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Lars Seier jagter 
investorer inden 
lancering af 
prestigeprojekt
Om få måneder lancerer Lars Seier blockchainprotokollen 
Concordium, der vil spare verden for en masse fordyrende 
mellemled og gøre Danmark til et finansielt foregangsland.

L
Lars Seier og og resten af det stjernebesat-
te hold bag Concordium jagter investorer 
inden lanceringen af blockchainprotokol-
len i 2020.

Målet er at opnå en ekstrakapital på 50-
100 mio. kr., erfarer Finans. Det er nød-
vendigt for at decentralisere ejerskabet så 
meget som muligt og gøre teknologiens 
udbredelse mindre afhængig af enkeltper-
soner.

Derudover er det dansk-schweiziske 
foretagende i fuld færd med at indgå part-
nerskaber og vil i første omgang bruge 
bilindustrien som et brohoved til andre 
brancher.

»Der er faktisk ganske megen interesse i
projektet, så vi er ved at gøre os klar til en 
ny investeringsrunde. Det haster dog ikke 
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mere, end det jager, for projektet skrider 
godt frem og har penge nok,« siger Lars 
Seier, som ikke vil afsløre, hvor meget han 
selv har investeret i teknologien, der er 
værdisat til 150 mio. dollars inden frigivel-
sen.

Concordium er hans første selvskabte 
forretning og største satsning siden etab-
leringen af Saxo Bank. Målet er skabe en 
verdensudbredt platform for betalings-
transaktioner uden behov for alle de for-
dyrende mellemled, der i dag tegner sig 
for et helt hjørne i samfundsøkonomien.

Det skal ske i samarbejde med lovgivere 
og finansmyndigheder, så derfor har Lars 
Seier i løbet af de seneste tre år allieret 
sig med navne som Lone Fønss Schrøder, 
Anders Fogh Rasmussen, Jesper Buus 
Nielsen, Hans Ole Jochumsen og Anders 
Samuelsen.

Af samme grund vækker projektet så 
meget opmærksomhed herhjemme, at 
ambitionen om at opbygge blockchainens 
svar på World Wide Web er det fjerde ka-
pitel i Finans’ artikelserie om 10 idéer, der 
kan ændre Danmark.

»Det mest spændende ved projektet er
jo, at det er funderet i dyb forskning på 
Aarhus Universitet og dermed står på et 
ekstra ben. Det handler om, at Danmark 
skal levere den næste generation af finan-
siel infrastruktur,« siger Thomas Krogh 
Jensen, adm. direktør for Copenhagen 
Fintech.

Med andre ord kan Concordium vende 
op og ned på den etablerede banksektor, 
hvilket Finanstilsynet som udgangspunkt 
har det fint med.

»Vi har en relativt neutral holdning for-
stået på den måde, at vi gerne vil under-
støtte, at den finansielle sektor kan anven-
de teknologien til at gøre tingene bedre og 
billigere,« siger vicekontorchef Jon Has-
ling Kyed.

SÅ MEGET KAN CONCORDIUM 
BLIVE VÆRD

Markedet for blockchains vil ifølge 
analysehuset WinterGreen Research 
stige lodret de næste fem år - fra 5 
mia. dollars i 2019 til 60 mia. dollars 
i 2024. 

Lige nu sidder IBM på størstedelen af 
markedet for lukkede blockchains til 
specifikke selskaber og brancher. 
Techgiganten har eksempelvis været 
med til at udvikle Tradelens sammen 
med Mærsk. 

Concordium lancerer derimod en de-
central blockchainprotokol, der bedst 
kan sammenlignes med forgængerne 
Bitcoin og Ethereum.

Sidstnævnte har i dag en markeds-
værdi på 20 mia. dollars, selv om 
Ethereum foreløbig kun har opnået en 
begrænset udbredelse. 

Lars Seier Christensen og resten af holdet 
bag Concordium har netop lanceret en 

lukket betaversion af blockchainprotokol-
len, som forventes at blive frigivet i første 

halvdel af 2020. Foto: Stine Bidstrup



Lars Seier tjente masser af 
penge på bitcoins optur, 
men følte sig snydt for den 
helt store forretning 
Blockchainen Concordium ligger Lars Seiers hjerte så nært, at han har navngivet 
forretningsprojektet efter sit favoritfodboldhold. I 2020 frigives teknologien.

F
Få minutter efter Lars Seiers ankomst til 
suite 301 på Hotel D’Angleterre i Køben-
havn tager han elevatoren ned til lobbyen 
for at få fingrene i dagens udgave af Finan-
cial Times.

Den amerikanske erhvervsavis har skre-
vet en større artikel om toprestauranten 
Alchemist, som Lars Seier har investeret 
100 mio. kr. i og opgraderet til en version, 
hvor menukortet tæller 50 serveringer og 
tager fem timer at fuldføre. Det har ført 
til en masse omtale og seksstjernede an-
meldelser, men milliardæren er ikke de-
sto mindre ivrig efter at læse mere, meget 
mere, denne formiddag.

»Det er jo altid spændende at se, hvad de 
kan finde på at skrive,« forklarer han på vej 
op i elevatoren, inden han atter indfinder 
sig i suitens hjørnestue med udsigt til Kgs. 
Nytorv og turister på flugt fra den tunge 
regnvejrshimmel.

Når Lars Seier med jævne mellemrum 
forlader sit hjem i Schweiz for at tage sig af 
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forretningerne i Danmark, overnatter han 
som regel på D’Angleterre og fylder så me-
get ind i arbejdsprogrammet som muligt. 
Det gælder også i denne ombæring, hvor 
modtagelsen af Alchemist altså er første 
punkt på programmet, mens aftenens re-
turopgør mellem FCK og Røde Stjerne i 
Parken er det sidste.

Langt de fleste timer har den 56-årige 
forretningsmand dog tilegnet et projekt, 
der i modsætning til hans ejerandel i re-
stauranten og fodboldklubben endnu ikke 
har budt på store overskrifter, selvom det 
immervæk tegner sig for en tredjedel af 
al hans arbejdstid og har været et absolut 
omdrejningspunkt de seneste tre år.

Således står blockchainplatformen Con-
cordium over for lanceringen af først en 
alphaversion og så en betaversion i løbet 
af de kommende måneder. Hvilket har 
fået Lars Seier til at indvilge i at fortælle 
mere detaljeret om projektet end hidtil, 
inden han skal mødes med sin direktion 
om et par timer.

At Concordium er mere end et tilfældigt 
foretagende i Seiers brede portefølje af 
investeringer, understreges ikke blot ved, 
at det er hans første selvskabte forretning 
siden Saxo Bank. Navnet siger i virkelighe-
den også en hel masse.

Arsenal-slogan
»Det udspringer af Arsenals slogan ”Vic-
toria Concordia Crescit”. Concordia er en
form for pagt, så jeg syntes faktisk, at det
fungerede meget godt, selvom det måske
er en hemmelighed, at jeg er Arsenal-fan,« 
griner manden med den hvide skjorte og
mørke blazer fra sin plads i lænestolen.

Et øjeblik efter ringer roomservice på 
døren med kaffe og vand på bakken. Hvil-
ket er en fin anledning til lige hurtigt at 
genopfriske, hvad en blockchain i grunden 
er for en størrelse.

Teknologien blev opfundet sammen 
med kryptovalutaen Bitcoin for 10 år siden 
og er en slags digital journal bestående af 
en kontinuerligt voksende kæde af blok-

ke, der er forbundet indbyrdes ved hjælp 
af kryptografi - det vil sige beskyttede da-
tastempler, der gør det noget nær umuligt 
at snyde systemet.

Det betyder ifølge tilhængerne af tekno-
logien, at alskens transaktioner foretaget 
via blockchains - pengeoverførsler, kon-
trakter, afstemninger og så videre - er fri 
for de fordyrende mellemled, som vi har 
vænnet os til i alle afskygninger. Banker, 
advokater, you name it. Fordi to fremme-
de parter i hver sin ende af kæden så at 
sige ikke behøver at stole på hinanden, 
hvis blot de hver især stoler på systemet.

Bitcoins version af blockchain har imid-
lertid vist sig at indeholde tre fejl, der har 
fået den etablerede verden af centralban-
ker og regeringer til at betragte den første 
model som en anarkistisk og maskeret 
bz’er med en brosten i hånden.

For det første er den bundet op på en 
kryptovaluta i stedet for at have et bredere 
samfundsformål. For det andet kræver det 
enorme mængder rå computerkraft at hol-
de det kryptografiske system kørende i en 
tid med fokus på klimaet. Og for det tredje 
kan brugerne operere totalt anonymt og 
dermed benytte transaktionerne i illegalt 
øjemed såsom våbenhandel, hvidvask, 
narkosalg og sågar lejemord, hvilket mør-
kenettet Silk Roads flirt med Bitcoin er det 
hidtil værste eksempel på.

Det er alle de fejl, som Lars Seier vil for-
søge at rette op på. Derfor har medstifte-
ren af Saxo Bank - der i 2018 solgte sin fjer-
dedel af livsværket for 2,6 mia. kr. - gjort 
en masse for at imødekomme myndighe-
derne fra begyndelsen.

