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Skriget på retfærdighed 
 
 

Medierne er fulde af kritik af banker. De er aggressive. De er grådige. De 
er korrupte. 
 
De opfører sig som "gebyrgribbe" og "hajer". 
 
Kritikken er berettiget, men oser af desperation og hjælpeløshed. 
 
Bøger om bankers kleptomani ændrer ikke juridiske myter. - Myter om 
at banker er "rådgivere" og at alle deres "råd" er rigtige. 
 
Mediernes berettigede harme løser ikke strukturelle problemer: Blandt 
disse, at bankkunder er retsløse. En kunde, der er økonomisk og socialt 
afhængig af en bank, kan ikke trække penge på sin kassekredit for at 
sagsøge banken for aftale- og lovbrud. 
 
Der findes ingen "federe" forretning end retsløshed. Og 100.000-vis af 
bankkunder er totalt retsløse. Dét skæpper i kassen, holder kursen på 
bankaktier oppe, og tiltrækker investeringskapital. 
 
Oven i dette kommer en absurd markedsform. 
 
Bankerne har adgang til bankkundernes pengebeholdning og penge-
strøm. Det vil sige til deres juridiske (og påtaleberettigede) modparts 
reserver og økonomiske blodcirkulation. Det giver bankerne en ekstrem 
stor forhandlingsmagt med et deraf følgende krav om HELkundeforhold. 
 
Det medfører igen, at prisen for bankernes produktpakker bliver totalt 
uigennemsigtige. 
 
Kampen mod bankernes dårlige moral bliver tabt hver gang. Derimod vil 
kampen for retssikkerheden - og den økonomiske og juridiske gennem-
sigtighed - blive vundet .... hvis argumentationen baseres på rationelle 
analyser, der afslører, at bankernes processuelle privilegier - samt 
indtægter og magt - bygger på irrationelle og vakkelvorne økonomiske 
og juridiske paradokser. 
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Storbankens knytnæve 
 
 
 
En morgen, da jeg og mine 27 kollegaer mødte på arbejde, var adgangen 
til mit (30 år gamle) firmas konti spærret. Virksomheden havde ikke på 
noget tidspunkt overtrukket sine konti. Mit firma havde tværtimod lånt 
penge til Storbanken gennem flere år.  
 
Jeg ringede til Banken for at få en forklaring. Min såkaldte "rådgiver" 
oplyste, at han ville (citat) "smadre" min virksomhed. Jeg havde et par 
dage tidligere meddelt ham, at jeg havde optaget et personligt lån hos 
en anden kreditor. Jeg havde udstedt et pantebrev til den nye kreditor i 
en forældrekøbslejlighed, som jeg ejede. 
 
Lejligheden var udlejet til min voksne datter ifølge aftale med Banken. 
 
Banken påstod, at den havde forbudt mig at optage pantesikrede lån hos 
andre kreditorer. Mit (og et par dage senere min advokats) forslag om 
at drøfte dette juridiske spørgsmål blev afvist. 
 
Telefonsamtalen med Banken varede 4 (fire) minutter. 
 
Min virksomhed gik – som Banken havde planlagt – konkurs. Banken fik 
alle sine tilgodehavender hos mit selskab, men jeg selv blev ruineret. Til 
eksempel blev aktiverne i et 26 år gammelt norsk datterselskab solgt for 
kr. 600. Det havde blot halvandet år tidligere givet et overskud på over 
én million danske kroner.  
 
Alle virksomhedens aktiver forsvandt: Vores software og hardware, 
kundelisten, listen over underleverandører, firmaets knowhow .... alt .... 
ALT blev tilintetgjort. 
 
Smadret. – Kastet bort. 
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Forudsætningen for at få det personlige lån hos den anden kreditor faldt 
dermed bort. Banken kunne herefter selv tage pant i lejligheden. – 
Rigtigt gættet: uden at yde et lån til gengæld. 
 
Jeg – firmaets ejer – blev ruineret, men havde stadig to aktiver tilbage:  
 

1) Jeg havde mulighed for at leve af min gennem 30 år opbyggede 
viden som øverste leder af en mellemstor videnbaseret virk-
somhed, og  
 

2) jeg havde et betydeligt skattemæssigt underskud, som jeg 
kunne modregne i fremtidige indtægter.  

