HANDELSINVEST
AUGUST
2019

LEONORA
CHRISTINE

JEG FØLER, JEG
ER FALDET NED
I BEYONCÉS LIV
Efter mange år på budget
slog forfatteren sidste år
voldsomt igennem med
sin egen historie – og blev
økonomisk fri.

TEMA RUSLAND
Sanktioner, kriser og træge
udenlandske investeringer

TENDENS FEMININ PROFIT
Ansvarlighed og langt perspektiv er nogle
af nøgleordene for kvinder der investere

FREMTIDENS JOB ROBOTTER
Hvad skal vi mennesker beskæftige os med,
når robotterne kan udføre alt vores arbejde?

INDHOLD

AUGUST
2019

Handelsinvest er en
publikation for investorer
i Investeringsforeningen
Handelsinvest. Bladet
udkommer to gange årligt
i forbindelse med hel- og
halvårsrapporter.
Distribution Magasinet
sendes til alle navnenoterede investorer. Er der flere
investorer i samme husstand,
tilstræber vi at sende ét
eksemplar af magasinet
Handelsinvest til husstanden.
Ved spørgsmål vedrørende
distribution er du velkommen
til at kontakte Handelsinvest,
tlf. 97 12 33 55.
Redaktion Henrik Kragh
(ansv. redaktør)
Lone Skiffard
Ulla Hinge Thomsen
(redaktør)
Benjamin Holst
Christian Weber
Elisabeth Hamerik Schwarz
Redaktionen er afsluttet
10.07.2019
Art direction og produktion
OTW

6

INTERVIEW

”SUCCESEN GIVER MIG
FRIHED TIL AT SKRIVE”

14
TEMA

RUSLAND MELLEM SANKTIONER
OG DIPLOMATISKE KRISER

Forfatter Leonora Christina Skov er blevet millionær efter årevis med en månedsløn på 20.000.
Hun mener, vi skal tale meget mere om penge.

Med en skrantende økonomi, træge udenlandske investeringer og problemer med omverdenen er der langt til Putins mål om at blive
verdens femtestørste økonomi.

22
PODCAST

INTERESSER LIGE IND I ØRET
Podcast er blevet et populært medie, men det
er svært at tjene penge på noget, vi forbrugere
er vant til at få gratis. Mød en fodbold-, en historie- og en business-podcaster.

Forsidefoto Carsten Snejbjerg
Tryk Reklametryk
Oplag 12.000
Ansvarsfraskrivelse Oplysninger i dette materiale kan
ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringer. Magasinet er ikke
og må ikke opfattes som
et tilbud eller opfordring til
køb af investeringsbeviser i
afdelinger af Investeringsforeningen Handelsinvest.
Bladet kan ikke erstatte
en individuel rådgivning af
investor.
Handelsinvest påtager sig
ikke noget ansvar i forhold til
dispositioner, der er foretaget i tillid til bladets indhold,
og investor opfordres til at
søge rådgivning forud for
enhver værdipapirinvestering. Oplysninger om de
enkelte afdelingers gældende
prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport eller
halvårsrapport kan findes på
handelsinvest.dk
2 HANDELSINVEST AUGUST 2019

03 LEDER
Efter et godt halvår er det store spørgsmål, om de fine
afkast kan fortsætte.

26 MARKEDSUDVIKLING
Afmatning, opbremsning
og åbning fra centralbankerne

04 NOTER
Dilemmaerne ved kunstig intelligens. Digital rengøring.
Hvordan var vejret sidste år?

30 AFKAST
Sådan har investorenes afkast
været i den forløbende periode.

11 HÆNGER DANMARK SAMMEN?
Bornholmerne sukker efter en ordentlig færge til
Ystad, mens jyderne er trætte af at sidde i motorvejskø. Vi peger på fem punkter, der forhindrer Danmark i
at hænge sammen.
18 NÅR KVINDER INVESTERER
Mød tre kvinder, der har valgt at få deres penge til at yngle.

400 Timer koster dit
nyfødte barn dig i søvn
– bare det første år.
31 VERDEN I TAL

LEDER

KÆRE INVESTOR
Kan det lave renteniveau
blive ved, og vil de fine
afkast fortsætte?

TIDEN FLYVER AF STED, og vi er mere end halvvejs i 2019. Resultatet for halvåret var godt – aktiefonde med afkast på cirka 13-22%, rentefonde
med cirka 1-8% og vore blandede fonde med
cirka 4-15%. Nu er det store spørgsmål så: Kan
det blive ved året ud?
Svaret er både ja og nej. Der er rigtig mange
forskellige vurderinger af, om renten er på vej op,
eller vi skal fortsætte med det ekstremt lave renteniveau. Som jeg erindrer det, er vi nu på mindst
tredje år i træk, hvor mange har holdningen, at
”nu kan renten ikke blive lavere”, og alligevel er
det præcis, hvad der er sket. Det har betydet,
at kontante indeståender i bedste fald er uden
rente, hvilket igen har medført, at investorer har
været nødt til at tage risici, hvis de ville forsøge
at få et afkast, der var større end 0. Dette har
betydet rigelig kapital med større eller mindre
risikovillighed og har været med til at holde gang
i aktiemarkedet, byggeriet og andre investeringer. Dette er positivt, men kommer i forlængelse
af, at centralbankerne har ”dopet” finansmarkederne ved at tilføre kapital. Denne doping har
været medvirkende til de negative renter, vi kender i dag, og som formodentlig også betyder, at
økonomiske lærebøger skal tilføjes nye kapitler
eller skrives på ny.
Herudover har vi stadig en Brexit-sag, der forsætter, en amerikansk præsident, der er anderledes, et Tyskland snart uden Merkel, et Italien
under pres og et Kina der oplever mindre vækst.

Samlet set ligner det lidt de udfordringer, jeg
også har belyst i de foregående magasiner. Jeg
er stadig ikke økonom og vil derfor nødigt gætte
på afkast for resten af 2019, men jeg ved, at det
er vigtigt at holde fast i sin risikoprofil og dermed
bruge energien på den rigtige fordeling mellem
aktier og obligationer – så start der.
Som tidligere annonceret afholder vi her i efteråret tre gratis investorarrangementer efter
princippet ”først til mølle”. På bagsiden af dette
magasin kan du se, hvordan du tilmelder dig. Det
bliver i Allerød den 25/9, i Herning den 1/10 og i
Århus den 2/10. Udover de to gengangere, cheføkonom Jes Asmussen og jeg selv, får vi besøg
af forfatter, journalist med mere Samuel Rachlin,
der blandt andet vil fortælle om sin tid i Rusland
og USA.
I dette magasin kan du forvente lidt af hvert,
herunder markedskommentarer, portræt af forfatter Leonora Christina Skov, landetema om
Rusland, artikler om kvinder og investering, og
om hænger Danmark sammen, samt små noter
og nyheder.
Du ønskes god læsning og fortsat god sommer, og så ses vi til efterårets investeringsarrangementer.
På gensyn.

Henrik Kragh
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NOTER OG NYHEDER

aktiemarkedet

guide

PÆNT AFKAST I
FØRSTE HALVÅR

REJS DIG OP,
OG FORBLIV
RASK

AF AKTIESTRATEG MICHELLE NØRGAARD

EFTER EN KEDELIG AFSLUTNING på aktieåret 2018 har 2019 været langt mere interessant. Det ledende verdensindeks, MSCI World
indeks, er indtil videre oppe med 17,45% (målt
i lokal valuta). Fremgangen på de globale aktiemarkeder har i 1. halvår været drevet af bl.a.
dueagtige toner fra de ledende centralbanker,
især den amerikanske (Fed), våbenhvile i handelskrigen mellem USA og Kina, udskydelse af
Storbritanniens udtræden af EU, en midlertidig løsning på Italiens budgetproblemer samt
færre protester fra ”de gule veste” i Frankrig.
Til trods for et pænt afkast i første halvår har
der i perioder været øgede udsving. Uroen har
primært været drevet af en frygt for en eskalering af handelskonflikten mellem USA og
Europa. Siden midten af juni er markederne
dog kommet pænt igen, godt understøttet af,
at både Fed og den europæiske centralbank
har udtrykt vilje til at sætte renten ned, hvis
det er nødvendigt.
Spørgsmålet er dog om de globale aktiemarkeder kan fortsætte de pæne stigninger resten
af året. Overordnet venter vi, at globale aktier
kan stige med 3,5% resten af året. Således er
den globale vækst fortsat pæn, men gradvist
aftagende, mens overvægten af virksomheder, især de amerikanske, fortsat genererer en
pæn indtjeningsvækst. Derudover er der udsigt til, at de ledende centralbanker vil føre en
mere lempelig pengepolitik. På trods af dette
venter vi, at der vil forekomme periodevis øget
volatilitet. Hvis stemningen mellem USA og
Kina igen forværres, eller hvis Fed ikke kan leve
op til markedets høje forventninger, så vil det
sætte en dæmper på kursudviklingen.
På regionsniveau har vi en neutral aktieandel i
USA, Europa, Asien og Danmark. Derimod har
vi en undervægtet aktieandel i Japan og Latinamerika. Et reduceret inflationstryk, øgede
vækstbekymringer samt handelskrigen mellem USA og Kina har smittet af på rentemarkedet, hvor de lange renter fortsætter med at
falde tilbage. Danske obligationer har således
givet et positivt afkast i år. Dog betyder de lave
renter, at det forventede afkast på mange obligationer i dag enten lavt eller negativt. I takt
med at de globale vækstudsigter er blevet svagere, er centralbankerne kommet med mere
due-agtige udmeldinger. Renterne er fortsat
højere i Emerging Markets (EM) sammenlignet
med USA og Europa, men vi forventer ikke, at
de stiger så meget, at det vil ramme afkastet.
Prisfastsættelsen på rentemarkederne i EM er
fortsat gunstig og mere fordelagtig end i både
USA og Europa. Vi synes derfor, at EM-obligationer har et stort langsigtet afkastpotentiale
relativt til obligationer fra de udviklede økonomier. Vi er moderat positive på obligationer
fra højrentelande. Samtidig anbefaler vi lavere
varighed end normalt.
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40 procent af os sidder stille 75 procent af arbejdsdagen, og stillesiddende
arbejde går ud over vores sundhed, for
når vi sidder for meget ned, kan det
føre til alvorlige livsstilssygdomme.
Her er der et par hurtige tricks til, hvordan du
får bevæget dig noget mere.

1. Rejs dig og gå lidt, når du taler i telefon
2. Hent vand i glas flere gange fremfor at fylde en dunk
3. Track din inaktivitet med et aktivitetsur
4. Gå over til dine kolleger, fremfor at sende en mail
5. Flyt papirkurven væk fra dig
6. Brug toilettet og printeren længst væk
7. Tag trappen fremfor elevatoren
8. Hold stående eller gående møder
9. Brug hæve-sænkebordet
Ifølge flere forskere på området kompromitteres dit helbred sandsynligvis allerede, hvis du
sidder ned 6-7 timer dagligt, og jo mere du sidder, desto højere er din risiko. Samtidig har et
amerikansk studium vist, at blot to minutters
gåtur i timen kan sænke din risiko for at dø for
tidligt med 33 procent.
Kilde iform.dk

SAMMENLIGN VEJRET
MED TIDLIGERE ÅR
vejrarkiv

Hvordan var vejret sidste år på denne tid? Måske
du kan huske, at det var fabelagtigt – for det var
hele sommeren for én gangs skyld – men kan du
huske sommeren 2017? Eller hvordan vejret var på
din kone eller mands fødselsdag? Nu har DMI lagt
deres vejrarkiv online, så næste gang at du har
brug for at blive bekræftet i, at sommeren ikke har
været så dårlig eller god i mange år, og det i hvert
fald var bedre på Bornholm end i resten af landet,
kan du få det bekræftet på dmi.dk under vejrarkiv.
Kilde: dmi

HAR DU GJORT
DIGITALT RENT
I DAG?
ny app

APP FINDER
DINE BILLIGE
FLYBILLETTER
ny app

Du kender det. Du skal finde en billig
flybillet og sidder derfor og klikker
rundt på rejsedagene, alt imens algoritmerne går amok, og når du endelig
har fundet billetten, er den steget
i pris. Den nye, prisbelønnede app
Hopper kan være løsningen. App’en
giver dig nemlig ikke kun mulighed
for at bestille sommerferieflyet med
smartphonen, men fortæller dig også,
hvornår det er billigst at booke. Du kan
samtidig tracke dine rejser op til et år i
forvejen, og på den måde fungerer den
også som en planlægnings-app.

