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KÆRE 
INVESTOR

Vi er allerede i fuld gang med 2019 
efter et farvel til et turbulent 2018.

➝ Turbulensen var til stede hele året, men som in-
vestor er det nok primært 4. kvartal, vi helst havde 
været foruden, på grund af de kraftige fald på især 
aktiemarkederne. Her, hvor vi er godt i gang med 
2019, er det ikke alt, vi har kunnet sige farvel til fra 
2018: 
 
•  Der er fortsatte udfordringer med at få sat et 

punktum i Brexit-sagen
•  Trump har ikke opgivet muren mod Mexico
•  Franskmænd er på barrikaderne efter udmeldte 

stramninger
•  Væksten i Kina er svær at holde i gang
•  Virksomheder har problemer med at leve op til 

egne vækstmål, fx Pandora og B&O
•  Hvidvask- og udbytteskandaler får formentlig 

effekt et stykke ind i fremtiden

I lighed med sidste år vil jeg holde mig fra at spå 
om fremtiden, men mon ikke vi også ser ind i et 
turbulent 2019? Økonomer varsler allerede nu 
stigende renter, omend vi har hørt det nogle gange 
de senere år. Så måske 2019 bliver året, hvor 
der ikke længere skal betales for at have penge 
stående i banken, men i så fald er det samtidig et 
farvel til for eksempel billig boligfinansiering. I det 

kommende årsregnskab, der offentliggøres på 
Nasdaq-børsen og på vor hjemmeside i februar, vil 
du kunne læse vore forventninger til afkast for de 
enkelte afdelinger i 2019.

Vi afholdt igen i 2018 tre meget velbesøgte  
arrangementer for vore investorer. Ud over seneste 
nyt fra Handelsbankens Cheføkonom Jes Asmus-
sen og en status for Handelsinvest-afdelingernes 
afkast, så berigede Hans Engell os med stor 
indsigt i det politiske univers, herunder hans bud 
på, hvornår der udskrives valg, samt et gæt på et 
tronskifte i Venstre.

Også i 2019 kommer vi til at afholde 3 arrange-
menter – I Herning, Århus og Allerød – det vil du 
kunne læse mere om i det næste magasin, der 
udgives til august.

I magasinet du sidder med i hånden, vil du udover 
markedskommentarer og afkast for 2018 blandt 
andet kunne læse et portræt af livsstilseksperten 
Christian Grau, tema om Frankrig, cirkulær øko-
nomi og seniorer, der måske aldrig går på pension.

Jeg håber, du vil finde magasinet interessant og 
inspirerende, og glæder mig til, at vi ses igen til ef-
teråret, når vi afholder vore investorarrangementer.

På gensyn.

Henrik Kragh
Administrerende direktør

Handelsinvest februar 2019
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Noter

INVESTERINGSCHEF ANDERS KJÆR

SPÆNDINGER OG 
UDFORDRET VÆKST
Efter en dramatisk slutning på 2018 er 
der fortsat udsigt til store udsving på 
aktiemarkederne, skriver investeringschef 
Anders Kjær.

➝ Udviklingen på de globale aktiemarkeder 
fik en dramatisk afslutning i 2018 med meget 
store fald, som skyldes frygten for en eska-
lering af handelskrigen mellem USA og Kina, 
en antagelse af, at Brexit-processen bliver 
mere problematisk end antaget og budget-
problemer i Italien. Derudover var der frygt for 
flere amerikanske renteforhøjelser oven på et 
glohedt amerikansk arbejdsmarked. Det fik 
mange investorer til at sælge ud. 

Politiske spændinger vil fortsat være på 
agendaen, men vi mener, at korrektionen på 
de globale aktiemarkeder i 4. kvartal 2018 har 
indpriset de negative forhold. Vi forventer, 
at den globale vækst fortsat holder sig på et 
acceptabelt niveau, men at væksten i specielt 
USA har toppet. Sidste års amerikanske 
skattelettelser har udmøntet sig i en flot 
indtjeningsvækst blandt virksomhederne. 
Eftervirkningerne herfra bliver gradvist 
mindre, og vi forventer, at den amerikanske 
vækst vil blive udfordret i andet halvår, men 
ikke, at vi nærmer os recession. En faldende 
amerikansk vækst vil have en vis afsmittende 
global effekt, hvor især Europa kan blive 
udfordret.

På regionsniveau har vi reduceret vores 
aktieandel i USA og har nu neutral ekspone-
ring. Det samme gælder for Asien, Europa og 
Danmark, hvorimod vi undervægter Japan. 
Globalt forventer vi, at aktierne vil stige 5-7% 
i 2019, formentlig med store udsving. 

Europæiske renter holdes fortsat i et 
jerngreb af ECB, og det forventede afkast på 
mange obligationer er i dag lavt eller negativt. 
Vi forventer, at ECB vil holde de europæiske 
renter nogenlunde uændrede i 2019. Der er 
stor usikkerhed omkring den amerikanske 
renteudvikling. Alle er enige om, at vi i første 
halvår vil se højere officielle renter i USA, 
men den amerikanske centralbank er under 
politisk pres. En afmatning af amerikansk 
økonomi i andet halvår og udviklingen på det 
amerikanske arbejdsmarked vil spille ind.

Emerging Markets valutaerne blev kraftigt 
svækket i 2018, og denne svækkelse har efter 
vores vurdering øget potentialet for denne 
type obligationer. Vi har også været vidner 
til, at disse valutaer det seneste kvartal har 
stabiliseret sig, og vi fastholder derfor vores 
moderate positive på obligationer inden for 
Emerging Markets.

➝ Kvinde min, Nanna, Som et strejf af en dråbe. Søndag den 30. september 
2018 flød Facebook over af minder og links, for alle havde deres yndlingssang 
af Kim Larsen, og nu hvor han var væk, måtte vi straks høre dem. Det hele kul-
minerede i en mindekoncert på Rådhuspladsen, hvor ikke mindre end 35.000 
mennesker mødte op. Den i bogstaveligste forstand folkekære sanger døde ef-
ter længere tids sygdom og blev 73 år. Han nåede at sælge over 3 millioner pla-
der som solist og over 5 millioner plader i det hele. I regnskabsåret 2016/2017 
havde hans selskab Kim Larsen Aps et overskud efter skat på 9,6 mio. kroner, 
det bedste resultat i otte år. Kim Larsen efterlod sin hustru og seks børn.
Kilder: Finans.dk, BT

Farvel til Kim Larsen
Landesorg er nok den bedste betegnelse for sindsstemningen i Danmark 
den 30. september 2018, da det blev kendt, at flaben var gået bort. Han 
efterlod sig en enorm sangskat, seks børn og en rigtig pæn formue. 

➝ De fleste af os har lært at bruge prisportaler, ikke 

mindst når vi skal ud at rejse. Men ikke alle prisportaler 
er lige brugervenlige, dækkende og gennemsigtige. 

Forbrugermagasinet Tænk har testet 14 flyvprisportaler 
på parametre som ovenstående og har udnævnt én, 

Momondo.dk som ”Bedst i test”. De to næste på listen 
var Travelmarket.dk og Skyskanner.dk

Kilde: Taenk.dk

HVEM FINDER 
DIN BILLIGSTE 

FLYBILLET?

Foto: Scanpix
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Noter

At redde jorden fra klimaforan-
dringerne er ikke et job for en 
enkelt mand eller kvinde eller 
endda et enkelt land, men alle 
kan gøre noget allerede i dag.

Drik vand fra vandhanen
Det koster 1.200 liter vand at frembrin-
ge en flaske rent vand, plasticflasken 
forurener, og dertil kommer prisen, som 
er meget højere end på en liter mælk. 
Drik et glas vand fra hanen, og tag 
postevand med på tur i en miljørigtig 
beholder.

Genopliv det grønne
Frugt og grønt, der er blevet lidt trist, kan 
ofte genoplives ved en tur i en balje koldt 
vand. Gamle grimme bær kan røres med 
saftevand, sukker og vanilje og blive til en 
god topping på fx morgenmad.

Indfør køb ingenting-dage
Alternativet til Black Friday, hvor voksne 
mennesker er ved at falde over hinanden 
for at købe ind af billige tilbud, er køb-
ingenting-dage. Forbruget holder hjulene 
i gang, men vi er alle sammen nødt til at 
genoverveje vores forbrugsvaner, hvis 
vores planet skal holde til det. Faktisk kan 
det være en hel lettelse at vide, at i dag 
skal du slet ingenting købe.

Bliv skralder
Masser af supermarkeder smider mad 
ud, som er lige til at spise, blot fordi 
det har passeret sidste salgsdato. De 
unge har allerede fanget fidusen: De 
står på hovedet i containerne for at 
spare kloden for det spild, der ligger i at 
producere en vare, blot for at smide den 
ud igen. Er det en tand for moderne, 
skal du vide, at mange supermarke-
der også lægger maden ved siden af 
containeren.

Bliv en loppeshopper
Enhver provinsby med respekt for sig 
selv har en genbrugsshop og med god 
grund; her sparer du penge, finder 
originale varer og sparer miljøet for be-
lastningen ved at producere nye varer. 
Win-win-win – og din stil bliver endda 
kraftigt opdateret. 

Kilde: Grønne hverdagstips af 
Signe Wenneberg, Rosinante

➝ Hvor høj er den gen-
nemsnitlige levealder i hele 
verden? Hvilke lande udleder 
mest CO2? Hvor mange 
drenge og piger kommer 
i skole? Det lyder måske 
som noget fra en samfunds-
fagstime i folkeskolen, men 
spørgsmålene er for alle. Det 
danske spilfirma Bezzerwiz-
zer har nemlig udviklet en 
variant af det kendte quizz-
spil, som tager udgangs-
punkt i FN’s 17 verdensmål 
for en bæredygtig udvikling. 

De første fem verdensmål er:
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene

Kan du de resterende 12? 
Ellers kan du læse om dem 
på www.un.org

Verdensmålene skal være 
opfyldt i 2030.

Så meget mad estimerer Miljøstyrelsen, at der 
går til spilde om året, alene i Danmark.  Heraf står 
familierne for 36%, detailhandlen for 23% og fødeva-
reindustrien for 19%. Resten af spildet produceres af 
primærproduktionen (14%), institutioner og storkøkke-
ner samt hoteller og restauranter (i alt 8%). Kilde: Madspild.dk

 

SÅ MANGE 
SKRIDT SLANKER

Hvor langt du skal gå, afhænger af, 
hvad du vil med din gåtur.

At gå tur er noget nær det nemmeste, du kan gøre for 
dit helbred og dit velvære, hvis du vel at mærke har 
førligheden til det. Resultatet afhænger dog af antal-
let af skridt. Hvis du vil gå for at bevare din sundhed, 
skal du gå 10.000 skridt. Hvis du skal bruge gåturen 
til at holde den slanke linje, skal skridttælleren sige 
12.000, når dagen er omme. Endelig skal du op på 

ikke mindre end 16.000 skridt, hvis du skal tabe dig. 
Hvert skridt tæller!