 
Disse to aktiver var personlige og immaterielle. Dem kunne Banken ikke 
få fat i, men den kunne tilintetgøre dem. 
 
Efter at Banken havde smadret mit firma, blev jeg økonomisk og juridisk 
handlingslammet. – Plus Bankens gidsel. 
 
Det var her destruktivitetens økonomiske formål viste sig. Det var på 
dette tidspunkt Banken satte sit andet angreb ind. 
  
Banken havde et økonomisk incitament til at sælge forældrekøbslej-
ligheden uden lejer. 
 
Lejligheden var ca. kr. 1,8 millioner mere værd som indflytningsklar. Men 
min datter var beskyttet af lejeloven og en tinglyst bestemmelse om 
uopsigelighed. Banken kunne ikke få hende til at flytte i henhold til 
loven, men den havde jo mig som gidsel.  
 
Min datter, der aldrig havde været kunde hos Banken, blev beordret til 
at flytte. I modsat fald ville jeg blive erklæret personligt konkurs og 
dermed miste mine sidste to aktiver. 
 
Fire dage efter at min datter nægtede at parere ordre, eksekverede 
Banken sine trusler mod mig. Jeg blev erklæret personligt konkurs.  
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Jeg var i forvejen ruineret i ordets videste forstand. Min tilværelse var 
raseret. Den lignede Rotterdams centrum efter Görings luft-angreb. Og 
Warszawa i foråret 1945.  
 
Banken vidste, at det ikke var muligt at vride penge ud af mig, efter den 
havde smadret min virksomhed. Der var tale om blind nihilisme. 
Økonomisk og social vold. Intet andet. Gidslets (dvs. farens) fremtidige 
erhvervsmuligheder blev ødelagt, fordi datteren ikke ville medvirke til, 
at Banken kunne omgå lejeloven og tinglysningsloven. 
 
Rådgiveren sagde, hvad han gjorde, og gjorde, hvad han sagde. 
 
Banken smadrede værdier for ca. 20 (tyve) millioner kroner, for at 
tiltvinge sig et ekstra pantebrev i forældrekøbslejligheden. – Og for at 
øge det gamle og det nye pantebrevs værdi. 
 
Det er ikke muligt at finde andre motiver til destruktiviteten end at opnå 
førnævnte kapitalgevinst.  
 
Bortset fra at rådgiveren havde sagt i telefonen, at han ville "smadre" 
virksomheden, kan alt dokumenteres. Til eksempel også at Banken 
havde omgået lovgivningen en håndfuld gange.  
 
Men retspraksis interesserede sig ikke for dét, der skete. 
 
Det er uden betydning, om Bankens kontrakt i det hele taget var gyldig. 
Om Banken havde brudt aftaler overfor mig og/eller mit firma, om 
Banken havde tilbageholdt midler, som slet ikke tilhørte den. Og om 
konkursen var blevet fremkaldt ved, at Banken forhindrede mig i at 
optage et lån hos en anden kreditor.  
 
Stjernejuristerne mente, at i henhold til retspraksis, var der intet – 
absolut intet – at gøre. Der var tale om en åbenlys "ikke-sag". 
 
Området var og er retsløst. – Gentager: RETSLØST 
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Eksempel på omgåelse af en række love for at opnå en kapitalgevinst, 
der er irrelevant for normal bankdrift 
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Juridisk mytologi contra økonomisk 
rationalitet 

 
 
 
Banker og Bankkunder handler ikke om, hvorvidt bank-direktører og 
andre bankfolk har en god eller en dårlig moral. …. Eller slet ingen moral. 
 
Bogen handler ikke om, hvorvidt mennesker forvandler sig til monstre. 
Til hajer, til grådige gebyrgribbe og til korrupte kleptomaner, efter at de 
har sat sig foran deres computer og/eller ved forhandlingsbordet. 
 
Bogen handler om noget andet:  
 
Om kolde økonomiske realiteter i HELkundeforhold. Om elementær 
økonometri, der er baseret på den økonomiske videnskab. Om økono-
miske mekanismer i et forretningsforhold hvor den ene part har adgang 
til den anden parts økonomiske blodcirkulations. 
 
Om realiteterne på et totalt uigennemsigtigt marked.  
 
Et marked, hvor den ene part er retsløs – eller har en negativ 
retssikkerhed – og/eller kun har fantom-rettigheder. 
 