En ny app kan rydde op i dit elektroniske liv, så alle ikke ved alt om dig.
De fleste af os har på fornemmelsen,
at internettet ved alt for meget om
os. Men hvordan opdager man og ikke
mindst renser ud i det? En metode er
at slette cookies, få ad-blockers og
tjekke samtykker, men man kan også
bare downloade en app.
Den nye app Jumbo hjælper dig nemlig
med at rydde op i dit elektroniske liv.
Via app’en kan du bestemme, hvor
sikkert og privatlivsfokuseret dit liv
skal være, og Jumbo kan indtil videre
blandt andet pille ved de mange privatlivsindstillinger, der er på facebook,
slette dine tweets, eller din søgehistorik på Google, og snart vil den også
kunne hjælpe med både Instragram
- og datingportalen Tinder.
Jumbo er gratis og fås pt til iPhone
– Androidversionen er på vej.
Kilde: Elektronista

Hopper er gratis
og fås til både iPhone og Android
Kilde: Elektronista

DINE MADVANER
AFHÆNGER AF, HVOR DU BOR
undersøgelse

Spiser du meget fisk? Så er du nok snarere fra
København end Vestjylland. Omvendt nyder du
sikkert gerne en kop kaffe efter aftensmaden,
hvis du er fra Vestjylland – koppen som du dropper,
hvis du er fra København. Sådan ser opdelingen i
hvert fald ud geografisk, skal man tro på Coops
Mad-O-meter, der også viser, hvor meget økologi
vi spiser, og hvad vi især gør for miljøet.
Tjek, om dine vaner stemmer overens med, hvor du bor på madometer.dk

Danske
forskere
dykker ned
i fremtidsdilemma
Der kan hurtigt opstå etiske dilemmaer
ved brug af kunstig intelligens. Derfor
skal forskere fra Københavns Universitet de næste to år forske i området og
udvikle et etisk kodeks.
forskning

Hvem har ansvaret, hvis en førerløs bil kører
galt, og er det ok, at kommunen bruger sociale
data til at overvåge visse grupper? To forskere
fra SCIENCE på Københavns Universitet skal
igennem de næste to år undersøge de etiske
dilemmaer, der kan opstå ved brug af kunstig
intelligens (AI) ved at følge AI-forskningen fra
nært hold, implementere etikken i undervisningen og udvikle et etisk kodeks for ansvarlig forskningspraksis inden for AI. For der kan
opstå rigeligt med etiske faldgruber, når mennesket for alvor går i gang med at bruge teknologien, der efterligner mennesket, og de to
forskere, Sune Holm og Peter Sandøe, mener
derfor, at hvis man vil involvere sig i ny teknologi som AI, skal det ske på en ansvarlig måde.
”Vi har ikke løsningen på, om kunstig intelligens og brugen af algoritmer er rigtig eller
forkert, men vi skal forsøge at forstå de overvejelser, der ligger hos både skeptikerne og
dem, der gerne vil skubbe bag på udviklingen,”
udtaler Peter Sandøe i en pressemeddelelse.
Forskerne mener, at det både kan koste
samfundet velstand og velfærd, hvis ikke man
ser på, hvad AI har af konsekvenser.
”Hvis de produkter (inden for AI, red.), som
vores forskere er med til at udvikle til for eksempel sundhedsvæsenet, skal gøre en forskel, så skal de kunne afsættes. Og det kan de
kun, hvis vi har haft en diskussion om, hvordan
produkterne kan anvendes både til gavn og
med respekt for borgerne,” siger Sune Hannibal Holm.
Kilde: Københavns Universitet
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LEONORA CHRISTINA SKOV INTERVIEW

Jeg har
			 det liv,
jeg
altid
har drømt
om

Leonora Christina Skov
arbejder hjemme og gør
en dyd ud af at klæde sig
pænt på og omgive sig
med smukke ting i
hjemmet, som hun deler
med sin kone Annette.

Egentlig gik det allerede rigtig godt for forfatter
Leonora Christina Skov. Hun boede
i en smuk gammel lejlighed på Frederiksberg
med sit livs kærlighed Annette. Begge havde
udlevet deres drøm om at leve af at skrive. Lave
faste udgifter og en fast indtægt som anmelder
sikrede den daglige drift, mens bogsalg,
bibliotekspenge og foredrag fik deres fælles
opsparing til at vokse støt. Så udgav hun sin
sjette roman.
ULLA HINGE THOMSEN

CARSTEN SNEJBJERG
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INTERVIEW LEONORA CHRISTINA SKOV

”Før var jeg bange for, at
folk ikke kunne lide mig
– og det kunne mange af
dem heller ikke.”

J

eg har det, som om jeg er
dumpet ned i Beyoncés liv.”
Sådan siger Leonora
Christina Skov, bestsellerforfatter og talk of the town,
ikke bare i det litterære miljø, men på biblioteker, i forsamlingshuse og ved middagsborde i
hele Danmark gennem det sidste halvandet
år. I januar 2018 udgav hun den selvbiografiske
roman Den, der lever stille, og den blev en succes af dimensioner, man normalt skal hedde
Jussi for at opleve i Danmark. Romanen havde
i marts 2019 solgt i over 100.000 eksemplarer,
og Leonora Christina Skov havde både inkasseret Bog og Idés Martha Prisen og den prestigefyldte boghandlerpris De Gyldne Laurbær.
”Hvordan er det gået til? Annette driller mig
med, at jeg er blevet en kvinde af folket,” griner
Leonora Christina Skov, der ikke behøver at gå
sulten i seng foreløbig.
Det gjorde hun nu heller ikke før, for hun har
været i forfatterfaget i 16 år og har – næsten –
fra starten været målrettet på at forhandle så
gode vilkår, at hun kunne leve af det eneste,
hun nogensinde har villet: at skrive.
”Min første bogkontrakt forhandlede jeg
slet ikke; jeg ville bare have den bog ud og anede ikke, hvad jeg skrev under på. Det samme
skete anden gang, men så skiftede jeg forlag
og kunne begynde at forhandle. Jeg besluttede, at jeg ville lære at forstå, hvad jeg skrev
under på,” siger Leonora Christina Skov.

Vis mig din kontrakt
For at få et sammenligningsgrundlag fik hun
andre forfattere til at vise deres kontrakter.
”Man kan jo ikke så godt spørge efter noget, man ikke ved, findes. Ved at læse de andres kontrakter kunne jeg se, at man kan få to
royaltyafregninger om året i stedet for en, 40
frieksemplarer i stedet for 20 og så videre,”
fortæller Leonora Christina Skov.
Det har dog ikke altid været nemt at få kollegerne til at afsløre deres vilkår.
”Jeg synes, det er interessant, hvor få mennesker, der vil fortælle, hvad de tjener. Det er
nemmere at få folk til at fortælle om deres seksualitet end deres økonomi. Men på den måde
bliver man loyal over for virksomheden i stedet
for sine kolleger, og det er forkert, synes jeg. Vi
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Leonora
Christina Skov
Født den 31. maj 1976 i
Helsinge nordvest for
København.
Uddannet Mag.art i
Litteraturvidenskab fra
Københavns Universitet i 2005. Har været
litteraturanmelder, først
ved Politiken, siden ved
Weekendavisen.
Debuterede skønlitterært
med romanen Rygsvømmeren i 2003. Hendes
sjette roman, den selvbiografiske Den, der lever
stille fra 2018, er hendes
hidtil største succes.
Har modtaget Martha Prisen, De Gyldne
Laurbær og Spoken Word
Prisen for Den, der lever
stille, ligesom hun blev
Årets Laks i 2018 og Årets
Kulturperson ved Danish
Rainbow Awards 2018.
Bor på Frederiksberg med
sin hustru, videnskabsjournalisten Annette K.
Nielsen.

skal tale noget mere om penge! Da vi var tre anmelderkolleger på Weekendavisen, som begyndte at dele vores
vilkår, blev det for eksempel udslagsgivende for, at jeg
fandt modet til at gå ind og bede om mere for mine anmeldelser,” siger hun.

Ville leve af skriften
Leonora Christina Skov har villet være forfatter, fra hun
var lille. I Den, der lever stille fortæller hun om, hvordan
det at skrive dagbog og historier blev måden at udholde
en svær opvækst i provinsbyen Helsinge med en skrøbelig og kantet mor, der havde svært ved at vise kærlighed,
og en far, der ville ofre alt, inklusive den lille Christina,
som hun hed dengang, for at beskytte moren.
I den fremskredne alder af syv vidste jeg, at jeg ville
være forfatter, og drømmen fulgte mig op gennem klasserne på en striks, halv-missionsk realskole og videre på
et mere frisindet gymnasium, hvor jeg for første gang fik
venner og følte mig hjemme, skriver Leonora Christina
Skov i Den, der lever stille.
Skriften blev også en vej til det rigtige studium og til
at udleve sin homoseksualitet, selv om det betød udstødelse af familien.
Da jeg blev student i 1995, flyttede jeg til København
for at læse psykologi på universitetet, men mit hjerte lå
et andet sted, og da min tætteste veninde døde, besluttede jeg mig for at følge det. Så jeg fandt en kvindelig
kæreste til min families udelte rædsel og begyndte at
læse litteraturvidenskab, står der i bogen.

LEONORA CHRISTINA SKOV INTERVIEW

Kursen mod forfatterlivet var sat,
og da Leonora Christina Skov blev
færdig med studiet, var hun på
dagpenge på dimittend-sats i et
års tid og brugte pengene til at betale sit slutlån ud. Derefter meldte
hun sig ud af A-kassen.
”De ville have, at jeg holdt op
med at skrive og søgte et fuldtidsjob, så det gik ikke. Annette (Leonora Christina Skovs nuværende
hustru og kæreste gennem 16 år,
red.) havde sagt et fuldtidsjob op
for at skrive freelance, og det tog
nogle år, hvor vi havde lave faste
udgifter, skar alt andet ned og regnede ud, at vi skulle tjene omkring
20.000 kroner før skat, hvis vi begge skulle kunne skrive,” fortæller
Leonora Christina Skov.

Historien, der
sprængte rammerne
Den faste indtægt sikrede Leonora
Christina Skov sig i årevis gennem
sit anmelderarbejde på først Politiken og siden Weekendavisen.
Det efterlod 4 dage om ugen til at
skrive på hendes egne romaner.
”Jeg debuterede i 2003 og forestillede mig ligesom alle andre, at
jeg straks ville brage igennem, men
det er så få procent, der gør det.
For langt de fleste er det op på hesten igen og prøve, og
sådan var det også for mig, må man nok sige,” siger hun.
I 2007 kom der dog hul igennem.
”Da skrev jeg Champagnepigen, som solgte i 10.000
eksemplarer. Pludselig kom der et astronomisk beløb
på 65.000 kroner ind på kontoen for bogsalg. Annette og
jeg var i Berlin, da det skete, og tænkte ’nu skal vi have
nyt tøj’,” griner Leonora Christina Skov.
I 2010 fik Leonora Christina Skov det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond, som hun brugte til
at betale parrets andelsboliglån ud. Leonora Christina
Skov og Annette boede godt og havde det liv, de ønskede sig, med at skrive og med at rejse.
”Jeg har søgt mange residencies (gratis skriveophold, red.). Det er der ikke ret mange danske forfattere,
der gør, så de var nemme at få, og jeg var væk fire-fem
måneder om året og havde egentlig tænkt, at det var det
– jeg var glad ved tanken om, at det skulle fortsætte sådan,” fortæller Leonora Christina Skov.
Men det skulle det ikke. Leonora Christina Skov havde en historie i sig, hun ikke havde fortalt. Om at føle sig
uelsket som barn og være en anden end den, ens forældre ønskede. Hun troede ikke, det ville interessere andre mere, end hendes forrige bøger havde gjort. Typisk
solgte de mellem 2-7.000 eksemplarer. Men allerede
inden Den, der lever stille udkom, ringede pressechefen
fra forlaget.
”Hun sagde, at den lå nummer et på Saxos (netboghandel, red.) bestsellerliste, og jeg tænkte ’hvem er det

dog, der har forudbestilt den?’. Forlaget mente, at det
var mine følgere på Instagram, for hvem skulle ellers
vide, at bogen ville udkomme og forudbestille den?” siger Leonora Christina Skov, der havde lagt billeder ud på
Instagram gennem sin skriveproces og fået masser af
god respons, uden at hun derfor troede, den ville sælge:
”Jeg kunne godt mærke, at der var ved at ske noget
nyt. Flere på forlaget læste bogen tidligt, pressen bed
hurtigere på, og bloggerne begyndte at skrive direkte til
mig, at jeg lige skulle vide, at de var helt vilde med den
– det havde de godt nok aldrig gjort før. Men jeg havde
ikke forventet, at det ville omsætte sig i
salg. Det har jeg vitterlig aldrig prøvet før.”

