
Handelsinvest

AUGUST 
2018

Hun har investeret sit voksne liv i det danske 
demokrati og er stolt af udbyttet.

TEMA: KINA

PÅ VEJ MOD EN 
NY SILKEVEJ 
Efter år med vilde vækstrater 
har Kina slået ind på en ny og 
spændende kurs.

DATAMISBRUG

INTERNETTET 
ER FARLIGT 
Vi skal lære at 
beskytte os online.

ROBUSTHED

PAS PÅ 
HJERNEN 
Kobl af, hvis du ikke 
vil brænde ud.

Jeg har valgt 
alt det besværlige

FOLKETINGETS FORMAND 
PIA KJÆRSGAARD



2 

Handelsinvest august 2018

Leder

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 ved-
rørende distribution er du velkom-
men til at kontakte Handelsinvest, 

tlf. 97 12 33 55.

Redaktion
Henrik Kragh (ansv. redaktør)

Lone Skiffard
Ulla Hinge Thomsen (redaktør)

Johan Lyngholm-Bjerge
Casper Hindse
Christian Weber 

Aller Client Publishing

Redaktionen er afsluttet 
06.07.2018

Art direction og produktion
Aller Client Publishing

Forsidefoto
Pernille Ringsing

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 op-

fordring til køb af investeringsbe-
viser i afdelinger af Investerings-
foreningen 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 værdipapirinve-

stering. Oplysninger om de enkelte 
afdelingers gældende prospekter 

samt senest offentliggjorte årsrap-
port eller halvårsrapport kan findes 

på handelsinvest.dk

3 LEDER
Om nærvær som ny tendens og årets 
investorarrangementer.

4 NOTER 
Investeringer i Korea, Google’s A- og B-hold, 
Rejs med kort uden snyd og meget mere.

6 INTERVIEW MED PIA KJÆRSGAARD 
Et langt liv i demokratiets tjeneste har været det 
hele værd, siger Folketingets formand.

10 PAS PÅ DATAMISBRUG
Ekspert: Vi er stadig uforsigtige teenagere, når 
det gælder vores adfærd på nettet.

12 TEMA: KINA
Engang var det verdens fabrik, i dag har Riget i 
midten blikket rettet mod innovation.

Tendens
16 ØL SKAL DA 
BRYGGES I HÅNDVASKEN
Først kom mikro-bryggerierne, så kom 
hjemmebryggerne. Mød en af dem.

18 FLERE GENERATIONER 
UNDER  SAMME TAG 
Mød to familier, der har slået sig sammen, og hør, 
hvad tendensen går ud på.

22 HVAD VIL DET SIGE 
AT VÆRE ROBUST? 
Robust er et modeord, men handler om det mod-
satte af at kunne udholde alt, fortæller ekspert.

Markedsudvikling
24 ET UROLIGT HALVT ÅR 
De finansielle markeder var præget af uro i før-
ste halvdel af 2018, men i Euro-området har den 
økonomiske vækst stabiliseret sig

29 DIN FORMUEFORDELING
Handelsinvests bedste råd til dine valg af investeringer.

30 NØGLETAL
Sådan har medlemmernes afkast været i den 
forløbne periode.

31 VERDEN I TAL
Hvor lang tid vil det tage at besøge alle  
Australiens strande, og så højt er verdens  
største sandslot.

Handelsinvest

”Det er sundt og fornuftigt, at man begynder
langsomt og får et solidt fundament,” 

Pia Kjærsgaard

6 10

12 16



 3

Kære 
investor
➝ Det synes, som om alting går stærkt hele tiden. Det har 
lige været vinter, og vi er igennem det meste af sommeren, 
finansmarkederne flytter sig hastigt – måske hastigere 
end nogensinde, og alle har travlt uanset alder. Kan det 
fortsætte, eller begynder vi at se ”modtræk” til det at have 
travlt, for eksempel nærvær?

I denne udgave af magasinet Handelsinvest kan du 
blandt andet læse om det nærvær, det giver, når flere 
generationer flytter sammen under samme tag, nærværet 
i øl-brygning, vækst eller aftagende vækst i Kina samt 
interview med folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Herudover kan du naturligvis læse om resultaterne 
i 1. halvår for Handelsinvest.

Vi afholder i lighed med sidste år investorarrangementer 
i Herning, Århus og Værløse, og du kan på bagsiden af 
magasinet læse mere om, hvordan du tilmelder dig. Der 
plejer at være rift om pladserne, der uddeles efter først-
til-mølle-princippet. Vi glæder os til at jer til arrangemen-
terne, hvor vi i år skal møde cheføkonom Jes Asmussen 
og politiker, journalist med mere Hans Engell.

Tilbage er at ønske god læselyst, og nyd resten 
af sommeren.

På gensyn til investorarrangementerne.

Henrik Kragh

Handelsinvest august 2018

Indhold
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Noter

UDFORDRET AKTIEMARKED

SOLID GLOBAL VÆKST, 
TÆT PÅ TOPPEN
➝ Stigende renter, geopolitisk uro og trussel om 
toldafgifter fra USA udfordrer aktiemarkederne, 
fortæller investeringschef Anders Kjær.

Efter de seneste års pæne afkast på aktier er 

udsigten for 2018 mere udfordret. Det skyldes en 

kombination af stigende renter, geopolitisk uro og 

senest en eskalering i truslerne om øgede toldafgif-

ter mellem USA og den øvrige verden. Aktiekurs-

udviklingen har i det første halve år været meget 

forskellig fra region til region. USA har leveret pæne 

afkast, hvilket til dels hænger sammen med den 

positive kursudvikling på dollar, hvorimod effekten 

har været direkte modsat på Emerging Markets.

Vores hovedscenarie for 2018 er, at den globale 

økonomi vil fortsætte med at vokse pænt, og at virk-

somhedernes indtjeningsvækst fortsætter med at 

stige. Men vi er samtidig opmærksomme på, at in-

flationen og renterne i specielt USA er stigende, og 

at forventningerne til virksomhedernes indtjening er 

relativt høje. Det positive for aktiemarkedet er fun-

damentale faktorer som en pæn indtjeningsvækst i 

virksomhederne og en generelt bedre stemning. Det 

gælder især i USA, hvor skattereformen vil gavne 

virksomheder og husholdninger og dermed bidrage 

til et øget forbrug. 

Den globale vækst er fortsat solid, men vi er tæt-

tere på toppen. Kombinationen af lav arbejdsløshed 

og udfordringer med at finde den rette arbejdskraft 

indikerer, at vi befinder os i den sidste halvdel af 

højkonjunkturen i USA. På regionsniveau fastholder 

vi vores overvægt på aktier fra USA. Kombinationen 

af en fortsat bedring i arbejdsmarkedet, skattelet-

telser til gavn for forbruget og øgede investerings-

vækst blandt virksomhederne er positivt for ame-

rikanske aktier. Endelig ventes amerikanske aktier 

at være dem, der klarer sig bedst i perioder med 

uro forårsaget af den nuværende handelskonflikt. 

Derudover fastholder vi vores neutralvægt på Asien 

og undervægt på Japan, Latinamerika og Europa. 

Globalt forventer vi, at aktierne vil stige mellem 3% 

og 5% i andet halvår.

Europæiske renter holdes i et jerngreb af ECB. 

Det forventede afkast på mange obligationer er i 

dag enten lavt eller negativt. Renteudviklingen i 

USA afspejler god økonomisk aktivitet. Frygten for 

stigende inflation og renter i USA har medført, at de 

10-årige renter flere gange har testet 3%. Modsat 

er renterne i Europa påvirket af den seneste uro 

omkring Italien. 

Højrentelandeobligationer (EMD) er mere attrak-

tive end obligationer fra både USA og Europa. Selv 

om renterne er faldet, er de fortsat væsentligt højere 

end i de udviklede økonomier. Vi venter dog ikke, at 

disse vil stige så meget, at det vil påvirke afkastet 

negativt.

Vi er moderat positive på obligationer inden for 

Emerging Markets.

➝ Når det kommer til storpolitik, nævnes 
det ofte, at det er forholdet imellem 
lederne af stor- og atommagter, der kan 
skabe fred. Det samme gælder, når talen 
falder på den amerikanske præsident 
Donald Trump og Nordkoreas leder Kim 
Jong-un.

Men dette billede er forkert, mener 
de vægtige historikere Alexis Dudden, 

Joan E. Cho og Mary Alice Haddad. I en 
fælleskronik, som flere amerikanske og 
engelske medier har bragt, slår de tre 
kvinder fast, at fred skabes via samhandel 
og investeringer. For hvis Nordkorea får 
nok handelspartnere, kan landet opleve 
økonomisk vækst og sikkerhed. Dermed 
er der ingen grund til trusler og formentlig 
heller ikke til at have a-våben.

Investeringer kan 
skabe fred i Korea
Det er ikke politiske relationer, men handel, der kan skabe gennembrud i 
fredsforhandlinger, siger historikere.

➝ Ni ud af 10 danskere handler i dag 
på nettet, og halvdelen af os bruger 
ofte mobilen, når der skal sættes lidt 
skub i den private handelsbalance. 
Men mange hjemmesider er ikke 
konverterbare til smartphones, og 
derfor har Google siden 2015 straffet 
hjemmesider, som ikke fungerer godt 
på mobilen.

Googles mål er at skabe større bru-
gervenlighed, og for tiden ser det ud 
til, at koncernen rent faktisk er ved at 
have kreeret et a- og b-hold for hjem-
mesider. Havner dit firma på b-holdet, 
ryger det samtidig over i et ”usynlig-

hedsinternet”, hvor det nærmest er 
umuligt at finde frem til det. Det kan 
lyde barskt, men førende analytikere 
er enige om, at Google gør noget godt 
for forbruget og verdenshandlen ved 
at tvinge hjemmesider til at have et 
såkaldt ”responsivt design”.

På sin ’Kissmetrics Blog’ har den 
anerkendte dataanalytiker Jonathan 
Cabin listet 50 grunde til, at Google 
kan finde på at straffe virksomheder. 
Den kan være nyttig for fremtidige 
investeringer.
Læs også artiklen om datamisbrug s. 10
Kilde: Blog.kissmetrics.com/penalized-by-google

Googles a- og b-hold
Hvis din hjemmeside ikke er brugervenlig, bliver den snart usynlig.
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Mange danskere oplever 
problemer med rejsekor-
tet og dets priser. Læs 
her, hvordan du undgår at 
betale forkert pris.

Prisen
Rejsekortet har en ret detaljeret 
hjemmeside (rejsekort.dk). Her 
kan du altid tjekke taksten for 
en rejse på et givent tidspunkt 
af dagen, hvis du fornemmer, at 
priserne skifter for meget.

Snyd
Hvis du mener, at du er blevet 
snydt, kan du kontakte kunde-
service på den gode gammel-
dags måde. Nummeret er 7011 
3333.

Hjælp
Der er selvfølgelig også mulig-
hed for at tale med chaufføren. 
Hvis du bliver opmærksom 
på, at beløbet virker skørt i 
det øjeblik, du tjekker ud med 
rejsekortet, kan du henvende dig 
straks. På den måde kan chauf-
føren fejlmelde standeren, og du 
har dermed en bedre sag, når du 
kontakter kundeservice.