Banker og Bankkunder beskriver, hvorledes man kan øge bankkunder-
nes retssikkerhed. Plus konkurrencen mellem bankerne indbyrdes, ved 
at gøre markedet gennemsigtigt. 
 
I modsætning til retspraksis´ formodninger, har banker ingen moral. Slet 
ingen. Deres økonomiske beslutninger er ikke styret af gode skikke 
og/eller moralske overvejelser. De er styret af økonomisk rationalitet. Af 
hvad der giver den største økonomiske gevinst. 
 
Bogens beskrivelse af markedet for salg af finansielle produkter og 
tjenesteydelser er baseret på økonomiens paradigme. Det vil sige på det 
økonomiske videnskabs grundlag.  
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Argumentationen bygger på følgende økonomiske teser: 

 
Banker er ikke rådgivere. De er sælgere af finansielle 
produkter og tjenesteydelser. De prioriterer, lige-
som andre sælgere, deres egne økonomiske interesser 
frem for alt andet 

 
Banker udnytter deres større viden om egne produkter 
samt om markedet til at tjene flest mulig penge på hver 
enkelt kunde 

 
Banker anvender alle – aftalte og ikke-aftalte – proces-
suelle instrumenter til at fremme deres egne økono-
miske interesser 

 
Dette skal sammenholdes med, at  
 

HELkundeforhold (hvor kunden kun kan tage lån i én 
bank) er en økonomisk og juridisk abnormi-tet. – En 
anomali 

 
Begrebet "rådgivning" harmonerer ikke med ovennævnte teser. Det er 
et – i økonomisk forstand – dybt forvrøvlet udtryk.  
 
Formålet med det er at fremme bankernes økonomiske interesser. 
 
Som vi vil se nedenfor, koster det bankernes kunder (husholdningerne 
og virksomhederne) mange milliarder år efter år, at retspraksis betragter 
bankerne som "rådgivere". Dvs. ikke, som dét de er: Sælgere af 
finansielle produkter og tjenesteydelser.  
 

I henhold til økonomiens paradigme, der er grundlaget 
for den økonomiske videnskab, er der formodning om, 
at banker prioriterer deres egne økonomiske interesser 

fremfor alle andre hensyn 
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De økonomiske begrebers manipulation er med til at gøre bankernes 
HELkunder retsløse. Hertil kommer, at de reducerer gennemsigtigheden 
på det finansielle marked til 0 (nul).  
 
Bankerne er ikke mere "rådgivere" end prangerne på Hjallerup Marked. 
Og folk, der er skrappe til at handle med brugte biler. Dette er særlig 
tydeligt, når bankrådgivernes arbejder på provisionsbasis og/eller 
bankerne og deres kunder (dvs. de, der køber bankens produkter) har 
modsatrettede interesser.  
 
Sælgere står juridisk (processuelt) svagt, såfremt de har vildledt deres 
kunder. Det samme gælder, hvis de har tilbageholdt væsentlige oplys-
ninger. I modsætning hertil har bankerne (i juridisk forstand) ret, 
medmindre deres HELkunder kan afkræfte en absurd formodning om, at 
de er blevet rådgivet korrekt. 
 
Juridisk hokuspokus vender den økonomiske logik på hovedet. Det 
skader bankernes kunder økonomisk. Oven i dette kommer, at 
bankkunder opgiver at sagsøge deres bankforbindelse, såfremt de 
forudser, at de ikke kan løfte deres bevisbyrde.  
 
 
 
 
 
Det er ikke en uskyldig "juridisk-hip-som-hap" om domstolene holder sig 
til sandheden eller ej. Nemlig forudsætter – korrekt – at bankerne 
prioriterer deres egne økonomiske interesser frem for deres kunders, 
eller forudsætter – lodret forkert – at bankerne giver gode råd til deres 
kunder. 
 
Hertil kommer en helt simpel betragtning: Domstolene skal holde sig til 
sandheden. Det modsatte undergraver retssystemets autoritet. 
 
Den debat om bankers adfærd, der blussede op i forbindelse med den 
(foreløbig) sidste bankkrise, har været forfejlet. Den har ikke ført til 
ændringer. Og den kunne ikke føre til ændringer. Debatten kredsede 
omkring symptomerne – f.eks. korruption og grådighed – i stedet for at 
analysere symptomernes årsag. 