Kilde: iform.dk

700.000 TONS

Fem nemme 
råd, der gør 
din hverdag 
grønnere

1

2

3

4

5

QUIZZ 
om verdensmålene
Nyt spil gør både børn 
og voksne klogere på 
FN’s 17 verdensmål.

MOTION
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Christian Grau
Er født den 5. marts 
1966. Vokset op i 
Nivå og omegn.

Uddannet folkeskole-
lærer, men kom ind 
i reklamebranchen, 
før han begyndte 
at undervise. Stod 
blandt andet bag 
Kvik Køkkener- 
kampagnen  
”Alle har ret til et 
fedt køkken”.

Har anmeldt musik 
i blandt andet 
Gaffa, Nat & Dag og 
Euroman. Er i dag 
bilredaktør 
på Euroman.

Bil- og  
livsstilsekspert i  
tv-programmer 
som Go’ Morgen 
Danmark, Kender 
du typen, Danmarks 
skønneste sommer-
hus, Vi elsker biler 
og Danmarks  
dyreste hammer-
slag. Senest vært 
på Hvem bor her.

Forfatter til bogen 
Mænd og biler 
(2009) og børne-
bogen Alfreds 
Autoalfabet (2017).

Holder foredrag om 
blandt andet trends, 
biler og livet efter 
de 50.

Fraskilt, far til to 
drenge på 11 og 15 
år. Familien bor i 
Charlottenlund.

Se mere på 
Christiangrau.dk
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Christian Grau Interview

U
de i Christian Graus garage holder tre biler. En 
Alfa Romeo fra 1972, en BMW fra 1992 og en 
VW T-roc fra 2018. To af de tre, Alfa Romeo’en 
og BMW’en, havde han ønsket sig i årevis, inden 

han købte dem. 
”Jeg voksede op et sted, hvor alle kørte i hippiebiler som 

Citroen 2CV, Renault 4 og Fiat 127. Men så var der min ven 
Søren, hvis forældre var lidt mere småborgerlige. Sørens far var 
marketing-mand, og han kørte Alfa Romeo. Jeg har ikke tal på, 
hvor mange timer jeg har stået nede på parkeringspladsen og 
kigget på hans bil,” fortæller Christian Grau, der købte sin egen 
Alfa Romeo for fire år siden efter at have holdt øje med den 
siden barndommen.

BMW’en, der trods årstallet er ”en rigtig firser-BMW”, er 
ligesom Alfa Romeo’en udtryk for en gammel drøm, Chri-
stian Grau har levet ud.

”I 1990’erne arbejdede jeg perifært i musikbranchen og 
kørte hver dag forbi en, der havde en BMW og tænkte, at 
den ville jeg gerne have. Nu mangler jeg bare en Porsche for, 
at livet er komplet,” griner han.

Biler, biler, biler
Den sidste bil i den lille park, T-Roc’en, fragter den 52-årige 
reklamemand, livsstilekspert, forfatter og tv-mand rundt i lan-
det, når han er på farten for at optage tv-programmer som 
Hvem bor her eller passe sin forretning som foredragsholder.

”De ture kan jeg godt lide. På vej ud tænker jeg over det, 
jeg skal lave – hvis det er et foredrag, hvordan jeg vil bygge 
det op og så videre – og på vejen hjem er jeg tit lidt høj, hvis 

det er gået godt. I hvert fald den første 
time.”

Når Christian Grau ikke kører bil for at 
komme på arbejde, men tester forskellige 

nye lækre køretøjer, tager han gerne en tur langs Nordsjæl-
lands kyst, for eksempel for at købe fisk i Gilleleje, fordi det 
ifølge ham altid er bedst at køre efter et mål.

”Så tager jeg alle de små veje, jeg kan finde derop, og 
motorvejen hjem, og så kender jeg bilen rigtig godt bagefter. 
Jeg synes, det er en oplevelse, hver gang jeg sætter mig ind 
i en ny bil,” siger Christian Grau, der foruden at anmelde biler 
i magasinet Euroman og lave tv-programmet Vi elsker biler 
også har skrevet to bøger om de firehjulede venner, en for 
voksne og en for børn. 
Biler fylder med andre ord rigtig meget i Christian Graus 
univers, og det har de altid gjort:

”For de fleste bilentusiaster er interessen startet i barn-
dommen, længe før de kunne tage kørekort eller behøvede 
at bekymre sig for transport. Sådan var det også for mig. 
Det handlede om designet, men på et ubevidst plan også 
om identitet. Jeg tænkte, hvis jeg havde den der Porsche, 
når jeg blev voksen, hvem var jeg så? I hvert fald en mere 
spændende mand end ham, der havde en Renault 4,” 
fortæller Christian Grau, der voksede op i et ikke synderligt 
bilinteresseret hjem. 

”Mine forældre gik mere op i kulturel kapital. Det hand-
lede om bøger og klassisk musik og klassiske dyder. Vi var 
de sidste, der fik farve-tv og video – min mor fik først en vi-
deoafspiller, da hun fik børnebørn! Jeg havde til gengæld en 
fascination af det pænere borgerskab; jeg tænkte, at sådan 
en mand som Bent Fabricius Bjerre, han havde en fed bil og 
var sådan en pæn mand. Det drømte jeg om at blive,” siger 
Christian Grau smilende.

Tiden skal bruges
Som voksen er Christian Grau ifølge eget udsagn blevet en 
god blanding af den kulturelt interesserede hippieklasse, 

   Vi kender ham som bil- og livsstilsekspert, tv-mand    
 og ophavsmand til sloganet ”Alle har ret til et fedt køkken.”     
  I sit eget liv investerer Christian Grau mest i det, der kan mærkes.
        ULLA HINGE THOMSEN   THOMAS STEEN SØRENSEN

”Jeg vil

opleve,
føle og sanse

noget, mens jeg er her”

Christian Grau vil 
have noget ud af 
sit liv, mens det 
varer – oplevelser 
tæller mest. 
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Interview Christian Grau

som hans forældre tilhørte, og den pæne 
borgerlige stil, han beundrede som dreng. 
Han bor i en villalejlighed i Nordsjælland, 
hver anden uge alene og hver anden uge 
sammen med sine to drenge, er selvstæn-
dig og lever primært af at være foredrags-
holder. Et frit liv med plads til at dyrke 
interesserne og sin ”selektive materialisme”, 
som han kalder det, og som blandt andet 
er den, der giver ham lyst til at have tre 
biler.

Vejen hertil startede i tidernes morgen 
på lærerseminariet. 

”Oprindeligt ville jeg være musiker, men 
da jeg opdagede, hvor meget man skulle 
øve sig for at blive god nok – så meget, at 
spilleglæden ville forsvinde – droppede jeg 
at være udøvende og begyndte i stedet at 
skrive om musik i magasiner som Gaffa, 
Nat & Dag og så videre. Jeg tænkte dog, 
at jeg hellere måtte tage en uddannelse, og 
læreruddannelsen var både til at komme 
igennem og dejligt bred. Før reformen var 
lærerlivet også meget frit, så der ville være 
god tid til at surfe og spille musik ved siden 
af,” siger Christian Grau. 

På lærerseminariet lavede Grau et pro-
jekt, som blev en øjenåbner for ham.

”Det handlede om tid – om hvad man 
skulle hælde på børnene i den tid, de var 
der, og sådan noget – og det bevidstgjorde 
mig om, hvor vigtig tiden er. Mens jeg var 
i 20’erne, havde jeg ikke tænkt synderligt 
over det. Men når man ikke kan skelne 
dagene fra hinanden, så skal man gøre 
noget,” siger Christian Grau og fortsætter: 

”Du kan have alle mulige livsanskuel-
ser, du kan være hedonist eller religiøs, 
men livet, som vi kender det, varer 79 år i 
gennemsnit, hvis du er en mand, og jeg vil 
opleve, føle og sanse noget, mens jeg er 
her.”

God til ord
Lysten til at opleve førte Christian Grau fra 
læreruddannelsen til reklamebranchen, før 
han overhovedet nåede ud i folkeskolen. 
Mens han læste på seminariet, var der 
nemlig en reklameinstruktør, som læste 
noget, Christian Grau havde skrevet i et 
musikblad, og tilbød ham at skrive nogle 
reklamefilm sammen med ham. 

”Jeg havde ikke skænket reklamebran-
chen en tanke, men jeg tænkte, at det lød 
sjovt, og at der sikkert var penge i det. Jeg 
opdagede, at reklamebranchen var så fa-
scinerende, fordi der var en helt vild energi 
med den blanding af kreative mennesker og 
vigtige typer med slips. Arbejdet i sig selv 
var kreativt udfordrende, for mit vedkom-
mende meget med ord, og det jeg var god 
til,” fortæller Christian Grau, der endte med 

at blive i reklamebranchen i en årrække og blandt andet kom til at stå bag Kvik 
Køkkeners kendte ”Alle har ret til et fedt køkken”-kampagne.

”Jeg er et rigtigt sproghoved, jeg er vokset op med Shi-Bi-Dua-tekster og 
skrev som dreng føljetoner til skolebladet helt frivilligt, selv om jeg ved Gud ikke 
var noget dydsmønster i skolen. Jeg har forfinet det siden og er også blevet 
mere sikker i stavning og tegnsætning, som lod meget tilbage at ønske i starten. 
Men reklametekster handler jo heller ikke om at være korrekt, men om at fange 
folk på en catchy måde,” fortæller Christian Grau.

Mens Christian Grau arbejdede i reklamebranchen, blev han skarp på de 
målgrupper og segmentanalyser, der senere satte ham i stand til at udpege, hvil-
ken skuespiller eller politiker, der boede hvor, i DR’s populære Kender du typen. 
Samtidig holdt han interessen for biler vedlige – og udbyggede den.

”Biler er kun interessante til et vist punkt. Det er, når vi begynder at se på, 
hvem der kører dem, at det bliver rigtig spændende, og det begyndte jeg at 
skrive om på et tidspunkt. Biler fortæller jo om vores forbrug, vores længsler og 
drømme – vores identitet,” siger Christian Grau.

Da reklamebranchen blev ramt af finanskrisen, var Christian Grau derfor midt 
i at skrive en bog om biler og de typer, der kører forskellige mærker. Han havde 
været selvstændig reklamemand i nogle år og havde sat en god sum til side, da 
telefonen holdt op med at ringe fra den ene dag til den anden, så han havde fred 

En bil er ikke 
bare en bil, 
den fortæller 
en historie 
om sin ejer, 
siger 
Christian 
Grau, der 
selv ejer tre.
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Christian Grau Interview

til at skrive bogen færdig. Da den udkom, 
og han skulle ud at præsentere den, ville 
skæbnen, at TV2’s Go’ Morgen Danmark 
stod og manglede en bilekspert.