»Oprindeligt blev blockchainsene bag
Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalu-
taer lavet fra et anarkistisk og ultraliberalt 
udgangspunkt. Det har jeg selvfølgelig in-
tet problem med. Men så længe stifterne 
har den vinkel og er rimeligt nonchalante 
i forhold til, om deres produkt anvendes 
til kriminelle formål, så er der nul chance 
for, at det bliver et mainstream-produkt. 
Derfor bliver det nærmest umuligt at få de 

store banker og butikskæder til at gå ind i 
det. Det er for farligt. Det er jo ikke nok, at 
det er 98 pct. pålideligt,« siger Lars Seier.

Han begyndte at interessere sig for Bit-
coin tidligt i forløbet, men betragtede det 
som et fjollet investeringsobjekt, dengang 
kursen på kryptovalutaen var 10 dollars. 
Til gengæld købte han »ganske pænt ind« i 
kursniveauet 200 til 400 dollars og kunne 
se værdien stige himmelhøjt som en gas-
ballon inden salget.

»Men jeg havde stadigvæk følelsen af at
have misset et forretningsfelt,« forklarer 
entreprenøren, som af samme grund op-
søgte folkene bag Ethereum undervejs for 
at få en andel i den teknologi før lancerin-
gen i sommeren 2015.

Bare tæer
»De sad i en villa i Zürich med bare tæer og 
store armbevægelser. Jeg måtte lige have
fået en dividende eller sådan noget, for de
ville rejse 19 mio. dollars i alt til projektet,
og jeg tilbød at investere 1 mio. dollars. Det 
fik dem nærmest til at falde ned af stolene, 
for alle andre tilbød højest 500-1000 dol-
lars,« smiler Lars Seier.

En stribe besværlige omstændigheder 
betød imidlertid, at danskeren heller ikke 
nåede at investere i Ethereum fra begyn-
delsen, hvilket ellers ville have udløst en 
andel på 4 pct. i foretagendet, der i dag har 
en markedsværdi på 20 mia. dollars.

Lars Seier rækker ud efter sin café latte 
på sofabordet.

»Det forstærkede bare min følelse af at
have misset et felt. Men det forstærkede 
også min følelse af, at jeg havde en rime-
lig fornuftig næse i forhold til, hvad der 
foregik. Fordi jeg trods alt havde identifi-
ceret både Bitcoin og Ethereum,« lyder det 
i hjørnesuiten, hvor det tykke gulvtæppe 
og de massive møbler på samme tid dæm-
per ordene og forstærker budskabet.

Idéen om at etablere sit eget projekt i 
stedet for at forsøge at spotte succeserne 
før tid opstod under en samtale med Ethe-
rums medstifter Charles Hoskinson, og fik 

Lars Seier til at indlede eftersøgningen af 
de bedste videnskabsfolk på feltet.

Han troede, at de skulle findes i USA, Ja-
pan, England eller måske Israel, men jag-
ten førte ham af alle steder til... Danmark.

»Til min store overraskelse fandt jeg ud
af, at vi faktisk har nogle af verdens bedste 
kryptografer siddende i Aarhus” 

Det er jo svineheldigt,« udbryder Lars 
Seier med tanke på professorduoen Ivan 
Bjerre Damgård og Jesper Buus Nielsen.

Sidstnævnte står nu i spidsen for Con-
cordium Blockchain Research Centre i 
Aarhus, der sammen med Zürich, Marbel-
la, København og London udgør den geo-
grafiske akse under Concordium.

Selskabet består af en snes fastansatte 
teknologifolk, der siden slutningen af 2016 
har arbejdet på at skabe en mere skudsik-
ker og skalerbar blockchainprotokol med 
forventet lancering i 2020.

Betegnelsen protokol dækker over, at 
Lars Seier og hans hold i modsætning til så 
mange andre projekter på feltet ikke stiler 
efter at opfinde en bestemt applikation, 
men simpelthen har sat sig for at udvikle 
hele det underliggende system. Altså at 
skabe en slags pendant til internettet in-
den for transaktioner.

Nøgleordet er i den sammenhæng trust. 
Tillid i en lidt utilstrækkelig oversættelse. 
For verdensøkonomien fungerer i dag ved 
hjælp af et utal af mellemmænd, der alle 
opkræver en dyr timeløn for at udforme 
forpligtende aftaler mellem to parter og 
tilsammen tegner sig for en stor bid af det 
globale bruttonationalprodukt.

»Prøv at forestil dig, hvor mange steder
vi er afhængige af at introducere en eller 
anden tredjepart, fordi vi ikke er sikre på, 
om vi kan stole på hinanden. Det er jo 
vanvittigt, hvor mange forretningsmodel-
ler der kan bygges oven på et nyt system. 
Fuldstændig lige som internettet skabte 
Google, Facebook og andre ting, vi aldrig 
havde set komme,« siger Lars Seier, som i 
bund og grund vil levere billigere trust.

Det fører os over i forretningsmodellen.

For til forskel fra sine øvrige investerin-
ger taler manden i hotelsuiten ikke om et 
muligt afkast, men om en mulig påvirk-
ning. Derfor understreger han også, at det 
bagvedliggende Concordium Foundation 
med Lars Seier i formandssædet er opret-
tet som en non profit-organisation med 
base i Schweiz og en fundats om at alloke-
re alt overskud til forskning i blockchain.

Det betyder dog langtfra, at der ikke er 
store penge at tjene på projektet. For hvis 
systemet som forventet kommer til at fun-
gere over hele verden, vil der opstå en for-
retning i at bygge brugervenlige funktio-
ner oven på blockchainprotokollen - tænk 
på internettets søgemaskiner - ligesom 
Concordiums markedsværdi vil stige.

Betingelsen er selvsagt, at skidtet funge-
rer fejlfrit, hvilket igen og igen får Lars Seier 
til at bruge betegnelsen no single point of 
failure for at trække forskellen op mellem 
transaktionerne i den gamle og nye verden.

»Det er et enormt samfundsproblem,
at næsten alle transaktioner har et single 
point of failure. I form af en centralbank, en 
advokat eller andre aktører, der kan trække 
en masse andet med sig ned, hvis enhe-
den fejler. Det er hele idéen bag opfindel-

sen af blockchains. Men i vores tilfælde vil 
man ikke kunne benytte platformen uden 
at være blevet identificeret,« siger han og 
fortsætter:

»Det betyder dog ikke, at brugerne ikke
kan være private, for vi har en sofistikeret 
løsning, der altid gør det muligt at finde 
tilbage til brugerens identitet, selv om 
den ikke står oplistet i systemet. Det skal 
de acceptere på forhånd. Ligesom de skal 
acceptere, at visse autoriteter har lov til at 
løfte anonymiteten fra land til land via de 
myndigheder, vi kender i forvejen. Politi-
et, domstolene, finanstilsynene.«

En anden afgørende forskel på Bitcoins 
og Concordiums blockchain er måden at 
verificere blokkene i kæden ved hjælp af 
brugerne.

I førstnævnte tilfælde foregår det via 
proof of work-teknologien, hvor compute-
re i alle afkroge af netværket bruger tons-
vis af strøm på at grave digitale blokke fri.

I sidstnævnte tilfælde kommer det til at 
foregå via proof of stake-teknologien, der er 
mere enkel og energivenlig - og derfor langt 
mere skalerbar end forgængerne.

»Det er en oplagt forbedring,« konstate-
rer Lars Seier.

Fordelen ved at stå bag en avanceret 
protokol frem for en teknologisk overbyg-
ning er også, at antallet af specialister er så 
få, hvilket både gør det nemt at følge med i 
de øvrige seriøse projekter på feltet og gør 
det til en bedre investering.

Til gengæld betyder det også, at feltet af 
kvalificerede kandidater til hver stilling er 
forbløffende lille. Det er samtidig forkla-
ringen på, hvorfor stifteren har brugt så 
meget af sin arbejdstid på det projekt de 
seneste år. Således tog det ham et stykke 
tid at finde en adm. direktør med en vis 
indsigt i den etablerede finansbranche så-
vel som de nye fintechselskaber.

»Til sidst spurgte jeg Saxo Banks tidlige-
re formand Lone Fønss Schrøder, om hun 
havde et forslag. Så svarede hun, at det 
kunne hun faktisk godt selv tænke sig. Det 
var perfekt, for hun er meget dygtig,« for-

tæller forretningsmanden, som tillige har 
fået forhenværende statsminister Anders 
Fogh Rasmussen samt forhenværende 
fondsbørschef Hans Ole Jochumsen med i 
sit rådgivende panel.

De kan i kraft af deres viden og erfarin-
ger med det nuværende verdensøkono-
miske system være med til at styrke op-
fattelsen af Concordium som et oprigtigt 
brohoved snarere end en oprørsk brosten.

Derudover beskæftiger Anders Foghs 
tænketank sig med brede temaer som de-
mokrati, frihandel og valghandlinger, hvor 
Lars Seier også mener, at blockchains kan 
komme til at spille en positiv rolle.