Timing er alt

LEONORA

Den, der lever stille udkom den 11. januar
CHRISTINA SKOV
2018. Et tidspunkt, hvor der sjældent udOM …
kommer nye bøger, fordi bogkøbet er minimalt ovenpå julen, og bogudsalget er lige
NYE LÆSERE
om hjørnet. Leonora Christina Skovs forlag
Jeg var nede hos en negville derfor gerne have haft bogen ud i okledame, som begyndte at
græde, da jeg kom ind ad
tober eller november året før, men hun insidøren, og sådan er det – folk i
sterede på januar.
stormagasiner og parfu”Jeg har anmeldt siden 2003, så jeg vidmeafdelinger og nogens
ste, at jeg ville have scenen for mig selv på
tante finder noget af sig selv
det tidspunkt, fordi der intet udkommer,
i bogen. Selv om de alle sammodsat i oktober og november, hvor alt udmen synes, at den handler
om dem, så er det i bund og
kommer på grund af Bogmessen og julen.
grund en minoritetshistorie.
Jeg var også bevidst om hvor vigtigt det er
Min transven Jannie er en
med god timing. Den kan man roligt sige, at
stor figur i bogen. Nu læser
jeg ikke havde haft tidligere. Èn roman udalle mulige om hende, selv
kom, samtidig med at der var askesky, en
om de måske aldrig har mødt
anden havde Dagbladet Politiken fået eneen transperson, og synes,
ret på at skrive om, og så udkom avisen kun
det spejler deres eget liv. Det
giver da håb.
vest for Storebælt den dag. En tredje faldt
sammen med, at min mor døde. Men denne
TØJ OG SKO
her havde altså god timing.”
Annette og jeg havde på et
Normalt har en bog to-tre ugers vindue
tidspunkt en samtale om,
til at sælge, men virakken om Den, der lehvad der får os til at føle os
ver stille blev ved, og invitationerne til at
rige. Det betyder, at jeg altid
komme og holde foredrag strømmede ind.
må købe tøj, sko, bøger, musik og parfume. Det meste af
Så Leonora Christina Skov rejste bogstavemit tøj er dog brugt og/eller
lig talt land og rige rundt med DSB og holdt
gammelt – jeg har haft den
ikke mindre end 100 foredrag sidste år.
samme stil og den samme
”Jeg blev smigret over, at man havde lyst
krop altid, og jeg får reparetil at se mig alle mulige steder, og de gjorde
ret mine sko, når hælen går
noget ud af det, når jeg kom. Jeg syntes, det
i stykker. Det dyreste er nok
parfumerne. De er ikke bilvar sjovt at komme ud og møde læserne.”
lige. Eller brugte.
Ikke mindst vest for Storebælt har interessen og entusiasmen været massiv.
”Jylland er der, hvor de er vildest – meget mere end i København. Min mor er også
fra Jylland, og hendes ’hvis vi ikke taler om det og venter lidt, så går det nok over’ er genkendelig dér, tror jeg.
Bagefter i signeringskøen står folk ofte og taler med
hinanden og finder ud af, hvad de har tilfælles. Det er
meget rørende og sjovt.”

Fra vred og skinger til populær
Med til historien hører også, at Leonora Christina Skov
ikke var vant til at være populær. Fra opvæksten i Helsinge, hvor hun blev mobbet, over den usikre ungdom,
AUGUST 2019 HANDELSINVEST
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hvor hun famlende fandt ud af, hvem hun var, og ikke mindst
til årene som debattør, hvor hun med egne ord ”skød på alt
hvad der rørte sig” – og blev skudt på igen.
”Efter min roman Førsteelskeren havde jeg et møde
med pressechefen på mit forlag. Hun sagde, at jeg skulle
holde op med at mene noget, hvis jeg ville læses. Det var
som at vende en hval i et badekar. Jeg blev behandlet som
en upopulær debattør, ikke som en forfatter, og selv om
det føltes som et overgreb på min ytringsfrihed, kunne jeg
ikke se en fremtid, hvor jeg brugte mit liv på at skrive bøger,
som blev smadret i medierne og bagefter led en stille død,”
siger Leonora Christina Skov, der i dag nyder at kunne åbne
sin indbakke uden at skulle frygte vrede mails.
”Jeg kan godt savne at skrive et indlæg, hvor jeg sætter
nogen på plads og fortæller dem, hvordan verden hænger
sammen, men jeg savner godt nok
ikke de gode gamle dage, hvor jeg
blev hamret,” siger hun med et stort
LEONORA
grin.
CHRISTINA SKOV
Så Leonora Christina Skov, der
OM …
allerede havde lukket sin Facebookprofil, holdt op med at mene noget
INVESTERINGER
Annette synes desværre,
offentligt. I dag har hun i stedet opdet er meget interessant
bygget et stort og trofast følgeskab
at investere. I en periode
på Instagram, hvor hun deler billeder
sad hun og handlede, hver
fra sit forfatterliv og sit liv og sine
gang jeg kom ind på hendes
rejser med Annette. Her skriver folk
værelse. Var hun god til det?
hver dag søde beskeder, ligesom
Ja, det var hun, men pludselig
var hun også nærmest blevet
hun får masser af breve, mails og
day trader, og så sjovt var det
gaver, og, når hun er ude, smil, knus
heller ikke at høre om, hvad
og endda tårer.
hun havde investeret i, over
”Jeg har fået det lettere i verden.
aftensmaden. Så vi blev enige
Før var jeg bange for, at folk ikke
om, at hendes tid kunne brukunne lide mig – og det kunne manges mere effektivt, og lagde
det over til banken.
ge af dem heller ikke, for de forestillede sig, at jeg var en skinger, vred
BOG-BRANCHEN
feminist. Sådan er stemningen slet
Fiktionen er, at man som forikke mere. Nu behøver jeg ikke være
fatter bare skal dele alt med
overvenlig for overhovedet at få lov
sine kolleger, for der er nok
til alle, men det er der ikke,
til at være der. Jeg har opdaget, at
for så mange bøger køber
min bizarre historie er om ikke norlæserne altså ikke. Alle synes,
mal, så almindelig, og det er selvfølde arbejder hårdt og fortjener
gelig trist, men det er også rart ikke
bogsalget, de 6-stjernede
at være alene med det.”
anmeldelser, priserne og anerkendelsen.. Men nu har jeg
fået De Gyldne Laurbær, som
for mig er den ultimative pris,
og så har jeg jo råd til at lyse
på andre og fremhæve andres
bøger. Det glæder jeg mig til,
for jeg er træt af at læse med
det fejl og mangler-blik, jeg
var tvunget til at have som
anmelder

Bliver ikke glad af at
bruge penge

Økonomisk er et helt nyt liv startet –
og så alligevel ikke.
”Vi havde sparet en million op,
allerede inden Den, der lever stille
udkom, og jeg har konstateret, at
der er ikke mere ro ved at have en
million i banken end ved at have
100.000. Jeg bliver ikke gladere af
at bruge penge, og jeg føler mig heller ikke rigere. Annette
og jeg er bedre til at købe ting til hinanden end til os selv,
og hvis der ikke er penge i en periode, køber vi det mindre.
Vi har fællesøkonomi og har aldrig været oppe at skændes
om det. Grundlæggende er vi totalt enige om, hvad vi skal
bruge pengene på.”
Mens Leonora Christina Skov skrev Den, der lever stille,

10 HANDELSINVEST AUGUST 2019

”Jeg debuterede i 2003 og
forestillede mig ligesom
alle andre, at jeg straks
ville brage igennem.”
tog hun orlov fra sit anmelderjob på Weekendavisen, og efter
succesen har hun sagt det helt op.
”Annette har indimellem sagt jobs op og haft vildt optur
over det, men jeg kom bare hjem bagefter og sagde ”arrh, hvad
har jeg gjort – det var jo min livline!” Det bliver helt Helsingeagtigt for mig. Selv om der ikke er andre til at fordømme mig
end mig selv, siger min indre stemme: ”Hvem tror du, du er –
skal du nu leve af at være kunstner?”
Det skal hun, og det kan hun. Livlinen er ikke nødvendig
mere, og næste gang, der kommer royalties ind, skal de tælles
i millioner. I bedste danske lotto-vinder-stil skal millionerne
dog hverken bruges til sommerhus, bil eller ny bolig.
”Vi vil bare gerne bo her, tak. Og så betyder det, at jeg kan
skrive i lange perioder uden at lave noget andet. Det er det, jeg
altid har drømt om.”
Først til sommer bliver der tid til at skrive den næste bog,
men så er der også godt nyt til de hundredetusindvis af fans.
”Jeg sagde til forlaget, at jeg ville skrive bind to af Den, der
lever stille, hvis jeg vandt De Gyldne Laurbær. Så det gør jeg.
Måske forestiller folk sig, at jeg er nervøs for at skulle skrive
den næste bog, men jeg synes bare, det er et kæmpe overskud
at have fundet ud af, at jeg har læsere. Jeg ved endda, hvem
mange af dem er, for jeg har mødt dem.”

DANMARK INFRASTRUKTUR
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BORNHOLM TREKANTSOMRÅDET ØRESUND NORDVESTJYLLAND NORDJYLLAND

HÆNGER DANMARK
SAMMEN ?
Mens bornholmerne kæmper for en bedre færgedrift, drømmer pendlere i
Trekantsområdet om kortere bilkøer. Danmark hænger ikke lige godt sammen alle
steder. Her er fem knudepunkter, som forhindrer sammenhængskraften i landet.
BENJAMIN HOLST

SCANPIX, SHUTTERSTOCK, MOLSLINIEN, EYSTUROY
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BROER PÅ
GODT OG ONDT

ØRESUNDSBROEN

Region Hovedstaden har i samarbejde med Region Skåne og Malmö et erklæret mål om at
gøre regionerne til et internationalt knudepunkt, blandt andet ved at skabe bedre trafikal
tilgængelighed. Øresundsbroen er et godt skridt på vejen, men trafikken på tværs af sundet er øget så massivt, at der nu er kapacitetsproblemer.
“Skåne kunne sagtens være et område, der betyder noget for vores for turisme og
erhvervsliv og et sted, hvor danskerne bosætter sig, hvis der var en bedre forbindelse.
Men det er også begyndt at halte, fordi der ikke er hul nok igennem,” siger Jesper Højte
Stenbæk.
Selv om både Storebæltsbroen og Øresundsbroen er finansieret med broafgifter, der
kan afholde nogle fra at passere så ofte, som de måske ellers ville, så fremhæver Jesper
Højte Stenbæk dem alligevel som vellykkede løsninger.
“Storebæltsbro et fantastisk eksempel på, at landet blev bundet bedre sammen. Før
broen passerede under 10.000 køretøjer Storebælt om dagen. Nu er tallet over 35.000.
Samme tendens ses på Øresund,” siger Jesper Højte Stenbæk.
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LIMFJORDSTUNNELEN

NORDJYLLAND
KNÆKKER
Hver dag passerer over 100.000 biler gennem den 582 meter lange Limfjords-tunnel på Nordjyske Motorvej, der forbinder motorvejen i det østlige
Aalborg med motorvejen øst for Nørresundby.
“Limfjordstunnelen i Aalborg er et af de mest belastede steder i Danmark. Det gør, at det ellers så velfungerende Nordjylland knækker midt
over, søndenfjords og nordenfjords,“ siger Jesper Højte Stenbæk.
Selv om Limfjordstunnelen, der er den ene af i alt tre faste forbindelser mellem Vendsyssel og Himmerland, rummer en sekssporet motorvej,
opstår der lange køer i myldretiderne og i forbindelse med uheld. Forbindelsen har længe sat grå hår i hovedet på lokalpolitikere, erhvervsliv og
borgere, men en løsning er ikke lige om hjørnet.