”Det blev så mig, og senere ringede 
de fra Kender du typen og sagde, at når 
jeg kunne sige så meget ud fra folks biler, 
hvor meget ville jeg så ikke kunne sige ud 
fra folks hjem, og så fik jeg det job. Jeg 
har aldrig haft en overordnet plan, men 
jeg har været god til at søge derhen, hvor 
det var sjovt at være.”

Samvær med drengene
I dag holder Christian Grau foredrag om 
biler og livsstil og laver desuden TV2-
programmet Hvem bor her, der har bragt 
ham rundt i hele Danmark. 

”Jeg kan rigtig godt lide at komme ud 
og se det land, jeg bor i, møde spæn-
dende mennesker, jeg ellers aldrig ville 
have mødt, og opdage, at der er vildt 
fede boliger i for eksempel Thyborøn. 
Mange af mine venner tager jo aldrig over 
Storebælt,” siger Christian Grau.

Livet som selvstændig betyder også, 
at han har tid med sine to drenge.

”Vi sejler sammen, og det er en fed 
måde at være sammen på. Men det 
handler også om bare at være der, 
når de kommer hjem fra skole. Mange 
erhvervsmænd siger jo i store interview, 
at de ville ønske, at de havde haft mere 
tid med deres børn. Det kommer ikke til 
at ske for mig. Jeg har altid vidst, at jeg 
ville have børn, men jeg har ventet længe 
med at få dem – jeg var 37. Jeg vil gerne 
have, at de ser tilbage på deres barndom 
sammen med mig som en tid med gode 
oplevelser.”

Nogle af de oplevelser, Christian Grau 
vægter højt med sine børn, er rejser. Selv 
holdt han som barn altid ferie i som-
merhus – tre uger i Kandestederne og 
tre uger i Sønderjylland hos henholdsvis 
hans mors og fars familie. Han husker det 
som eventyrligt, men ferierne med hans 
børn rummer lidt mere action.

”Forrige vinter var vi på en tur til Syd-
afrika, hvor vi kørte rundt i området om-
kring Cape Town, og det er en rejse, jeg 
aldrig glemmer. Det er så graciøst et land. 
Du kommer kørende i noget, der ligner 
Sydfrankrig, og så drejer du om hjørnet, 
så ligner det Afrika, og om det næste 
hjørne ligner det Norge. Det er vildt!”

Rejsen bød både på vilde dyr og vilde 
oplevelser, men samværet var lige så 
vigtigt.

”Herhjemme sidder børnene jo ofte 
med en skærm, men på ferie spiller vi for 
eksempel Yatzy, de ellers synes, er for 

kedeligt. Selv om vi både så Table Mountain, og den 
ældste sprang bungy jump, så var højdepunktet fem 
dage, hvor vi boede i Jeffrey’s Bay, surfede og hang ud 
med nogle andre danskere, jeg kendte.”

Alene og fit
Når Christian Grau ikke har sine drenge, har han kun 
sociale aftaler i kalenderen cirka hver anden aften. 

”Fifty-fifty er optimalt. Hvis jeg ikke får alenetid, 
får jeg kuller. Jeg er som udgangspunkt et introvert 
menneske og har brug for at nulstille og trække vejret 
og sidde lidt, selv om jeg også får energi af at være 
sammen med andre mennesker og gå til fest. På en 
tv-produktion er du jo også virkelig sammen med 
mennesker, og efter sådan en periode har jeg virkelig 
ikke noget imod nogle hjemmeaftener.”

Fitness-centeret slæber han sig også regelmæs-
sigt op i – bogstavelig talt.

”Jeg vil gerne have en god grundform, så jeg 
tvinger mig selv af sted. Men jeg har aldrig været til en 
spinning-time, hvor jeg ikke har fantaseret om at stå 
af og gå min vej. Til gengæld har jeg heller ikke forladt 
motionscenteret uden at tænke på, hvornår jeg kan 
komme igen ...” 

Christian Grau 
om biler og …

… HISTORIE 
Jeg er involveret i 
en udstilling,  
”Familien Danmark 
på hjul – Årets bil 
1969-2019”, der 
startede i Viborg 
og kører videre i 
Hvidovre. Når du 
ser på Årets bil i de 
forskellige årstal, 
har du pludselig 
historien om den 
danske familie-
bil – og dermed 
om danskernes 
behov, drømme og 
hverdag. 

… MILJØET 
Bilbranchen er, vil 
jeg vove at påstå, 
en af de hurtigste 
til at omstille sig 
– hvor hurtigt går 
det for eksempel 
i landbruget? Jeg 
er sikker på, at 
behovet vil blive ved 
med at være der, og 
det vil også blive 
opfyldt i fremtiden, 
bare på en grøn-
nere måde. Lige nu 
opfylder elbiler ikke 
mit behov, men når 
de får en længere 
rækkevidde, vil jeg 
da gerne have en.

… SIG SELV 
Jeg har en ambition 
om at brede min 
viden om biler ud. 
Jeg har skrevet om 
biler i magasiner, 
lavet tv om biler og 
skrevet både en 
bog for voksne og 
en for børn om biler. 
Hvem ved, hvad 
det næste bliver? 
Måske bare mere af 
det hele og så med 
nogle andre vinkler. 
Jeg vil gerne vise, 
at biler er mere end 
transport – det er 
også kultur, æste-
tisk og identitet.

Et liv, der 
veksler 50-
50 mellem 
socialt liv og 
stille efter-
tænksomhed 
er optimalt 
for introverte 
Christian 
Grau.
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TEMA Frankig

P
aris, 2.december 2018. Champs-
Élysée ligner en krigszone. Biler og 
motorcykler ligger udbrændte hen. 
Butiksruderne ned ad den berømte 

boulevard er smadrede, og den ikoniske  
frokostrestaurant La Bella Armée er blevet 
brændt af. På Triumfbuen er ordene Macron Di-
mission! – ”Gå af, Macron” – tagget med grafitti.

Dagen før var 10.000 mennesker gået på 
gaden i protest mod stigende benzinpriser og 
for høje leveomkostninger, foranlediget af den 
anarkistiske bevægelse De Gule Veste (navnet 
kommer af, at de iklæder sig gule trafikveste, 
red.). Ved demonstrationen blev 400 anholdt, 
men protesterne havde stået på i ugevis med 
to døde og 500 sårede til følge.

Længe havde Emmanuel Macron, og 
regeringen holdt fast: De afgifter skulle ind i 
Finansloven for 2019 for økonomien og klima-
ets skyld. Men tre dage efter de omfattende 
ødelæggelser i Paris gav de op.

”Regeringen er klar til dialog og viser det, 
for skattestigningen er droppet i finansloven 
for 2019,” sagde Frankrigs premierminister, 
Edouard Philippe, til parlamentet.

Det er ikke længere kun benzinafgifterne, 
det handler om. De Gule Veste ønsker nu 
både Macrons afgang og Frexit, og årsagen 
skal findes i den måde, fransk politik har kørt 
på i årtier. For enhver reform skaber vrede i 
Frankrig. Der er nemlig noget dybt irrationelt 
over fransk politik, mener Jørn Boisen, frank-

rigsekspert og leder af Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk på Københavns 
Universitet:

”I Frankrig tænker man politik i modsæt-
ninger, man definerer sig mod nogen: Land 
mod by, ældre mod unge, arbejdstagere mod 
arbejdsgivere, rige mod fattige. Den politiske 
kultur er en konfrontationskultur, der skaber 
grøfter og mistillid; man tror ikke på, hvad 
de andre siger, man stoler ikke på deres 
gode hensigter. Oveni er der fri strejkeret, så 
arbejdstagere kan gå i strejke så snart, de 
er utilfredse, og så længe de har lyst.” Siden 
Macron blev præsident i maj 2017, har han 
igangsat en række reformer, herunder en 
universitetsreform, der begrænser adgangen 
til universiteterne, en arbejdsmarkedsreform, 
der skal reducere det offentlige med 120.000 
ansatte, en togreform, som ændrer de ansat-
tes fordelagtige arbejdsforhold, og senest 
kom han med den udskældte benzinafgi

Mens sidstnævnte fik De Gule Veste og 
andre demonstranter på gaden i november 
2018 og frem, fik arbejdsmarkedsreformen de 
offentlige ansatte til at strejke i oktober 2017, 
mens franske statsjernbaners ansatte gik i 
massiv strejke over togreformen i april 2018, 
hvilket selvsagt førte til kaotiske tilstande.

Yderligere har han afskaffet millionærskat-
ten, der, mens den eksisterede, var så ud-
skældt, at den fik selveste Gérard Depardieu 
til at flytte til Rusland, men som Macron nu 

VERDENS MEST 
PESSIMISTISKE 
FOLK UDFORDRER 
DERES PRÆSIDENT
Emmanuel Macron har rundet halvandet år på 
posten, og den reformglade midterfløjsmand 
kæmper for at føre sin vision om forandring 
og lighed – égalité – ud i livet. Men Frankrig 
er splittet, og Macron har nu så massiv mod-
stand, at spørgsmålet er, om han vil følge sin 
vision eller ende i rækken af franske præsidenter, 
der gav op.

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   SHUTTERSTOCK
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Frankrig TEMA

Indbyggere
67,12 millioner 

indbyggere. 
(2017-tal fra 

Verdensbanken) 

FRANKRIG

Økonomi
Landet er et af verdens 
største økonomier og et 
af de rigeste lande i EU.

 

 

 

 

Fattige 
franskmænd

14 procent af befolk-
ningen, hvilket svarer 
til 8,8 millioner, lever 

under den fattigdoms-
grænse, som INSEE, 

det franske institut for 
statistik og økonomi-

ske studier, har fastsat. 
Det svarer til 1.000 

euro eller godt 7.500 
kroner om måneden. 
Ud af de 8,8 millioner 

skønnes det, at tre 
millioner er børn.

Mindsteløn
Mindstelønnen ligger 
lige under 1.500 euro 

om måneden, og i Paris 
lå gennemsnitslønnen i 
2017 på 17.648 kroner 
(i København lå den på 

20.210 kroner).
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TEMA Frankig

Præsidenten
Frankrig styres af 

præsidenten, som er 
statens formelle 
overhoved, og  

statsministeren, der 
leder regeringen. 
Fransk politik er 

normalt præget af 
moderate højre og 
venstre kræfter, der 
skiftes til at vinde et 

flertal, uden at det som 
regel fører til store 

ændringer i den 
politiske kurs. 

men som i realiteten dækker over en generel utilfredshed 
med leveomkostningerne. 