Vidste du, at …
… hver tredje dansker, der rejser 
med den kollektive trafik, bruger 
andre betalingsformer end 
rejsekortet? DSB’s oprindelige 
tanke var ellers, at kortet skulle 
være for alle, men ifølge en ny 
undersøgelse fra Forbrugerrådet 
Tænk synes danskerne, at det 
er uigennemskueligt, hvorfor en 
rejses pris er så svingende.
Kilde: Rapporten ”Passagernes 
brug af andre billettyper end 
rejsekort” på Taenk.dk

➝ Fremtidens modebranche tilhører Asien. Det fastslår den årlige rapport ’The State of Fashion 
2018’. Mens de fysiske modebutikker lukker på stribe i den vestlige verden, så brager de så-
kaldte ”unicorns” frem i Asien. ”Unicorns” er digitale og innovative virksomheder, og dem findes 
der 45 af i dagens verden. Mere end 66 % af dem er kinesiske, mens Asien og stillehavslandene 
tegner sig for mere end 40 % af den globale tøjhandel generelt.
Kilder: The Business of Fashion og McKinsey & Company

Så meget skal et voksent 
menneske sove hver nat, 
ifølge de officielle retningslin-
jer fra amerikanske National 
Sleep Foundation. De fleste 
af os sover imidlertid en del 
mindre. En ny undersøgelse 
fra University of Michigan 
viser, at det moderne menne-
ske sover alt for lidt. Forsker-
ne bag undersøgelsen peger 
på, at elektronik som iPads 
og mobiltelefoner er det, der 
holder os vågne. For lidt søvn 
kan skade både helbred og 
koncentration.
Kilde: University of Michigan

Hold dig 
i form på 
jobbet
Mange danskere dyrker for 
lidt motion, og det er en 
skam, for der skal faktisk 
ikke så meget til. Her er tre 
råd, som ikke kræver en tur 
i fitness-centeret:

•   Lidt bevægelse er 
bedre end ingen. Hvis 
du kun har 20 minut-
ter efter arbejde, så lav 
nogle armbøjninger, knæstræk, 
mavebøjninger eller gå en 
tur i rask trav. Faktisk viser de 
seneste tal fra Sundhedsstyrelsen, at 
du kun behøver at bevæge dig i 30 
minutter om dagen plus to gange 20 
minutter ugentligt, for at holde kroppen 
nogenlunde ved lige.

•  Stå op, når du arbejder ved compu-
teren. Du forbrænder flere kalorier, 
når du står op, og hvis du samtidig 
husker at bevæge dig rundt mindst 
en gang i timen, holder du gang i 
kredsløbet.

•  Find cyklen frem i stedet for at køre i 
bil til og fra job. Hvis du kan få pulsen 
lidt i vejret på cykelturen, er de to 
gange 20 ekstraminutter, der skal til 
om ugen, hurtigt klaret. 
Kilder: I form og HubSpot

7-8 timer

Rejs på kort 
uden at 
blive snydt

1

2

3

Moden rykker til Asien
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Jussi Adler Olsen har 
opnået velstand gennem 
at følge sin passion og 
foretage gode ejendoms-
investeringer.•  Er født den 23. februar 1947 i 

København.
•  Har arbejdet som kontorelev og 

hjemmehjælper.
•  Var leder af Fremskridtspartiet 

og sad i Folketinget for partiet i 
1984-95.

•  Stiftede i 1995 Dansk Folkeparti, 
som hun var formand for i 1995-
2012.

•   Har været formand for folketinget 
siden 2015.

•   Er medlem af Folketingets  
Præsidium og Ridder af 1. grad  
af Dannebrogsordenen.

•   Gift med Henrik Thorup, mor til  
Nan og Troels og bedstemor til  
fire børnebørn.

•   Udgav i 2013 selvbiografien  
Fordi jeg var nødt til det.  
Bogen blev genudgivet sidste år 
med et nyt forord i anledning af Pia 
Kjærsgaards 70-års-fødselsdag.

Pia Merete Kjærsgaard
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Pia Kjærsgaard Mit livs investring

liv”
Pia Kjærsgaard har investeret det meste af sit voksne 
liv i det danske demokrati. Hun er stolt over at have 
bygget sit parti op fra grunden og øget den nationale 
stolthed. Men hun vil til enhver tid hellere være  
sammen med sin familie end til fest på parnasset.

ULLA HINGE THOMSEN   PERNILLE RINGSING

D
et bliver så sidste gang, hun får medie-
opmærksomhed.”

Sådan sagde en journalist til sin 
kollega, efter at Pia Kjærsgaard i 1995 

havde fremlagt sit nye projekt, Dansk Folkeparti, 
over for et stuvende fuldt pressemøde.

“Sådan en bemærkning gør noget ved mig, 
kan jeg godt love dig. De troede ikke, jeg hørte 
dem, men det gjorde jeg,” griner Pia Kjærsgaard.

Mellem den mildt sagt forkerte profeti og i dag 
er der 23 år, seks folketingsvalg og 143 mandater. 
Det parti, Pia Kjærsgaard stod i spidsen for at stif-
te, har for længst vist sig både at kunne tiltrække 
opmærksomhed og stemmer, men skepsissen og 
modstanden er langtfra forsvundet, selv om Pia 
Kjærsgaard i dag sidder på demokratiets fornem-
meste post: formand for Folketinget.

“Jeg kan huske den 3. juli 2015, da jeg skulle 
vælges første gang som formand. Alt sydede 

og var kaos på Borgen, og jeg havde netop 
været på talerstolen for at takke for valget, da 
personalet hev mig ind her på kontoret for at 
tjekke nogle datoer. De var meget søde, men 
de var også meget stille, og jeg er sikker på, 
at de tænkte ’åh nej, sådan en værdikriger, 
hun kommer til at rode sig ud i ballade’. Jeg er 
supergod til at mærke sådan nogle stemninger. 
Så da jeg skulle videre, vendte jeg mig om i 
døren, så på dem og sagde: ’Ved I hvad, jeg 

skal nok blive en rigtig god formand.’ Det griner vi meget af i dag, fordi vi har det 
supergodt, og jeg tror i al beskedenhed, at de er glade for mig som formand,” 
fortæller Pia Kjærsgaard – og griner igen. 

Formanden for folketinget er særdeles lattermild, og hun har haft god brug for 
sin humor i de 34,5 år, hun har haft sin gang på Christiansborgs brede gange. 

Selvtillid og arbejdsomhed
“Jeg har valgt alt det besværlige. Jeg kunne være gået ind i et af de bestående 
partier i stedet for at stifte et nyt, og uden at fremhæve mig selv voldsomt, er jeg 
overbevist om, at jeg så havde været minister i indtil flere omgange. Det gjorde jeg 
ikke. Jeg valgte det, jeg troede på, i stedet, og sådan har det altid været,” siger Pia 
Kjærsgaard.

Hendes politiske interesse blev vakt, da Fremskridtspartiet kom frem i starten 
af 1970’erne. Indtil da havde politik ikke fyldt noget i hendes liv. Hverken hendes 
hjemmegående mor eller faren, der ejede en farvehandel på Øster Farimagsgade, 
havde politisk engagement, men de gav andre egenskaber videre til den unge Pia:

“Jeg har fået en stor selvtillid fra mine forældre, nok især min mor. Hun var me-
get speciel og anderledes end mine veninders mødre. Hun gik godt nok hjemme, 
men hun gad overhovedet ikke bage og lave mad og gøre rent.  

“Jeg
har haft

fantastisk
Formand for folketinget

Pia Kjærsgaard
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Mit livs investring Pia Kjærsgaard

” Jeg elsker at gøre rent!  
Selve aktiviteten og at 
komme i bund med nogle 
ting. For mig er det lige så 
godt som en uge på langs.” 
Pia Kjærsgaard

stod bag en borgerlig regering. Når nogen 
siger, at jeg ikke kan, så får jeg lyst til at vise 
dem, at jo, det kan jeg godt.”

Investeringen har båret frugt, men den har 
også krævet: tid, kræfter – og fravalg:

”Der er en familie, som har levet med mine 
mærkelige arbejdstider og bakket det op, el-
lers kunne det heller ikke have ladet sig gøre. 
Jeg har haft en dejlig mand, der har taget sig 
af mange ting. Han har aldrig brokket sig eller 
bebrejdet mig min profession, men tværtimod 
været stolt af mig og har ikke haft behov for 
at stå frem i medierne ligesom mig. Mine 
børn har også levet med det og er blevet 
gode børn, selv om det nok har været svært 
for dem. Det kan godt være, mine medsøstre 
bliver sure, når jeg siger det, men jeg tror, det 
er sværere for moren at være væk fra sine 
børn. Man har den der moderfølelse, der gør, 
at man tænker ’ja, det er også farens børn, 
men de er mest mine’.”

Derfor sidder Pia Kjærsgaard også for 
tiden og sveder over sin kalender for at få en 
teatertur i stand med sine nu voksne børn og 
børnebørn. Det er ikke nemt, for:

”Med en datter, der flyver, en søn, der har 

børn med to forskellige kvinder – og ikke bor 
sammen med nogen af dem – et barnebarn, 
der er soldat, ja, alt muligt! Det er det rene 
kaos, altså. At få alt det til at passe sam-
men investerer jeg en masse tid i. For jeg vil 
have min familie,” siger Pia Kjærsgaard og 
fortsætter:

”I søndags var jeg med mit barnebarn i 
wellness – hun er soldat og trængte til at tage 
sig af sin trætte krop, så vi gik i spa sammen 
– og da sagde jeg til hende: ’Husk nu, at 
bedstefar og jeg har lige været sammen med 
kronprinsen og alle mulige fine mennesker, 
men vi vil allerhelst være sammen med jer.’ 
For de unge mennesker får jo mere og mere 
travlt, og de skal også huske familien.”

De dygtige unge
Kongehuset fylder ellers hos Pia Kjærsgaard 
og har altid gjort det.

”Der var ikke en dronningefødselsdag 
i min barndom, uden at vi var til stede på 
Amalienborg. At min mor så dansede ned ad 
Bredgade til vagtparaden bagefter, det var 
noget andet, ha ha.”

I det hele taget har Pia Kjærsgaard den 
nationale følelse med fra barndommen.

”Jeg er jo fra en generation, der har sun-
get morgensang i skolen, og vi starter stadig 
alle gruppemøder med en sang fra Højskole-

Hun gik på konditori, hun bar fjerboa og hat, 
og hun sang, når vi havde familien på besøg 
– det var så pinligt, syntes jeg dengang. Men 
hun lærte mig at tro på mig selv, og det er 
vigtigt – uden at man skal blive overskry-
dende.”

Faren lærte på sin side sin datter en god 
portion arbejdsomhed.

”Han var myreflittig og endte som en 
velhavende mand – det havde han arbejdet 
sig til.”

Det sidste er vigtigt, synes Pia Kjærsga-
ard, der uden tøven betegner sig selv som 
iværksætter. 

”Det er sundt og fornuftigt, at man begyn-
der langsomt og får et solidt fundament, frem 
for at få et imperium forærende, som så kan 
smuldre. Vi startede (i DF, red.) med få men-
nesker, ingen penge og masser af engage-
ment. Jeg tror ikke, det er så sundt at starte 
ud med flere millioner, selv om det nok er det 
nemmeste. Jeg tror, det er sundere, at man 
starter med lige præcis det, man skal have, et 
lille budget, og så bygger det op derfra.”