3 DANMARKS
TREKANTOMRÅDET

4

STØRSTE
VEJKRYDS

NORDVESTJYLLAND OG VANDKANTS-DANMARK

VANDKANTS DANMARK
Generelt er sammenhængskraften i Nordvestjylland, lokalt og i forhold til
resten af landet, meget ringe.
“Nordvestjylland er udfordret af, at der ikke er motorvejsforbindelse
derop. Tegner du et danmarkskort og plotter virksomhederne ind på det,
får du et motorvejs-H og de store byer. Danskernes mest begrænsede ressource er tid. Så hvis transport tager længere tid på grund af trængsel,
fører det til fravalg af job, bolig i landområder og så videre,” siger Jesper
Højte Stenbæk.
Fra Nordvestjylland og i en bue ned langs Vest- og Sønderjylland og
over Det Sydfynske Øhav, Lolland-Falster og til Bornholm, finder man de
såkaldte udkantskommuner, der er særligt mærket af ringe infrastruktur.
“Folks ønske om at arbejde forskellige steder er jo ikke baseret på, hvor
langt der er til arbejdspladsen, men hvor lang tid, det tager at komme dertil. Det kan godt være, der er en fin, nyetableret motorvej uden for deres
dør, men hvis den er så belastet, at de alligevel ikke kan komme frem, nytter det jo ikke noget,” siger Jesper Højte Stenbæk.
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“Danmarks største vejkryds”, kalder man Trekantområdet, og det er bestemt ikke uden grund: Lillebæltsbroen, Vejle Fjordbroen og motorvejen nord
for Kolding er nogle af landets mest trafikerede
motorvejsstrækninger. Sammen danner de en stor
flaskehals, der bremser trafikken i alle retninger
og øger transporttiden mellem Fyn og Jylland i et
omfang, der gør det til en af landets måske største
trafikale knaster.
“Det går ud over sammenhængskraften, fordi
transporttiden afholder folk fra at søge et job i Jylland. Hvis det drejer sig om 10 kilometer, går det
nok, men er der 30 kilometer mellem bopælen på
Fyn og arbejdspladsen i Jylland, tager det alt for
lang tid at rejse frem og tilbage,” siger Jesper Højte
Stenbæk, Transportchef hos Dansk Erhverv.
I Vejle er transporttiden på visse vejstrækninger
helt op til 5 minutter per kilometer i myldretidstrafikken, og i en rapport fra 2017 advarer Vejdirektoratet om “stor eller kritisk” trængsel på Vejle Fjordbroen og Lillebæltsbroen i 2030.
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Ø-KOMMUNER LIDER
Ø-kommuner lider i særlig grad af at være frakoblet trafikale pulsårer. Ikke mindst Bornholm har kæmpet for
bedre forbindelser, blandt andet med argumentet om,
at det skal til for at tiltrække erhvervslivet. Her drømmer man blandt andet om en tunnel, som kan forbinde
solskinsøen til resten af det danske vejnet – eller blot en
mere driftssikker færge, der den nyeste operatør, Mols
Linjen, stadig har svært ved at nå frem til tiden og med
en rimelig frekvens.
Det handler om en politisk prioritering, for selv om
flere færgeafgange er en vigtig sag for bornholmerne, vil
trafikken mellem Bornholm og resten af landet næppe få
samme akutte behov, som landets store knudepunkter,
mener Jesper Højte Stenbæk.
“Det er et ældgammelt problem i vores transportpolitik. De fleste kender eksemplet, at da vi fik Storebæltsbroen, fik vi samtidig to nordjyske motorveje. De er sik-
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kert meget glade for deres motorveje i Nordjylland, med
der er altså ikke ret mange, der bruger dem,” siger han.
Ifølge Danske Erhvervs transportchef betyder det ikke,
at man skal lade Bornholm drive væk fra resten af landet:
“Det er jo også en måde at lave egnsudvikling på. Hvis
man kun sætter ind, der hvor der bor flest mennesker, så
udsulter man andre egne. Bor man i sådan et yderområde, så kan man sidde og føle, at ‘resten af landet bare
kører af sted, og vi får ingenting’, hvilket ikke er godt for
erhvervslivet eller samfundet som sådan,“ siger Jesper
Højte Stenbæk.
På Bornholm har selv borgmester Winni Grossbøll (S)
udtrykt skepsis over for realismen i at bygge en tunnelforbindelse til Sverige for 40-44 milliarder kroner til at
betjene en befolkning på kun 40.000 mennesker. Skal
den populære ø i Østersøen tættere på resten af landet,
er løsningen derfor at sikre en færgedrift, der fungerer.

FØREØERNE

DET FÆRØSKE KVANTESPRING

Siden 1960’erne har Færøerne sprængt og gravet i alt 18 tunneler, der effektivt har forbundet øerne i den lille øgruppe i Nordatlanten og sikret sammenhæng uden både og færger, der ofte
kan være dyrere i drift på sigt og mere udsat for dårlige vejrforhold. Mest spektakulær er den 11 km lange Eysturoy-tunnel, der
blandt andet indeholder en rundkørsel – formentlig verdens første af sin slags.
Færøerne blev hårdt ramt under finanskrisen, men tunnelerne har blandt andet været med til at binde arbejdsmarkedet

sammen og sikret høj mobilitet mellem øerne, så 90 procent af
indbyggerne i dag kan tage på arbejde uden at skal skulle sejle
med færge. Selvom det næppe kan tilskrives tunnelbyggeriet
alene, så har Færøerne parallelt med forbedringen af infrastrukturen oplevet en økonomisk vækst, der har overhalet den
danske - der har ligefrem været tale om en overophedning af
økonomien. Mens det har haltet med befolkningstilvæksten, er
produktionen af nye færinger øget, så befolkningstallet fornylig
rundede 50.000.

Kilde: Arbejdsliv i Norden
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DEN
RUSSISKE
BJØRN
VIL UD
AF SIT HI
GENNEM DE SENERE ÅR HAR RUSSISK ØKONOMI VÆRET UDSAT
FOR EN OPBREMSNING. DIPLOMATISKE KRISER OG SANKTIONER
HAR SKABT EN NØDVENDIGHED FOR AT OMSTILLE ØKONOMIEN,
MENS MAN VIL FORSVARE RUSSISKE INTERESSER UDADTIL.
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D
a Vladimir Putin i fjor sikrede sig en fjerde periode som præsident, gjorde han målsætningen for russisk økonomi klar: Landet skulle i 2024 være verdens femtestørste økonomi, og den
årlige vækstrate skulle overstige det globale gennemsnit på
cirka tre procent. Rusland er i øjeblikket verdens tolvtestørste
økonomi. BNP voksede ifølge Rosstat, det russiske statistikbureau, med 2,3 procent i 2018. Det skyldtes delvist et ryk opad
i byggebranchen. Det russiske økonomiministerium forventer i
2019 en vækst på 1,3 procent, mens en længerevarende vækst,
ifølge økonomer ved Carnegie Moscow Centre, skal drives af
blandt andet flere investeringer og en stigende husstandsindkomst og efterspørgsel hos russiske forbrugere. Tegn på dette
mangler fortsat.

Økonomisk opbremsning
Russisk økonomi og handel er udsat i disse år.
”Kigger man ti år tilbage, var den russiske middelklasse en
af de hurtigst voksende overhovedet. Men det var den øvre
middelklasse, der voksede hurtigst, mens de andre dele af den
stoppede omkring 2012-2013, vel at mærke før sanktioner blev
indført,” siger Hans Wicks, direktør i Dansk Industris Ruslandafdeling.
Sanktionerne er et stort usikkerhedsmoment for russisk
økonomi såvel som investorer og hænger uløseligt sammen
med den førte udenrigspolitik. Sager som forgiftningen af den
tidligere russiske spion, Sergei Skripal, og dennes datter på
britisk jord har lovmæssigt forpligtet amerikanerne til at indføre sanktioner.
”Det står meget trægt til med udenlandske investeringer,
som også er et resultat af presset fra sanktionerne. I 00'erne
oplevede Rusland 4-5 procents vækst, men siden 2013 har der
været tale om en begyndende stagnation. Flere og flere har
taget skridtet tilbage fra middelklasse til fattigdom,” forklarer
Hans Wicks.
Han ser de samme mønstre i forhold til samhandel.
”Størstedelen af den russiske eksport er gas og olie. Det er
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det, de lever af. En høj pris på olie giver folk en øget tiltro til
fremtiden. Der er fine high-tech firmaer, som dog endnu ikke
har haft det store gennembrud i Europa, og russerne har også
en stor våbeneksport og eksport af maskinelt udstyr. På agrosiden er landet en af de største hvedeeksportører, og de er begyndt at eksportere fjerkræ til Kina. Da det gik godt i 00'erne,
var bilsektoren den hurtigst voksende i Europa, og der var tale
om at overhale tyskerne. Men nu lukker bilfabrikker eller flytter
ud af Rusland.”

Opbygningen af et selvbillede
Kriser har også været med til at skabe Ruslands identitet, forklarer Mads Büchert Eskildsen, studielektor ved Københavns
Universitet i det russiske sprog og landets samfundsforhold.
”Siden Sovjetunionen brød sammen i 1991, har landet stået
i et mentalitetsmæssigt vakuum, hvor det har forsøgt at definere sig som nation. Dengang var man skudt i sænk økonomisk og socialt, og man har siden prøvet at bygge samfundet
op igen blandt værdier som den ortodokse religion, en historisk forståelse af Rusland som en stormagt, kollektivisme og
sammenhold, i kontrast til individualismen og overforbruget i
Vesten. Putin er blevet kaldt den nye tsar, der har givet stabilitet efter økonomisk kaos med blandt andet hyperinflation i
1990’erne,” siger Mads Büchert Eskildsen.
Russerne har før oplevet, at omverden kritiserer dem, sådan som det også er tilfældet i øjeblikket med krisen i Ukraine
og Skripal-sagen.
”Der er kommet et gammelt narrativ i spil igen om, at Rusland er omgivet af fjender. Det er blevet tydeliggjort af politiske restriktioner og sanktioner. Mange russere vil gerne abonnere på fortællingen om deres land som det ensomme, ædle
fyrtårn i en verden i forfald,” forklarer Mads Büchert Eskildsen.
Rusland er verdens største land målt på kvadratkilometer,
men tæller kun 140 millioner indbyggere. Landet frygter derfor
krænkelser af sin territoriale integritet.
”Store områder ligger øde hen, og der er masser af skove og
naturressourcer, som kan tænkes interessante for andre stater. Man vil opretholde et image af en stærk stat, der vogter om
sine grænser,” siger Mads Büchert Eskildsen, som også mener,
at der er tale om en iboende dyrkelse af det maskuline i den
russiske kultur:
”Rusland bærer fortsat rundt på en arv fra en patriarkalsk
kultur, som flugter godt med den traditionsbundne mentalitet.
Putin selv understreger den i offentligheden, når man ser ham
underlægge sig tigre og hente ting op med de bare næver fra
havets dyb. Der gives et indtryk af en rigtig mand. Manden er
overhovedet, mens kvinden føder børn og laver mad, selvom
der også er mange kvindelige læger og et relativt højt antal
kvindelige forskere.