»Fake news er en anden problemstilling, 
hvor teknologien kan skabe true news ved 
med sikkerhed at kunne bevise, hvor den 
og den slags udtalelser stammer fra. For 
det bliver jo nemmere og nemmere at ma-
nipulere med,« lyder det i suiten.

Regnen siler fortsat ned udenfor, for-
middagen er blevet til eftermiddag, og 
snart skal Seier mødes med Fønss for at 
diskutere et nyt direktiv på området.

Derudover er de ved at forberede en 
investorrunde med et mål om at opnå 50-
100 mio. kr., for stifteren - der ikke ønsker 
at afsløre, hvor meget Concordium har 
kostet ham indtil videre - vil ikke have, at 
projektet står og falder med ham.

Betaversionen af blockchainprotokollen 
frigives dette efterår, mens førsteudgaven 
følger i det tidlige forår. Det har fået den 
danske finansbranche til at summe over, 
hvad milliardæren og kryptograferne mon 
har tænkt sig at offentliggøre. Og med god 
grund, mener Lars Seier, for det er kun fint 
at holde sig til fadet.

»Den helt store åbenbaring er for mig at
se de forretningsmodeller, der kan bygges 
på baggrund af billig trust. Og det er klart, 
at Danmark kan komme til at spille en rolle 
på det felt, hvis vi opbygger en kultur og 
får afklaret usikkerheder. Vi taler jo meget 
om robotklyngen på Fyn. Så hvorfor ikke 
prøve at skabe en klynge inden for block-
chains?«

LARS SEIER CHRISTENSEN

Født den 19. januar 1963 i København 
Sproglig student 

Stiftede i 1992 fondsmæglerselska-
bet Midas - der siden skiftede navn 
til Saxo Bank - sammen med Kim 
Fournais. 

I 2018 solgte Lars Seier sin andel på 
25 pct. af Saxo Bank formedelst 
2,6 mia. kr.

Udover investeringen i Concordium er 
Lars Seier medejer af toprestauran-
terne Geranium og Alchemist samt 
Parken Sport og Entertainment og en 
stribe andre foretagender. 

Lars Seier Christensen var blandt de tidlige investorer i kryptovalutaen bitcoin og forsøgte undervejs at knytte sig tættere til den bagvedliggende blockchainteknologi. Det ønske har nu fået milliardæren 
til at etablere sit eget projekt i form af Concordium. Foto: Stine Bidstrup 

Til min store over-
raskelse fandt jeg 
ud af, at vi faktisk 
har nogle af verdens 
bedste kryptografer 
siddende i Aarhus.
Lars Seier



Mød hjernen bag den danske 
blockchain og læs om lotteriet, 
der skaber orden i kaos
En af verdens mest anerkendte kryptografer, Jesper Buus Nielsen, har i næsten tre år arbejdet 
på at distancere Concordium fra Bitcoins største fejltrin.

E
En frostklar vintermorgen i 2017 trådte 
Jesper Buus Nielsen ud af Zürich Lufthavn 
og blev samlet op af en privatchauffør bag 
rattet i en Bentley.

Køreturen hen til middelalderslottet va-
rede en halv time. Undervejs koncentrere-
de forskeren på bagsædet sig om at have 
styr på sine mange pointer, fordi han for-
nemmede, at ejeren af slottet, Lars Seier, 
var beskæftiget med stribevis af forretnin-
ger på samme tid.

Det indtryk var blot blevet forstærket et 
par uger forinden, da telefonen ringede lil-
lejuleaften hjemme hos Jesper Buus Niel-
sen med stifteren af Saxo Bank i den an-
den ende. Han var interesseret i at udvikle 
verdens hidtil mest skalerbare og skudsik-
re blockchain, lød det, så Lars Seier kunne 
godt tænke sig at indlede et samarbejde 
med en af klodens førende kryptografer.

Da forskeren med speciale i sikker-
hedsalgoritmer ankom til Schwarzenbach 
i Schweiz, var han derfor forberedt på en 
masse afbrydelser undervejs. Men Jesper 
Buus Nielsen mødte med egne ord en helt 

RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@finans.dk Professor Jesper Buus Nielsen er en af verdens mest anerkendte kryptografer og har så sent som i 2018 vundet prisen for bedste forskningsartikel ved en stor kryptokonference i Californien. 

Foto: Brian Karmark

anderledes tålmodig, rolig og lyttende 
vært. En mand, der i forvejen havde sat 
sig godt ind i stoffet og vidste, hvor svag-
hederne ved de hidtidige blockchains be-
fandt sig.

De to snakkede sammen i tre timer i 
køkkenet over en frokost, inden Jesper 
Buus Nielsen tog retur til Zürich for at hilse 
på en kollega og flyve tilbage til Danmark.

På det tidspunkt var han forlængst ble-
vet overbevist om idéen i at forlade grund-
forskningen for en stund for at bruge sine 
matematiske byggesten i virkeligheden.

»Det var jo nærmest en våd drøm for
mig,« smiler Jesper Buus Nielsen denne 
efterårsdag to og et halvt år efter mødet 
med milliardæren på middelalderslottet.

Han har smidt en hvid skjorte over sine 
jeans, hentet en kop kaffe, tørret sveden af 
panden og forsikret et par af de ph.d.-stu-
derende på Concordium Blockchain Re-
search Centre ved Aarhus Universitet - kal-
det Cobra - om, at det nok skal blive deres 
tur til at få foretræde for professoren.

Et forgangsland
Først er Jesper Buus Nielsen dog nødt til 
at indvie offentligheden i, hvor langt det 
dansk-schweiziske blockchainprojekt er 
nået. For Concordium agter at lancere sit 
produkt i begyndelsen af 2020, hvilket er 
en af de mest hypede begivenheder i den 
danske finansbranche.

Hvis Concordiums forehavende lykkes, 
kan det nemlig både vende op og ned på 
måden at verificere aftaler og transaktio-
ner i den moderne verden. Og blåstemple 
Danmark som et foregangsland inden for 
fintech.

»Vi er en forholdsvis lille brik i et stort
spil,« lyder det fra lederen af Cobra, der 
ikke desto mindre fremstår som en helt af-
gørende brik i arbejdet med at distancere 
Concordium fra forgængerne Bitcoin og 
Ethereum.

At millioner af forretningsfolk og myn-
digheder fortsat holder blockchains ud i 
strakt arm her 10 år efter opfindelsen af 
teknologien, skyldes nemlig en stribe al-
vorlige krypteringsfejl i de første udgaver, 
forklarer Jesper Buus Nielsen på sit aflan-

ge kontor, mens han skiftevis gennemgår 
teknologien i pixiform på en skærm og 
tværer en rød sprittusch henover et whi-
teboard.

Den første fejl er, at Bitcoin blev født 
som et anarkistisk modstykke til den ver-
densøkonomiske struktur, der reguleres af 
lovgivere og centralbanker.

Derfor koncentrerede skaberne sig ude-
lukkende om at sikre transparens i de di-
gitale datablokke - ikke om at give myn-
dighederne adgang til brugerne i tilfælde 
af mistænkelige transaktioner. Med det 
resultat at Bitcoin hurtigt blev forbundet 
med de mørke sider af nettet, afvist af fi-
nanscheferne og er endt som et investe-
ringsobjekt snarere end en teknologiplat-
form.

Her vil Concordium sikre omverdenen 
en nødindgang til informationer om de 
anonyme brugere, fordi myndighedernes 
blåstempling af blockchainen er helt af-
gørende for udbredelsen af den. Måden at 
gøre det på - fortæller Jesper Buus Nielsen 
med sin sprittusch i hånden - er et dob-
beltkrypteret system med en tripplelås 
uden på.

Et hvad for noget? Jo, prøv at følge med:
For at blive oprettet som bruger af Con-

cordium skal folk aflevere et stykke legiti-
mation hos deres bank eller en anden ud-
steder, der så gemmer id’et sammen med 
et tilfældigt systemtal. Dette tal krypteres 
via tre forskellige nøgler, hvilket giver 
tre myndigheder udvalgt fra land til land 
mulighed for i fællesskab at låse døren op 
til id’et, såfremt kontoen er indblandet i 
ulovlige aktiviteter.

Derudover krypteres tallet også om til 
brugerens endelige digitale signatur i for-
bindelse med ibrugtagningen, så udstede-
ren ikke længere kan koble id’et til konto-
en.

Denne avancerede metode fordrer i 
lighed med mange andre elementer hos 
Concordium brugen af den såkaldte zero 
knowledge-formel, der forenklet beskre-
vet betyder, at brugerne såvel som myn-
dighederne kan bevise noget uden at skul-
le lirke en boks op og bryde anonymiteten.

Det sidste er vigtigt, fordi blockchainen 

tere uhindret konkurrerer med hinanden 
om at løse algoritmer og vinde retten til at 
sætte tidsstempler via proof of work-mo-
dellen, opererer Concordium så at sige 
med tilfældige lottotal og et begrænset 
antal forsøg - højst ét i sekundet - ud fra 
proof of stake-formlen.