Ifølge en udregning foretaget af rejsesøgemaskinen 
Momondo i 2017 er Frankrig for en dansk turist 32 pro-
cent billigere end Danmark og dermed en rar destination 
at tage til for pengepungen. Men franskmændene tjener 
betydeligt mindre end os, samtidig med at det franske 
institut for statistik og økonomi, INSEE, vurderer, at 8,8 
millioner eller 14 procent af franskmændene er direkte fat-
tige med en indkomst på under 1.000 euro om måneden 
(cirka 7.500 kroner, red.). Herunder vurderes det, at tre 
millioner børn lever under fattigdomsgrænsen, hvilket ved 
lanceringen af planen fik Macron til at citere Saint Exu-
pérys bog Den lille prins: ”Det er Mozart, man slår ihjel” 
med henvisning til de fattige børns potentiale.

”Macron forsøger rent faktisk at ændre livsvilkårene for 
de fattigste med en omfattende fattigdomsplan. Hoved-
tanken er hjælp til selvhjælp, for det er kun arbejde, der 
varigt kan redde folk ud af fattigdom. Men planen bliver 
også kritiseret, fordi det ligger så dybt i befolkningen, at 
staten skal komme og redde dig, når du har det skidt. 
Det er bare ikke særligt effektivt. Den meget omfattende 
sociale sikring i Frankrig har ikke ændret antallet af fattige, 
så hans tanker giver jo mening,” siger Jørn Boisen.

Mens det i Danmark anses for normalt og ansvarligt 
at være medlem af en fagforening, er fagforeningerne i 

skældes ud for at afskaffe, fordi det gør ham til ”De riges 
præsident”; det på trods af, at han i efteråret lancerede en 
fattigdomsplan til 60 milliarder kroner.

En del af utilfredsheden skal også findes i valget af 
Macron. Kun en fjerdedel af vælgerne havde ham som 
deres førstevalg, og dermed var mange af dem socialister 
og republikanere, som stemte på ham med en halvhjer-
tet vent nu og se-attitude. I anden valgrunde endte han 
med 66 procent af stemmerne, et flot resultat, men også 
et resultat af, at første rundes sofavælgere måtte rende 
i stemmeurnerne ved anden valgrunde, da de indså, 
hvad der kunne ske. For selv om Front National har en 
vis opbakning, foretrækker flertallet stadig alt andet end 
Marine Le Pen, hvis identitetspolitik skræmmer mange, 
og hvis økonomiske politik er så usammenhængende, 
at økonomer op til valget vurderede, at den ville gøre alle 
franskmænd 30 procent fattigere.

Helvede er præsidentens skyld
Historisk set er franskmændene også nogle pudsige 
størrelser, der både vil revolutionen og status quo. Mens 
udefrakommende synes, at Frankrig er et sandt paradis, 
er franskmændene selv overbeviste om, at de bor i hel-
vede, og at det altid er præsidentens skyld. Det viser sig i 
den grad nu i meningsmålingerne, hvor Macron står til en 
opbakning på kun 25 procent. Dermed er han den mest 
upopulære præsident nogensinde. Da det stod værst til 
med Hollande, havde han trods alt 29 procent.

”I Danmark tror vi på fremtiden – vi er optimister – og 
selv om forandringer måske er ubehagelige, tror vi på, at 
det nok skal gå. Franskmændene er sammenlignet det 
mest pessimistiske folk, der findes. Kun en femtedel tror 
på, at deres børn vil opnå samme levestandard som dem, 
og de ligger dermed markant lavere end italienerne og 
spanierne, der har det langt værre,” siger Jørn Boisen:

”Franskmændene tror ikke på, at tingene kan ændre 
sig i en positiv retning. For mange er den eneste vision om 
fremtiden at klamre sig til det bestående. Her er Macron 
udenfor, fordi han dybest set er optimist. Han tror på 
forandringer, på at det er muligt. Men han ved godt, at 
han har travlt. Det tager tid, før reformer virker, og giver de 
ikke resultater forholdsvis hurtigt, kan han få folkestem-
ningen imod sig. Det betyder ikke blot, at han ikke bliver 
genvalgt, men også at yderligere reformer bliver umulige 
at gennemføre.” 

For høje leveomkostninger
Men Frankrigs regering har også arvet et slagsmål, for 
realiteten er, at fransk politik har sejlet i 20 år. Der er i den 
grad behov for reformer, men ingen regering har for alvor 
turdet føre dem ud i livet, fordi det, som man ser nu, ender 
i demonstrationer, generalstrejke og dårlige menings-
målinger. Der er kort sagt en diffus utilfredshed, der er 
symboliseret af de mange benzinafgifts-demonstrationer, 

 

 ” Franskmændene tror ikke på,  
at tingene kan ændre sig i en  
positiv retning.” 
Jørn Boisen, frankrigsekspert
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Fagforeningerne
Fagforeningerne har 
kun få medlemmer, 
men enorm politisk 
magt, og her bruger 
de blandt andet den 

frie strejkeret, der blev 
skrevet ind i Frankrigs 

forfatning i 1946.
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Frankrig både magtfulde og halvrabiate, på trods af at 
kun omkring 10 procent af franskmændene er medlem af 
dem:

”Derfor er det også svært for Macron at lave en 
FlexSecurity model som vores, for der er ingen stærke 
fagforeninger, der kan lave en aftale på et helt områdes 
vegne. Skulle en arbejdsgiver blive enig med de seks-syv 
større fagforeninger, der findes på et område, ville disse 
kun kunne repræsentere en tiendedel af arbejdsstyrken. 
De franske fagforeninger er så svage, at de kun kan 
lægge pres gennem strejke,” siger Jørn Boisen.

Samtidig virker det dobbeltmoralsk på franskmænde-
ne, når Macron lancerer en fattigdomsplan til 60 milliarder 
kroner med den ene hånd og afskaffer millionærskatten 
med den anden. 

”Det passer bare ikke, når kritikere siger, at købe-
kraften ikke er steget, for det er den – også mere end 
gennemsnittet i Europa. Franskmændene tror bare ikke på 
det, for de føler, at det går ned af bakke, de føler, at det 
er alle andre end dem, der nyder godt af velstandsstignin-
gen, og så protesterer de,” siger Jørn Boisen:

”Samtidig gav millionærskatten også fin, økonomisk 
mening at afskaffe, fordi det vil få de rige til at lægge deres 
penge i Frankrig, men symbolsk var det en katastrofe, 
fordi ”De riges præsident” sådan set er det værste øge-
navn, du kan få i Frankrig.” 

De unge holder ved
I den tid, hvor Macron har været præsident, har han 
udover ”De riges præsident” også fået andre kælenavne 
såsom Napoleon, Cæsar og Manu, og han har ikke hånd-
teret det lige godt hver gang. Selv om den kun 40-årige 
præsident stadig nyder en vis popularitet blandt de unge, 
som bedre end den ældre generation kan se, hvorfor 
reformerne er nødvendige, undrede de sig dog over, hvad 
deres præsident havde gang i, da han irettesatte en teen-
ager, der spurgte Ca va Manu? (hvordan går det Manu, 
red.), med ordene: Tu m’appelles Monsieur Le Président 
(du – hvilket er en meget personlig tiltaleform på fransk og 
dermed lidt dobbeltmoralsk – kalder mig Hr. Præsident, 
red.). Efterfølgende forsøgte han at rette op på det med 
en selfie med to unge fyre, da han besøgte den franske 
ø Saint Martin efter en orkan. De viste sig dog at være 
ungdomskriminelle, og det var nok heller ikke très chic, at 
de gav fuckfingre til kameraet med ham i midten. For lige 
at runde fejltrinene af, kaldte han da også sine medbor-
gere for ”forandringsuvillige gallere” i en tale til Dronning 
Margrethe under efterårets statsbesøg i Danmark.

”Han har haft et par stilistiske fejltrin, som ikke er sær-
ligt smarte, fordi det giver et forkert indtryk af ham. Faktisk 
vil han gerne interagere med folk. Det er bare svært, både 
at ville i kontakt med folk og være hævet over dem samti-
dig,” siger Jørn Boisen:

”Macron vil det godt, og reformerne er faktisk også for-
nuftige. Men han har en overdreven tiltro til folks fornuft, og 
han har ikke rigtig kunnet adressere den diffuse utilfredshed, 
der lurer i befolkningen endnu, og det er et problem.”

Spørgsmålet er, om det vil lykkes Macron, eller om han 
ender med at give op som hans forgængere. Regeringens 
indrømmelser er i hvert fald ikke nok til at dæmpe vreden 
her i december, hvor denne artikel har deadline. Til avisen 
Le Figaro i december 2018 sagde den selvudnævnte 
talsperson for De Gulve Veste, Jacline Mouraud, om rege-
ringens ønske om dialog:

”Det er et skridt i den rigtige retning, men i mine øjne 
vil det ikke grundlæggende ændre bevægelsen… Den 
tiltrækker både folk som mig, der er moderate, men også 
ekstremister og anarkister… Det ikke længere muligt at 
stoppe De Gule Veste.” 

Efter ti dages stilhed  holdt Macron 10.december 2018 
en 13 minutter lang tale for nationen, hvor 23 millioner 
franskmænd så med. Han kaldte vreden dyb og berettiget 
og meddelte, at han blandt andet vil give skattelettelser 
og forhøje mindstelønnen fra 2019, mens afskaffelsen 
af millionærskatten ikke bliver omstødt. Selv om Jacline 
Mouraud fra De Gule Veste efterfølgende opfordrede til 
"våbenhvile" og dialog i blandt andet The Guardian, lyder 
reaktionen fra de mere anarkistiske dele af bevægelsen: 
"Vi kan se, at Macron ikke er oprigtig... Han har hørt vores 
larm, men han har ikke lyttet til os." Så for Macron er der 
kun en vej nu, og det er En Marche! 

Protestbevægelsen 
De gule veste gik på 

gaden i november og 
december og blev 

endnu en af Macrons 
mange hovedpiner.

32
60
25

PROCENT ER FANKRIG BILLIGERE END DANMARK

KRONER KOSTER MACRONS FATTIGDOMSPLAN

PROCENT AF STEMMERNE 
STÅR MACRON TIL AT FÅ VED NÆSTE VALG

”De riges præsident” er sådan  
set det værste øgenavn, du kan  

få i Frankrig.” 
Jørn Boisen, frankrigsekspert
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Tendenser Iværksætteri på Samsø

Om  Mayoriet

Frem til 2018 har  
Mayoriet solgt sin  

mayonnaise i udvalgte  
butikker i Aarhus, København 

og Samsø, men er nu også  
en del af Lidls faste sortiment.

Ved International Food  
Contest i 2016 vandt  

virksomheden fire priser for 
mayonnaisen, inklusive guld 

for timianmayonnaisen.

I sortimentet findes mayon-
naiser med timian, estragon, 

rosmarin samt sæson- 
mayonnaiser. I Lidls sortiment 

findes blandt andet en  
klassisk, chili og timianmayo. 

Selve produktet er ikke  
økologisk på grund af  
prissætningen, men  
æggeblommerne er,  
grundet dyrevelfærd.