Partiet og familien
Ingen tvivl om, at opbygningen af Dansk Fol-
keparti er Pia Kjærsgaards store stolthed. 

”Nu er jeg vidne til et sundt og levedygtigt 
parti, som har indflydelse. Det er da en glæ-
de. Mange siger ’hvor er det fantastisk, hvad 
du har gjort’, og jeg tænker ikke så tit over 
det, men når jeg gør, så ved jeg jo godt, at de 
har ret. Der var så mange, der ikke troede på 
det – at vi ville klare spærregrænsen, at vi ville 
blive valgt ind, at vi ville klare skærene, da vi 

”Jeg er afsindigt pertentlig. I de 34,5 år jeg har 
været herinde, er jeg aldrig taget af sted, uden at 
mit skrivebord har været ryddet. Jeg tager heller 
ikke hjemmefra om morgenen, uden at jeg har 
ordnet – og efterladt sedler til Henrik om, hvad han 
skal gøre.”
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Pia Kjærsgaard Mit livs investring

sangbogen. For mig er det utrolig samlende 
og en stor tilfredsstillelse. Når jeg står 4. maj i 
Mindelunden med blå himmel og lysegrønne 
træer, og Dannebrog bare hænger helt stille, 
fordi vejret er så vidunderligt, så bliver jeg 
også så glad. Eller når der bliver holdt fest for 
kronprinsen (til hans 50-års-fødselsdag i maj, 
red.) i Royal Arena, og der er flag overalt – og 
ingen skammer sig!”

Det er måske det, hun er mest stolt af – det 
største udbytte for hende af et langt liv i politik.

”Den nationale stolthed var slet ikke på 
dagsordenen før 1995. Man taler meget mere 
om det nu, man er meget mere bevidst om at 
værne om værdierne. Ved du hvad? Det ene 
præsidium efter det andet i 30 år, tror jeg, har 
siddet og diskuteret, om Dannebrog skulle 
være i salen, og nu er det der!”

Dermed er investeringen i demokratiet 
dog langtfra slut. Nu gælder det formandska-
bet, som rummer mange glæder, ikke mindst 
når det gælder fremtidens demokrater:

”Vi har utrolig mange unge mennesker 
herinde på Christiansborg hver dag: folkesko-
ler, gymnasieelever, studerende. Vi har ung-
domsparlament, ungdomsvalg og politiker 
for en dag – det er SÅ godt for folkestyret, og 
det er sådan en fornøjelse, for de unge er så 
dygtige. Vi diskuterede slet ikke politik, da jeg 
var ung, hverken derhjemme eller i skolen, i 
dag ved de unge meget og er meget mere 
engagerede end os.”

Et fantastisk liv
Truslen mod demokratiet ligger ifølge 
formanden ikke i ungdommens manglende 
interesse, men i de voksne politikere selv.

”Jeg er lumsk ked af politikerleden. Vi 
diskuterer det meget, for det må aldrig ske, 
at folk ikke har lyst til at gå hen og stemme. 
Vi har jo både en ret og pligt. Gør din pligt 
og kræv din ret – i den rækkefølge! Jeg tror, 
vi politikere skal blive bedre til at vise, at 
vi taler meget bedre sammen på tværs af 
partiskel, end folk tror. Vi river jo ikke hovedet 
af hinanden, når vi mødes i Vandrehallen eller 
ses i Snapstinget. Selvfølgelig er vi her for at 
diskutere på baggrund af vores holdninger. 
Det er ikke skuespil, når vi hidser os op. Men 
de menneskelige relationer går på tværs. Vi 
glæder os sammen og græder sammen.”

Pia Kjærsgaard er 71 år, og når hun ser 
tilbage på sin voksne tilværelse, synes hun, at 
hun investeret sin tid og sine kræfter godt.

”Jeg har haft et fantastisk liv. Jeg synes 
jo, det er privilegium at være en af de 179 
medlemmer af Folketinget, og jeg bliver ved, 
så længe vælgerne synes, det er i orden. Det 
må jo dreje sig om, hvorvidt man er duelig.”

Pia Kjærsgaard er ikke træt af at arbejde 
for folkestyret. I skrivende stund er hun dog 
lidt slidt efter et langt forår i Folketinget og 
drømmer om en lille pause, en uge helt alene 
efter et travlt forår. En uge, hvor hun kan … 
gøre rent.

”Jeg elsker at gøre rent! Selve aktiviteten 
og at komme i bund med nogle ting. For mig 
er det lige så godt som en uge på langs.” 

… være formand for Folketinget:  
”Jeg har lært så meget af at sidde herinde 
og se, hvordan det hele hænger sam-
men bagved. Det er et kæmpe hus, der 
er jo 1.200 på arbejde herinde hver dag 
– fra rundviserne, der viser rundt, over 
håndværkerne, der vedligeholder det 
hele, til akademikerne, der sidder og laver 
lovudkast.  Jeg bliver stolt af folkestyret af 
at sidde på denne her post.”

… holde i et langt ægteskab:  
”For Henrik og mig har det krævet kærlig-
hed, overbærenhed og humor. Jeg er så 
ked af, at der er så mange unge men-
nesker, der går fra hinanden. Selvfølgelig 
skal man ikke blive sammen, hvis man 
er dybt ulykkelige, men måske skulle 
man lige tænke sig om en ekstra gang. 
Man skal give det ikke bare en, men flere 
chancer, selv om man synes, man er så 
rasende eller træt eller bare så gerne vil 
være sig selv. For er det prisen værd? Det 
mener jeg ikke.”

… unge mennesker: 
”Hvis jeg skal sige det meget firkantet, 
vil jeg råde dem til at investere i noget 
ordentlighed – over for dem selv og andre. 
Det kan godt være, at andre kan sige en 
hel masse om dig, men de skal ikke have 
noget at have det i. De er også nødt til 
at få en uddannelse i dag. Jeg har selv 
savnet det. Ikke fordi jeg har følt mig un-
derlegen, men fordi jeg ved, at jeg kunne. 
Jeg var skoletræt og slappede af, og fordi 
mine forældres skilsmisse var så tragisk, 
var der ingen, der havde overskud til at 
prikke til mig.”

Pia Kjærsgaard om at ...

Pia Kjærsgaard har mødt masser af modstand, men 
fortryder ikke, at hun valgte den besværlige vej.
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Datamisbrug Sikkerhed på nettet

N
år den travle hverdag brager 
derudad, er det nemt og 
bekvemt at lade teknolo-
gien hjælpe. Som moderne 

medieforbrugere shopper vi løs på 
nettet og tager for os fra app-markedets 
varierede – og gratis – menukort. I mange 
tilfælde kræver app-udbyderne ikke andet 
end samtykke til at logge ind med vores 
Facebook-profil. 

Det lyder næsten for godt til at være 
sandt, og det er det også. 

For når vi bruger Facebook til at logge 
ind på apps, accepterer vi samtidig, at 
personlige data flyver rundt på tværs af 
udbydere og efterlader tydelige digitale 
spor. Oplysninger om bopæl, fødselsdato, 
religion, politisk overbevisning og civil sta-
tus spredes for alle vinde, uden at vi har 
en chance for at kontrollere hvorhen. 

    Vi har gået rundt – og gør det 
stadig – i en ren teknologibegejstring over 
alle de spændende ting, vi kan, og vi har 
sagt ja tak til det hele. Vi er nogle kiksede 
teenagere med lidt for lange arme og lidt 
for lidt digital motorik, som ikke tænker 
os om, hvad angår teknologien,” siger 
Christiane Vejlø, CEO i Elektronista Media, 
medlem af Regeringens Disruptionråd 
samt formand for Regeringens arbejds-
gruppe for dataetik. 

Sagen om Facebook og Cambridge 
Analytica udstillede, hvordan vores pri-
vatliv cirkulerer i cyberspace. Data fra op 
mod 90 millioner Facebook-brugere blev 
videregivet til tredjepart uden samtykke, 

og det har for alvor fået debatten til at 
rase med nøgleord som datamisbrug 
og datatyveri. Rygter om, at Facebook 
ligefrem lytter med, når vi taler i vores 
iPhones, har ligeledes fået medvind, selv 
om det endnu ikke kan bekræftes.   

Data er magt
Men hvad er egentlig problemet? Hvorfor 
er det så farligt, at andre kan følge med i 
vores oplysninger og opdateringer, hvis vi 
alligevel ikke gør noget ulovligt?   

Ifølge Christiane Vejlø er det et grund-
læggende problem, at vi mister kontrol-
len over vores oplysninger, og som Kåre 
Løvgren, projektleder og formand for det 
fagtekniske selskab i den naturvidenska-
belige interesseorganisation IDA, i foråret 
udtalte i et interview til IDA Universe, så 
kan al dokumentation på nettet tolkes og 
drejes af magthavere på tværs af lande-
grænser: 

“Når folk siger, at hvis man ikke har 
noget at skjule, så har man ikke noget at 
frygte, så er det noget vås. For det er ikke 
åbenlyse lovovertrædelser, man risikerer 
at blive straffet for. Det er hvad som helst. 
Hvem man er som person, hvad man kan 
lide og den slags ting. Vi har alle sammen 

Danskerne svømmer glade i det store digitale hav, men 
omtanken drukner. Vi skal blive bedre til at bruge vores 
sunde fornuft, lyder opfordringen fra to eksperter.

JOHAN LYNGHOLM-BJERGE   ISTOCKPHOTO.COM

noget at skjule. Vi er heller ikke interes-
seret i at have overvågning på badevæ-
relset,” lød det fra Kåre Løvgren.

Det betyder konkret, at ytringer og 
oplysninger på Facebook om emner 
som racisme, religion, terror og sek-
sualitet kan ende med at få konse-
kvenser, man slet ikke havde forudset. 
Eksempelvis et dansk indrejseforbud 
til USA eller i mere diktatoriske stater 
decideret retsforfølgelse af åbenmun-
dede borgere.  

Som Kåre Løvgren opsummerer i 
interviewet:

“Vi kan gå tilbage til kardinal Ri-
chelieu i Frankrig, der sagde: ”Giv mig 
seks linjer fra den mest ærlige mand, 
og jeg kan få ham dømt til døden”. For 
man kan tolke på hvad som helst og 
sætte det i en kontekst, og så har alle 
jo noget at skjule.”

 
Digitalt benspænd
Ifølge Christiane Vejlø er det derfor 
afgørende, at vi tænker os om, inden 
vi sætter os til tasterne. Både for vores 
egen og vores medmenneskers skyld.  

TÆNK, 
FØR DU 
KLIKKER

” Vi bliver nødt til at være 
mere paranoide, når vi 
handler på nettet.” 
Kim Schlyter, partner i Deloitte
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Sikkerhed på nettet Datamisbrug

”Vi er jo mange mennesker, der har gjort et eller andet dumt 
i vores ungdom. Men det har ofte kun bredt sig som en god 
historie blandt vores gymnasiekammerater. Der er ikke et 
egentlig digitalt bevis på vores dumhed i den pågældende 
situation. Sådan er det ikke længere i dag, og det er det store 
problem. Mennesker kan ikke få lov til at udvikle sig, fordi man 
på de sociale medier altid kan grave frem, hvilke fejl en person 
har begået på et givet tidspunkt. På den måde kan et fejltrin 
blive bragt frem som noget nutidigt, selv om det ligger 10-20 år 
tilbage, sådan at man skal stå til regnskab for noget, man har 
sagt eller gjort for mange år siden i en helt anden kontekst,” 
mener Christiane Vejlø.