Banker er ikke "rådgivere". Målet med bankernes 
meddelelser til kunderne er at fremme bankernes egne 

interesser, dvs. bankernes indtjening 
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Debatten vedrørte moralske værdier: Dårlig etik og andet lignende 
tankegods, der stammer fra tiden før økonomi blev til videnskab. 
Debatten provokerede til en retfærdig harme, men kunne ikke bruges til 
andet og mere. 
 
Den var økonomisk, juridisk og politisk tandløs.  
 
Debatten påpegede HELkunders afmagt, men gik udenom HELkunde-
forholdets strukturelle retsløshed. Den gik også udenom de abnorme 
markedsforhold, der er karakteristisk for langvarige HELkundeforhold. 
 
Markedsforhold, der i vid udstrækning er baseret på juridiske abstrak-
tioner og juridisk fifleri. – Til eksempel abstraherer retspraksis fra en af 
bankernes vigtigste indtægtskilder: 
 
 
 
 
 
 
Debatten belyste ikke de multimilliard store drifts- og samfundsøkono-
miske følgevirkninger af, at HOVEDkreditorer har adgang til deres HEL-
kunders pengebeholdning og pengestrøm. Den gik udenom konsekven-
serne af dén forhandlingsmagt, som banker har overfor deres HEL-
kunder. 
 
En forhandlingsmagt, der er en direkte følge af, at retspraksis bøjer de 
økonomiske begreber. Og at domstolene abstraherer fra de ovenfor 
beskrevne teser og anvender den (i økonomisk forstand) forkerte 
juridiske metodik på de økonomiske mekanismer – som vi vil se neden-
for. 
 
Juridiske divergenser, der burde blive afgjort af domstolene, bliver 
afgjort med økonomisk nævemagt. 
 
Banker tjener milliarder på, at de kan forhindre bankkunderne i at 
varetage deres egne rettigheder. 
 

HELkunder kan ikke varetage deres egne juridiske 
interesser (rettigheder), såfremt de er økonomisk 

afhængige af deres juridiske modpart 
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Hertil kommer den fordelingspolitiske effekt af, at retspraksis forud-
sætter, at HOVEDkreditorer er rådgivere.  
 
Det koster mange milliarder hvert år for bankernes privat- og erhvervs-
kunder, at de opgiver at føre sager mod deres bank, fordi de skal bevise 
ditten og datten for at få medhold i en retssag. Kunderne burde kunne 
nøjes med at henvise til, at deres bank er en sælger. Hvis kunden ikke 
kan skifte bank hurtigt og omkostningsfrit et processuelt privilegeret 
HYPERmonopol, der varetager sine egne interesser. 
 
Bogens hovedmål er følgende: At analysere forretningsforholdet mellem 
HOVEDkreditorer og de husholdninger og virksomheder, der er HEL-
kunder. 
 
Den beskriver de retsløse – de økonomisk stavnsbundne – HELkunders 
situation. Det vil sige markedsforholdene for de 100.000-vis af HEL-
kunder, der er tvunget til at købe alle deres finansielle produkter hos én 
og samme sælger (i juridisk forstand "rådgiver")  år efter år. 
 
Kapitlet "Lån og tvungne modlån i HELkundeforhold" omhandler de 
økonomiske konsekvenser af, at HELkunder tvinges til at yde gratis (eller 
lavtforrentede) lån til deres bank for at få bevilget højtforrentede 
lån fra banken.  
 
 
 
 
 
 
Kundernes retsløshed er en af HOVEDkreditorernes vigtigste indtægts-
kilder. Retsløsheden er herudover hovedårsagen til, at markedet ikke er 
gennemsigtigt.  
 
Retsløshedens økonomiske konsekvenser er en super god forretning for 
bankerne. 
 
Kundernes retssikkerhed er en forudsætning for, at markedet for salg af 
finansielle produkter bliver gennemsigtigt. Og markedsgennemsigtighed 
er en forudsætning for en normal konkurrence. I fortsættelse heraf, er 

HOVEDkreditorer udnytter deres økonomiske og 
juridiske værktøjer (dvs. deres forhandlingsmagt) 

til at berige sig mest muligt på hver enkelt 
HELkunde 