Læs mere på Mayoriet.dk
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Iværksætteri på Samsø Tendenser

” Vi vil skabe  
 arbejdspladser  
på Samsø”
Kokkene Henrik Anesen og Jakob Buchbjerg startede 
i 2015 Mayoriet på Samsø, fordi de mente, at Danmark 
manglede ordentlige mayonnaiser. Nu har de indgået 
en stor aftale med Lidl, og planen er at vokse sig så 
store, at de kan skabe arbejdspladser på øen.

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   JEANETTE PHILIPSEN

D
e to venner Henrik Anesen og Jakob Buchbjerg havde drømt om at 
skabe et kvalitetsfødevareprodukt, og i 2015, på en kold eftersårsdag på 
Samsø, opstod ideen om at skabe det, de vidste, manglede.

”Som kok ender man altid med at lave sin egen mayonnaise, fordi de 
færdige ikke er lækre nok. Dermed var der en oplagt niche, og vi besluttede os for 
at udvikle nye smagsvarianter og følge sæsonens gang på Samsø. Vi havde lyst til 
at starte virksomheden på Samsø, fordi vi syntes, at øen havde givet os så meget 
gennem tiden. Henrik har boet der on/off i 15 år, og jeg er kommet her meget på 
grund af familie og gode venner, mens vi begge er blevet inspireret af øen i vores ar-
bejde. Derfor ville vi gerne give noget igen, og med de gode iværksættermuligheder, 
som er her, var det helt oplagt,” siger Jakob Buchbjerg , der har høje ambitioner:

”Planen er vokse os så store, at vi kan skabe arbejdspladser.”
Mayoriet har fået støtte fra InnoBooster og Det teknologiske institut, ligesom de 

søgte penge gennem Samsøs innovationsfond. I begyndelsen solgte de primært til spe-
cialforretninger, men de fandt hurtigt ud af, at der var for mange logistiske udfordringer.

”For nylig opstod en ny mulighed med stort potentiale. Wassim Hallal (stjerne-
kok kendt fra TV2-programmet Helvedes Køkken og ejer af Michelin-restauranten 
Frederikshøj, red.) skulle udvikle en produktserie til Lidl, og han bad os om at udvikle 
mayonnaisen,” siger Jakob Buchbjerg: 

”Som lille fødevareproducent er det en lang vej at nå supermarkedshylderne som 
fast sortiment, så det her går præcis i spænd med den drøm, vi har haft.”

Hjælp er en selvfølgelighed
Jakob Buchbjerg fremhæver iværksætterånden på Samsø som det, der er med til 
at få drømmen til at lykkes.

”Jeg ved ikke, hvor mange virksomheder, der rent faktisk tjener penge, og indtil 
videre arbejder vi da også deltid selv, men jeg ved, at ånden herovre er noget helt 
specielt. De sidste tre uger, hvor vi har skullet pakke mayonnaise til Lidl, har vi fået 
så meget hjælp fra de andre iværksættere på øen. Det er rørende, fordi folk gør det 
med en selvfølgelighed og et smil,” siger han:

”Da det viste sig, at der var fejl på to af pallerne, kom der 
også lige fem og hjalp med at fikse det. Mange på Samsø tjener 
deres penge om sommeren, så der er en forståelse for, at man 
selvfølgelig passer sit i den periode, men så snart vi har tiden, 
løfter vi i flok.”

LOKAL MAYONNAISE-PRODUCENT

Mayoriet blev 
startet op på 
Samsø fordi der 
netop her var 
gode iværksætter-
muligheder. 
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Tendenser Iværksætteri på Samsø

”Vi får støtte til at 
holde en høj kvalitet”
I 2017 startede vennerne Mette Kjær og Peter Sørensen 
virksomheden Øko And Samsø. Valget faldt på Samsø grundet 
gode iværksætterforhold, ikke mindst for økologer.

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   JEANETTE PHILIPSEN

PRODUCENT AF SAMSØS ØKO-ÆNDER

D
et startede med en drøm om en 
æbleplantage for biolog Mette 
Kjær og skovfoged Peter Søren-
sen. De to arbejdede sammen i 

Vesthimmerland Kommune, og i 2017 tog de 
springet og startede en virksomhed. 

”Samsø har flest solskinstimer, og det var 
jo oplagt for en æbleplantage. Men da vi un-
dersøgte det, fandt vi ud af, at man i Frankrig 
ofte kombinerer ænder og æbler, fordi det gi-
ver en god synergi, så nu er vi startet med en 
økologisk andeproduktion, og i 2019 planter 

vi så en plantage,” siger Peter Sørensen.
Peter Sørensen har valgt at fortsætte sin 
konsulentvirksomhed og pendler derfor fra 
Nordjylland, mens Mette Kjær er flyttet til 
Samsø.

”Vi arbejder på, at Mette kan blive fuld-
tid, mens jeg helst vil kombinere det med 
konsulentarbejdet, fordi jeg ikke kan se mig 
selv som fuldtidslandmand. Det ser ud til 
at lykkes, for i 2018 går vi i nul, mens 2019 
forhåbentlig giver et overskud. Grunden 
til, at det har kunnet lykkes så hurtigt, er 

Om Øko And Samsø

Øko And Samsø er den ene-
ste producent af økologiske 

berberiænder i Danmark.

For at opretholde en høj 
dyrevelfærd sælges ænderne 

kun til slagtere, private og 
restaurationer til 130 kroner 

kiloet. 

Efter slagtning fryses æn-
derne ned for at sikre fødeva-

rekvaliteten. 

I 2017 producerede Øko And 
Samsø 200 berberiænder og 
200 landænder. I 2018 blev 
det til 450 berberi- og 400 

landænder. 

Ænderne leveres så vidt 
muligt af firmaet selv til 

private, så forbrugerne ingen 
mellemled har. 

Læs mere på Samsoeand.dk

Peter Sørensen 
får det bedste 
af to verdner 
som konsulent 
og deltidsland-
mand.
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Iværksætteri på Samsø Tendenser

Samsøs iværksættermuligheder,” siger Peter 
Sørensen.

Ingen kompromiser
Øko And Samsø har blandt andet fået et 
mindre, rentefrit lån fra kommunens in-
novationsfond, og gennem Jordbrugsfonden 
SamsØkologisk, som forpagter gårde ud til 
rimelige penge, har de kunnet starte Øko And 
Samsø uden at gældsætte sig mere, end de 
kan klare privatøkonomisk.

”Vi ville ikke gå på kompromis med 
dyrevelfærden. Ænderne skal have det godt, 
mens de lever, og de må ikke udsættes for 
belastning, når de skal slagtes. Vi tænker 
økologisk hele vejen rundt, men det koster 
penge, og derfor har vi startet småt og lader 
det vokse naturligt. Vores motivation skal 
være kvalitet og dyrevelfærd, ikke penge,” 
siger Peter Sørensen og fortsætter:

”For at føre sådan en vision ud i livet, er det 
afgørende, at der både er fonde og en kom-
mune, som har lyst til at støtte iværksættere, så 
man tør tage springet og kan holde en høj kva-
litet. Samtidig er samsingerne virkelig gode til at 
hjælpe hinanden, og det er helt uvurderligt, fordi 
de giver en følelse af, at vi kan alt sammen.” 

DA DAVÆRENDE MILJØMINI-
STER SVEND AUKEN i 1997 ledte 
efter en ø, som ville være selvforsy-
nende med energi, meldte Samsø 
sig på banen. Her var man vant til at 
gøre tingene selv, og i dag produce-
rer øen så meget grøn energi, at den 
har en negativ CO2-udledning.
”Det projekt gav samsingerne et 
kæmpe selvtillidsboost,” siger ad-
junkt og ph.d ved CBS, Irina Papazu, 
som har forsket i Samsøs udvikling:

”De lokale gik sammen i småfor-
eninger, for vil man have et projekt 
gennemført på Samsø, må man tage 
sagen op i fællesskab. Det er nok 
dét, der gør, at så mange iværksæt-
tere finder sig godt til rette her.”

Samsø indtog i 2017 femteplad-
sen på listen over de kommuner, 
hvor flest har lyst til at starte for-
retning, ifølge analysevirksomheden 
Bisnode. Alene i 2016 så 86 nye 
virksomheder dagens lys, hvilket 
svarer til 23 nye virksomheder per 
1.000 indbyggere.

”Det er mindre bureaukratisk på 
Samsø. Der er ikke langt til kom-
munen, du kan få rentefrie lån, der er 
kontorfællesskaber, gratis rådgivning, 
workshops og masser af frivillige 
foreninger, som arbejder på at få ting 
til at ske – og så hjælper man hinan-
den. Kort sagt er der et sikkerheds-

net under iværksætterne, og det gør 
det attraktivt,” siger Irina Papazu.

Infrastrukturen  
skal være i orden
På Samsø er der konstant nye projek-
ter i gang. Eksempelvis er det lykkedes 
at få en fiberforbindelse. Øen var nem-
lig en del af de ærgerlige to procent af 
landet, som ikke havde bredbånd. 

”Hvis vi skal være attraktive som 
bosætterkommune, skal vi have 
infrastrukturen i orden,” forklarer 
formand for Samsø Erhvervsforum 
Hans Christian Hesseldal. 

Derfor kæmper samsingerne pt. 
også for en ny pendlerfærge, hvilket 
har været et langt, sejt træk. 

”Der er folk på øen, som fore-
trækker status quo, men i Erhvervs-
forum ønsker vi nu engang udvikling, 
og det er et flertal i den nye kommu-
nalbestyrelse heldigvis enige med os 
i. Vores kommunale rederi har derfor 
nu iværksat en undersøgelse af, 
hvilken type færge, der vil være den 
rigtige for os,” siger Hans Christian 
Hesseldal og tilføjer:  

”Når man bor i Udkantsdanmark, 
må man selv kæmpe for de ting, man 
gerne vil opnå. Jeg tror, det er der, 
man finder årsagen til den stærke 
iværksætterånd. For det ligger i iværk-
sætterens dna at få ting til at ske.”

I 2017 indtog Samsø en femteplads på listen over kommuner, hvor 
flest har lyst til at starte egen virksomhed. Her er gode forhold og en 
helt særlig gør-det-selv-ånd.

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   VISITDENMARK

Samsø gør det selv – sammen
Øko And Samsø 

er de eneste i 
Danmark, der 

producerer 
økologiske 

berberi-ænder.
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Tendenser Bæredygtig økonomi

CIRKULÆR 
ØKONOMI 
redder ressourcer 

og danske jobs
Klimaforandringer og ressourceknaphed 

afkræver nye måder at tænke økonomi på. 
Danmark kan blive en af nøglespillerne 

inden for cirkulær økonomi.
CHRISTIAN WEBER   SHUTTERSTOCK OG TOM JERSØ

L
ego vil udvikle bæredygtige materialer til fremstilling af 
produkter og emballage inden 2030, og andre multina-
tionale selskaber som Coca Cola og Carlsberg tænker i 
samme baner. Modellen kaldes cirkulær økonomi. 