»Man kan hurtigt se forskellen på de to
systemer bare ved at tælle nuller. Det er 
helt ekstremt,« siger Jesper Buus Nielsen, 
da han skridter tilbage fra whiteboardet 
til skrivebordet for at vise forskellen på 
det strømforbrug, der skal til for at holde 
Bitcoin kørende sammenlignet med Con-
cordium.

Forskellen betyder ikke blot, at Concor-
dium bliver langt mere energivenlig end 
forgængerne, men også at produktet bli-
ver langt mere skalerbart. Det er - mener 
forskeren - Bitcoins anden afgørende fejl 
og den anden søjle under Concordium. 
Hvilket selvfølgelig forudsætter en vis ef-

terspørgsel på de GTU’er, der fungerer som 
betalingsmiddel i blockchainen og dermed 
sigter efter at blive fællesvalutaen i den di-
gitale verden.

Den tredje søjle spiller sammen med øn-
sket om at blive betragtet som en ven sna-
rere end fjende af lovgiverne og central-
bankerne. Derfor har det bagvedliggende 
Concordium Foundation med Lars Seier 
som formand forpligtet sig til at bruge alle 
indtægter i form af transaktionsgebyrer og 
kapitalinvesteringer til udvikling, forsk-
ning og markedsføring af den decentrale 
blockchain.

Konstruktionen betyder, at Concordium 
Blockchain Research Centre er oprettet 
som et frit forskningscenter ved siden af 
Concordium Aps med Lone Fønss Schrø-
der som direktør. På den måde har Jesper 
Buus Nielsen nemmere ved at tiltrække 
de allerdygtigste ph.d.-studerende og 
postdocs, der sjældent har lyst til at være 

bundet til en bestemt forretning og i dette 
tilfælde får lov at dyrke grundforskning i 
blockchainteknologi.

Et af de mange hovedbrud er kvante-
computernes indtog, fordi de efter alt at 
dømme snart er i stand til at bryde nuti-
dens krypteringer.

»Så vi arbejder på at være 10 år foran.
Sådan fungerer grundforskning. Målet er 
at kunne give helt slip, så netværket er 
fuldstændig drevet af brugerne,« fortæller 
professoren.

Hvad angår lanceringen af førsteudga-
ven til foråret, føler han sig dog ret sikker 
på, at den røde sprittusch har gjort sit ar-
bejde ordentligt.

»Som forsker vil jeg jo altid gerne op på
det næste niveau. Men i forhold til de eksi-
sterende blokchains og deres designprin-
cipper er vi foran. Intet af det slår Concor-
dium. Men jeg kan jo aldrig vide, hvad folk 
måtte arbejde på i det skjulte.«

Man kan hurtigt se for-
skellen på de to systemer 
bare ved at tælle nuller. 
Det er helt ekstremt.
Jesper Buus Nielsen, 
professor på Aarhus Universitet

ikke blot handler om at fjerne behovet for 
advokater og andre dyre tredjeparter til at 
verificere alverdens transaktioner, men 
også handler om at skabe mere transpa-
rens i verdensøkonomien ved at vende 
tingene på hovedet.

I stedet for hemmelige udvekslinger 
mellem kendte kontohavere sigter tek-
nologien efter transparente udvekslinger 
mellem hemmelige kontohavere for at 
komme alskens fordækte aftaler til livs.

Identifikationen koblet med anonymite-
ten er den ene søjle i Concordiums over-
bygning. Den anden søjle er det lotteri, der 
løbende belønner brugerne for at skabe 
orden i det kaos, som netværket af com-
putere i en blockchain består af.

Hver computer er kun forbundet med et 
lille hjørne i det store netværk, så en pen-
geoverførsel eller aftalebekræftelse altid 
kan nå frem til modtageren via det vidt-
forgrenede system.

»I princippet kan 99 pct. af netværket
være korrumperet uden at forhindre be-
skederne i at nå frem,« forklarer Jesper 
Buus Nielsen, hvis største fjende i alle 
sammenhænge er hackere eller nedbrud.

Så langt, så godt. Udfordringen opstår 
imidlertid ved, at der er behov for en række-
følge i transaktionerne, selv om de sker med 
lynets hast i et system, der netop slår sig op 
på at være decentralt og uorganiseret.

Angrebsmål
Med andre ord kan Concordium ikke bare 
tage oprydderens rolle på sig, for så bliver 
den dansk-schweiziske organisation en 
uønsket autoritet og et angrebsmål.

Løsningen er et lotteri, hvor computerne 
i netværket konstant skiftes til at stemple 
tidspunkter på samtlige udvekslinger i 
blockchainen, så brugerne eksempelvis 
ikke har mulighed for at bruge de samme 
penge to gange og dermed snyde en af par-
terne i den anden ende af systemet.

Både Bitcoin og Concordium tilskynder 
brugerne til at deltage i dette lotteri ved 
at belønne vinderne med kryptovaluta i 
form af henholdsvis Bitcoins og GTU. Der 
hører ligheden dog op, for mens Bitcoins 
lotteri baserer sig på, at brugernes compu-



New kids on the block? 
Sådan fungerer Seiers 
drømmeteknologi
Vi behøver blot at forstå fire ting for at forstå det basale i en blockchain. Teknologien kan 
forvandle internettet til et sted, hvor vi rent faktisk handler direkte med hinanden.

D
De seneste 10 år har blockchain været et 
af de mest berømte og berygtede teknolo-
giske nybrud takket være kryptovalutaen 
Bitcoin og opfinderens ukendte identitet. 
Men hvordan opstod teknologien, hvilket 
problem kan den løse, og hvordan funge-
rer en blockchain?

Her er en kort introduktion til den ver-
den, som milliardæren Lars Seier nu satser 
stort på at erobre og dermed forvandle til 
et dansk forretningsfelt.

Ophavet
I 2008 publicerede en bruger ved navn 
Satoshi Nakamoto en ni sider kort og tem-
melig kryptisk videnskabelig artikel med 
titlen ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic 
cash system”.

Her blev det beskrevet, hvordan en 
kæde af digitale blokke - heraf navnet på 
teknologien - kunne muliggøre direkte 
transaktioner mellem millioner af brugere 
på internettet og potentielt set overflødig-
gøre banker, betalingsselskaber, advoka-
ter, ejendomsregistre og andre dyre tred-
jeparter.

RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@finans.dk

Satoshi Nakamotos opfindelse bestod 
essentielt set af fire ting:

l Et softwareprogram, der forbandt 
alskens computere med hinanden, lige-
som vi kender det fra utallige kredsløb 
på internettet. 

l En digital signatur, der gjorde det muligt 
at være anonym.

l En kryptografi, der forhindrede hackere i 
at ændre dataene i de digitale blokke uden 
at ødelægge leddet til den næste blok. 

l Og en kryptovaluta i form af Bitcoin, der 
belønnede brugerne for konstant at lade 
deres computere afgøre rækkefølgen i
alle transaktionerne, så det ikke lod sig
gøre at købe eller sælge den samme ting
to gange.

Året efter - i 2009 - blev den autonome 
teknologi så frigivet, men den stødte hur-
tigt på to altoverskyggende udfordringer.

For det første blev Bitcoin anset for at 
være en rambuk rettet mod den etablere-
de banksektor, som derfor tog afstand fra 
kryptovalutaen og forhindrede udbredel-
sen af den.

For det andet blev Bitcoins hurtigt et po-
pulært betalingsmiddel på den sorte net-
børs, hvor særligt folkene på den anony-
me netmarkedsplads Silk Road nu kunne 
udveksle narko og våben uden at afsløre 
deres identitet.

Det lod sig alt sammen gøre, fordi Bit-
coins tillige blev et investeringsobjekt 
med en reel værdi i den virkelige verden, 
hvor vekselererne stod på spring for at tje-
ne penge på det moderne guld. En digital 
valuta, der efter sigende ville slutte ved 
brugernes udgravning af bitcoin nummer 
21.000.000.000, og derfor var en begræn-
set råvare i en tid præget af finanskrisen.

Det resulterede i, at én bitcoin på et tids-
punkt kostede over 100.000 kr.

Hypen omkring den første blockchain 
blev bestemt ikke mindre af, at Satoshi 
Nakamoto undlod at stå frem og stadig-
væk er omgærdet af mystik til trods for en 
verdensomspændende efterforskning. En 
udbredt teori er derfor, at det slet ikke er 

en enkeltperson, men en hær af program-
mører.

Problemet
Bitcoin blev efterfulgt af et væld af kryp-
tovalutaer og blockchains, men den revo-
lutionerende teknologi forblev en lyssky 
affære i verdenssamfundets øjne og er her 
10 år senere fortsat ikke accepteret af cen-
tralbankerne.

IBM og andre selskaber har imidlertid 
omfavnet mulighederne og lanceret luk-
kede versioner af blockchainen målrettet 
bestemte brancher. A.P. Møller-Mærsks 
storstilede blockchain Tradelens er ek-
sempelvis skabt i samarbejde med IBM 
som en måde at undgå det enorme pa-
pirarbejde i containerfragten og forenkle 
rederiernes indbyrdes forbindelse til hin-
anden.

