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Forord

Arbejdet med denne bog startede i vinteren 2021 under coronanedluk- 
ningen af Danmark. Jeg sad hjemme på mit interimistiske kontor og kig-
gede ud på en mørkegrå februardag, som syntes endnu mere februargrå 
end tidligere år, da der tikkede en e-mail ind fra Anette Wad fra Djøf 
Forlag med en opfordring til at skrive en bog om blockchain og kryptova-
luta. Det var for mig en motiverende udfordring på en ellers mørkegrå 
dag under coronanedlukningen, og derudover var kryptovalutaerne igen 
i hopla under coronakrisen efter at være erklæret for døde siden det sid-
ste kryptohysteri i slutningen af 2017. 

Mit arbejde med kryptovaluta og blockchain startede i 2013, hvor jeg 
sammen med min kollega Erol Kazan forskede i fremtidens betalings-
midler – de nye kontaktløse kort – da vi blev opmærksomme på fæno-
menet bitcoins. De var på det tidspunkt ikke så meget værd, omkring 
1.000 kroner. Vi indkøbte et par bitcoinminere, som ikke var større end 
en knyttet hånd og kostede knap tusind kroner, og vi satte dem i sving. 
Jeg høstede over de næste par måneder nogle få dele af en bitcoin, mens 
vi langsomt udforskede fænomenet nærmere. Besværet med, hvem der 
ejede dem – mineren var jo betalt af min forskningskonto, og strømmen af 
CBS – gjorde, at jeg opgav mine bitcoins, og jeg har ikke længere adgang 
til dem. Herregud, tænkte jeg, det var omkring 400 kroner, og jeg over-
vejede det administrative arbejde, der ville være i forbindelse med at få 
dem udbetalt til min forskningskonto. I dagens tal er de omkring 75.000 
kroner værd, som nok havde været det administrative bøvl værd. 

Arbejdet og fascinationen af bitcoin fortsatte over de næste år. Hver gang 
kursen på bitcoin steg voldsomt, blev jeg ringet op af journalister, der 
både var forundrede og forargede over bitcoins vilde kursudsving. For-
argelsen forventer jeg fortsætter, men måske denne bog kan være med til 
at mindske forundringen. 
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