Vær lidt mere paranoid
Faldgruberne er derfor mange, og det gælder i høj grad også 
den e-handel, der i vid udstrækning er forbundet til de sociale 
medier. Når vi søger efter rejser, tøj eller sko på nettet, går der 
ikke længe, før tilbuddene popper op på vores SoMe-kanaler. 
På den ene side er det effektiv markedsføring, og samtidig har 
det åbnet en motorvej til digitale svindlere, der under dække af 

1
Sørg for at 
handle på 
verificerede 
hjemmesi-
der. På siden 
emaerket.
dk kan du 
tjekke, om 
en hjem-
meside er 
verificeret 
som en sik-
ker netbutik.

2 
Vær skep-
tisk, når et 
tilbud lyder 
for godt til at 
være sandt. 
Det er det 
som regel. 

3
Undersøg 
URL-adresse 
på den side, 
du køber 
fra. Som 
hovedregel 
skal der 
stå ”Https” 
forrest i 
søgefeltet. 
S’et står for 
’secure’ og 
bør derfor 
være et sik-
kert site.

4
Tjek hjem-
mesiden, du 
køber fra, 
grundigt. Er 
der mærke-
lige formu-
leringer, og 
mangler der 
tydelige kon-
taktoplysnin-
ger, kan det 
meget vel 
være et falsk 
site.

FIRE GODE RÅD OM E-HANDEL

Kilde: Kim Schlyte

LÆG EN DATASIKKERHEDSSTRATEGI 
FOR DIG SELV. 
Gør dig klart, hvad du vil dele. Alt, hvad du skriver og 
deler, skal være noget, du også ville være parat til at 
sige højt i et offentligt rum.

UNDGÅ SÅ VIDT MULIGT AT LOGGE PÅ APPS 
MED DIN FACEBOOK-PROFIL. 
Hver gang du gør det, giver du informationer til Face-
book. Opret i stedet en e-mail kun med det formål at 
logge ind på digitale tjenester.

GÅ IND PÅ DIN FACEBOOK-PROFIL OG 
’GØR RENT’ I DINE PRIVATINDSTILLINGER. 
Slet de apps, du ikke bruger. Facebook har adgang til 
alle data fra de apps, du har logget ind på via Face-
book. Det kan løbe op i mange private oplysninger.

SÅDAN FÆRDES 
DU SIKKERT PÅ DE 
SOCIALE MEDIER

K
ilde: C

hristiane Vejlø

GUIDE

at være webshops eller skattemyndigheder vil lokke kontaktop-
lysninger og kontonumre ud af os. 

Den udvikling er stigende, og særligt i Danmark er vi alt for 
hurtige til at slå til, når de ’gode’ tilbud tikker ind i vores feeds og 
mailbakke. Det fortæller Kim Schlyter, der er partner i Deloitte og 
specialiseret i rådgivning om it og strategisk sikkerhedsarbejde. 

”I virkeligheden er vi alt for naive. Vi bliver nødt til at være 
mere paranoide, når vi handler på nettet,” siger Kim Schlyter. 

Konsekvensen kan være altødelæggende. Svindlerne kan 
udnytte bankoplysningerne til at trække penge ud og – hvad der 
er endnu værre – identitetstyveri. Både i Danmark og udlandet 
har der været eksempler på hackere, som har foretaget bank- 
transaktioner, tegnet store abonnementer og sågar sat privat-
personers huse til salg. 

Hackerne elsker Danmark
Ifølge Kim Schlyter er Danmark et varmt mål for hackere, fordi 
vi modsat borgerne i mange andre lande er vokset op med en 
blind tillid til myndigheder og virksomheder. Det gør os mere 
tilbøjelige til at være godtroende, og når tilliden er stor, er vi 
hurtige til at dele ud af vores bankoplysninger.

”Så er det, at hackerne lugter blod, og så kan det blive 
alvorligt. Derfor skal man som en hovedregel altid tænke, at hvis 
et tilbud er for godt til at være sandt, så er det nok falsk,” siger 
Kim Schlyter.

For den moderne medieforbruger er der altså nok at tage fat 
på. Handlen og færdslen på nettet vil kun blive større, og ifølge 
Christiane Vejlø er det formentlig kun et spørgsmål om tid, før 
den næste skandale rammer dagens lys.

”Hele Cambridge Analytica-sagen har skabt en mediestorm og 
noget samtale om den her problematik, men jeg tror ikke, vi har 
set det sidste store eksempel på data, der bliver misbrugt uden 
brugernes viden,” forudser Christiane Vejlø.

Derfor gør man som minimum klogt i at følge de gode råd 
om sikker internetnavigering. Mange af dem findes på nettet, 
men husk nu: Tænk, før du klikker.    
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KINA TEMA

” Den underliggende trend i kinesisk   
økonomi er gradvist aftagende vækst.”  
  

Befolkning
Der bor knap 
1,4 milliarder 

mennesker i Kina 
på verdens 

fjerdestørste areal. 

Nok er den kinesiske vækst aftagende i 
forhold til de tocifrede vækstrater, man var 
blevet vant til, men der er ingen grund til  
krisestemning for Riget i midten. Kina er 
blot i gang med en omstilling af økonomien.

CHRISTIAN WEBER   SCANPIX, ISTOCKPHOTO OG TRAVOH

Kina er verdens næststørste 
økonomi, og verdens største 
eksportøkonomi. I 2016 hav-
de Kina ifølge Observatory of 
Economic Complexity (OEC) 

en positiv handelsbalance med 736 milliarder 
dollars i eksport. Det er handlen med Dan-
mark også et udtryk for, da kineserne ekspor-
terede for 5,4 milliarder dollars i 2016 i forhold 
til de 3,35 milliarder dollars, der blev købt for 
af danske varer. Det gør dog stadig Kina til 
Danmarks syvendestørste eksportmarked. 
De seneste kinesiske eksporttal ledes af salg 
af computere, udsendelsesudstyr som tv, 
radio og digitale løsninger, samt telefoner. De 
største kinesiske eksportmarkeder er USA, 
Hong Kong og Japan, mens man importerer 
mest fra Sydkorea, Japan og USA.

Aftagende kinesisk vækst
Kinas BNP voksede fra 1980 med knap ti 
procent årligt, og i 00'erne lå væksten på 
mellem 8,5 procent og 14,2 procent, ganske 
unikke vækstrater for den størrelse økono-
mier. Men den kinesiske vækst er i de senere 
år bremset op. I 2017 lå væksten på mere af-
målte 6,9 procent, ifølge Trading Economics, 
og der har i de seneste år været en nedgang 
i eksporten. Ifølge den kinesiske folkekongres 
vurderer man, at væksten i 2018 ender på 
6,5 procent, og i 2019 cirka 6 procent. Selv 
om man skal være påpasselig med styrets 
væksttal og de lave arbejdsløshedstal på cir-
ka 4 procent, er der ifølge seniorøkonom ved 
Handelsbanken, Bjarke Roed-Frederiksen, 
ingen grund til at tvivle på Kinas økonomiske 
gennemslagskraft: 

”Kina startede fra et lavt udgangspunkt, 
derfor er det kun, hvad man kunne forvente, 
at der har været en opbremsning i forhold 
til de tocifrede væksttal. Den underliggende 
trend i kinesisk økonomi er gradvist afta-
gende vækst, men væksten har i de senere 
år været på et ret højt niveau, og landet er 
lige nu tættere på en højkonjunktur end en 
lavkonjunktur. Man var tidligere lidt nervøs 
for den gradvise opbremsning af væksttal-

lene, men Kina har absolut højere vækst end 
mange andre lande,” forklarer Bjarke Roed-
Frederiksen.

Omstilling af økonomien
Igennem de senere års vækstboom er mil-
lioner af kinesere blevet løftet ud af fattigdom, 
og en stor købestærk middelklasse har 
etableret sig. Det har været med til at ændre 
mekanismerne for, hvad kineserne vil satse 
på fremover i en større omstilling af økono-
mien under præsident Xi Jinping. 

”Den kinesiske økonomi er i højere grad 
nu drevet af privatforbrug og servicesektoren, 
hvorimod den tidligere var drevet meget af 
investeringer, blandt andet i fabrikker og infra-
struktur som højhastighedstog og lufthavne. 
I takt med, at økonomien er blevet mere 
udviklet, har væksten fået mere basis i privat-
forbruget,” fortæller Bjarke Roed-Frederiksen. 

Ifølge seniorøkonomen kan man skelne 
mellem den ”nye” økonomi, der er forbrugs- 
og servicedrevet, som også inkluderer den 
galoperende it-branche, og den ”gamle” 
investeringsdrevne økonomi. 

Det taler også ind i præsident Xi Jinpings 
målsætning: 

”Han har løftet mange kinesere ud af fat-
tigdom. Uligheden er også steget, men ikke 
mange er blevet fattigere. At øge indkomster-
ne er en forudsætning for en mere forbrugs- 
og servicedrevet økonomi, da man først 
begynder at forbruge, når man har penge til 
overs. Der er langt flere kinesiske forbrugere, 
som nu gerne vil bruge penge på service, op-
levelser, biografture og alle andre former for 
underholdning, hvor man førhen gik mere op 
i biler, elektronik og andre materielle ting. Man 
har nu ikke brug for lige så mange investe-
ringer, og den kinesiske stat er for eksempel 
blevet opmærksom på, at man har fået lavet 
for mange fabrikker til stålindustri. Flere af disse 

FREMAD
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er blevet lukket på grund af overkapa-
citet, men også af forureningshensyn.” 

Kina vil rykke op i værdikæden
Kineserne er nemlig også i gang med 
en omstilling af økonomien på grund af 
de alvorlige miljømæssige problemer, 
som har været den skyhøje væksts 
pris. ”Der dør i gennemsnit 4.400 
mennesker hver dag i Kina som følge 
af luftforurening, og alle de store floder 
er forgiftede. Kommunistpartiet har for 
længst erkendt, at vækstmodellen ikke 
er bæredygtig,” forklarer journalist og 
forfatter Christina Boutrup, der holder 
foredrag og står bag flere bøger om 
Kina. Flere kulkraftværker er som resul-
tat blevet lukket, selvom det har kostet 
arbejdspladser, tilføjer hun.

Det kinesiske styre har opstillet en 
række ganske veletablerede målsæt-
ninger for det samlede Kinas fremtid. 

”Dér, hvor myndighederne satser, 
er for eksempel på det såkaldte Made 
In China 2025, som er et udtryk for, 
at Kina overordnet set vil rykke op i 
værdikæden og ikke længere vil være 
det land, hvor iPhones bliver samlet og 
tøjet bliver syet. Man ønsker at lave det 
hele selv. Man satser benhårdt på at 
rykke sig fra værdikædens bund, hvor 
man samler alt, til toppen, hvor man 
gør det hele selv. Pointen er, at Kina 
vil have en større del i indtjeningen og 
i udviklingen. Landet vil ikke længere 

være verdens samlebånd. Det kan man 
også se af, at danske og europæiske 
virksomheder ikke længere i så høj 
grad ser Kina som et lavtlønsland. I 
stedet outsourcer man til for eksempel 
Bangladesh og Indien,” forklarer Bjarne 
Roed-Frederiksen. 