Den samme hovedpine forventes tek-
nologien at kunne løsne op for i et utal af 
sammenhænge, fordi verdenshandlen på 
trods af internettet stadig beror på tredje-
parter i alle mulige afskygninger.

Når vi handler varer på nettet, foregår 
det nemlig ikke i et direkte samspil med 
modparten, men via en hel håndfuld for-
midlere lige fra kortudbydere over beta-
lingsselskaber til clearinghuse og banker. 
De skal alle sammen betales i form af geby-
rer. Sådan foregår det også ved ejendoms-
handler, bilkøb, skilsmisser, testamenter 
- you name it.

På den måde har World Wide Web
grundlæggende set ikke udviklet sig - som 
Videnskab.dk elegant har formuleret det 
- til at være mere end en informations-
tjeneste, fordi alle pengetransaktioner på
hjemmesiderne dybest set sker som en
udveksling af informationer.

Lars Seier og holdet bag Concordium vil 
bygge en transaktionstjeneste ved siden 
af World Wide Web og spare verden for at 
bruge milliarder af dollars på tredjeparter. 
Hvis blot vi stoler på systemet, behøver vi 
ikke at stole på hinanden, lyder rationalet 
bag idéen.

Løsningen
Concordium er en blockchain ligesom Bit-
coin. Altså et større og større netværk af 
computere, der forbindes via et software-

program, digitale signaturer, kryptografi 
og en belønning af brugerne for at lade 
maskiner frem for mennesker opretholde 
ro og orden.

Den dansk-schweiziske teknologi, der 
frigives i 2020, forsøger dog at adskille sig 
kraftigt fra forgængerne på en stribe nøg-
lepunkter.

Først og fremmest har Concordium sam-
arbejdet med myndighederne undervejs i 
det tre år lange forløb for at blive opfattet 
som et supplement til det nuværende sy-
stem og ikke som en brostensbevæbnet 
oprører.

Flere myndigheder kan i forening ek-
sempelvis opnå adgang til bestemte bru-
geres identitet fra land til land via en trip-
plenøgle, såfremt den åbne og decentrale 
blockchain bliver benyttet til mistænkeli-
ge transaktioner.

Folkene bag Concordium har tillige for-
pligtet sig til at skubbe overskuddet ind i 
den bagvedliggende fond, Concordium 
Foundation, og øremærke alle pengene til 
videreudvikling og forskning i teknologi-
en via Concordium Blockchain Research 
Centre med base i Aarhus.

Endelig opererer Concordium med en 
anden form for belønning af brugerne, der 
gør teknologien langt mere energivenlig 
og dermed skalerbar end Bitcoin. I stedet 
for at lade computerkraften afgøre, hvem 
der får lov til at sætte tidsstempler på 
transaktionerne og blive tildelt en beløn-
ning, arbejder Concordium med tilfældige 
udtrækninger fra sekund til sekund.

Hvordan det? Jo, hidtil har kravet til 
computerne været at løse mere og mere 
avancerede algoritmer, der efterhånden 
får serverne til at stønne så tungt, at Bit-
coins strømforbrug nu svarer til et land på 
Danmarks størrelse.

Concordium vil ved hjælp af en uhyre 
indviklet kryptografi nøjes med at lade 
computerne gætte kontinuerligt på tal 
uden fare for, at de bryder ind i systemet 
og fifler med lodtrækningen.

Det eneste problem er blot, at kvante-
computerne - som vi har beskrevet tidli-
gere i serien om 10 idéer, der kan ændre 
Danmark - formentlig bliver i stand til at 
lirke den slags kryptografi op inden for en 
overskuelig årrække. Foto: Colourbox



Derfor sagde Lone Fønss ja til 
at stå i spidsen for blockchain: 
»Vi vil give magten tilbage
til folket«
Lone Fønss Schrøder har slået sit navn fast i bestyrelseslokalet hos store 
selskaber som Ikea og Volvo. Nu er hun hoppet tilbage i direktørstolen for 
at skabe en ny forretningsplatform i Danmark.

B
Blockchains er ikke en ny opfindelse. Men 
det er aldrig set før i den skala. Så spænd 
sikkerhedsselen og tag med på et forret-
ningseventyr.

Sådan lyder det fra Concordiums adm. 
direktør, Lone Fønss Schrøder, før frigivel-
sen af den dansk-schweiziske blockchain-
protokol, der agter at fjerne behovet for 
dyre mellemmænd i alverdens kontrakter 
ved hjælp af en digital kæde af datastemp-
ler mellem aftaleparterne.

Dermed vil Concordium gøre sit indtog 
på et marked, der i århundreder er blevet 
anført af advokater, bankfolk og rådgivere 
i alle afskygninger og tegner sig for et helt 
hjørne af verdensøkonomien.

»Det handler jo i virkeligheden om at
give magten tilbage til folket,« siger Lone 
Fønss Schrøder om projektet, der blev 
etableret i 2017 og er ved at teste en beta-
version inden den brede lancering i begyn-
delsen af 2020.

At bevæge sig ned i teknologien bliver 
for omfattende i denne sammenhæng, 
men essensen er, at Concordium vil lave 
en mere skalerbar, skudsikker og stueren 
udgave af de hidtidige blockchains med 
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LONE FØNSS SCHRØDER

Født den 2. april 1960 og skolet hos 
A.P. Møller-Mærsk fra 1982 til 2004 

Direktørposter: 

1988: Adm. direktør for det 
Mærsk-ejede luftfragtselskab Star Air 

2005: Adm. direktør for rederiet Wal-
lenius Lines AB

2017: Adm. direktør for Concordium

Lone Fønss Schrøder sidder i bestyrel-
sen for Volvo og Ikea, og er seniorråd-
giver for Credit Suisse, bestyrelses-
medlem hos franske 
Schneider Electric og tidligere for-
mand for danske Saxo Bank.

Bitcoin og Ethereum i spidsen.
Formålet er at forbedre samfundet, ikke 

at omstyrte det.

Ikke revolutionere
»Problemet med de eksisterende block-
chains er, at de er bygget af folk, som øn-
sker at fjerne autoriteterne. Vi tager ud-
gangspunkt i verdens struktur. Vi er ikke
revolutionære. Vi mener blot, at teknolo-
gien rummer mange muligheder for at de-
mokratisere markedskræfterne yderlige-
re,« forklarer Lone Fønss Schrøder.

Samtidig er Concordium oprettet som en 
nonprofit-organisation, hvilket betyder, at 
den fremtidige indtjening er øremærket 
til forskning, udvikling og markedsføring 
af blockchainprotokollen. Derfor er det 
ikke at betragte som en forretning i sig 
selv - men det kan alligevel føre et nyt er-
hvervsfelt med sig til Danmark, mener di-
rektøren, fordi forskningscentret har base 
i Aarhus med afsæt i 30 års arbejde inden 
for kryptografi.

»Ligesom med vindmøllerne og høre-
apparaterne kan det drive en masse ef-
terspørgsel frem og skabe en klyngeeffekt 
herhjemme. Så jeg mener, at det er enormt 
vigtigt for Danmark. Mange forskere af høj 
kaliber vil søge til Aarhus Universitet, for-
di det nu ikke bare er it-videnskab og kryp-
tografi på et teoretisk stadie, men konver-
teret ind til at arbejde med blockchains,« 
siger Lone Fønss Schrøder med tanke på 
Concordium Blockchain Research Centre, 
der er omdrejningspunktet for den akade-
miske del af projektet.

Bag det hele står Lars Seier, der sidste år 
solgte sin andel af Saxo Bank for 2,6 mia. 
kr. og angiveligt har investeret et trecifret 
millionbeløb på at skabe blockchainens 
svar på World Wide Web.

Ligesom de færreste af os forstår IP-pro-
tokollen bag nettets hjemmesider, be-
høver vi heller ikke at forstå teknologien 
i dette tilfælde. For ifølge Lone Fønss 
Schrøder skal det være lige så simpelt at 
benytte blockchainen som at plugge en 
ledning i en stikkontakt og stole på strøm-
forsyningen.

»Først og fremmest bygger Lars Seier jo
en legacy. Hans genuine idé er at stå bag en 
unik protokol. Det er hans primære inte-

resse. Men derudover kan det selvfølgelig 
godt være, at han kommer til at tjene pen-
ge på tokens, fordi efterspørgslen stiger på 
dem,« forklarer Lone Fønss Schrøder om 
de poletter, der fungerer som betalingsen-
hed hos Concordium.

Værn mod kopivarer
Som direktør er hun især optaget af, at for-
delene ved protokollen hurtigt bliver ty-
delige for alle og enhver. Eksempelvis vil 
alverdens forhandlere kunne bruge tekno-
logien til at værne sig mod kopivarer, fordi 
varernes ophav kan spores fra datablok til 
datablok. Såfremt det altså fungerer.

Derfor opererer Concordium både med 
en lukket betaversion og et lidt bredere 
testforsøg inden den endelige lancering i 
1. kvartal af 2020.