Skrappe reformer og uafhængighed
I et forsøg på at holde utilfredsheden nede over en skrantende
økonomi ønsker Rusland at markere sig som en international
sværvægter i blandt andet Mellemøsten. Her spiller annekteringen af Krim også en vigtig rolle, vurderer Mads Büchert

SHUTTERSTOCK
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TEMA RUSLAND

Eskildsen. Man vil vise, at Putin beskytter russiske værdier, også i udlandet, mens man prøver at indstille befolkningen derhjemme på betydelige reformer.
”Da Putin kom ind i 1999, red han på en bølge af vækst
og høje oliepriser. Nu er man blevet nødt til at lave en
pensionsreform, som er meget upopulær og blev annonceret i forbindelse med en russisk sejr til VM for at
blødgøre slaget. Reformen betyder i praksis, at det ikke
er ret mange, der statistisk når at leve, til de kan gå på
pension.”
Ifølge Hans Wicks har Putin gennemgået tre faser,
som har smittet af på landets økonomi.
”Fra 2000 til 2006-7 ville han gerne udvikle Rusland
i samarbejde med Vesten. Senere begyndte han at føle
det som en umulig mission, og han besluttede sig for at
tage en anden vej: en slags mini-europæisk union med
Ukraine, Kasakhstan, Hviderusland og andre. Men krisen
med Ukraine har lagt den union på is, og Putin er nået ind
i en tredje fase, hvor han lader til at have besluttet sig
for, at Rusland skal kunne klare sig på egen hånd. Der er
meget fokus på uafhængighed,” siger Hans Wicks.
Det gælder blandt andet på fødevaresiden. Før Ukraine-krisen var en stor del af det, som russerne fik på spisebordet, importeret fra EU.
”Mange af russernes egne sanktioner gik mod fødevarebranchen, og det gik hårdt ud over blandt andre
Danish Crown. På agro-området har Rusland gjort nogle
store fremskridt gennem de seneste år. Her har Danmark kunnet eksportere maskiner til agroindustrien

”Siden 2013 har der
været tale om en
begyndende stagnation.
Flere og flere har taget
skridtet tilbage fra middelklasse til fattigdom.”
HANS WICKS, DIREKTØR I DANSK INDUSTRIS RUSLANDS-AFDELING
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og fødevareproduktion. I den russiske 2020-plan for det farmaceutiske område har man villet tvinge store internationale
firmaer til at producere i Rusland. Novo Nordisk har åbnet en
fabrik i Kaluga. Den russiske politiske ledelse vil have mere lokal produktion og mere lokalt indhold,” siger Hans Wicks.

Korruptionen nager fortsat
En anden økonomisk faktor er omfanget af korruption. Rusland indtager i øjeblikket en 138. plads
i Transparency Internationals ’Corruption Perceptions Index’ og er farvet næsten mørkerødt,
der indikerer, at korruption tynger landet. ”Det er
svært præcist at opgøre, hvor stor en del af landets økonomi, der er lavet i skyggesfæren, men
den sorte økonomi i Rusland er væsentlig større
end i Danmark. Man finder korruption på næsten
alle niveauer, men problemet er blevet mindre,
efter at man har fået hævet lønningerne blandt
offentligt ansatte, herunder politibetjente,” forklarer Mads Büchert Eskildsen og fortsætter:
”På en større skala gav vinter-OL i Sotchi i 2014
en masse ridser i lakken. Det blev det dyreste OL
nogensinde, og journalister fandt ud af, at flere
embedsmænd var blevet bestukket, og der blev
afsløret aftaler om store returkommissioner.
Desuden bød det også på en række dopingskandaler. VM i fodbold sidste sommer gav til gengæld
et helt andet indtryk af et land, der sagtens kan
afholde store internationale begivenheder på
professionel vis.”

Russernes europæiske paradoks

RUSLAND
GEOGRAFI

Rusland er verdens
største land med et
areal på 17.098.242
kvadratkilometer.
BEFOLKNING

Med en befolkning
på godt 142 millioner, svarer det til en
befolkningstæthed på
blot 8.7 per kvadratkilometer.
BYER

De to klart største russiske byer er Moskva
(godt 10 millioner
indbyggere) og St.
Petersborg (godt 5
millioner indbyggere).
Dernæst følger byer
som Novosibirsk og
Yekaterinburg på godt
1 millioner indbyggere.

Mads Büchert Eskildsen peger på, at europæerIMPORT
nes og russernes forhold ikke er så sort-hvidt.
Ruslands import
”Mange forældre til unge russere vil gerne
udgøres primært af
sende deres børn til universiteter i Vesten. Det
”maskineri, udstyr og
er et indbygget paradoks, at der både er fascitransport” (cirka 45
nation og mistillid blandt russere over for resten
procent), ”kemiske
af Europa. Man vil hellere have en villa ved Côte
produkter” (19 procent)
og ”fødevarer og agrid’Azur end ved Sortehavet. På et kulturelt niveau
kulturelle produkter”
arbejder blandt andet danske forfattere, digtere
(14,5 procent). Imporog musikere sammen med russere. Der foregår
ten kommer primært
en masse udveksling. På et højere erhvervsmæsfra Kina, Tyskland, USA
sigt plan har sanktionerne på blandt andet fødeog Hviderusland.
vareområdet skabt udfordringer for Danmark. Det
har gavnet den russiske egenproduktion, at man
EKSPORT
ikke længere kunne importere sig ud af eventuelle
Ruslands eksport
præges af brændstof
problemer. Til gengæld har det givet muligheder
og energiprodukter
for danske selskaber til at bidrage med know-how
(olie, gas), som udgør
til eksempelvis russiske kvægavlsprogrammer,
over halvdelen af den
som ikke på samme måde er omfattet af sanksamlede eksport. De
tioner og restriktioner,” forklarer Mads Büchert
største markeder er
Eskildsen.
Kina, Tyskland, Holland
og Italien.
”Der er stadig et billede af Rusland hos den
Kilder: Trading Economics,
gængse dansker, der holder fast i, hvordan det var
World Atlas
i Sovjetunionen med grå beton og fattigdom. Rusland i dag er nysgerrigt på interaktion med omverden,” siger han, og Hans Wicks supplerer:
”Omkring Moskva og Skt. Petersborg, hvor jeg befinder mig,
vil du kulturelt se mennesker, der ligner danskere og svenskere, som går i det tøj, vi gør og nyder livet. Det er slet ikke det
dystre billede af fattigdom, man får fra Vesten.”

RUSLAND TEMA

VIRKSOMHEDER
HAR MEGET AT
VINDE I RUSLAND

Nok er forretningsgangene en smule anderledes
end i Danmark. Men det russiske marked bør være
interessant for mange danske virksomheder.
ed den rette tilgang kan danske virksomheder få
en masse ud af at slå rødder i Rusland.
”Proportionelt er den russiske middelklasse
langt større i for eksempel Indien, Brasilien eller
Kina. Mange bruger penge på rejser, biler og så
videre. Uanset om det er gået lidt tilbage på det seneste, er der
stadig rigtig mange forbrugere i Rusland. Hvis man har lidt tålmodighed, er der ingen grund til at ignorere markedet,” siger direktør
i Dansk Industri (DI)s Rusland-afdeling, Hans Wicks.

M

Anderledes bureaukrati
Hans Wicks har et indgående kendskab til forretningsgangene i Rusland.
”Da jeg kom til Rusland for 18 år siden, mødte jeg nogle af de gamle klichéer. Forretningsmøder, hvor der kom vodka på bordet. Siden har forretningslivet ændret sig til en mere international standard. Men nogle ting er stadig
anderledes. I Danmark starter man med tillid til hinanden, i Rusland er det
ofte modsat,” siger han.
Det russiske erhvervsliv er desuden tungere på bureaukrati. Der er fokus
på form, og hvad der skal bruges af rigtige stempler i de rigtige farver. Indholdet kan somme tider træde lidt i baggrunden.
”Hvis jeg kommer til Danmark og eksempelvis besøger en fabrik, bliver
man for det meste mødt af en flink receptionist. Man bliver tilbudt en kop
kaffe. I Rusland skal man skrives ind og kunne dokumentere, hvem man er.
Der lægges mere vægt på sikkerhed,” siger Hans Wicks.
Der er også et tydeligere hierarki i en russisk virksomhed end i en dansk.
Det er ofte et af samtaleemnerne, når DI taler med danske firmaer, der er
interesserede i at komme ind på det russiske marked.
”Hvis man arbejder med russere, kan de ofte være bange for at sige noget,
der ligger uden for deres autoritet. Der er et top-down-hierarki i Rusland, hvor
det er den administrerende direktør, der sætter signaturen og bestemmer,
hvad der skal uddelegeres. Det russiske arbejdsmiljø er meget opdelt, hvor
ansatte har specifikke arbejdsopgaver og kun dem. Man hjælper ikke hinanden på samme måde, som man ville se i Danmark. I Rusland er man bange for
at få en over snuden, hvis man gør noget uden autorisation. Det er tit et emne,
der kommer op, når vi snakker med danske virksomheder.”

Svingende kurser
Ifølge Hans Wicks skal danske virksomheder være særligt opmærksomme på
én ting.
”De danske virksomheder skal forstå, hvilken konkurrence, der er i Rusland. Om det eksempelvis er russiske konkurrenter på markedet eller tyske
eller kinesiske leverandører. Virksomheder interesserer sig nemlig meget for
prisniveauet og er følsomme over for valutakursen. Den er nok en af de største forhindringer for danske virksomheder i dag. Tidligere havde man en omregningskurs, hvor én euro købte 40 rubler, i dag er det 1 til 72. Hvis en virksomhed har lavet en kontrakt, som tænker i danske kroner, Euro eller USD,
kan der opstå problemer med, hvem der skal dække et eventuelt tab med en

valuta, der er så stærkt svingende som den russiske.
Hvis der så kommer bøvl med omregningskurs, kan du
komme i problemer med en russisk distributør, og så er
der ingen russiske aftagere af dine varer.”

Mange muligheder for vareafsætning
DI har oplevet, at mange danske virksomheder ikke
mente, de var store nok til at opsætte deres firma i Rusland, selv om interessen i markedet var stor. Derfor assisterer kontoret typisk små- og mellemstore virksomheder, for eksempel lidt mindre softwarevirksomheder,
der gerne vil afsætte sine produkter.
”De fleste danske virksomheder kigger på befolkningstal, og Moskva i sig selv har uofficielt 15 millioner
indbyggere, og Skt. Petersborg med sine 5 millioner
indbyggere er desuden tæt på Skandinavien. Hvis man
sælger agromaskineri, skal man søge uden for Moskva
og længere ned mod Krasnodar. Mange holder sig til Skt.
Petersborg og Moskva, fordi det stiller appetitten.” siger
han.
Ifølge Dansk Erhverv endte den danske vare- og tjenesteeksport til Rusland på godt 10 milliarder kroner i
2017. Den tilsvarende import lå på 14,7 milliarder kroner.
Samlet set beskæftiger cirka 150 danske datterselskaber 20.000 mennesker i Rusland. Har man mod på at
etablere sig i Rusland, er der et bredt spektrum af varer,
som vil kunne afsættes, mener Hans Wicks.
”Danskerne leverer et bredt felt af varer til blandt
andet den russiske konfektionsindustri, videoovervågning og kødforarbejdning, softwareprodukter og medicinalprodukter. Danskerne har interessant teknologi og
know-how. Vindenergi er ved at komme på dagsorden
her i Rusland, men det kommer an på de politiske vinde,
før vi kan sige noget om, hvor stor en rolle det får. Ellers
er ting som dansk design altid relevant.”
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KVINDERS
VEJ TIL
ØKONOMISK
FRIHED
GÅR GENNEM
AKTIER
Kvinder investerer og tænker anderledes end
mænd, og derfor har de brug for investeringsnetværk kun for kvinder. Det siger Ann-Christina
Lykke fra netværket og investeringsuniverset
Moneypenny & More.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

CARSTEN BUNDGARRD OG SHUTTERSTOCK

I

2008 kom Ann-Christina Lykkes daværende svigerfar til sin søn. Danske
Banks aktier kunne vise sig at være
en god investering, sagde han
og foreslog sin søn, at de investerede. Kort forinden havde finanskrisen sendt
aktierne i bund, men ingen kunne vide, om bunden
virkelig var nået. Det var den ikke, og Ann-Christina
Lykke fulgte med fra sidelinjen, efterhånden som de
to mænds aktier faldt længere ned. Men i stedet for
at blive skræmt væk opdagede hun en uptrend, så
da aktierne var helt i bund, købte hun op og gjorde
40.000 kroner til 86.000 kroner på kort tid. AnnChristina Lykkes interesse var nu for alvor vakt, så
hun tog 70.000 kroner ud af sit firma og startede et pensionsdepot, hvor hun investerede dem. De er nu blevet til 270.000 kroner.
”Jeg fulgte nedturen i Danske Bank-aktierne, men fremfor at løbe skrigende bort så jeg det som et udsalg,” siger Ann-Christina Lykke.

