslingssystem en juridisk 
dimension, dvs. lade værdien optræde som juridisk bindende 
registreret privat ejendom i et blockchainsystem. Selve det 
kommunikative system er skabt. 

I det øjeblik, hvor blockchainteknologien går ind og muliggør 
økonomiske transaktioner, sådan at betalingsmidlet opstår via 
brugerdefineret realøkonomisk værdi (dvs. i vægtningen mellem 
udbud og efterspørgsel realøkonomiske aktiver imellem), i et 
system, hvor ingen kan få købekraft uden først at skyde 
ækvivalerende realøkonomisk værdi ind, har vi et betalingssystem, 
der går uden om bankernes Mickey Mouse penge. Her tæller kun 
realøkonomisk værdi. Inflation vil da være logisk umulig, og 
bobleøkonomiens dage vil være talte. 

De sidste 87 år har man inden for den økonomiske videnskab 
nægtet at se i øjnene, at kreditpengene, markedsendogent skabte 
penge, bankpengene, altså bankernes Mickey Mouse-penge var 
skurken i finansmarkedernes himmelråbende urealistiske 
prisdannelser. 

Der har været store inflationsrater i priserne på alt, hvad der kan 
belånes særligt de sidste 40 år, dvs. i alt, hvad der danner 
grundlag for det pengeøkonomiske systems “falske værdier”.  

Pengesystemet har udviklet sig som en parallel verden af virtuelle 
værdier, markedsværdier, skudt op med lånepenge, fordringer på 
en fremtid, der bliver mere og mere fjern i takt med prisboblernes 
stigende volumen.  

Alt for meget er bygget op om disse markedsværdier, 
kapitalværdier, på Mickey Mous-money. 



Den gamle finans-kapital-industri verden forsøger nu at forhindre, 
at den nye teknologi ikke gør deres penge overflødige . Den har 6

set faren, truslen, og det meget bedre end forbrugerne. 

Men hvis forbruger og producent får mulighed for at mødes i 
udvekslingen af varer og ydelser uden om finanssektorens penge, 
så er det slut med finanssektoren. Det ved finanssektoren bedre 
end andre. 

6 
https://ing.dk/andre-skriver/maersk-skal-udvikle-betalingsloesning-sammen-
med-danske-bank-202923  
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