Den nye silkevej
Kineserne er ifølge Bjarne Roed-Frederik-
sen åbne omkring, at landet ikke vil have 
den lillebrorrolle, som man føler, at man 
har haft i mange år. Landet søger indfly-
delse globalt i stadigt større omfang. 

”Med One Belt One Road-initiativet, 
eller ”den nye silkevej”, som man kalder 
den, ruller kineserne infrastruktur ud i 
store dele af verden. Man har blandt 
andet bygget en godstogbane igen-
nem Rusland ud til Europa, og man har 
også set det i finansieringen af adskil-
lige motorveje i Afrika. Man beregner, 
at når man først har finansieret en havn 
og så videre, så er det pågældende 
område mere tilbøjelige til at acceptere 
øget kinesisk indflydelse, flere økono-
miske bånd og udvikle diplomatiske 
forbindelser,” fortæller Bjarke Roed-
Frederiksen. 

”Inden for mange brancher har 
Kina en utrolig konkurrencepræget 
økonomi, nogle gange mere end i 
Europa og USA. Men så har man også 
de her store statslige selskaber, som 
er tæt forbundet med partitoppen. Her 
er det ikke specielt markedsdrevet, og 
det ultimative ejerskab ligger hos staten 
og magten hos partiet. På den måde 
er Kina hverken et demokrati eller en 
markedsøkonomi. Men mange lokale 
ser det som et vilkår for alle, i stedet for 
en markedshindring,” siger han. 

En god 
forretning

Kina er nr. 77 på listen 
over Transparency 

Internationals 
‘Corruptions Percepti-
ons Index 2017‘, hvor 
nr. 1, New Zealand, 

er det mindst korrupte 
land i verden. 

Af lande omkring Kina 
er Japan nr. 20, 
Sydkorea nr. 51.

 

” Inden for mange brancher har Kina en 
utrolig konkurrencepræget økonomi, 
nogle gange mere end i Europa og USA.” 
Bjarke Roed-Frederiksen, seniorøkonom ved Handelsbanken og journalist

 

Beijing Daxing International 
bliver verdens største lufthavn 
med 100 mio. passagerer 
årligt, når den åbner i 2019.
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KINA TEMA

‘Riget i midten’, som kine-
serne kalder deres land, er 
rundet af en fortælling om, 

at Kina engang var verdens centrum for 
innovation og derfor kan blive det igen. 

“Omstillingen i økonomien er et 
kapløb mod tiden, fordi kineserne 
står over for en voksende ældre-
byrde. Arbejdsstyrken er faldet siden 
2012, og der mangler arbejdskraft 
i flere områder. De skal nå at blive 
rige hurtigt nok til, at de stigende 
velfærdsomkostninger i takt med en 
voksende ældrebyrde kan betales. Det 
er en voldsom udfordring, og det er 
blandt andet derfor, at man forsøger 
at automatisere verdens største pro-
duktionsapparat,” fortæller Christina 
Boutrup, der er i færd med at skrive 
bogen Den Store Tech Revolution om, 
hvordan Kina vil forme verdens fremtid 
på innovation. 

Blandt andet investerer online-
giganten Ali Baba i robotteknologi 
for at kompensere for manglende 
arbejdskraft. Der investeres også stort 
i kunstig intelligens, blandt andet til at 
diagnosticere mere præcist på hospi-
taler, og Kina vil være verdens førende 
på området i 2030

“Kineserne tror på, at nye teknologier 
kan flytte Kina hurtigere, og derfor er 
myndighederne villige til at eksperimen-
tere. Det betyder, at kinesiske virksom-
heder for eksempel er langt fremme 
med dronelevering inden for e-handel, 
og at ansigtsgenkendelse allerede bliver 
brugt i mange dele af det kinesiske 
samfund. Først når der opstår proble-
mer eller utilsigtede bivirkninger, griber 
myndighederne ind og regulerer. Det 
giver kinesiske virksomheder en enorm 

konkurrencefordel, som 
betyder, at de kan flytte 
sig meget hurtigere end 
konkurrenterne i Vesten, 

selv om de er kommet senere i gang,” 
forklarer Christina Boutrup.

Staten som drivkraft  
for innovation 
På trods af senere års stigende kontrol 
med civilsamfundet er staten den 
vigtigste driver i innovationen i Kina. 

“Det er en meget rig og magtfuld 
stat, der lancerer nogle meget ambitiøse 
målsætninger og følger op på dem. 
Det betyder blandt andet, at der gives 
statsstøtte til investering i kunstig intel-
ligens og robotteknologi, og man får for 
eksempel gratis lokaler stillet til rådighed. 
Kinesiske virksomheder er mest kendt 
som copy cats, der har kopieret vestlige 
virksomheder i årtier. Men det ændrer 
ikke på, at Kina i dag er førende inden 
for blandt andet højhastighedstog. Kina 
har etableret flere kilometer jernbaner 
end resten af verden tilsammen de 
sidste 10-15 år og er nu begyndt at 
eksportere teknologien til andre lande.”

Især på området for nye digitale 
forretningsmodeller skal man vende 
blikket mod Kina. For eksempel mod 
‘super-appen’ WeChat, som ifølge 
Christina Boutrup er det, alle medie- og 
teleselskaber drømmer om: En alt-i-én 
platform. “WeChat er en blanding af 
Tinder, Facebook, Uber og meget mere, 
og en stor forskel fra Facebook er, at de 
ikke tjener penge på annoncer, men vir-
tuelle produkter som spil. WeChat er så 
innovativ og avanceret, at Facebooks 
Messenger-funktion er begyndt at ko-
piere to af WeChats features, mobilbe-
talinger og en integration af Uber først 
og fremmest i USA. Her går udviklingen 
altså fra Kina mod Silicon Valley.”

Tech-virksomheder  
ligner Vestens
Christina Boutrup advarer imod at 
undervurdere kinesernes evner til at 

drive forretning. 
“De er ekstremt agile og dygtige 

til at lytte til deres kunder. De er 
virkelig hurtige til at komme på 
markedet, indhente kundefeedback, 
for så hurtigt at være klar med nye, 
forbedrede produkter. Vi har modsat 
en tendens til, at vores produkter 
skal være helt gennemtestede, før 
de kommer på markedet,'' fortæl-
ler Christina Boutrup. Det kinesiske 
samfund er fortsat præget af gamle 
hierarkiske traditioner, mens de store 
onlinegiganter ligner Vestens. 

“De buldrende virksomheder som 
Tencent, AliBaba og så videre ligner 

på mange måder deres konkurrenter i 
USA. De er klar til en global ekspan-
sion, opkøber-startups og konkur-
rerende teknologi, som man også ser 
det i Vesten. De ligner rigtig meget 
Facebook og Google. Det er ligesom 
at besøge Silicon Valley, og mange er 
uddannet i USA og har et helt andet 
mindset end den mere klassiske kine-
siske virksomhed.”

Svært at hamle op med KIna
At Kinas meget aktive og strategi-
ske industripolitik kan være svær at 
hamle op med, oplevede blandt andet 
Vestas, da kineserne gerne ville udvikle 
deres egen vindmølleindustri og satte 
som krav, at 70 procent skulle være 
produceret i Kina. På den måde tvang 
de kinesiske myndigheder Vestas og 
andre udenlandske producenter til 
at etablere lokal produktion i Kina og 
lokke danske underleverandører med 
for, at Kina kunne få overført den nød-
vendige know how til egen produktion. 
Da det var lykkedes, bortfaldt reglen om, 
at 70 procent skulle være produceret i 
Kina. 

“Man kan sige, kineserne er meget 
protektionistiske omkring deres eget 
marked. Det er en kæmpe udfordring 
for amerikanske såvel som danske 
virksomheder. Grunden til, at kineserne 
kan slippe afsted med det, er, at de 
har nøglen til verdens største marked,” 
afslutter Christina Boutrup. 

K
ilder: Verdensbankens D

oing B
usiness-indeks, B

B
C

/Tim
e M

agazine

Kina som 
innovationens 
mester
Kina vil være verdens centrum for innovation, og har med 772 millioner 
internetbrugere verdens største e-handelsmarked. Troen på teknologien 
kan også være med til at løse blandt andet demografiske udfordringer.

CHRISTIAN WEBER   SCANPIX OG ISTOCKPHOTO

Kina har 
blikket 
rettet mod 
innovation.

” Det er en meget rig og 
magtfuld stat, der lance-
rer nogle meget ambi-
tiøse målsætninger og 
følger op på dem.”  
Christina Boutrup, forfatter og journalist
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Dansk øl-
brygning 

i tal

100% 

Så meget og mere 
til er salget af dan-
ske specialøl ifølge 
Bryggeriforeningen 
steget 2006 til 2016.

197
bryggerier findes 
der i Danmark. 

Det gør os til det 
13. mest øl-pro-

ducerende lande i 
verden.

500 
millioner kroner 

om året. Så meget 
udgør danske bryg-

geriers samlede 
bidrag til kunst, 

kultur, videnskab og 
almennyttige formål. 

50.000
danske hjemme-

bryggere findes der 
mindst i Danmark. 

Kilder: beerticker.dk, 
Fødevarewatch og 
Bryggeriforeningen

Tendenser Hjemmebryggeri   

Øl skal da brygges 
i køkkenvasken
Hjemme hos Knud Røgilds syder og bobler humlen i køkkenet, så snart tiden 
er til det. De senere år er fritiden blev brugt på ølbrygning, og det har ført både 
store oplevelser og flotte priser med sig.

CASPER HINDSE   JAKOB HELBIG

I 
Haslev brygges der. I hvert fald når der ikke er alt for 
travlt på jobbet som application manager, for Knud 
Røgilds har en passion for øl.

”Jeg har altid skabt en masse ting selv. Ristet 
kaffe og lavet is for eksempel. Men for fem år siden fik 
jeg idéen til at brygge øl, og så satte jeg mig ellers ned 
og læste en masse bøger om emnet. Det behøver man 
ikke, men jeg kan godt lide at nørde de ting, jeg dyrker 
som hobby,” siger Røgilds, der hurtigt blev ølbrygger.

”Jeg har lige brygget min bryg nummer 147, og jeg 
synes, det er sjovt at eksperimentere med smagen. 
Mange brygger bare og smager så på, hvad det er 
blevet til, men jeg går den anden vej. Jeg laver mange 
gentagelser og satser på at ramme den rene smag af 
den type øl, jeg gerne vil frembringe,” siger hjemme-

bryggeren, som har sit bryggeanlæg stående i køkke-
net. Det fylder ikke mere end en henkogningsgryde på 
60 centimeter i højden og 40 centimeter i diameter.

Smagen er bedre
Danskerne er blevet vilde med at brygge selv. For et årti 
siden anslog eksperter på øl-området, at cirka 10.000 
mennesker selv kogte gær og humle derhjemme. I dag 
har det tal rundet 50.000 danskere. Det forstår hjem-
mebrygger Knud Røgilds godt.