Kvinder skal tage ansvar for økonomien
Ann-Christina Lykke ejer i dag investeringsuniverset Moneypenny & More
sammen med sin forretningspartner Linnea Schmidt. Ingen af dem har fi18 HANDELSINVEST AUGUST 2019

nansiel baggrund, men blot en interesse i aktier. Samarbejdet startede, da Lykke faldt over Schmidts Facebook-gruppe "Moneypenny – for kvinder der investerer”,
efter hun selv havde forladt sit job som Art Director på
et stort reklamebureau. Hun kunne lide ideen om en
investeringsgruppe kun for kvinder. Mens hun var ved
at bygge en selvstændig forretning op, var hun nemlig
begyndt at daytrade og havde opdaget, hvor hård tonen
kunne være i de investeringsgrupper, hun ellers fulgte.
I Moneypenny var det anderledes. Her gav kvinderne
gode råd og svarede på spørgsmål – også de ”dumme”.
Året efter fandt de to derfor ud af at opbygge et helt univers omkring kvinder og investeringer.
”Mange kvinder overlader stadig økonomien til
mænd, og det kan stille dem rigtigt dårligt ved en skilsmisse. Derfor er det nu tid til, at vi kvinder tager ansvaret
for vores egen økonomi – og det går blandt andet gennem investeringer,” siger Ann-Christina Lykke.
”Vores mål er kort sagt at styrke kvinders økonomiske frihed.”

Ikke længere kun for gråhårede mænd
Den amerikanske forsker i økonomi og køn, Barbara Stewart, har gennem sin forskning påvist, at mens mænd
primært får deres viden om aktier gennem finansielle
uddannelser, får kvinder det gennem venner og familie
– og så tager de tilløb og researcher grundigt, før de kaster sig ud i det i modsætning til mænd, der bare gør det.
” Kvinder tænker anderledes, når de investerer. Ikke
alle, men mange mænd, tænker på afkastet her og nu,
mens vi generelt er mere tålmodige. Stewarts research
viser, at det ikke er nødvendigt med en uddannelse for
at forstå aktier, og rollemodeller som hende har vi brug
for flere af. Mange kvinder skræmmes nemlig væk fra at
investere, fordi de tror, at de ikke kan finde ud af det, og
det derfor kun er noget for gråhårede mænd i jakkesæt –
men sådan er det ikke længere,” siger Ann-Christina
Lykke.
Hun oplever en stigende interesse i investeringer fra
kvinder, som har opdaget,
at de ikke behøver at være millionærer for at investere. Her
har blandt andet de nye onlineplatforme gjort det langt mere
overskueligt og attraktivt for
mange kvinder at hoppe med
på vognen.
”Når kvinder spørger mig,
hvordan de skal gribe investering
an, foreslår jeg, at de åbner et depot og starter med et lille beløb. Herfra skal de følge markedet og slå til, når
der er udsalg,” siger Ann-Christina Lykke:
”Hurtigt finder de ud af, at de sagtens kan finde
ud af det, og dét er første skridt på vejen til økonomisk
uafhængighed. For det handler om kvinders mindset –
økonomi bør ikke længere være kønsopdelt. Det er tid
til, at kvinder tager medansvar for økonomien, for selv
om vi ikke er finansielt uddannede, er vi slet ikke tossede til det.”

KVINDER OG INVESTERINGER TENDENS

”Min plan er at
kunne købe en
lejlighed, når jeg
er færdig med
at studere, og
derfor har jeg is
i maven og tiltro
til, at aktierne
nok skal give
afkast.”

”JEG INVESTERER
MIN SU”
SIGNE FEJERSKOV, STUDERENDE

Signe Fejerskov er 22 år og læser matematik,
økonomi og datalogi på Syddansk Universitet.
Hun er beviset på, at man ikke behøver 50.000 kr.
for at komme i gang med at investere.

D

a jeg gik i gymnasiet, hørte jeg drengene fra min klasse tale
om, at de havde investeret og tabt penge på det, og det
gjorde mig nysgerrig: Hvad var det der med aktier? Jeg har
altid været interesseret i matematik, så gik i gang med at
undersøge, hvordan man gjorde, for jeg var sur over min lave
bankrente på 0,01 procent og tænkte, at jeg måske kunne få mere ud af mine
penge. Så jeg brugte et halvt år på at researche og tage til arrangementer for
at indsamle viden, og så investerede jeg mine sparepenge i aktier.
Jeg går nu på universitetet og har investeret i knap tre år. Hver måned forsøger jeg at lægge 500 kroner fra min SU til side, og når jeg har 5.000-10.000
kroner, investerer jeg i aktier, som jeg synes ser interessante ud.
Jeg investerer primært i biotech, robotter, startups og den slags, og jeg er en

langsigtet investor. Min plan er at kunne købe en lejlighed,
når jeg er færdig med at studere, og derfor har jeg is i maven og tiltro til, at aktierne nok skal give afkast, selv om der
går noget tid, og selv om de i perioder går op og ned. Jeg
har en plan, som jeg holder mig til. Den lader dog også til
at virke, for selv om 2018 var et dårligt år, fik jeg alligevel et
afkast på 11 procent.
Jeg synes, at det ville være rigtig fedt, hvis kvinder
– og unge – tog mere ansvar for deres økonomi. Som
kvinder har vi dog nok et større behov for at være sikre
i vores sag. Det havde jeg også, men der kommer også
et tidspunkt, hvor du bare skal kaste dig ud i det. For du
behøver ikke at have 50.000 kroner for at komme i gang
– se bare på mig.
Generelt tror jeg – med risiko for at generalisere - at
kvinder tænker noget mere langsigtet. Mens mænd er
tekniske analytikere, er vi fundamentale analytikere, og
jeg ser Verdensmålene fylde langt mere hos kvinder end
mænd, når de investerer.
Jeg tror, at kvinder har brug for investeringsgrupper
kun for kvinder, fordi de føler sig mere trygge, når de
stiller spørgsmål, og kvinderne i netværksgrupperne er
rigtig søde til at hjælpe. Jeg er dog i bestyrelsen i Danske Aktionærer Fyn og synes faktisk, at også de ældre,
gråhårede mænd er hjælpsomme. Så vi skal, som kvinder, derfor også passe på med ikke at skabe myter om,
at mænd ikke tror på os, når det gælder økonomi. Det
tror jeg faktisk, at de gør, og jeg oplever en stor respekt
for min investeringssans. Når det er sagt, tror jeg dog
også, at vi tænker anderledes, og det understøtter kvindegrupperne.”
AUGUST 2019 HANDELSINVEST 19

TENDENS KVINDER OG INVESTERINGER

Eva Grønbjerg
Christensen tjekker
virksomheders CSRpolitik ud, før hun
investerer sine pensionsmidler i dem.

”JEG VIL LAVE
ANSVARLIGE
INVESTERINGER”
EVA GRØNBJERG CHRISTENSEN, CSR-KONSULENT OG INVESTOR

Eva Grønbjerg Christensen er 44 år og selvstændig CSR-konsulent.
Hun har en klar og langsigtet strategi for sine investeringer.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ
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CARSTEN BUNDGARRD

KVINDER OG INVESTERINGER TENDENS

J

eg har altid haft en fornemmelse af, at jeg ville være god
til at handle aktier, og aktiemarkedet har fascineret mig
i mange år. Tiden skulle dog
være moden, før jeg kastede mig ud i det. Jeg
vidste nemlig, at jeg ville lave ansvarlige investeringer, og det krævede tid at sætte sig ind i.
Da jeg var klar, samlede jeg mine klatpensioner, og lod i første omgang min bank investere pensionen, men jeg opdagede, at dét tog de
sig godt betalt for. Jeg besluttede mig derfor
for at gøre det selv, så de penge, jeg sparede i
omkostninger, kunne investeres i aktier. Først
tog jeg en tredjedel ud, og det gik så godt, at
jeg senere investerede hele puljen.
Jeg har en klar og langsigtet strategi om,
hvordan jeg investerer, og hvad jeg investerer
i, og jeg går derfor aldrig i panik, når det går op
og ned, ligesom jeg aldrig impulshandler. Lige
netop det tror jeg er ret typisk for kvindelige
investorer. Jeg taler dog ikke om bæredygtighed i mine investeringer, for det ord bliver
skambrugt. I stedet handler det for mig om
ansvarlighed, og da jeg som selvstændig CSRkonsulent rådgiver små og mellemstore virksomheder inden for samfundsansvar, bruger
jeg den viden, når jeg investerer.
Ligesom det er for mange andre kvinder,
er det sindssygt vigtigt for mig at investere
ansvarligt, fordi vi gerne vil lave et positivt afkast på aktiemarkedet gennem investeringer
i samfundsansvarlige selskaber. Problemet er
bare, at det kan være svært at gennemskue.
Mit trick er altid at se på virksomhedens CSRrapport, på forretningsmodellen og på diversiteten i ledelsen og bestyrelsen. Det sidste
primært, fordi det afspejler beslutningerne,
der træffes i selskabet og viser, om de har forstået deres eget kundegrundlag eller brugere
af deres produkt eller ydelse.
Jeg investerer også i produkter, som jeg
selv bruger og kan stå inde for. Eksempelvis
har jeg en megasmart robotstøvsuger fra iRobots. Hjulene og børsten kan udskiftes, når de
ikke dur længere, og så har den ingen pose.
Det er et super stykke ingeniørarbejde, hvor
der er tænkt i både vedligeholdelse og bortskaffelse, samtidig med at det frigør min tid.
Derfor har jeg set iRobots som en god investering ud fra tanken om, at hvis et selskab tjener
penge på mig som kunde, så vil jeg gerne lave
et afkast på dem som aktionær. Jeg har dog
for nylig fået tilsendt en YouTube video, som
mener at kunne påvise, at de også laver robotter til våbenindustrien og den amerikanske
hær – jeg kan ikke finde noget, der bekræfter
det og har derfor ikke solgt endnu. Men er det
sandt, sælger jeg og finder noget mere samfundsansvarligt.
Eksemplet er beviset på, at selv om du laver
masser af research, kan du blive overrasket.

3 INVESTERINGSFORA
FOR KVINDER

”Hvis et selskab
tjener penge på mig
som kunde, så vil
jeg gerne lave et
afkast på dem som
aktionær.”