”I et lineært forbrug forbruger vi produkter – hvis vi over-
hovedet får dem brugt – der ender med at blive brændt. Her 
går ressourcerne tabt. Ved cirkulær økonomi handler det om 
at genbruge ressourcer og kunne genanvende eller omdanne 
produktet, så man udnytter råvarerne og materialerne,” siger 
Vibeke Myrtue Jensen, rådgiver inden for miljø og transport hos 
Forbrugerrådet Tænk. 

Fokus på cirkulær økonomi kan samtidig være en god for-
retning. 

”Der er udviklet politik på området i både EU og Danmark, 
der gøres enorme satsninger, og for mange virksomheder er det 
med til at tiltrække kvalificerede yngre medarbejdere, at der er en 
etisk grøn profil,” siger Vibeke Myrtue Jensen. 

Nye rammevilkår er nødvendige
Et eksempel på cirkulær økonomi støder man på uden for 
Aarhus, hvor der i 2020 står 60 almene boliger klar under navnet 

Circle House. Det er det første almene boligbyggeri i verden, som er bygget på den cirkulære 
økonomis principper om at kunne genanvende byggematerialerne.

Faktisk kan Danmark blive førende på området, vurderer miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, 
Jakob Zeuthen. En effektiv omstilling til cirkulær økonomi vil kunne skabe 7-13.000 jobs i Dan-
mark inden 2035, skriver selskabet i sin seneste rapport. Men det kræver ændringer af en række 
forretningsgange. 

”Vi mangler både de rette rammevilkår, der kan stimulere den nødvendige genanvendelsestek-
nologi, og incitamenter og efterspørgsel til at skubbe og trække markedet,” siger Jakob Zeuthen.

(GEN)

BRUG
PÆREN
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Bæredygtig økonomi Tendenser

Eftersom Danmark ikke har råmaterialer selv, importerer vi 
dem i stor stil i dag. 

”Hvis vi gør os selvforsynende ved, at vi kan fremstille 
vores egne råmaterialer gennem genanvendelse, vil det styrke 
forsyningssikkerheden, økonomien og konkurrenceevnen i 
samfundet,” siger Jakob Zeuthen.

Fra lamper til lys
Der er nok at gå i gang med. I Danmark genanvender vi for 
eksempel ikke vores store mængde af tekstiler, ligesom vi 
heller ikke genanvender plast eller lyskilder i tilstrækkelig grad. 
Det skyldes ifølge Jakob Zeuthen især affaldsreglerne i kom-
munerne.

”Det handler i høj grad om at få ensrettet sorteringen af 
husholdningsaffaldet og at få tilladelse til selv at håndtere al 
affaldet, så ressourcemængderne kan blive store nok til, at 
virksomhederne kan finde økonomien,” siger han. 

I for eksempel Tyskland har man haft erhvervsdrevne afta-
ler i mange år, der har sikret ansvarlige produktionsmønstre, 
også kendt som producentansvarssystemer. Det har skabt en 
hurtigere teknologiudvikling.

”Langt størstedelen af danske virksomheder er små med 
få ansatte. De har brug for at få tilført kompetencer til at re-
designe produkterne og for bedre at forstå deres netværk og 
leverandører, så de sammen udvikler deres evne til at tænke 
og arbejde cirkulært,” forklarer Jakob Zeuthen.

Vigtigt er også, at virksomhederne mærker interesse fra 
det offentlige marked. 

”Det koster at re-designe sine produkter, og man skal 
være sikker på, at investeringen kan hentes hjem. Der skal 
etableres en markedsdialog mellem handelslivet og de offent-
lige indkøbere, som kan dreje offentlige udbud væk fra kun at 
spørge til billigste pris, men mere tænke i ”'totalomkostnin-
ger”, altså hvad varen koster fra produktion over forbrug til af-
faldshåndtering. Det vil sikre mere kvalitet og bæredygtighed i 
det offentlige indkøb. I stedet for at købe et antal lamper, skal 
man indkøbe funktionen ”belysning”, og hvad man reelt har 
brug for til at løse opgaven,” siger Jakob Zeuthen. 

Forbrugerne efterspørger holdbare produkter
På forbrugersiden er det svært at være sikker på, hvor bære-
dygtigt og genanvendeligt et produkt er. 

”Som forbruger vil man gerne købe ting, der kan holde 

længere og kan repareres. 97 procent af forbrugerne mener, 
at det er vigtigt, at produkter er produceret ansvarligt. Men 
vi ser en tendens til, at diverse produkter holder i kortere tid, 
og der kan være benspænd i forhold til monopollignende 
tilstande på blandt andet reservedele. Det kan være svært 
at vide, hvad tingene indeholder, når man vil genanvende 
forskellige materialer,” forklarer Vibeke Myrtue Jensen.

En af de helt store ressourcekrævere er emballage. Her 
skal der gentænkes designs, som kan sikre en øget genan-
vendelse. Ifølge Jakob Zeuthen arbejdes der på at indføre 
klare regler for alle typer fødevarebakker.

”Sorteringsforsøg viser, at sådanne bakker udgør en 
forholdsvis stor andel af de emballager, en privat hushold-
ning smider ud. Vi arbejder for, at der bliver implementeret 
designregler i dagligvarehandlen. Tilsvarende regler kan 
også gennemføres for andre emballagetyper, for eksempel 
transportemballager. Sidstnævnte vokser i betydning, fordi vi 
har en hastigt voksende e-handel, som forbruger langt mere 
emballage end de produkter, der sælges i fysiske produkter,” 
forklarer Jakob Zeuthen.

Klare målsætninger
Ved udgangen af 2024 indføres der fra EU's side et lovpligtigt 
producentansvar for alle emballager, der rammer EU og det 
danske marked. Danske virksomheder kan her få en konkur-
rencefordel, hvis de forbereder sig godt og forsøger at om-
stille emballageforbruget til 100 procent genanvendelighed. 
Men der er et stykke vej endnu, forklarer Jakob Zeuthen.

”Det, som sker i dag, fordi vores affaldssystem er for 
åbent, er, at især husholdningsaffaldets materialer blandes 
sammen og begrænser genanvendelsen. Vi har derfor brug 
for at starte nedefra og etablere små cirkulære forretningsmo-
deller med ”lukkede” genanvendelsessystemer, der forhin-
drer sammenblanding. En anden delvis løsning kan være 
leasing-aftaler, der ville kunne afskærme materialestrømme fra 
sammenblanding.”

Hos forbrugerne har den cirkulære økonomi momentum, 
tilføjer Vibeke Myrtue Jensen. 

”Det er i vores bevidsthed nu, og der er en vilje til at handle 
på det som forbrugere. Det er et godt tidspunkt for erhvervsli-
vet og politikerne at gøre rammerne og strukturerne optimale 
for at udleve et mere bæredygtigt forbrug.”  

Circle House 
er verdens 
første 
almene 
boligbyggeri, 
som er op-
ført efter den 
cirkulære 
økonomis 
principper.

I Danmark 
skal vi blive 
bedre til at 
genanvende 
f. eks plastik.
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   Tendenser Seniorer på job

Lyst 
driver seniorer 
til at udskyde 
pensionen
Der kan være flere årsager til at blive på 
arbejdsmarkedet, efter man er nået  
pensionsalderen. Den primære er, at det 
skal give mening, siger forsker.

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   JAKOB HELBIG OG SHUTTERSTOCK

V
i danskere går i gennemsnit på pension, når vi har run-
det 65,2 år, men en stadig større del bliver på arbejds-
markedet længere. I forskningen bruges udtrykkene 
stay og stuck om årsagerne til at blive.

”Stuck dækker over dem, der føler sig tvunget til at blive på 
grund af dårlig pension, høje udgifter eller frygt for social isolation, 
mens stay kendetegner dem, som har et spændende job og føler 
en mening og identitet i det at arbejde,” fortæller professor ved 
Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, Per H. Jensen, 
som har forsket i ældres tilknytning til arbejdsmarkedet.

”De fleste bliver, fordi de har lyst; de vælger det, og studier har 
vist, at det giver selvtillid – man gør gavn. Omvendt får dem, der 
skubbes ud på grund af alder eller helbred, et væsentligt knæk på 
selvtilliden,” siger han.

Modsat hvad nogle måske tror, er seniorerne dygtige til at lære 
nyt, har sociale færdigheder, er loyale og har et godt overblik og 
ledelseskompetencer, og vælger de at blive på arbejdsmarkedet, 
er de også motiverede for det. Alt det er positivt for samfundet, 
men at folketinget nu har forhøjet pensionsalderen, får Per H. 
Jensen til at pege på et væsentligt problem:

”Det kommer til at gå ud over de ufaglærte, fordi de i forvejen 
arbejder længere end akademikere. En højere pensionsalder 
vil skabe en ulighed, hvor de ufaglærte kan ende med at dø på 
jobbet, og det er ikke rimeligt. Seniorer skal blive, fordi de har lyst 
og kan.”

” De fleste bliver, fordi de har lyst; de 
vælger det, og studier har vist, at det 
giver selvtillid – man gør gavn.” 
Per H. Jensen, professor
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Seniorer på job Tendenser

I 
Edgar Dahlins ven-
teværelse hænger et 
farverigt maleri, malet af 
en af hans patienter. Det 

forestiller selvsamme værelse 
i den lille praksis på Amager, 
komplet med en punker, 
en indvandrerkvinde, ham 
selv, hans katte og hans nu 
afdøde ulvehund.

”Maleriet viser diversiteten 
i almen praksis – alle typer af 
mennesker kommer her med 
tilsvarende mange proble-
mer,” siger han.

Som barn af en russisk 
mor og dansk far flyttede 
Edgar Dahlin til Danmark som 
16-årig uden at kunne et ord 
dansk. Men han kom hurtigt 
efter det, og i de efterføl-
gende år arbejdede han som 
arbejdsmand, lastbilschauffør, 
brugte to år i Grønland og 
startede endda på ingeniør-
studiet. Men livserfaringer i en 
humanistisk retning fik ham 
til at søge ind på lægestudiet 
som 29-årig. Et studium, 
han måtte tjene penge til 
gennem blandt meget andet 
med et ophold – stadig som 
studerende – i det nordligste 

Lapland som eneste læge. 
Hele det sammensurium af 
oplevelser har gjort, at han er 
blevet den læge, han er i dag.

”I 1982 fik jeg overdraget 
den her lille praksis, men der 
var ikke fysisk plads til en 
sekretær, så jeg fik planer om 
at flytte videre. Efterhånden 
fandt jeg dog ud af, at jeg 
kunne tage telefonen selv, 
og det har jeg så gjort lige 
siden,” fortæller han.