”Det, man laver selv, smager ganske enkelt bedre. 
Jeg har kolleger i England, som gør det for at få billige 
øl, men herhjemme er det mere smagen, det kommer 
an på. Som hjemmebrygger kan du eksperimentere 
langt mere end bryghusene, for hvis du laver lort i det, 
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Kom i 
gang med 
at brygge 

selv 

3 GODE RÅD FRA 
KEN THØGERSEN 

FRA HJEMMEBRYG-
GEREN.DK

SÆT DIG IND 
I SAGERNE

”Der findes nogle 
enkelte kurser, og 
ellers er der aften-
skolekurser. Men 

man kan også finde 
gode videoer på 

nettet.” 

FÅ NOGET 
ORDENTLIGT 

UDSTYR
”Der er to måder at 
brygge på. Enten 

som ekstrakt, hvilket 
vil sige en gang si-

rup, et opkog og no-
get gær i en gryde. 
Men jeg vil helt klart 
anbefale ”all grain”-

måden med malt 
og gær. Det kræver 
bryggeudstyr. For 

4.700 kroner er du i 
gang, og så skal du 
faktisk kun investere 

i ingredienser og 
flasker derfra.”

LAV ET  
HERREARRANGE-
MENT UD AF DET
”99 procent af alle 
danske hjemme-

bryggere er mænd, 
og derfor vil jeg helt 

klart anbefale, at 
man gør noget ud 

af brygningsdagen. 
Man kan være to-tre 
gutter, der deler et 

anlæg, for det tager 
et par timer at få det 
hele op at køre, og 

så kan man jo hygge 
sig med lidt god 

mad og øl imens.”

Hjemmebryggeri Tendenser

så er det bare 300 kroner ud af vinduet. Men et mikro-
bryggeri mister mere end 10.000 kroner, hvis de fejler, 
så vi hjemmebryggere kan satse mere end dem,” siger 
Røgilds.

Han ser hjemmebryggerne som en slags pionerer.
”Det starter i køkkenerne, når der skal udvikles nye 

smagsvarianter. For tiden er tendensen, at øllene skal 
være sure. Det bryder jeg mig nu ikke om. Hvis noget 
skal smage af eddike, så foretrækker jeg ren eddike, 

Knud Røgild har vundet priser for 
sine ølsmage.

En øl er ikke bare en øl for en 
feinschmecker.

Knud Røgild med en pose valset 
bygmalt. Malten åbner skallerne op 
og giver vandet adgang til stivelsen 
og enzymerne inde i maltkernerne.

men jeg brygger jo bare noget andet. I øjeblikket sker 
der virkelig meget i USA. Vi ser en New England IPA 
komme på markedet. Den har rigtig meget humle og 
smager af alt fra mango til appelsin. Øllene rykker hele 
tiden i nye retninger, og det er hjemmebryggerne, der 
skaber udviklingen.”

Brombær i laboratoriet
Det er også USA, Knud Røgilds skeler til, når han 
skal have inspiration. Han kan til nød godt finde på at 
købe en øl fra Amager Bryghus eller Midtfyns Bryghus, 
eftersom smagene her også er nye og anderledes. Men 
egentlig vil han helst udfordre de andre hjemmebryggere 
og sig selv til at blive bedre. Som da han for tre år siden 
indsendte sin egen American Pale Ale til Danmarksme-
sterskaberne i ølbryg – og vandt.

”Men det synes jeg egentlig mere siger noget om, 
hvor lavt niveauet var dengang,” siger Røgilds og 
fortsætter:

”Jeg ville ikke kunne vinde med den øl i dag, for det 
går stærkt i øjeblikket, når vi taler om hjemmebrygning. 
Når flere og flere først har 10-15 brygninger bag sig, så 
begynder de at eksperimentere. For eksempel går de 
ud i naturen og tager brombær med hjem, som så kan 

komme i en stout (en af de mørkeste ølty-
per, der findes, red.). Det er en sjov hobby 
at have, men det er også et laboratorium, 
hvor man sætter 20 timer af for at få et godt 
resultat.” 

Der eksperimen-
teres ivrigt med 
smagene hjemme 
hos Knud Røgild.
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Tendenser Familie-bofællesskab

 ”Man lærer at 
  blive tolerant, når 
 man bor sammen med 
    folk i forskellige 
    aldersklasser”

 Flere og flere familier flytter sammen på tværs 
  af generationerne. Det er der en økonomisk årsag til, 
men sammenrendene er også en trend, som både 
    rækker tilbage og frem i tiden. 
   CASPER HINDSE   JAKOB HELBIG

D
et gode ved, at vi bor sammen, 
er, at jeg kan tale med min morfar 
om nogle andre ting, end jeg kan 
tale med min mor om. Hvis man 

kommer hjem fra skole og er ked af et eller 
andet, så vil man nogle gange hellere tale 
med ham.” 

Sådan siger 12-årige Milan. Hjemme hos 
hende i København bor både mor Sabeena 
på 46 og morfar Satish på 79. Sådan har 
familielivet set ud i nogle år, og det har både 
fordele og ulemper.

”Af og til kan det være lidt irriterende, når 
man har venner på besøg. Hvis man har brug 
for at sidde i stuen, så kan man sommetider 
blive nødt til at gå ind på værelset i stedet. Til 
gengæld er værelset så også dejligt at være 
på, fordi det ligesom er ens fristed.”

Milans mor inviterede sin far ind i hjem-
met, da han blev for syg til at kunne klare sig 
selv.

”Det var den helt rigtige beslutning. Min 
far har fået det bedre af det, og hverdagslogi-
stikken er blevet nemmere. Selvfølgelig er der 
dage, hvor man ikke gider gå op og ned ad 
sin far, men til gengæld kan jeg se, hvordan 
hans tilstedeværelse er positiv for min datter. 
Man lærer at blive tolerant, når man bor sam-
men med folk i forskellige aldersklasser,” siger 
Sabeena Sareen.

Altid nogen hjemme
Den københavnske families boform er del 
af en større tendens. Ifølge en analyse fra 
Nybolig var der i 2013 godt og vel 190.000 
husstande, som husede mere end en klassisk 
familiekonstruktion. I 2017 var det tal helt 
oppe på 225.000. En stigning på 19 procent. 
Denne tendens forstår Sabeena Sareen godt, 
at vi har set herhjemme.

”Det er dejligt at vide, at der altid er no-
gen, når man kommer hjem, og som mor er 
det rart at se, hvordan Milan kan bruge os på 
forskellige måder. Det er en gave for hende at 
bo på den her måde, fordi hun ikke altid hører 
efter, hvad jeg siger – men hvis bedstefar har 
brug for hjælp, så står hun der straks. Jeg er 
selv vokset op uden bedsteforældre, og det 
er fedt at kunne give sine børn muligheden 
for at være tæt på ældre mennesker.”

Imidlertid drømmer Sabeena Sareen ikke 
om, at dørene i lejligheden skal stå på vid 
gab.

”Vi har hvert vores værelse, og når man 

” Man skal have et tæt forhold, 
og man skal være rigtig gode 
venner, hvis det skal lykkes.”  
Sabeena Sareen, 46 år

”
som jeg både er mor og datter i hjemmet, er 
det også godt, at kunne komme lidt væk. Jeg 
har en kæreste, og ham er jeg tit hos,” siger 
Sareen.

For hendes far føles det godt at bo sam-
men med sine to yngre familiemedlemmer.

”Forholdet til min datter og mit barnebarn 
bliver naturligvis tættere, når vi bor sammen. 
Samtidig føler jeg mig mere tryg på denne 
måde, og hverdagen bliver generelt nem-
mere,” siger Satish Sareen, der faktisk kun 
kan se én ulempe:

”Af og til bliver jeg nødt til at dele fjernsy-
net med dem,” griner han.

Finanskrise og indflydelse udefra
Ifølge sociolog og fremtidsforsker ved Institut-
tet for Fremtidsforskning, Anne Dencker 
Bædkel, ligger der samfundsmæssige årsa-
ger bag generationernes rykken sammen.

”Finanskrisen pressede økonomien for 
mange familier, faktisk er antallet af danske 
familier, der bor sammen med svigerforæl-
drene, steget med hele 27 procent siden 
finanskrisen. Samtidig har vi oplevet en 
indvandring til Danmark. Her er der er langt 
større tradition for, at man bor sammen med 
de ældre i familien,” siger hun.

Det handler dog også om omsorgen for 
de ældre og for børnene.
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Familie-bofællesskab Tendenser

BLÅ BOG
Sabeena Sareen, 46 år

Milan Sareen, 12 år
Satish Sareen, 79 år
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”I fremtiden vil familierelatio-
ner blive det største status-
symbol, og opmærksom-
heden omkring de yngste 
medlemmer vil bestemt ikke 

aftage. Derfor er det logisk, at man rykker sammen på 
nye måder,” siger Anne Dencker Blædel og fortsætter:

”Vores forestilling om kernefamilien er i opbrud. 
Den ideelle familie har været erklæret død i årtier, men 
kernefamilien som superstatus bliver også udfordret. 
Når man flytter sammen på tværs af generationerne, 
viser man åbenhed og tolerance.”

Opmærksomhedens tid
Det betyder dog ikke, at den klassiske bolig med far, 
mor og børn er helt ude. Mere end halvdelen af de 
danske familier består i dag af forældre af hvert sit 
køn og med et eller flere børn, viser tal fra Danmarks 
Statistik. Men tanken om, at familien er en dynamisk 
størrelse med plads til alle aldersgrupper og sammen-
sætninger, vil uden tvivl sætte sit præg på fremtidens 
familierelationer, forklarer Anne Dencker Bædkel:

”I Danmark får vi færre børn, men der kommer til 
gengæld flere singleforældre. Forestillingen om, at 
der skal en far og en mor til, er simpelthen forældet, 
og vi vil se, at bedsteforældrenes indtog i småbørns-
familierne kun er første skridt i udviklingen. Snart vil 
singleforældrene flytte sammen, og så kommer det 
næste ryk med vennepar.”

Den udvikling lyder måske velkendt. For hvad er 
forskellen på 1970’ernes kollektiver med fælles-
spisning, joints og havearbejdsdage, og nutidens 
tendens?

”Forskellen er ikke stor, men tankegangen er 
anderledes. Der er en del praktik i den moderne trend. 
Det er smart, at flere kan hente og bringe børnene, for 
i modsætning til tidligere er det lige netop dem, der er 
i centrum. Det er på mode at give ungerne opmærk-
somhed, og den tendens vil kun fortsætte. Derfor er 
det også smart at invitere bedsteforældrene indenfor. 
De kan jo være med til at øse af opmærksomheden til 
de yngste,” siger Anne Dencker Bædkel.

Gør én glad
Hos familien Sareen i København kan mor Sabeena 
nikke genkendende til, at hverdagen sommetider har 
nemmere ved at gå op, når man er tre.