MONEYPENNY

I Facebook-gruppen kan kvinder
dele deres erfaring om aktier
med hinanden. Bag gruppen står
Linnea Schmidt og Ann-Christina
Lykke, som også har virksomheden
Moneypenny & More, hvor de blandt
andet holder foredrag om kvinder
og investeringer.
Se mere på Moneypennyandmore.dk
FEMALE INVEST

Rådgiver kvinder i investeringer
gennem workshops, foredrag og
virksomhedsbesøg. Startet af
nogle unge kvindelige studerende
fra CBS.
Se mere på Femaleinvest.dk
BARBARA STEWART

Forsker i køn og økonomi. Arbejder
for at gøre kvinder stærkere til
økonomi.
Læs mere på Barbarastewart.ca

Samtidig er det svært at investere ansvarligt
alene; derfor er jeg i gang med at udarbejde en
rating af børsnoterede selskaber, så investorer nemt kan lave ansvarlige investeringer.
Min mor opdragede mig til aldrig at være
økonomisk afhængig af en mand, fordi hun
selv kæmpede for at stå på egne ben som enlig mor og ønskede noget andet og bedre for
mig. Jeg kan klare mig selv, men jeg ved også,
at kvinder statistisk set er dårligere stillet
økonomisk, og det vil jeg gerne tage medansvar for - og ikke kun for egen økonomi. Derfor
er jeg aktiv i investeringsnetværk og Moneypenny-gruppen for kvinder på Facebook. Mit
bidrag er at begejstre, dele viden og vise, at
vi sagtens kan det her. Jeg kan nemlig godt
forstå, at kvinder bliver skræmt væk af de
grupper, hvor det primært er mænd. For ærlig
talt oplever jeg, at mænd har det med at lave
opslag, der promoverer dem selv som fantastiske investorer, frem for at give gode råd.
Vi kvinder gør det for at hjælpe hinanden, og
derfor holder tesen om, at kvinder er kvinder
værst i hvert fald ikke i de investeringsfora, jeg
er i.
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ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

RUNE LUNDØ, PR, SHUTTERSTOCK

Demokratiets medie
er svært at blive rig på
Podcast har eksisteret i 15 år, og flere
forsøger nu at finde en måde at tjene
penge på det. Men det er nemmere sagt
end gjort, for mediet er muligvis et af de
mest demokratiske, der nogensinde har
eksisteret, og hvordan tjener man penge
på noget, hvor alle er lige?
.490. Så mange dansksprogede podcasts
lå der i marts 2019 på iTunes, og ifølge Podcast Listerner Statistics ligger der i alt mere
end 700.000 podcast og 29 millioner afsnit
på den gratis streaming-kanal. Det betyder
også, at hvad enten du interesserer dig for fodbold, politik,
business, krimi, heste eller strikning, kan du finde en podcast,
der handler om netop det.
Podcastmediet har fra starten været en form for græsrodsmedie. Alle kan indspille egne podcasts og lægge dem op
på eksempelvis iTunes uden de store omkostninger. På den
måde er mediet yderst demokratisk – for du behøver hverken
være kendt eller have masser af penge for at udkomme. Du
skal bare have en mikrofon og netadgang.
Men som med så meget andet er mediet nu også ved at
blive professionaliseret. Store spillere som DR og Radio 24syv udgiver podcasts, mens Netflix-lignende

2
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streaming-tjenester leger med at lave podcast-abonnementer, hvor du for et månedligt beløb kan streame løs af spoken
words.
”Lyd er gået ind i en ny guldalder, og podcasten er på himmelflugt, fordi mediet passer perfekt ind i vores liv, hvor vi hele
tiden er på vores devices og på farten. Spørgsmålet er så, om
det er et medie, der kan tjene penge, indtil videre er det ikke
lykkedes for ret mange,” siger medieforsker i DR Medieforskning, Peter Niegel og fortsætter:
”Den nye amerikanske streaming-tjeneste for podcasts
’Luminary’ forsøger dog, og jeg tror ikke, vi skal afskrive det,
for i takt med at der kommer flere og flere podcasts til, har vi
brug for at kunne skabe et overblik, og det kan sådan en tjeneste hjælpe med. Men udfordringen er ligesom med netaviserne; vi har ikke været vant til at betale for det talte ord, så vil
forbrugerne overhovedet gå med til det?”

Alle kan få succes
I 2018 brugte danskerne i snit syv timer og 16 minutter på medier. 92 procent af danskerne lyttede til radio dagligt, men mens
radiolytningen steg blandt de ældre, faldt den hos de unge. Årsagen kan være, at de unge har forelsket sig i podcastmediet.
For hvor 18 procent af befolkningen sidste år lyttede til podcasts ugentligt, gælder det 31 procent af de 15-31-årige.
”Indenfor podcasts kan du finde alt, og
jeg ser ingen grund til, at markedet skulle bremse op, for
forbruget af pod-

casts er steget stødt med 4-6 procent hvert år. Der findes nu mere
end en halv million podcasts på verdensplan, og forbruget af podcasts vil gå i samme retning,” siger Peter Niegel:
”Det, der gør en podcast til en succes, er eksempelvis en god
idé og en dygtig vært, men spillebanen er så flad, at selv om Mads
& Monopolet altid er det mest lyttede på iTunes, er en podcast som
Fries Before Guys, der er startet af to unge kvinder, nu også et kæmpe brand. Så det er et marked, hvor alle kan være med, og det gør
det anderledes fra andre medier, og dermed også sværere at tjene
penge på.”

En underskov af podcastere
Indehaver af PodConsult, Karin Høgh, har selv podcastet siden 2006,
og på fjerde år har hun podcasten Solopreneurcast. Til daglig rådgiver og underviser hun i podcasting, lejer studie ud og sælger udstyr
til formålet, og Karin Høgh ser derfor flere forskellige muligheder for
at tjene penge på mediet.
”Hvis en virksomhed vil investere i podcast, bør det dog være for
at få content management, som kan noget andet og mere end magasiner, blogs og nyhedsbreve. For selv om mediet er populært, skal
man ikke forvente at få et afkast,” siger Karin Høgh:
”Annoncører og sponsorer skal nemlig ikke regne med, at lytterne
gider høre reklamer i podcasts, medmindre det er videnformidling
eller superrelevant for dem. For podcastingens DNA er, at alle – ja,
alle – kan starte deres eget medie fra bunden, og det har skabt en
underskov af podcastere, som er langt større end de få store, der
rager op landskabet.”
Dermed kan lyttere bare rykke videre til en anden podcast, hvis
de irriteres over eksempelvis reklamer. For der er rigeligt at tage af.

Giver ikke mening med betalingsmur
Ifølge Karin Høgh er dem, der producerer for andre, også dem, der
pt. tjener bedst på mediet. De individuelle podcastere, som kan tjene
penge, er dog alligevel dem, der kan tiltrække annoncører og sponsorer, og som inden for så meget andet spiller kendisfaktoren selvfølgelig også ind her.
”Men 90 procent af de podcast, der ligger på eksempelvis iTunes/
Podcasts, er individuelle podcast lavet af ”almindelige” mennesker.
De podcaster, fordi de ikke kan lade være, og de bruger det måske til
at netværke, sælge deres andre ydelser eller blot formidle budskaber, og langt de fleste podcastere regner ikke med at tjene penge på
mediet – og har det fint med det,” siger Karin Høgh:
”I kombination med at brugerne forventer at få podcasts gratis,
og udbuddet er enormt, er det efter min mening derfor heller ikke
vejen frem at lægge podcasts inden for en betalingsmur. Alle, der har
forsøgt sig med det, har i hvert fald hidtil mistet lyttere og i sidste
ende penge.”

”Du kan få
mange lyttere
som kendt”
ANE CORTZEN, VÆRT PÅ BUSINESSPODCASTEN SUCCESKRITERIET
Hvordan opstod ideen?
I Sverige er der en lignende podcast, og den havde de på Berlingske
hørt og spurgte mig, om jeg kunne være interesseret i at lave noget
lignende. Jeg lyttede meget til podcast, og det var en mulighed for
at lave længere interviews end dem, jeg er vant til fra tv. Samtidig
syntes jeg, at det var spændende at dykke ned i iværksætteri og
erhvervslivet og undersøge den verden, og så var det afgørende, at
jeg fik frie rammer til at udvikle programmet redaktionelt.
Hvordan greb du det an?
Det var vigtigt for mig, at det ikke blev sniksnak – lytterne skulle
kunne bruge det. Så første sæson var bygget op som en slags manual
til at få succes som iværksætter; fra eksempelvis hvordan du får den
gode idé til investorer, samarbejder, markedsføring. Det skulle være
pædagogisk, informativt og operationelt, så folk med en iværksætter
i maven fik brugbare tips.
Kan du tjene penge på det?
Ja, for Berlingske hyrer mig ind til at lave serien. Men det er ikke
noget, du bliver rig på, så du skal synes, det er sjovt, og i starten var
det mest con amore, for jeg anede jo ikke, hvor det ville bære hen. I
2015, da Succeskriteriet startede, var der ikke rigtig nogle businesspodcasts, men der er sket meget de sidste fire år – Berlingske
har for eksempel professionaliseret det mere, og jeg har lavet flere
podcasts for dem og andre. Jeg er faktisk så glad for mediet, at jeg
nu også laver Serierådet sammen med Kasper Lundberg og Frederiks
Dirks Gottlieb (kendt fra Den Sorte Boks på P3, red.) og Anders Lund
Madsen, og det er ren con amore.
Er det en fordel at være kendt?
Ja, men kun i udgangspunktet. Du kan få mange lyttere hurtigt, når
du er kendt – men podcastlytterne er flygtige, og du kan kun holde på
dem, hvis du laver kvalitet.
Podcastmediet er svært at tjene penge på – hvad tror du er løsningen?
Jeg kan sagtens se en fremtid i de Netflix-inspirerede løsninger
som eksempelvis Podimo. Mediet har nu eksisteret i 15 år, og det er
naturligt, at der sker en professionalisering. Men det vil helt klart
være samme udfordring som med aviserne, fordi mediebrugere jo i
udgangspunktet ikke gider at betale for noget, de har fået gratis før.
Jeg tror dog alligevel på et marked, fordi vi som lyttere vil få brug for
hjælp til at navigere i de utroligt mange podcasts, der nu findes. Men
vi får se.
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”En podcast
skal have
en klar profil”
MATIAS RONA, VÆRT PÅ
SPORTS-PODCASTEN FODBOLDSNAKKEN

Hvordan fik du ideen?
Jeg er uddannet journalist, men arbejder som skolelærer, og jeg savnede at lave sportsjournalistik. Så da jeg
faldt i snak med min søsters kæreste, som har været
fodboldtræner på højt niveau, opstod ideen – for i en
fodboldpodcast kunne vi tale om vores hobby og dele
den med andre.
Hvordan greb I det an?
Først var det et valg af medie. Her var podcast smart, for
det krævede ikke ret meget andet end to mikrofoner. Så
vi gik bare i gang. Det var selvfølgelig lidt amatøragtigt
i starten, men i dag optager vi i et studie på den skole,
hvor jeg arbejder.
Hvor vigtigt er det at skille sig ud?
Det er altafgørende. En podcast skal have en klar
profil, for at folk lytter med. Vores handler om fodbold
– men på en anden måde end normalt. Den baseres på
den type snak, man har i omklædningsrummet mere end
kommentatorstilen, og vi har et mantra om, at det skal
være Danmarks hyggeligste fodboldpodcast. Folk skal
lære noget, men også føle, at de er en del af snakken, og
det er afslappet og hyggeligt. Vi har derfor fravalgt gæster, fordi vi ikke altid synes, det fungerer; til gengæld er
vi gået fra at være to til tre i studiet, fordi det giver nogle
gode diskussioner.
Hvad gør I for at udbrede podcasten?
Vi reklamerer på sociale medier, hvor folk deler den, og
der kommer de fleste nok fra, men vi er også begyndt at
lave flyers og hænge plakater op i fodboldklubber. Det
er svært at vide, hvad der præcist får lytterne ind, men
i hvert fald kommer flere og flere til, så strategien må
virke. Pludselig forleden var der en, jeg ikke kender, som
anbefalede os på Twitter, og det er jo et tegn på, at vi når
længere ud. Det er fedt, for vi har nu eksisteret i to år, så
det er vigtigt, at der sker en udvikling.
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Tjener I penge på podcasten?
Nej. Det vil kræve, at vi bruger mere tid. Det kunne jeg
dog godt tænke mig, og det bedste ville være, at jeg kunne leve af det. Jeg overvejer derfor, om jeg skal satse på
det for alvor, men det er svært, for der er rigtig meget
konkurrence inden for fodboldområdet; mange kendte
har sportspodcast, og de tiltrækker automatisk flere
lyttere og dermed sponsoraterne.
Hvad tror du, der skal til for at tjene penge?
At vi får rigtig mange lyttere, så vi kan få sponsorer. Der
er det dog vigtigt for mig som journalist, at reklamer
adskilles for det redaktionelle, for jeg synes, at det er
problematisk, når en sponsor pludselig sidder med i et
panel. Så vi må se, hvad det kan blive til, for jeg vil hellere
holde det, som det er nu, end at føle, at jeg sælger ud.

Matias Rona har
fundet en måde
at dele sin hobby
med andre.
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”Jeg fandt et hul i markedet”
ANDERS OLLING, VÆRT PÅ HISTORIEPODCASTEN KONGERÆKKEN
Hvem gider høre
på en podcast
om den danske
kongerække?
Rigtig mange!