»Vi skal lige have lidt tid til at overve-
je, om vi nu også har gjort det rigtigt. For 
det er jo cutting edge technology. Ingen 
har lavet det før. Men derefter bliver det 
fuldt decentraliseret,« siger Lone Fønss 
Schrøder med vægt på det sidste ord, der 
adskiller Concordium fra alskens andre 
formidlere af transaktioner, fordi tekno-
logien er åben og ikke er bundet til en for-
retning.

Den 59-årige direktør er derimod mere 
bundet til én organisation, end hun har 
været de seneste 10 år, idet hun altså har 
suppleret sin stribe af vægtige bestyrel-
sesposter hos selskaber som Volvo og Ikea 
med rollen som daglig leder af et foreta-
gende med en snes medarbejdere fordelt 
på fire lande.

Af samme grund er den tidligere for-
mand for Saxo Bank i færd med at sætte 
sig endnu dybere ind i blockchainteknolo-
gien på MIT University.

Vi skal lige have lidt tid til at overveje, om vi nu 
også har gjort det rigtigt. For det er jo cutting edge 
technology. Ingen har lavet det før.
Lone Fønss Schrøder, adm. direktør for Concordium

Lone Fønss Schrøder var indtil fornylig 
bestyrelsesformand for Saxo Bank, hvis 

medstifter - Lars Seier Christensen - står 
bag Concordium. Foto: Niels Hougaard



Eksperterne er enige: 
Concordium må nøjes med et 
hjørne af markedet
Det danske erhvervsliv har en masse at vinde på Lars Seiers blockchainprotokol, 
vurderer en stribe iagttagere.

K Kort efter sin tiltræden som bestyrelses-
formand for A.P. Møller-Mærsk befandt 
Jim Hagemann Snabe sig i et tætpakket 
auditorium på CBS, hvor alle ville vide, 
hvordan han dog havde tænkt sig at føre 
containerforretningen ind i den digitale 
tidsalder.

Det fik formanden til at hive en af sine 
største udfordringer frem fra talerstolen og 
erkende, at Mærsk bruger 2,5 gange mere 
tid på papirarbejdet end på selve fragten.

»De store industrivirksomheder er ofte
for langsomme. Det handler om at flytte sig 
hurtigt og udfordre sin egen mentalitet,« 
sagde Jim Snabe den novemberdag i 2017.

RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@finans.dk

A.P. Møller-Mærsk 
med Jim Snabe for 
enden af bestyrelses-
bordet er blandt de 
mange store selska-
ber, der er i færd med 
at modellere deres 
forretning rundt om 
blockchainteknolo-
gien. Foto: Sikarin 
Thanachaiary/WEF

IBM med Ginni Rometty i spidsen anslås at sidde på op imod en tredjedel af markedet for blockchains, hvilket ikke mindst skyldes, at techgiganten driver mange af netværkene i regi af sine datacentre. 
Foto: David Becker/Bloomberg

på at finde milliardbesparelser og at gøre 
forretningen endnu mere agil oven på far-
vellet til energidivisionen - og det er blot ét 
af utallige eksempler på blockchaintekno-
logiens ankomst.

Selv om teknologien blev introduceret 
for mere end 10 år siden af hjernen bag 
kryptovalutaen Bitcoin, Satoshi Nakamo-
to, har blockchainen endnu ikke opnået et 
folkeligt gennembrud.

Langt de fleste netværk er ligesom Tra-
delens lukkede foretagender koncentre-
ret om bestemte formål frem for at være 
åbne, decentrale og altfavnende på sam-
me måde som selve internettet.

Vækker begejstring
Det er den opgave, milliardæren Lars 
Seier har stillet sig selv ved at stifte den 
dansk-schweiziske organisation Concordi-
um, der i foråret 2020 satser på at levere 
en mere skudsikker, skalerbar og stueren 
blockchainprotokol end alle forgængerne 
og dermed skabe et mainstreamprodukt 
til folket.

Indtjeningen har organisationen med 
Lone Fønss i spidsen forpligtet sig til kon-
tinuerligt at investere i forskning på feltet 
med Concordium Blockchain Research Cen-
tre i Aarhus som absolut omdrejningspunkt.

Det vækker begejstring i den danske fin-
techbranche.

»Danmark har allerede vundet meget
med etableringen af Concordium, hvis vi 
taler arbejdspladser og forskningslabora-
torier. Ud af det miljø vil der jo vokse nye 
iværksættere og virksomheder,« forudser 
Thomas Krogh Jensen, adm. direktør for 
Copenhagen Fintech.

Han peger på, at Concordium forsøger 
at skrive sig på listen over danske fintech-
selskaber med en global rækkevidde - side 
om side med navne som Saxo Bank, Sim-
corp, Nets og Tradeshift - og dermed kan 

hvor det kan være svært at spore fejlen i 
forsyningskæden.

Flere systemer
Løsningen er blockchains - i flertal, mener 
Jan B. Lillelund.

»Der findes ikke en industri på kloden,
som ikke vil kunne drage fordel af block-
chains. I min verden er der derfor uen-
deligt mange muligheder på feltet. Så jo 
flere, der kobler sig på, desto bedre. Men 
om Concordium får succes, ved jeg ikke, 
for IBM benytter altså også decentrale løs-
ninger,« lyder det fra Jan B. Lillelund om 
kongstanken bag Lars Seiers projekt.

Også den internationalt anerkendte 
kryptorådgiver, blockchainspecialist og 
foredragsholder Phil Dardier tvivler på, at 
det vil lykkes et enkelt projekt at blive den 
foretrukne indgangsdør til teknologien på 
tværs af kontinenter og brancher. Han pe-
ger på, at Telegram Open Network - kaldet 
Ton - netop er åbnet med en tilsvarende 
ambition om at blive alment accepteret.

»Det er ikke helt forkert, at Bitcoin,
Ethereum og andre blockchains har været 
uenige med lovgiverne. Men det er heller 
ikke hele sandheden. For vi skal huske på, 
hvor bred accept og stor indflydelse block-
chains har opnået over de seneste 10 år. 
Der vil opstå mange blockchains, fordi der 
også vil være mange brugere med forskel-
lige behov. Så jeg tror ikke, at ét system kan 
opnå en dominans,« forklarer Phil Dardier, 
som er seniorpartner hos Avolta Partners.

Samtidig peger han på, at Concordium 
ikke ligefrem gør det nemmere for sig selv 
ved at tage afsæt i den gennemregulere-
de finanssektor frem for at have en mere 
snæver indgangsvinkel til blockchainmar-
kedet og satse på eksempelvis forsynings-
kæder eller mikrobetalinger.

Det samme er professor Mogens Kühn 
Pedersen fra CBS inde på.

»Jeg tror ikke, at blockchains vil erstatte
det finansielle system. For hvis bankerne 
validerer værdien af tokens (digitale valu-
taer, red.) er de jo ude på et skråplan. De 
kæmper for ikke at blive overflødiggjort. 
Så for mig at se er det mest interessant at 
belyse markedet uden for den finansielle 
sektor, hvor blockchains kan skabe helt 
nye forretningsløsninger og har et enormt 
potentiale,« siger Mogens Kühn Pedersen.

I lighed med direktøren og rådgiveren 
mener han derfor, det er for tidligt at vur-
dere Concordiums potentiale, men alle 
er enige om, at der er masser af plads på 
markedet, som ifølge analysehuset Win-
terGreen Research vil stige lodret og runde 
65 mia. dollars om fem år.

Derfor kan Danmark nærmest ikke und-
gå at få en gevinst ud af Concordiums ar-
bejde i den ene eller anden forstand, lyder 
det fra CBS.

»Det styrker den ekspertise, vi har brug
for på vores universiteter og i den finansiel-
le sektor,« siger Mogens Kühn Pedersen.

Rasmus Mølbjerg, director hos Deloitte 
Digital, er inde på det samme.

»Concordium har jo tilknyttet et af
verdens førende universiteter inden for 
kryptografi. Den vidensdeling og idéud-
veksling kan blive ret afgørende og give 
Danmark en førerposition. Så kan vi altid 
diskutere, hvornår der falder noget ned, 
men jeg kan i hvert fald forstå på mine ki-
nesiske kolleger, at de har hørt om Concor-
dium i modsætning til andre startup-pro-
jekter inden for blockchains. Så jeg tror, at 
vi har fat i noget her af en vis størrelse,« 
forklarer Rasmus Mølbjerg.

Hvorvidt den hidtil mest succesfulde 
blockchainprotokol, Ethereum, så også 
holder øje med Concordium, ønsker det 
schweiziske foretagende med en markeds-
værdi på 18 mia. dollars ikke at lade sig in-
terviewe om.

føje endnu flere muskler til dét, der har 
udviklet sig til et kraftfelt herhjemme.

Det sidste kræver selvsagt, at Concordi-
ums mission lykkes.

»Det handler om at ramme markedet
på det rigtige tidspunkt. Samtidig er der 
helt klart en stribe store selskaber, der for-
mentlig også godt kan tænke sig at sidde 
på blockchain-teknologien. Så udfordrin-
gen for Concordium består først og frem-
mest i at ramme behovet og skalere hurtigt 
nok til at opnå en eller anden form for do-
minans,« siger Thomas Krogh Jensen.