”Jeg ved ikke, om vi fortsætter med denne bolig-
form i mange år frem, men lige nu fungerer den godt, 
fordi vi forstår at give hinanden plads og ikke mindst 
at hjælpe hinanden. Jeg vil dog også sige, at når man 
er ”den midterste”, som jeg er, så er man virkelig me-
get på. Man får et ekstra ansvar, fordi man skal hjælpe 
sin datter med mange forskellige ting, men også sin 
far med mange tekniske sager såsom e-boks,” siger 
Sabeena Sareen, der nu ikke vil tøve med at anbefale 
boformen:

”Man skal have et tæt forhold, hvis det skal lykkes. 
Men hvis man har det, så er der virkelig mange fordele 
ved at bo sammen på denne måde. Det eneste 
reelle minus er vel, at min far alt for ofte får lov til at 
bestemme over fjernsynet. Men så må Milan og jeg jo 
bare bruge iPads i stedet. At kunne se sin far og dat-
ter hver dag og ikke mindst opleve deres indbyrdes 
relation er noget, der gør én glad.” 

Det skal du 
overveje, inden 

du flytter 
sammen med 

familien

Sæt grænser 
for fællesskabet

Beslut jer for, om I spiser 
sammen dagligt, om I 

har en fælles stue og om 
I måske ikke skulle finde 
et hjem med mere end et 

enkelt badeværelse.

Vurder, om 
der skal være 
fællesmøder

Ja, det lugter måske lidt 
af rundkreds og søndags-

snobrød, men det er 
vigtigt at have en måde 

at afstemme ugens 
forventninger på. Husk 
at det også skal være 

praktisk at bo sammen.

Få afklaret de 
 faste udgifter

Tænk over, hvordan 
I betaler for el, vand 

og varme. I dag er det 
muligt at få bimålere, 
så elselskaberne kan 

afgøre, hvem der bruger 
hvad. Dermed undgår 

man unødige konflikter. 

Gør det klart, hvem 
der har forkøbsret
Selvom det kan virke 

som verdens bedste idé 
at flytte sammen, er det 
alligevel vigtigt at skrive 
ned, hvem der har for-

købsret på boligen, hvis 
I engang skulle finde på 
flytte fra hinanden igen.

Kilder: Bolius og Ældresagen

Tendenser Familie-bofællesskab

Den eneste ulempe ved 
at bo tre generationer 
sammen er ganske lille: 
kampen om remoten.

” Forestillingen om, at der skal en 
far og en mor til, er simpelthen 
forældet.”  
Anne Dencker Bædkel, fremtidsforsker
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E
t familiekollektiv. Sådan kan man 
nok bedst beskrive den måde, 
skuespiller Peter Mygind og perfor-
mance- og kommunikationscoach 

Lise Mühlhausen bor på. Parret flyttede ind i 
stuen i en stor villa for efterhånden en del år 
siden. En dag hørte de, at overboen skulle 
rykke ud, og så sagde de haps og sørgede 
for, at Lises mor kunne flytte ind.

”Peter er altid kommet rigtig godt ud af 
det med min mor, og i dag er vores ældste 
søn og hans kæreste også flyttet ind i villaen 
med deres lille datter. Så nu er det et familie-
hus,” fortæller Lise Mühlhausen.

Med svigermor på loftet

Familie-bofællesskab Tendenser

” Folk spørger ofte, hvorfor vi 
dog har ladet familien flytte 
ind, men som jeg ser det, er 
det fantastisk.” 
Peter Mygind

Et klart tilvalg
Det kunne måske lyde som om, det er den 
rene idyl med store fællesrum, der hersker hos 
Mühlhausen og Mygind. Men faktisk er det tre 
separate boliger, som familien råder over.

”Folk spørger ofte, hvorfor vi dog har ladet 
familien flytte ind, men som jeg ser det, er det 
fantastisk. Vi har selvfølgelig ikke noget imod, 
at der bor mennesker, vi ikke kender, men 
hvis familien kan være lige i nærheden, så er 
det kun en fordel. Det er helt klart et tilvalg,” 
siger Peter Mygind, der kalder det ”en gave” 
at bo så tæt på svigermor Tove:

”Tove bruger mange timer om dagen i 

haven, og den eneste disputs, vi har haft, har 
været om, hvem der skulle slå plænen, fordi 
vores sønner også skulle være en del af det. 
Men nu har vi anskaffet os en robotplæne-
klipper, og så er den ligesom klaret!”

Samtidig giver de tætte familierelationer 
nogle klare fordele, forklarer Mygind:

”Det er også en gave for Lise og mig at 
bo så tæt på vores barnebarn, Rosa, som 
kun er et halvt år. Vi vil jo hellere end gerne 
passe hende, og det giver vores søn Julius 
og hans kæreste Stine mulighed for at gå ud 
og spise eller tage en tur i biografen. Det er 
rent win-win.”

Lige i nærheden
Lises mor spiser nærmest dagligt nede i stueeta-
gen hos Peter og Lise, som stadig også har deres 
anden søn, Valdemar, boende hjemme. Det gør, 
at hele familien kan vende verden med forskellige 
perspektiver, fordi aldersforskellene er store. 

I begyndelsen var der nu også fællesmø-
der, hvor reglerne for familiebofællesskabet 
lige skulle bankes på plads.

”Min mor er meget ligefrem, og hun trasker 
gerne igennem en lejlighed med en malerspand 
og går i gang. Så der skulle lige sættes nogle 
grænser,” siger Lise Mühlhausen, som også 
oplevede, at hendes ældste søn gerne ville 
have klare rammer, da han flyttede ind med 
kæresten på første sal:

”Julius gjorde det meget klart, at han ikke 
var flyttet hjem igen. Men egentlig er det ikke 
mere kompliceret, end at man bare lukker 
døren, og med tiden har alle lært, at man ikke 
går ind, før man har banket på.”

Familien er overbevist om, at samværet på 
tværs af generationer skaber glæde. Som Peter 
Mygind siger det:

”Vi ser hinanden helt naturligt, og det er 
jo dejligt, at man ikke skal planlægge det. 
Familien er hele tiden lige i nærheden.” 

BLÅ BOG
Lise Mühlhausen, 51 år

Peter Mygind, 54 år
Tove Mühlhausen, 76 år

Waldemar Mygind, 19 år
Julius Mygind, 26 år
Stine Winther, 31 år

Rosa, ½ år

Peter Mygind og Lise Mühlhausen bor under samme tag som både deres børn, 
barnebarn og ikke mindst Lises mor. Det betragter parret som en gave.

CASPER HINDSE   JAKOB HELBIG
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Tendenser Robusthed  

R
obusthed. Et af tidens store buzz 
words. Et ord, der smager af 
overskud, selvtillid og en ubrydelig 
skal, som kan afværge alle omver-

denens udfordringer som et effektivt panser. 
I en tid, hvor det moderne menneske 

forsøger at følge med teknologiens frembru-
sende lokomotiv, er de ni bogstaver kommet 
på dagsordenen, både nationalt og interna-
tionalt. I USA taler man om mental resilience 
som en af nutidens og fremtidens vigtigste 
egenskaber, mens vi i Danmark diskuterer, 
hvordan vi skal forholde os til det populære 
begreb, som arbejdsgiverne i stigende grad 
efterlyser. 

Tendensen er ikke til at tage fejl af. Vores 
robusthed er under massivt angreb. Fra mo-
bilalarmen vækker os om morgenen, til sam-
me telefon slukkes som det sidste, er vi som 
moderne forbrugere koblet op på teknologi. 
Nyhederne tjekkes på mobilen, mails bliver 
sendt og modtaget, og statusopdateringerne 
flyver rundt på platforme som Facebook, Lin-
kedIn, Twitter og Instagram. Notifikationerne 
vælter ind, og kommunikationsstrømmen sy-
nes uendelig. Det stiller konstant krav til vores 
(over)arbejdende hjerne, og det er et alvorligt 
problem, mener underviser, foredragsholder 
og personlig rådgiver Birgitte Dam Jensen, 
der er forfatter til bogen Bevar dig selv – 
robust i en uforudsigelig fremtid.

”Det accelererende samfund vi lever i, ud-
fordrer vores robusthed big time. Robusthed 
er blevet en livskompetence, som er blevet 

”Vi SKAL 
give vores 
hjerner fri”
Det moderne samfund stres-
ser vores hjerner som aldrig 
før, og teknologiens og glo-
baliseringens kompleksitet 
truer med at sende os i en 
faretruende tilstand af stress 
og magtesløshed. Derfor skal 
vi træne vores robusthed. Ved 
at øve os.

JOHAN LYNGHOLM-BJERGE   ISTOCKPHOTO
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Tendenser Robusthed

endnu mere nødvendig, end den nogensinde 
har været,” siger Birgitte Dam Jensen. 

Kognitivt overload
Hvad vil det helt præcist sige at være robust? 
Det er der mange forskellige bud på i den 
offentlige debat. Ofte fortolkes ordet til, at 
man skal kunne udholde rigtig meget, måske 
endda honorere urimelige krav, men Birgitte 
Dam Jensen har en anden definition, som 
bygger på mere end 15 års undervisning og 
træning af mennesker i robusthed. Hun har i 
en årrække desuden været en del af Forsvarets 
uddannelse i gidseloverlevelse.

”Robusthed handler om 
at kunne bevare vores gode 
menneskelige egenskaber, 
når vi er under pres. At kunne 
træffe velovervejede lang-
sigtede valg og være i stand 
til at bevare vores sociale 
kompetencer, selv om vi er 
under pres,” siger Birgitte Dam 
Jensen.

De valg udfordres af en 
hverdag, hvor der er masser 
af pres, og hvor tiden til at 
reflektere, overveje sine beslut-
ninger og ikke mindst give sig 
selv lov til at puste ud, er en 
knap ressource. Afkoblingen 
fra lyntogets hurtige skinner 
er fuldstændig afgørende for 
evnen til at træffe de valg, der 
former det robuste menneske. 
Problemet er bare, at det ofte 
føles umuligt at tage det nød-
vendige sporskifte, når tilværel-
sen kører med tophastighed.

”I den vestlige verden har 
vi nogle trætte hjerner, hvor 
vi ikke har sukkerstof nok, 
og hvor nervebanerne er for 
slidte. Det ser vi blandt andet 
ved, at folk bliver kidnappet 
af deres følelser. De kan lige 
pludselig falde sammen og 
begynde at græde, eller de kan blive helt 
ekstremt aggressive. Det sker på grund af en 
træt hjerne, der mangler evnen til at træffe 
valg. Hjernen bliver simpelthen udsat for alt 
for mange forstyrrelser og alt for meget infor-
mation,” fortæller Birgitte Dam Jensen.

Truende magtesløshed
Ifølge forfatteren og foredragsholderen er den 
menneskelige hjerne slet ikke gearet til en 
verden, hvor globaliseringen og teknologien 
har taget over, og kompleksiteten dermed er 
øget voldsomt. En spade er ikke længere en 
spade. For hvad nu, hvis den er fremstillet af 
børnearbejdere i Bangladesh? Er æblerne fra 

grønthandleren nu også økologiske? Støtter 
jeg mon et korrupt medicinalfirma i den arabi-
ske verden, hvis jeg køber markedets nyeste 
farmaceutiske produkt?

”Det kan være utrolig svært at regne ud, 
hvilke konsekvenser der kan komme ud af 
ens beslutninger. Det udfordrer vores robust-
hed, fordi robustheden hænger sammen med 
de valg, som vi mener er de bedste. Hjernen 
trives bedst med et simpelt forhold mellem år-
sag og virkning, men det er blevet meget svært 
at gennemskue,” forklarer Birgitte Dam Jensen. 