 
Uofficielt til salg
Edgar Dahlin er en læge, 
der kører tingene på egne 
præmisser.

”Jeg kan godt finde på 
at bruge 45 minutter på en 
patient eller tage telefonen 
under en konsultation, og 
det giver ventetid, men de 
vænner sig til det. Så sent 
som i dag har jeg talt med en 

patient om en så dybt alvorlig 
situation, at det fik mig til at 
græde, men det er også den 
slags oplevelser, der gør, at 
jeg fortsætter.”

Selv om Edgar Dahlin 
ikke er på vej på pension, er 
praksissen dog til salg.

”Jeg går, når jeg en 
dag finder den rigtige til at 
overtage. Men jeg elsker mit 
arbejde og kan mærke, at jeg 
gør en forskel for mine pa-
tienter, så jeg vil gerne undgå 
at sprede dem ud til kolleger, 
som i forvejen har for mange 
patienter,” siger han:

”Jeg kan desuden ærgre 
mig over, at lægestudiet 
er blevet forkortet, at der 
uddannes for få praktise-
rende læger, mens karakterer 
fremfor menneskelige evner 
kan være fokus. For måske 
det så bliver svært at finde 
en til at tage over. Men der 
kommer jo en dag, hvor det 
bliver nødvendigt, så er der 
en derude, som har lyst – på 
de givne præmisser – er 
vedkommende velkommen 
til at ringe. Jeg skal nok tage 
telefonen.”

Edgar Dahlin er med sine 87 år Danmarks ældste 
praktiserende læge, men pensionisttilværelsen træk-

ker endnu ikke. Det er hans arbejde for vigtigt til.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   JAKOB HELBIG

 ”Jeg kan godt 
finde på at bruge 

45 minutter på en 
patient.” 

Edgar Dahlin, læge, 87 år

87-ÅRIG 
LÆGE

”Jeg går, når jeg 
finder den rigtige 

til at tage over” 

Edgar Dahlin går 
op i sine patienter og 
slipper dem ikke, før 

der er nogen til 
at gribe dem.
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Tendenser Seniorer på job

Kirsten Wangebo 
sidder på en unik 
viden om læseindlæring 
og føler sig forpligtet 
til at blive ved med at 
udbrede den.
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Seniorer på job Tendenser

I 
start-90’erne er Danmark med i den 
første undersøgelse om skolebørns 
læsefærdigheder og ender på en 
tredjesidsteplads, kun overgået af 

overgået af Trinidad og Tobago i mang-
lende evner. Læseunderviser i folkesko-
len, Kirsten Wangebo, er ikke overrasket, 
og da hun kontaktes af Danmarks 
Lærerhøjskole om en newzealandsk uni-
versitetsefteruddannelse kaldet Reading 
Recovery, siger hun straks ja.

”Uddannelsen bestod af nye tilgange 
til at lære børn at læse. Mange stemples 
som ordblinde uden at være det, men 
disse tilgange lærer dem at læse. Når 
børn ikke kan læse, dømmes de som 
skoletabere, og det rammer dem på 
selvtilliden, hvilket får nogle børn til at 
vende skolen ryg-
gen. Det at kunne 
læse ændrer 
deres livsforløb, 
og derfor er det 
så hamrende vig-
tigt,” siger Kirsten 
Wangebo.

Efter sin nye uddannelse forlader Kirsten 
Wangebo folkeskolen og underviser først 
på Danmarks Lærerhøjskole og siden 
på professionshøjskolen UCC, hvor hun 
bringer den nye viden ud til skolerne. Men i 
2010 får hun en ny opgaveportefølje, som 
hun ikke føler, at hun er klædt på til, og 
hendes arbejdsgiver vil ikke bruge mere 
efteruddannelse på hende, fordi hun er 65 
år. Nu står valget mellem at give op og gå 
på pension eller tage sagen i egen hånd.

”Jeg sagde op, besluttede mig for 
at blive selvstændig og endte med at 
trække alle kunderne og dem, der havde 
undervist for mig, med. Nu har jeg på 

ottende år en virksomhed, der arbejder 
med Reading Recovery. Formålet er at 
hjælpe skolelærerne med at blive så 
fagligt dygtige, at de kan hjælpe de børn, 
som har svært ved at lære at læse.” 

Leder efter en arvtager
73-årige Kirsten Wangebo har rejst 
kloden rundt for at få mere viden, hun er 
tilknyttet internationale universiteter og 
har brugt sit store netværk til at skabe en 
forretning på egne præmisser. Men i som-
mer brækkede hun ryggen, og fem gange 
dagligt i tre måneder måtte hun have 
hjælp til alt praktisk.

”Det var en forsmag på, hvordan det 
kan være at blive gammel, og det har be-
kræftet mig i, at jeg synes, at livet er for kort 

til at gå på pension. 
Så jeg fortsætter 
så længe, jeg er 
kvik nok i pæren 
og regner med i 
hvert fald at blive 
ti år mere. Jeg har 
jo ikke en chef, der 

bestemmer over mig, og jeg har sparet op 
til pension, så jeg bliver, fordi jeg elsker det. 
Det er ligeledes afgørende, at min mand 
bakker mig 100 procent op. Det nytter ikke 
noget at have en partner, der vil trække dig 
på pension, for så har du konstant dårlig 
samvittighed.” 

Men der er også en følelse af forplig-
telse hos Kirsten Wangebo:

”Hvis jeg går nu, sker der et vigtigt 
videnstab, fordi jeg er den eneste med 
uddannelsen i Danmark. Derfor er mit 
håb, at jeg finder en, som brænder ligeså 
meget for området, som jeg kan lære op 
til en dag at tage over.” 

Da Kirsten Wangebos jobbeskrivelse ændrede sig, tog den  
dengang 65-årige underviser sit arbejdsliv op til revision.  

Frem for at vælge pensionen blev hun selvstændig. 
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ   JAKOB HELBIG

 ”Jeg bliver, fordi 
jeg elsker det.” 

Kirsten Wangebo, 
selvstændig, 73 år

SELVSTÆNDIG 
SOM 65-ÅRIG ”Livet er for kort 

til at gå på pension”

Pension og danskerne

Kilde: Danmarks Statistik, 
Ældresagen, professor Per H. Jensen

I gennemsnit pensioneres vi, 
når vi er 65,2 år, tre år senere 

end i 2005.

I 2015 var 124.000 ud af godt 
en million ældre på arbejds-
markedet efter deres 65. år, 

og tallet er stigende, vurderer 
Ældresagen.

Det er primært de højtud-
dannede og -lønnede, der 

fortsætter med at arbejde. Én 
årsag er, at efterløn ikke kan 

betale sig.

Pt. er pensionsalderen 65 år, 
men Folketinget har vedtaget, 
at pensionsalderen forhøjes 
gradvist til 67 år fra 2019-22, 
og i 2030 kobles den til den 
gennemsnitlige forventede 

levetid. 

Beregninger har vist, at dem 
der i dag starter på arbejds-
markedet, kan forvente en 

pensionsalder på 72 år.
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.. og goddag til et uforudsigeligt. 2018 blev 
ikke så godt, som vi troede, og der er fortsat 
masser af politisk uro, som kan påvirke 
aktiemarkederne i 2019.
  SHUTTERSTOCK

V
i må desværre konstatere, at 2018 blev et turbulent år, der på in-
gen måde levede op til de ellers positive forventninger, vi indledte 
året med. Udviklingen blev især præget af en stigende frygt for 
en større økonomisk afmatning i den globale økonomi, som tog 

til i den sidste del af året, og som medvirkede til at sende kraftige negative 
dønninger ind over de globale aktiemarkeder. 

Det hjalp ikke på stemningen, at Donald Trump i foråret indledte en 
handelskrig, der især eskalerede over for Kina. Efterhånden som året skred 
frem, og trods den 90-dages våbenhvile, som USA og Kina blev enige om i 
december, blev det mere og mere tydeligt, at øgede toldsatser kostede på 
de globale forsyningskæder og på den økonomiske aktivitet – ikke mindst i 
Kina, hvor økonomien allerede var bremset op som følge af myndighedernes 
arbejde på at begrænse adgangen til kredit. Som modsvar begyndte de ki-
nesiske myndigheder ganske vist at trykke på speederen i den økonomiske 
politik, men det forhindrede ikke, at andre asiatiske lande samt råvaremarke-
derne også mærkede konsekvensen af svagere efterspørgsel fra Kina. I det 

FARVEL 
TIL ET 
UROLIGT 
ÅR
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Også i Europa bød året på en betydelig grad 
af politisk usikkerhed, i form af stigende 
populisme og kaos omkring Storbritan-
niens udtræden af EU. De italienske renter 
steg således kraftigt i kølvandet på den nye 
italienske regerings ønske om at øge de 
offentlige udgifter, som har sendt Italien ud i 
en ny recession, til trods for, at den italienske 
regering i sidste ende bøjede sig for EU’s krav 
om budgetdisciplin. Præsident Macron måtte 
også erkende, at det er svært at gennemføre 

hele taget var en stribe af de mere sårbare 
såkaldte emerging markets lande præget 
af perioder med store kriser sidste år, hvor 
effekten af højere amerikanske renter og en 
stærkere USD også ramte.

Hjulpet af store finanspolitiske lempelser 
viste USA sig i første omgang relativt immun 
over for handelskrigen og den gradvist sva-
gere globale vækst. Det betød, at den ameri-
kanske centralbank (Fed) kunne hæve renten 
fire gange i løbet af 2018, hvilket blandt andet 
medvirkede til en generel styrkelse af dol-
laren. Der begyndte dog også i USA at opstå 
små sprækker i den økonomiske udvikling, 
blandt andet på boligmarkedet, og sidst på 
året har fremstillingssektoren ligeledes vist 
tegn på, at være ramt af de strammere finan-
sielle forhold samt af effekterne af handels-
krigen. Arbejdsmarkedet har dog udviklet sig 
solidt og indikerer ikke umiddelbart en alvorlig 
afmatning i økonomien. Ikke desto mindre 
medførte den betydelige grad af finansiel uro 

sidst på året, at markedernes forventninger til 
yderligere renteforhøjelser fra Fed er forduf-
tede som dug for solen. 

Politisk uro i USA og Europa
Politisk er situationen også blevet tilspidset, 
efter at demokraterne ved midtvejsvalget i 
november vandt kontrollen over det ene kam-
mer i Kongressen, hvilket før jul blandt andet 
manifesterede sig i en delvis nedlukning af 
regeringsapparatet.

i Europa bød året på en 
betydelig grad af politisk 
usikkerhed, i form af sti-
gende populisme og kaos 
omkring Storbritanniens 
udtræden af EU.

Den Europæiske Centralbank 
(ECB) er i et dilemma mellem 
ønsket om at tilbagerulle den 
ekspansive pengepolitik og 
modvirke effekterne af den 
lavere økonomiske aktivitet.