Mindre kan imidlertid sagtens gøre det - 
og det vil med al sandsynlighed også blive 
tilfældet for Concordium, vurderer en stri-
be aktører på feltet.

Den største af dem er IBM, der lige nu 
skønnes at sidde på op imod en tredjedel 
af blockchainmarkedet via sit eget net-
værk, sine partnerskaber med selskaber 
som Mærsk samt sin facilitering af net-
værk i skyen.

»Det betyder meget for os. Vi tror, at
blockchains får samme indflydelse på 
værdioverførsler som internettet har haft 
for informationsoverførsler,« forklarer Jan 
B. Lillelund, teknologisk direktør hos IBM
Danmark.

Han nævner fødevarebranchen som et 
af utallige eksempler på områder, hvor de 
nuværende forsyningskæder ikke blot for-
dyres af mellemmænd med stempler og 
underskrifter, men tilmed bliver mere fejl-
fyldte af det og mere sårbare over for fusk 
undervejs i systemet.

For nylig har en rapport således fast-
slået, at der sælges 10 gange så meget oli-
venolie i Europa, som der rent faktisk pro-
duceres på kontinentet... selv om vi ikke 
importerer olivenolie. Andre rapporter 
viser, at der årligt dør hundredtusindvis af 
mennesker som følge af forkerte, for gam-
le eller for dårlige fødevarer i en situation, 

Blot et par måneder senere offentliggjor-
de Mærsk og IBM et samarbejde omkring 
blockchainplatformen Tradelens, der nu 
har fået en stribe af verdens førende rede-
rier med ombord og er i færd med at fjerne 
et hav af bureaukratiske mellemstationer 
på containernes vej fra A til B.

Blockchainen har så at sige koblet alt fra 
havneterminaler til lastbilchauffører på 
et transparent datanetværk, hvor ingen 
behøver at stole på hinanden og bevæbne 
sig med stempler, underskrifter og tålmo-
dighed. I stedet kan de nøjes med at stole 
på systemet, for alle forretningspartnere 
undervejs i containerfragten har adgang 
til alle oplysninger om alle transaktioner 
via Tradelens.

På den måde satser Mærsk og Jim Snabe 



Finans-
tilsynet vil 
have ban-
kerne til at 
bruge bloc- 
chains med 
fornuft

Anders Fogh vil 
bruge dansk 
blockchain til at 
styrke demokratiet

Det vil være en fordel for Danmark 
at mestre blockchains, mener 
Finanstilsynet uden at ville forholde 
sig specifikt til Concordium.

Landets tidligere statsminister har sagt ja til at blive strategisk 
rådgiver for Concordium som led i sine bestræbelser på at for-
hindre ekstern indblanding i demokratiske valg.

D
Selv om blockchainteknologien kan fjerne be-
hovet for tusindvis af stillinger i banksektoren, 
ser Finanstilsynet ingen grund til at bekæmpe 
udviklingen.

Tværtimod opfordrer vicekontorchef Jon 
Hasling Kyed de finansielle selskaber til at kon-
takte tilsynet med spørgsmål om teknologien 
og lovgivningen på feltet.

»Vi har en relativt neutral holdning til det
forstået på den måde, at vi gerne vil være med 
til at understøtte, at den finansielle sektor kan 
anvende teknologien til at gøre tingene bedre 
og billigere. Både over for kunderne og internt 
i organisationerne. Hvis blockchains kan bruges 
til at løse udfordringerne med at gennemskue 
transaktioner, så synes vi som udgangspunkt, 
at det er en god ting,« siger Jon Hasling Kyed fra 
Finanstilsynets kontor for fintech, betalingstje-
nester og governance.

Han forklarer, at der er stor forskel på desig-
net i de mange blockchains i og med, at tekno-
logien er ung og præget af en hastig udvikling 
på feltet. Derfor er der både fordele og ulemper, 
hvilket Finanstilsynet foretrækker at adresse-
re punkt for punkt i forbindelse med konkrete 
projekter frem for at forholde sig helt overord-
net til fænomenet.

»Lovgivningen regulerer ikke teknologien,
men anvendelsen af den. Det er vores tilgang. I 
modsætning til at danse den anden vej rundt. Vi 
håber dog, at vi relativt snart kan offentliggøre 
mere konkrete overvejelser om, hvordan vi ger-
ne ser finansielle selskaber gribe denne tekno-
logi an,« forklarer Jon Hasling Kyed.

Hvilken dialog der så eventuelt har været 
med Lars Seiers blockchainprojekt, Concordi-
um, forud for den brede lancering næste år, øn-
sker Finanstilsynet ikke at afsløre. Til gengæld 
vil vicekontorchefen gerne sige lidt om, hvad en 
dansk succes på feltet vil betyde for branchen.

»Teknologien må forventes at få en bredere
anvendelse i den finansielle sektor fremover. Så 
jo bedre vi kan mestre blockchains i Danmark, 
desto større en fordel får vi på længere sigt.«

Danmarks Nationalbank har ikke ønsket at 
lade sig interviewe om hverken Concordium el-
ler teknologien generelt set.

RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@finans.dk

RENE DEICHGRÆBER
rene.deichgraeber@finans.dk

ANDERS FOGH RASMUSSEN

Født den 26. januar 1953 i Ginnerup 
Sogn ved Viborg 

Økonom fra Aarhus Universitet i 1978 

1974-76: Landsformand for Venstres 
Ungdom 

1978-2009: Medlem af Folketinget 

1978-87: Konsulent i Håndværksrådet 

1987-92: Skatte- og (fra 1990) økono-
miminister 

1992-98: Politisk ordfører for Venstre 

1998-09: Partiformand for Venstre 

2001-09: Statsminister 

2009-14: Generalsekretær for Nato 

2014-: Stifter og adm. direktør for 
Rasmussen Global

Anders Fogh Rasmussen stoppede som 
generalsekretær for Nato i 2014 og har siden 
etableret konsulentfirmaet Rasmussen Global. 
Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Det er ikke Hr. Hvem Som Helst, der optræ-
der på listen over Concordiums strategiske 
rådgivere. For Danmarks forhenværende 
statsminister og Natos tidligere general-
sekretær i én og samme person, Anders 
Fogh Rasmussen, har såmænd sagt ja til at 
sidde i Lars Seiers advisory board, selv om 
Foghs tekniske kendskab til blockchains er 
begrænset.

Derimod er han mere velbevandret end 
de fleste danskere i de demokratiske syste-
mer, der binder verdenssamfundet sam-
men, og det bliver hans hovedbidrag til 
Concordium, når det dansk-schweiziske 
projekt fra næste år forsøger at omfavne så 
meget af kloden som muligt med en åben 
og decentral blockchainprotokol.

Målet er at opnå det samme inden for 
udvekslingen af alskens transaktioner, 
som internettet har opnået inden for ud-
vekslingen af informationer.

Midlet er et af de mest ambitiøse forsk-
ningscentre på feltet anført af anerkendte 

kryptografer som Ivan Damgård og Jesper 
Buus Nielsen og flankeret af velkendte 
navne som Lars Seier, Lone Fønss, Hans-
Ole Jochumsen, Anders Samuelsen og An-
ders Fogh.

Siden han i efteråret 2014 stoppede hos 
Nato, har Fogh etableret sig som politisk 
konsulent og stiftet fonden Alliance of De-
mocracies, der eksempelvis arbejder for at 
imødegå ekstern indblanding i demokrati-
ske landes valg, sådan som USA oplevede 
det i 2016, da Rusland efter alt at dømme 
manipulerede med de sociale medier.

»Vi samarbejder også med teknologi-
partnere om at blive en del af løsningen, så 
teknologi er med til at styrke vores demo-
kratier – ikke fortynde dem. Derfor var jeg 
interesseret, da Lars Seier præsenterede 
sine tanker bag Concordium og mulighe-
den til at bruge blockchain også indenfor 
valghandlinger,« forklarer Anders Fogh.

Hvor meget har blockchainteknologien 
fyldt på dit bord de seneste år?

»Ligesom med så mange andre tekno-
logier ligger det interessante ikke i selve 
teknologien, men hvordan den bruges i 

samfundet, for blockchains kan under-
støtte processer, der styrker demokratiet.« 

Hvor ser du de største fordele og udfordrin-
ger for teknologien?
»Fordelen er, at data kan overføres og lagres 
på en sikker og fortrolig måde. Transaktio-
nerne kan verificeres af et globalt netværk
mellem ligestillede. Blandt udfordringerne 
er dog fortsat den manglende tillid til, om
teknologien er pålidelig og ikke kan mis-
bruges af forbrydere. Det er nogle af de ud-
fordringer, Concordium forsøger at løse.« 

Hvad taler for og imod, at Danmark kan 
komme til at få en fremtrædende rolle in-
den for blockchainforretninger?
»Jeg er jo ikke ekspert i det tekniske om-
kring blockchain. Men Danmark har et
godt udgangspunkt i forhold til brugen af
blockchain i den offentlige sektor, da vi
har en digital offentlig sektor og en digital
befolkning, hvilket burde gøre det nem-
mere at indføre teknologien. Derudover
har vi nogle af verdens førende forskere på 
feltet. Det bør vi udnytte.«



Det har vi lært af  10 idéer, 
der kan ændre Danmark

Der er håb. Der er masser af gode idéer. De mest visionære opfindere i Danmark er ikke drevet af penge, 
men af et højere formål. Og de ved, hvad de taler om. 

