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Nationalbanken blev grundlagt ved en pengereform i 1818, som en reaktion på, at den enevældige konge
havde skabt alt for mange papirpenge. Nu 200 år efter har vi brug for en ny pengereform, som en reaktion på,
at bankerne har skabt alt for mange elektroniske kontopenge.Nationalbanken er det knudepunkt i økonomien,
hvor den demokratiske stat og det private finansielle system er bundet sammen. Nationalbanken har det
juridiske mandat til at administrere pengevæsenet. I de seneste 40 år har Nationalbanken primært set sin rolle
som fødselshjælper for de private bankers produktion af elektroniske kontopenge. Hvis vi demokratisk vil
styre pengevæsenet i en bestemt retning, er Nationalbanken den knap, vi skal skrue på. Det har man gjort
masser af gange tidligere i historien, og det kan vi gøre igen. I Vores penge i vores bank giver Ole Bjerg et
bud på, hvordan vi kan håndtere nutidige finansielle kriser ved at opdatere Nationalbankens monopol på at
skabe penge til det 21.
århundredes digitale økonomi. OM FORFATTEREN Ole Bjerg (f. 1974) er lektor i filosofi og økonomi på
Copenhagen Business School, hvor han også underviser på uddannelsen i Erhvervsøkonomi og filosofi. Hans

seneste bog er Parallax of Growth – The Philosophy of Ecology and Economy (2016). Han er desuden
forfatter til Making Money – The Philosophy of Crisis Capitalism (2014), Gode Penge – et kontant svar på
gældskrisen (Informations Forlag 2013), Poker – The Parody of Capitalism (2011), For tæt på kapitalismen –
ludomani, narkomani og købemani (2011) og Etik uden moral (2008).
Lån trods RKI. Find nemt og hurtigt det billigste kviklån. Hos FOREX Bank veksler du penge og reserverer
valuta til din rejse. Nyt partnerskab mellem Danske Bank og den svenske F inTech-virksomhed Minna
Technologies vil i løbet af 2018 give vores kunder adgang til løsningen ’Abonnementshjælper’, der skaber
overblik over alle abonnementer og på sigt også giver mulighed for at spare både tid og penge. Tlf. Hos
FOREX Bank veksler du penge og reserverer valuta til din rejse. dk , CVR-nr. Du skal være fyldt 18 år
HusCompagniet har nu ændret alle låse i vores hus. … Vores forbrugslån er tilgængelige via din mobil. Så
går de først ind på din NemKonto fra 10. Et mobillån er en hurtig og effektiv måde at låne penge på direkte
fra din smartphone, og du undgår at skulle stå ansigt til ansigt med din bankrådgiver. 4 Kørlund Biler er en
forretning hvor vi igennem 40 år, har lagt stor vægt på ærlighed og kvalitet. april.
Låneprocessen starter med, at du udfylder din ansøgning via vores hjemmeside. Har du pionerånd, og vil du
være med til at skabe nogle af de fremtidige værktøjer til vores arbejde med at sikre finansiel stabilitet i
Danmark. Opret en June-konto og overfør penge til den. Hos FOREX Bank veksler du penge og reserverer
valuta til din rejse. Har du pionerånd, og vil du være med til at skabe nogle af de fremtidige værktøjer til
vores arbejde med at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Vores mål er at give dig en hurtig og enkel oversigt
over forskellene på de forskellige lån, sådan at du har de bedste forudsætninger for at vælge det bedste og
billigste lån. Hos FOREX Bank veksler du penge og reserverer valuta til din rejse. Indtil da kan der nemlig
stadig komme ændringer til de oplysninger, vi bruger til at beregne din skat.