AKTIEINDEKS 2018
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råvaremarkederne 

De gule veste’s protest-
aktioner sidst på året ser ud 

til at have ramt aktiviteten 
i euroområdets 

næststørste økonomi.
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økonomiske reformer i Frankrig, hvor de 
såkaldte Gule veste’s protestaktioner sidst på 
året ser ud til at have ramt aktiviteten i euro-
områdets næststørste økonomi. I det hele 
taget blev det et dårligt år for euroområdet, 
hvor vigende global efterspørgsel, handels-
krig, forstyrrelser i bilindustrien samt politisk 
usikkerhed sendte optimismen i virksomhe-
derne ned på det laveste niveau siden 2015. 

ECB’s dilemma
Den Europæiske Centralbank (ECB) er i et 
dilemma mellem ønsket om at tilbagerulle 
den ekspansive pengepolitik og modvirke 
effekterne af den lavere økonomiske aktivitet. 
ECB har dog valgt at stoppe obligationsop-
købsprogrammet ved udgangen af 2018. 
Den svage økonomiske udvikling og fortsat 
afdæmpede inflation har imidlertid ført til 
tvivl om, hvorvidt banken vil sætte renten 
op i anden halvdel af året, som den ellers 
hidtil har fastholdt udsigten til. På obligati-
onsmarkederne fik den mindre risikovillighed 
investorerne til at søge mod sikre obligationer, 
hvilket dermed betød lavere danske renter 
på statsobligationer og dansk realkredit. Virk-
somhedsobligationer havde derimod et svært 
år, idet investorerne kræver større præmier i 
forhold til kreditrisiko.

Forventninger til 2019
Vi har en forventning om, at 2019 vil byde 
på aftagende, men trods alt fortsat vækst i 
den globale og danske økonomi. Vi må dog 
også konstatere, at risikoen for en større 
økonomisk opbremsning er taget til. De store 
ubekendte i ligningen er fortsat, om det lyk-
kes USA og Kina at nå til enighed om en han-
delsaftale, hvordan centralbankerne reagerer 
på de svagere vækstsignaler, samt hvordan 
Brexit-slutspillet udspiller sig. Der hersker 
i øjeblikket kaos i Storbritannien, og der er 
fortsat risiko for et rodet farvel til EU, der vil 
føre til recession i britisk økonomi. Dette vil 
også få følger for væksten i EU, hvorfor ingen 
af parterne – ud fra et økonomisk perspektiv 
– bør have interesse i en hård skilsmisse.

DANSK 5-ÅRIG STATS- OG REALKREDITRENTE

Fremtidsudsigterne ville 
være lysere, hvis USA og 
Kina kunne løse deres  
udfordringer, og hvis det 
skulle lykkes at få en  
Brexit-aftale på plads.

Uforudsigelighed – igen 
Fremtidsudsigterne ville være lysere, hvis USA 
og Kina kunne løse deres udfordringer, og hvis 
det skulle lykkes at få en Brexit-aftale på plads, 
men som investor skal man nok forberede sig 
på, at 2019 bliver et lige så uforudsigeligt år 
som det forgangne. De faktorer der har været 
udslagsgivende for økonomien og udviklingen 
på de finansielle markeder i 2018, er stadig i 
spil ved indgangen til det nye år.Vi tror dog på, 
at en del af de geopolitiske faktorer, som har 
bidraget til usikkerheden, finder en fornuftig 
løsning inden for rimelig tid. Får vi ret i dette, 
kan det ikke udelukkes, at aktieinvestorerne kan 
gå en noget bedre tid i møde, end hvad vi så i 
2018 – og dette selv om risikoen for en større 
opbremsning i den globale økonomi alt andet 
lige er taget til.

Overordnet set bliver 2019 efter vores 
vurdering et år præget af stor usikkerhed, 
hvorfor de markedsudsving, der ramte 4. 
kvartal 2018, må forventes at blive gentaget 
i løbet af 2019. Generelt ser det imidlertid 
ud til, at det globale inflationspres er aftaget, 
hvorfor rentemarkederne vil være mindre 
nervøse end tilfældet har været i det gamle 
år. Aktiemarkederne må derimod forventes 
at blive ramt af mindre risikovillighed fra tid til 
anden, som følge af førnævnte faktorer. 

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

    DEC  JAN  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC

 5-ÅRIG FLEX   
 5-ÅRIG STAT      



 29

Handelsinvest februar 2019

Tendens

Hvilke produkter kommer vi til at se 
flere af i 2019?
Det er oplagt, at der kommer mere vegetarisk 
mad. Det er et område, hvor der allerede er 
mange produkter, men vi vil se endnu flere, 
som kan svare på efterspørgslen blandt især 
de unge forbrugere. I gadebilledet vil vi i 2019 
se flere elektriske løbehjul og cykler med 
ekstra batteridrift. Vi vil sandsynligvis også 
få talegenkendelse på dansk, der virker. Det 
har endnu ikke været tilfældet herhjemme, 
som man ser det på gaden i Kina og Japan. 
Vi vil se, at flere sender en besked hjem ved 
at tale til telefonen. Elbilerne kommer nu for 
alvor også ind på markedet. Rigtig mange 
producenter introducerer de biltyper i løbet af 
2019. Vi vil se flere hybridbiler i gaderne. 

Hvilke områder og tendenser skal 
man holde øje med i 2019?
I virksomhederne gælder det om at få fat i de 
unge mennesker. Der vil stadig være mangel 
på arbejdskraft. Man skal finde på nogle nye 
frynsegoder, rekrutterings- og fastholdel-
sesmetoder. Der vil være fokus på ledelse, 
der er mere orienteret mod mennesket end 
resultatet. Den slags fokus svinger med 
økonomien. Når det går godt, som det stadig 

VEGETARMAD, LØBEHJUL OG 
SELEKTIV BÆREDYGTIGHED

vil i 2019, går man mere over mod den bløde 
side. Vi vil se mange erklæringer fra blandt 
andet tøjkæder og supermarkeder, der forhol-
der sig til vigtigheden af bæredygtig økonomi, 

men de fleste forbrugere går kun op i det på 
et enkelt område. De kan for eksempel købe 
bæredygtige fødevareprodukter for så at tage 
flyet til Thailand. Det vil vi ikke se en større 
sammenhæng i i år.   

Vi vil til gengæld gøre mere brug af net-
handel. Selv om det ikke kommer til at ske 
i 2019, bevæger vi os mod, at halvdelen af 
detailhandlen foregår online. Elektronik købes 
i stigende grad på nettet, mens onlinesalg af 
tøj ikke ser ud til at vokse. For at få succes 
i detailhandlen kræver det især, at man kan 
sælge til forbrugerne over 60 og forældre 
omkring de 30 med små børn. Dette behov 
kommer blandt andet ved, at der bliver født 
flere børn.

Hvilke lande skal man holde øje med 
i 2019?
Udviklingen i Storbritannien på baggrund af 
Brexit er meget vigtig. Ellers skal man hæfte 
sig ved lande som Kina, der står til at få et 
mindre dyk i økonomien i 2019. Vi vil se udfor-
dringer i deres omstilling til forbrugerøkonomi 
og afbalanceringen af handelsforholdet til USA. 
Den tyske økonomi er fin, men politisk set kan 
vi opleve usikkerhed med en Merkel, der er på 
vej ud, og en skrøbelig koalition. 

Dét er ifølge Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk – Center 
for Fremtidsforskning, nogle af de tendenser, vi vil se i 2019.

CHRISTIAN WEBER   SHUTTRSTOCK

" I gadebilledet vil vi i 2019 
se flere elektriske løbehjul 
og cykler med ekstra batte-
ridrift. Vi vil sandsynligvis 
også få talegenkendelse på 
dansk, der virker." 
Jesper Bo Jensen,  
direktør i Fremforsk – Center for Fremtidsforskning
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AFDELING 2018 3 år 5 år 7 år 10 år

Afkast Afkast Afkast Afkast Afkast

OBLIGATIONER

Danske Obligationer 0,4 6,7 11,0 17,0 38,6

Højrentelande -5,5 6,8 3,3 7,1 64,3

Virksomhedsobligationer -0,7 3,0 8,6 16,3

AKTIER

Verden -10,7 6,5 40,1 90,4 186,7

Europa -10,6 -5,4 9,2 53,4 104,9

Nordamerika -5,9 22,6 57,2 142,3 271,6

Fjernøsten -10,8 32,0 65,5 108,6 206,0

Norden -5,7 9,9 35,6 96,9 239,3

Danmark -11,7 4,5 72,5 207,1 397,1

MIX

Defensiv 10 -0,7

Defensiv 30 -2,2

Offensiv 60 -4,7

Offensiv 80 -6,3

Investorernes afkast

Alle afkast er opgjort efter omkostninger. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 

Du kan let og hurtigt blive opdateret på de enkelte afdelinger på hjemmesiden handelsinvest.dk.     
Her kan du se kurser og afkast, ligesom du kan læse porteføljemanagernes aktuelle kommentarer til udviklingen. 
På hjemmesiden kan du også blive tilmeldt Handelsinvests nyhedsbrev.

Aktier 2018 afkast
DANMARK

-11,7

EUROPA

-10,7

FJERNØSTEN

-10,8

NORDAMERIKA

-5,9

NORDEN

-5,7

VERDEN

-10,7



165.000
biler bliver der produceret i verden 
om dagen.

75%
af alle de biler, Rolls Royce nogensinde har 
produceret, ruller stadig på vejene. 

38
timer tilbringer den 

gennemsnitlige amerikaner 
i bilkøer om året.

4.586.630
kilometer har den længst kørende bil kørt. 

Bilen er en Volvo 1800S fra 1966 og ejes af
 amerikaneren Irvin Gordon.

431
kilometer i timen kører en Bugatti Veyron 

Super Sport, verdens hurtigste bil.

25
eksemplarer blev der produceret af verdens 
første bil, Benz Patent-Motorwagen, som blev 
opfundet og patenteret af ingeniøren Carl Benz.

 31

K
ild

er
: K

ild
er

: I
nt

er
na

tio
na

l O
rg

an
iz

at
io

n 
of

 M
ot

or
 V

eh
ic

le
 M

an
uf

ac
tu

re
rs

 (O
IC

A
), 

Th
e 

E
co

no
m

is
t, 

U
sa

to
da

y.
co

m
, G

ui
ne

ss
 W

or
ld

 R
ec

or
ds

; H
is

to
rie

.n
et

Biler Verden i tal
Handelsinvest februar 2019



Handelsinvest
Østergade 2 | 7400 Herning | Tlf. 9712 3355

info@handelsinvest.dk | handelsinvest.dk

HUSK 

GENERALFORSAMLING 

den 14. marts 2019 

kl. 10.00

Se mere på 

handelsinvest.dk 

fra den 28. februar 2019