De er gale og geniale. De er visionære og drevet af et 
højere formål. De er i verdensklasse på deres faglig-
hed grænsende til det ultimative nørderi. De er stæ-
dige, ambitiøse og risikovillige. Der er en usædvanlig 
vilje til at lykkes.

Finans’ 10 uger lange artikelserie, 10 idéer, der kan 
ændre Danmark, har afsløret et helt specielt folke-
færd i det gamle kongerige. Det kan vi alle sammen 
være glade for. Det er nemlig derfor, at der stadig er 
håb for en stor fremtid for dansk erhvervsliv.

Det er ingen selvfølge, at der findes en hær af 
visionære, innovative iværksættere, der kan sætte 
sig ud over egen opfindelse, eget forskningsprojekt 
eller egen virksomhed for at markere et uomtvisteligt 
aftryk på omverdenen, der tilmed er bæredygtigt 
for eftertiden. Det er den succesfulde robotklynge i 
Odense allerede et levende bevis på.

Der er al mulig grund til, at Danmark får nogle flere 
sådanne uventede industrieventyr. Selv om det er 
alt for tidligt at udpege flere vækstmirakler, viser ”10 
idéer, der kan ændre Danmark”, at potentialet lever i 
bedste velgående, men mange gange i det skjulte.

”10 idéer, der kan ændre Danmark” er kommet vidt 
omkring.

Stjernearkitekten Bjarke Ingels lagde for med 
robotter på byggepladsen som led i visionen om at 
kunne bebo planeterne i fremtiden. Derefter gik 
den højteknologiske odyssé over kvantecomputere, 
klimaløsninger for landbruget, blockchain-portaler i 
finansverdenen til en genklippemaskine til udvikling 
af nye lægemidler.

Derefter var det satellit-dronernes tur efterfulgt af 
et stort nordjysk sats på grønt brændstof til den tunge 
transport over 3D-printede fødevarer og mini-atom-
kraftværker for at ende med et bud på fremtidens 
selvkørende vandrensningsanlæg.

Den 10. og sidste idé blev udvalgt efter de mange 
indspark fra læserne, og vi takker for alle indsendte 
forslag.

Visionen om at gøre en forskel
Fælles for alle ildsjælene er visionen om at gøre en 

forskel. Det er ikke pengene og den store forkromede 
exit for en stor pose US-dollars, der driver værket. 
Det er et dybfølt ønske om at udforske mulighederne 
i de nye teknologier og selv være med til at definere 
fremtiden.

Det kræver en galskab at tro, at man selv kan æn-
dre verden. Men når den kombineres med en sjælden 
evne til at tænke og satse stort krydret - med en god 
portion stædighed - kan alt ske. Det er ofte bemær-
kelsesværdigt, at de nødvendige teknologier ofte 
findes, men potentialet i især kombinationen af dem 
er langt fra udforsket.

Tålmodighed kapital skal bygge bro over dødens 
dal

Det er netop også denne type iværksættere og 
opfindere, der har svært ved at rejse kapital. Det er 
ikke iværksættere, der vil slå krøller på sig selv for at 
få opfindelsen, forskningsprojektet eller firmaet solgt 
indenfor en overskuelig årrække. Det er nødvendig-
vis heller ikke dem, der sælger bjørnen, før den er 
skudt.

Der er i rigtige eksperters hoveder alt for meget, 
der kan gå galt. Det er der ikke mange investorer, der 
bliver trygge af. Derfor bliver netop kapital hurtigt en 
knapfaktor for at finde ud af, om deres idéer overho-
vedet kan flyve. Det er her, risikovillige, langsigtede 
penge spiller en afgørende rolle for at bygge bro 
mellem forskning og kommercialisering - populært 
kaldet dødens dal.

En mere bæredygtig verden er drivkraft 
Det kan ligne en tilfældighed, men det er det næppe. 
Seriens 10 idéer er på den ene eller anden måde for-
bundet til tidens helt store bevægelse mod en mere 
bæredygtig verden. En redningsaktion for verden 
er uden sammenligning den største drivkraft bag de 
stærkeste innovative kræfter.

Selv finansmanden Lars Seiers blockchain-projekt 
kan være med til at formindske madspild og forbedre 
udnyttelsen af andre grundlæggende ressourcer.

Det er uden tvivl dét højere formål, som er ren ben-
zin for det brændende idé-bål i de visionære iværk-
sættere hoveder. Det bør samtidig være et oplagt 
udgangspunkt for at skabe et kommercielt marked 
for deres opfindelser.

Mere DTU end CBS
Der er meget mere DTU end CBS over seriens iværk-
sættere. Det er forskningen over kommercialiserin-
gen. Det er den lange, snørklede vej til resultater over 
den hurtige smutvej.

Det kan ligne en grov generalisering, men ikke me-
get tyder på, at der bliver sprunget over, hvor gærdet 
er lavest. Hovedpersonerne er de rigtige eksperter, 
der retteligt ved, hvad de taler om. Og selv har arme 
og ben helt inde i maskinrummet.

Det er de faglige udfordringer, der driver dem. Der 
skal ikke ligge en færdig business plan, før de kaster 
sig ud i nye forskningsprojekter. Der er en stolthed i 
at leve på grænsen til det umulige. Penge er ikke et 
mål i sig selv, men midlet til at nå målet.

Ambitionen har været at finde nogle af fremtidens 
vindere, der på linje med robotpionererne i Odense 
kan skabe en ny erhvervsklynge, skabe et succesfuldt 
eksporteventyr eller få en gammel industri til at 
boome.

De kunne det hele. Det vil kræve umådelig meget 
at gentage en så fuldtonet succes, der med rod i 
solide, dokumenterbare, videnskabelige resultater, 
visionære, ustoppelige iværksættere og et stort 
kommercielt potentiale har skaleret forretningen på 
dansk grund.

Der kan selvfølgelig ikke udstikkes nogen garantier, 
da banebrydende idéer i sagens natur er meget risiko-
fyldte og ofte vil udfordre de eksisterende spilleregler 
og ikke mindst dominerende markedsaktører.

Det er langt fra de bedste og mest originale tekno-
logier, der vinder på markedspladsen. Det er en helt 
anden disciplin at få selv de bedste idéer kommercia-
liseret i en form og ikke mindst i et tempo, så kunder-
ne ikke kun kan erobres én gang, men kan fastholdes 
over længere tid. 

De færreste går over i historien ved kun at lave et 
hit. Derfor har disse skøre iværksættere og opfindere 
brug for hjælp til at udvikle deres firmaer. Det havde 
robotpionererne også. Det er den næste helt store 
udfordring for de 10 idéer, der kan ændre Danmark.

Men bundlinjen er, at Danmark er fyldt med vidt-
rækkende, innovative og på papiret umulige, skøre 
idéer. ”10 idéer, der kan ændre Danmark” har kun 
beskrevet en brøkdel af dem. Men nu er nogle af dem 
kommet frem i lyset til inspiration for andre, der har 
lysten, evnerne og viljen til at ændre Danmark.

Søren Linding er virksomhedsredaktør på Finans, 
fhv. erhvervsredaktør på dagbladet Børsen. 
Følg ham på @sorenlinding eller 
finans.dk/minenyheder.
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Vil du have mere FINANS?

Vær foran fra
morgenstunden

Briefing Morgen er dit daglige ny-
hedsoverblik. Vores redaktører står 
tidligt op, så de kan orientere dig om 
det, du skal vide og det, du ikke skal gå 
glip af. Det betyder, at Briefing Morgen 
er dagens skarpeste nyhedsoverblik 
og de vigtigste historier fra ind- og 
udland. Hver morgen i din indbakke.

Få Briefing Morgen her.

Prøv FINANS til 
virksomheden

Prøv et erhvervsabonnement til virk-
somheder i 4 uger og få fuld adgang 
til alt indhold på finans.dk. Vi giver 
dig de væsentligste og vigtigste ny-
heder, fortalt af landets førende og 
mest erfarne reportere, så du altid 
kan følge med udviklingen.

Opret dig her.

Sæt lyd til dine 
erhvervsnyheder

Lyt til et af landets største erhvervs- 
podcasts ”Bundlinjen”, som på 30 
minutter giver dig dybdegående viden 
og perspektiver på de tre vigtigste 
historier i dansk erhvervsliv – hver 
uge.

Lyt med her.

https://finans.dk/erhvervsabonnement/?utm_source=linkedin&utm_medium=magasin&utm_campaign=10ideer&utm_content=finans
https://finans.dk/nyhedsbreve/
https://finans.dk/podcast/