Hvordan opstod ideen?
Jeg havde forladt mit job uden at have et andet på hånden og var i gang med at finde ud af, hvad jeg nu skulle.
Jeg har altid været interesseret i historie, og da jeg
en dag lyttede til den amerikanske podcast Stuff You
Should Know, opstod ideen: Hvorfor ikke lave en historiepodcast?
Hvordan greb du det an?
Jeg undersøgte markedet, og der var ikke nogen historiepodcasts, så jeg havde fundet et hul i markedet. Men
jeg var klar over, at jeg skulle have en ekspert med for
seriøsitetens skyld, så jeg fik kontakt til historiker Hans
Erik Havsteen, og på den måde blev ideen om at gennemgå den danske kongerække til virkelighed. I starten optog vi bare i min stue eller rakkede rundt på må
og få til små studier, som folk var søde at låne til os, og
så lagde vi det bare på iTunes. Men jeg kontaktede også
Netudgaven, hvor vi hurtigt kom op og ligge – et samarbejde, hvor der ikke var penge imellem os, men handlede
om ren reach.
Hvad var dit mål?
At finde en niche, som jeg kunne leve af, så jeg gik 100
procent ind i det. Vi udkom første gang i oktober 2015, og
i de første måneder skete der ikke en skid, men pludselig

rykkede det. Da jeg tjekkede lyttertallene en decemberaften, havde 500 pludselig lyttet med, og da Politiken et
par uger efter tog os med i en podcastguide, eksploderede det.
Hvad gjorde du for at gøre det til en levevej?
Jeg kontaktede alle mulige sponsorer på total amatøragtig vis, for jeg anede ikke, hvordan man gjorde sådan
noget, men vi var heldige og fik hurtigt en aftale med
Frederiksborg Slot. De har malerierne af de danske konger udstillet, og det gav mening for dem med et samarbejde. Vi kunne ikke leve af det, men den tid, vi brugte,
var betalt.
Kan I tjene penge på det nu så?
Ja, men det er ikke kun podcasten og annoncer, det er
også på foredrag, konsulentarbejde, podcastserier og
den slags. Vi har tænkt i at lave serier fra starten, så i
2017 blev vi eksempelvis hyret af Reformationsjubilæets
præsidium til at lave en podcast om Martin Luther. Men
sidste år rykkede det for alvor, da vi blev hyret som redaktører på Politikens magasin Historie, og vores podcast er nu i hus hos Politiken Podcast under titlen Kongerækken og Politiken. Til gengæld kan vi leve af det, vi
synes er sjovt, så man kan sige, at podcasten blev vores
reklamesøjle for det mål.
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Centralbankerne bevæger
sig væk fra pengepolitiske
opstramninger og åbner
op for lempelser.

ALLE VENTER
PÅ CENTRALBANKERNE
Det globale opsving er ved at være slut, og den hjemlige økonomi er
opbremset. Både den amerikanske og europæiske centralbanker har
åbnet for lempelser, der måske kommer tidligere end ventet.
FOTO SHUTTERSTOCK

DE ØKONOMISKE UDSIGTER HAR PILEN NED, og flere
iagttagere har haft travlt med at fremskynde forventningen om en afmatning i især USA. Samtidig med dette
har inflationen fortsat med at vise sig lavere end ventet,
og troen på, at det blot var et midlertidigt fænomen, og
at øget lønvækst nok skulle slå igennem med tiden, er
aftaget.
Det har betydet, at centralbankerne bevæger sig væk
fra pengepolitiske opstramninger og nu har åbnet op
for, at det næste træk bliver lempelser.
Centralbankerne har dog ikke lige så travlt med at
sænke renterne, som nogle markedsaktører ønsker sig.
Således har både den amerikanske centralbank (Fed) og
den europæiske centralbank (ECB) nu åbnet op for at
tage affære, hvis omstændighederne kræver det, under
henvisning til den igangværende skadelige handelskrig.
Markedsdeltagerne har derimod hastigt ændret
på forventningerne, og ser nu over 100% sandsynlighed for en første rentenedsættelse fra USA’s centralbank allerede i juli (redaktionen afsluttet 10. juli, red.),
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samt 1%-points nedsættelser i alt over det kommende
år. ECB ventes at følge tæt efter med en første rentenedsættelse i efteråret. Det har medvirket til at sende
markedsrenterne markant ned og vende udviklingen på
aktiemarkederne, som blev sendt op i nye rekordhøje niveauer i USA i juni.

Det globale opsving er slut
Vi er kun blevet bestyrket i vores tidligere forventninger
om, at det globale opsving så småt er slut, og at væksten toppede sidste år, samt at afmatningen gradvis vil
få mere fat. Vi må selvfølgelig erkende, at den seneste
udvikling med tiltagende handelsuro og fremherskende
industriopbremsning peger på risikoen for, at afmatningen kan ske tidligere og/eller kraftigere end tidligere
antaget. Vi ventede allerede tidligere, at næste skridt
blandt centralbankerne bliver i en lempelig retning, omend vi nu ser, at det sker tidligere end hidtil ventet. Vi
ser dog fortsat lav risiko for en snarlig decideret global
krise, da de økonomiske ubalancer generelt er små, og

MARKEDSUDVIKLING

AUGUST 2019 HANDELSINVEST 27

MARKEDSUDVIKLING

AKTIEINDEKS
2019

125

120

115

110

105

100

95

EUROPA
LATINAMERIKA
VERDEN

90

DANMARK
NORDAMERIKA

85

ASIEN

JAN

FEB

MAR

potentialet for stimulanser er til stede. Men vi tror, at det
usikre miljø vil blive hos os i år med fortsat høj volatilitet
på finansmarkederne og risiko for aktiekursfald til følge.
Omvendt er det for tidligt helt at udelukke den positive
mulighed for en handelsaftale og en midlertidig stabilisering i den økonomiske udvikling senere på året.

Opbremsning i hjemlig økonomi
Herhjemme bremsede økonomien lidt mere op end ventet. Indtil videre har fremstillingsindustrien dog vist
sig rimelig modstandsInflationen
dygtig over for den svagere udvikling i verdensøkoherhjemme fort
nomien qua dens lidt mere
sætter desuden i et
defensive karakter (medicinal, vindmøller), men
lavt spor, hvilket
vi vurderer ikke, at dansk
medvirker til,
økonomi kan isolere sig
fra den svagere udvikling
at obligations
i verdensøkonomien givet
renterne er nået
vores eksportafhængigned i nye rekordhed. Vi venter derfor, at vi
vil se en vækstnedgang i
lave niveauer.
2019 og videre ind i 2020.
Inflationen
herhjemme
fortsætter desuden i et
lavt spor, hvilket medvirker til, at obligationsrenterne er
nået ned i nye rekordlave niveauer.
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Markedsudviklingen i første halvår
Udviklingen på aktiemarkederne har budt på en del udsving det første halve år, med kraftige stigninger i årets
første 4 måneder, og nogle mere uens bevægelser derefter. Den tiltagende risikoaversion har især hentet inspiration fra tiltagende handelsbekymringer som følge
af, at forhandlingerne mellem USA og Kina gik i hårdknude med efterfølgende eskalerende konflikt. Således
har parterne tyet til nye importtoldforøgelser samt trusler om yderligere restriktioner i fald man ikke kan møde
hinanden ved forhandlingsbordet. Det netop overståede
G20-møde i Japan bød dog på en ny våbenhvile og lovning om genoptagelse af forhandlingerne.
Overordnet set har aktiemarkederne givet et pænt
afkast i 1. halvår 2019, men afkastet dækker over store
udsving mellem de enkelte måneder og mellem de enkelte aktieregioner. Således steg amerikanske aktier
med hele 19,5 % målt i DKK, hvorimod Japanske måtte
nøjes med en stigning på 8,6 % i samme periode. Samlet
steg det globale indeks med 17,1 % for halvåret.

Lavere risikoappetit
Som før nævnt har en række begivenheder bragt den
finansielle risikoappetit ned. Det er først og fremmest
handelskonflikten mellem USA og resten af verden, der
gør investorerne nervøse. Det centrale spørgsmål er
her, hvor negative effekterne bliver på den globale økonomi, og hvordan de to vigtigste centralbanker – ECB og
FED – vil reagere på faldende finansiel risikoappetit.
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Det forventes på ovenstående baggrund, at globale aktier fortsat kan levere positive afkast i andet halvår, omend det må forventes at være under stor påvirkning fra
centralbankernes rentepolitik.
Afkastet på det globale aktiemarked (MSCI World AC
Index) forventes at blive på mellem 3 % til 5 % for resten
af 2019.

Forventninger for obligationer
De store udsving på aktiemarkederne har fået investorerne til at rette blikket mod centralbankerne. Maj måneds negative udvikling på aktiemarkederne fik til sidst
centralbankerne ud af busken, så både ECB-chef Mario
Draghi og FED-chef Jerome Powell har været ude med
løfter om yderligere pengepolitiske lempelser. Reaktionen fra aktiemarkederne kom uden tøven med stigninger på omkring 5%, lidt afhængig af region og sektor.
Prisen for yderligere lempelig pengepolitik er dog historiske lave renter og risikopræmier. Betalingen for at
påtage sig kreditrisiko og konverteringsrisiko er således
historisk lav, men med samtlige danske statsobligationer i negativ rente og de fleste rentetilpasningsobligationer fra realkreditinstitutterne i samme situation er
de fleste investorer villig til at påtage sig både konverteringsrisiko og kreditrisiko.
Der er således forventningen til centralbankerne, der
har skabt det umiddelbare modsætningsforhold mellem
rente- og aktiemarkederne, og et af markederne vil på
et tidspunkt komme til at korrigere.

ECB-chef Mario Draghi og FED-chef Jerome Powell har været ude med
løfter om yderligere pengepolitiske lempelser.

Det forventes på ovenstående baggrund, at obligationsafdelingerne giver beskedne, men positive afkast i
intervallet 0-2%.
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AFKAST

INVESTORERNES
AFKAST

Halvår 2019
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189,9

Norden

11,8

1,7

29,0

39,4

104,1

199,8

Danmark

15,6

1,9

24,3

67,8

221,6

368,1

Defensiv 10

4,0

3,0

Defensiv 30

6,6

3,5

Offensiv 60

11,4

4,5
4,6

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

Offensiv 80

13,9

Offensiv 10 Akkumulerede *

0,2

Offensiv 80 Akkumulerede *

0,5

*Afkastene/omkostningerne er de faktisk opnåede/afholdte i perioden fra stiftelsesdatoen til statustidspunktet.

AKTIER 2019
AFKAST

NORDAMERIKA 20,8

DANMARK 15,6

NORDEN 11,8

FJERNØSTEN 14,9

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.

EUROPA 18,0
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VERDEN 20,6

VERDEN I TAL

500.000
Stykker rum-affald er der i kredsløb om jorden. Men vær ikke bange;
hvis du lever i 75 år, er der en risiko på mindre end én til en milliard
for at få noget af det i hovedet.

24

Virksomheder
med kvindelige
topchefer var der i 2018
på Fortune 500.
Det var et fald
på seks fra året før.

Kilder: Logitech, Statisticbrain.com, European Space Agency's Orbital Debris Office, 123fakta.dk, David Sayce

FIFTY/FIFTY
Så stor chance er der for, at din fjernbetjening ligger mellem dine sofapuder, hvis du ikke
kan finde den. ’Kun’ fire procent af de vigtige redskaber bliver fundet i … køleskabet!

6.000

Tweets bliver der sendt ud – i sekundet.
Hvor mange af dem, der kommer fra
Det hvide hus, melder historien ikke
noget om.

400
Timer
koster dit

nyfødte barn

dig i søvn
– bare det første år.

51 bogstaver er der i det hidtil længste anvendte ord på dansk

SPECIALLÆGEPRAKSISPLANLÆGNINGSSTABILLISERINGSPERIODE
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I Handelsinvest vil vi gerne invitere
vore investorer til investorarrangement
Vi afholder tre arrangementer
Onsdag den 25. sep. 2019 kl. 17.00, Nordsjællands KonferenceCenter, Allerød
Tirsdag den 1. okt. 2019 kl. 17.00, MCH Herning Kongrescenter, Herning
Onsdag den 2. okt. 2019 kl. 17.00, Horisont Hotel & Konference, Århus N
Vi glæder os til at se jer!

Se mere på handelsinvest.dk, hvor du også kan tilmelde dig
HANDELSINVEST, ØSTERGADE 2, 7400 HERNING, DANMARK TELEFON: + 9712 3355 INFO@HANDELSINVEST.DK HANDELSINVEST.DK

