
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

KRYPTOVALUTAER SET FRA NATIONALBANKEN 

Vicedirektør Karsten Biltoft, 1. februar 2018 



Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

2 

Børsen 22. august 2017 

Berlingske 28. januar 2018 

Børsen 16. december 2017 

Jyllands-Posten 27. maj 2017 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Fremtid for hvad? 
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BLOCKCHAIN  
TEKNOLOGIEN 

KRYPTOVALUTAERNE 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Fremtid som hvad? 
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BETALINGSMIDDEL INVESTERINGSOBJEKT 



Valgfrit at vælge note og kilde: 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Kryptovalutaer er et investeringsobjekt i dag  
 

 

Anm: Kursen er dagsobservationer: Antal transaktioner er glidende månedlige gennemsnit. Sidste datapunkt er 24. januar 2018 

Kilde Blockchain.info 
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Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Er kryptovalutaer  
fremtidens  
betalingsmiddel? 
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Hvad kan penge? 
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Måle-
enhed 

Betalings-
middel 

Værdiopbevaring 



Pengetyper – hvad er æbler og pærer? 

8 



Pengetyper – hvad er æbler og pærer? 

9 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

 

 

 

 

VÆRDIFAST 

Hvad kendetegner et godt betalingsmiddel? 

 

 

 

 

BREDT ACCEPTERET 

 

 

 

 

EFFEKTIVT 

 

 

 

 

SIKKERT 
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Værdifasthed er grundlæggende 

11 

 



Et godt betalingsmiddel er noget alle vil tage imod … 

12 



Et godt betalingsmiddel er effektivt 

13 

 



Betalingen skal nå sikkert frem 

14 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

 

 

 

 

VÆRDIFAST 

Kryptovalutaerne grundlæggende udfordret  

 

 

 

 

BREDT ACCEPTERET 

 

 

 

 

EFFEKTIVT 

 

 

 

 

SIKKERT 
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Kryptovalutaerne skal stå tidligt op i Danmark 

16 
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Nationalbankens opgaver 



Skilleblad: 
Denne farve er mest egnet til 

skærm eller projektor 
 

Underpunkter valgfri 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Potentiale i  
blockchain/DLT 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Spændende potentiale ved den underliggende teknologi 
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DECENTRALISERING 

UFORANDERLIGHED 

DATAINTEGRITET 

ENTYDIG OPRINDELSE 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valutasystem en af få konkrete applikationer 
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CLSNet 

Netting 

$ KR 

          



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Nationalbanken deltager i europæisk 
distributed ledger samarbejde 
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CENTRALBANK 

          

DANMARKS NATIONALBANK 

          

CENTRALBANK 

Distributed 
ledger 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Områder vi gerne vil forstå bedre 
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KONFIDENTIALITET AUTENTIFICERING CYBERROBUSTHED 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Fremtid for hvad? 
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BLOCKCHAIN  
TEKNOLOGIEN 

KRYPTOVALUTAERNE 