Når vi ikke forstår verden, kan vi opleve, 
at vi har svært ved at påvirke 
den. 

”Så er vi tæt på en følelse 
af magtesløshed, og den er 
robusthedens fjende nummer 
ét. Hvis der er noget, som 
kan ødelægge menneskers 
robusthed, så er det, hvis man 
begynder at tænke, at man 
lige så godt kan give op. Så 
resignerer vi, og så bliver vi 
for alvor syge og stressede,” 
opsummerer Birgitte Dam 
Jensen og understreger, at det 
derfor er tvingende nødvendigt 
at give sig selv tid til at stoppe 
og reflektere.

”At være robust er at sige 
til sine omgivelser, at man har 
brug for tid til at tænke sig om. 
Vi tror, vi skal træffe beslutnin-
ger ligesom en computer, men 
det hverken kan eller skal vi. Vi 
SKAL give hjernen fri.”

Robusthed kan trænes
De fleste mennesker har 
oplevet eller vil opleve perioder, 
hvor tankerne løber løbsk. 
Hvor arbejdspresset eller frem-
tidsperspektiverne pludselig 
virker uoverskuelige at hånd-
tere. Derfor er det en god idé 
at forberede sig på de svære 

tider gennem træning. For robustheden kan 
trænes. Det kræver bare, at man selv opsøger 
presset og øver sig i at håndtere det.

”Robusthed handler om at have et koldt 
hoved og et varmt hjerte, når man er presset. 
Det kan vi lære ved at bestræbe os på lige 
netop det, når vi står i de pressede situa-
tioner. Vi kan ikke lære det teoretisk. Vi kan 
forstå det teoretisk, men vi er nødt til at gå 
ud i verden og finde noget pres, og så skal vi 
øve os på det, når vi står i situationen. På den 
måde er det lidt ligesom at tage et kørekort. 
Du kan bestå teorien, men du bliver nødt til at 
sætte dig ud i bilen for at lære at køre,” siger 
Birgitte Dam Jensen. 

Sådan 
træner 
du din 

robusthed 

SØVN 
Sørg for at få syv-otte 

timers søvn hver nat. Når du 
sover dybt, bliver din hjerne 

gennemskyllet af væske 
fra rygsøjlen og renset for 
giftstoffer. Det giver dig 

energi, hvilket er afgørende 
for robustheden.

MOTION 
Motion kan hjælpe mod 
stress og depression og 
være med til at beskytte 

hjernen. Motioner gerne 30 
minutter om dagen.

VEJRTRÆKNING 
Benyt dig af vejrtræknings-
øvelser. Bevidst vejrtræk-

ning kan styrke robustheden 
i pressede situationer. 

AFKOBLING 
Øv dig i at slappe helt af. 
Eksempelvis med medita-

tion. Sørg for at kunne koble 
dig helt af teknologien. 

Kilde: Bogen Bevar dig selv 
– robust i en uforudsigelig fremtid

Et robust 
fundament 

består af
EVNER 

Alt, hvad du vil kunne 
gøre under pres, skal du 
lære i hverdagen. Man 
kan ikke lære nyt, når 
man er under pres. Så 

trækker vi kun på det, vi 
har. Derfor er det vigtigt 
at oparbejde evnerne, 
mens der ikke er pres.

RELATIONER 
Der er ikke noget, der 

tapper et menneske for 
energi som mangel på 
relationer eller dårlige 

relationer. Hvis man skal 
have ressourcer i sig, 

så skal man have nogle 
ordentlige relationer.

ET STABILT LIV 
De basale ting skal være 
okay. Ligger vi hver nat 

og bekymrer os over 
vores økonomi, så er det 
svært at holde hovedet 
koldt næste dag. Man 

bliver slidt af at have et 
livsfundament, der 

er ustabilt eller  
utilfredsstillende.
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Frygt for global handelskrig og politisk turbulens har gjort 
første halvår til en mere urolig affære på de finansielle marke-
der end håbet.
  ISTOCKPHOTO.COM

E
fter en turbulent begyndelse på året 
kunne man have håbet på en lidt 
mere rolig afslutning på halvåret, 
men sådan skulle det bestemt ikke 

gå. De første seks måneder var således også 
præget af betydelig uro og store udsving på 
de finansielle markeder, hvor især frygten 
for en eskalerende global handelskrig stjal 
overskrifterne og satte sit præg på markeds-
udviklingen. Der var ellers kommet en smule 
ro omkring spændingerne mellem USA og 
Kina på handelsområdet efter en stribe for-
handlingsrunder. Det blev dog hurtigt kastet 
overbord, efter at Donald Trump og det Hvide 
Hus gjorde alvor af truslen om at indføre 
straftold på varer fra både EU og Kina, som 
hurtigt svarede igen med modforanstaltnin-
ger. Dette fik igen USA til at true med endnu 
flere sanktioner – blandt andet på bilområdet 
– et område, som er helt centralt for EU. En 
omfattende handelskrig vil potentielt have se-
riøse konsekvenser for den globale økonomi 
- både EU og Kina har advaret om risikoen 
for en global recession - og frygten for at 
dette scenarie kan udspille sig medvirker til at 
dæmpe investorernes risikoappetit. 

Fornuftig økonomi i USA
På den økonomiske front viser USA sig 
fortsat fra en fornuftig side, og inflationen og 
lønningerne er således stigende. Det har fået 
den amerikanske centralbank til som ventet 
at sætte renten i vejret for anden gang i år, og 
meget tyder på to yderligere renteforhøjelser 
inden årets udgang. 

De amerikanske renter steg i begyndel-
sen af året, men har siden tabt lidt af pusten 
igen i takt med de øgede bekymringer over 

udsigterne for den globale økonomi. Det 
skal i parentes også nævnes, at Donald 
Trump gennemførte sit historiske møde 
med Nordkoreas leder, uden at der dog 
kom noget banebrydende nyt frem omkring 
Nordkoreas fremtid, og begivenheden havde 
derfor ikke den store effekt på de finansielle 
markeder.

Stabil vækst i Euro-området
I Euro-området var der fortsat en del bekym-
ring om, hvorvidt vækstafmatningen i årets 
første måneder måske ikke var af helt så 
midlertidig karakter. De økonomiske nøgletal 
har dog på det seneste tegnet et nogenlunde 
stabilt billede af den økonomiske vækst, men 
stadig i et noget lavere tempo i forhold til 
udviklingen sidste år. 

Den Europæiske Centralbank (ECB) lød 
da heller ikke alt for bekymret og annonce-
rede, at den vil afvikle sit obligationsopkøbs-
program ved udgangen af 2018. Samtidig 
lover ECB, at den tidligst vil hæve renten efter 
sommerferien næste år. Dette har medvirket 
til at trække obligationsrenterne ned i Dan-
mark og Tyskland, som nu er under niveauet 
ved årets begyndelse. 

Med til historien om de lave renter hører 
dog også udnævnelsen af den populisti-
ske regering i Italien, der medførte fornyet 
bekymring over landets tilhørsforhold til EU. I 
det hele taget knirkede EU-samarbejdet lidt 
mere i sine fundamenter, hvor vi kan nævne 
en væltet regering i Spanien, fortsat ingen 
aftale om Storbritanniens udtræden af EU og 
en regeringskrise i Tyskland, der har sendt 
immigrationsspørgsmålet i EU øverst på 
dagsordenen. 

BETYDELIG 
URO I FØRSTE 
HALVÅR
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Donald Trump og det 
Hvide Hus har indført 
straftold på varer fra 
EU og Kina. Det har 

skabt frygt for en 
global handelskrig.
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konsekvent på de amerikanske tiltag, og selv 
om vi ikke vurderer, at det vil udvikle sig til 
en handelskrig, har konflikten potentiale til at 
skabe en negativ påvirkning af markederne. 
Ud over handelskonflikten har fortsat sti-
gende oliepriser tysk regeringskrise omkring 
flygtningepolitikken, et Brexit, hvor Storbritan-
nien tilsyneladende ikke har gjort op med sig 
selv, hvad det indebærer, og en ny Italiensk 
regering, som vil gentænke landets politiske 

Aktier
På trods af en stærk global økonomi og ge-
nerelt stigende indtægter i virksomhederne, 
tiltrækker en eskalerende handelskonflikt og 
øget politisk turbulens sig mere opmærksom-
hed hos investorerne. Halvåret har således 
været præget af en del uro på de finansielle 
markeder, hvor specielt aktier i Latinamerika 
og Asien har været hårdt ramt.

Overordnet set har aktiemarkederne givet 
et pænt afkast i første halvår 2018, men 
afkastet dækker over store udsving mellem 
de enkelte måneder og mellem de enkelte 
aktieregioner. Således steg amerikanske 
aktier med hele 5,4% målt i DKK, hvori-
mod Latinamerika faldt med 8,5% i samme 
periode. Samlet steg det globale indeks med 
2,6% for halvåret. Det er specielt Emerging 
Markets, som er blevet ramt af uro. Handels-
konflikt, stigende USD og stigende amerikan-
ske renter er en dårlig cocktail for de fleste 
Emerging Markets lande som er afhængige af 
fri adgang til de købestærke forbrugere i USA 
og Europa, og samtidig har finansieret sig 

globalt i obligationer udstedt i USD.
  Som før nævnt har en række begiven-

heder 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, hvor langt Donald Trump er villig til at gå i 
bestræbelserne på at skabe mere gunstige 
vilkår for amerikanske virksomheder. Indtil 
videre har både EU og Kina dog reageret 

“ Afkastet dækker over store 
udsving mellem de enkelte 
måneder og mellem de 
enkelte aktieregioner.”

AKTIEINDEKS 2018

Første halvår 2018 samt forventninger
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 DANMARK           EUROPA           FJERNØSTEN           LATINAMERIKA           NORDAMERIKA         VERDEN

En ny italiensk regering, som 
blandt andet vil gentænke 
landets EU-politik, har været 
medvirkende til en nedsat 
finansiel risikoappetit. 
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Lige nu afventer hele verden, 
hvor langt Trump vil gå i sine 

bestræbelser på at skabe mere 
gunstige vilkår for de amerikanske 

virksomheder.
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miljø, herunder EU-politikken, alt sammen bi-
draget til mindre risikoappetit på de finansielle 
markeder.

Det forventes på ovenstående baggrund, 
at globale aktier fortsat kan levere positive 
afkast i 2. halvår 2018, om end det må for-
ventes at være under et historisk gennemsnit.

Afkastet på det globale aktiemarked 
(MSCI World AC Index) forventes at blive på 
mellem 3% til 8% for hele 2018.

Obligationer   
Rentemarkederne reagerer på den mindre 
risikoappetit ved at sende investorer over i de 
mest sikre obligationer. Dette betyder, at den 
danske 10-årige statsrente en kort over-
gang var under 0,30%, og at stort set hele 
nettoudstedelsen af danske realkreditobliga-
tioner i maj er blevet opkøbt af udenlandske 
investorer. 1/3 af den totale mængde fastfor-
rentede konverterbare obligationer er således 
nu på udenlandske hænder. Obligationstyper 
med højere risiko har omvendt haft det svært. 
Virksomhedsobligationer med høj kreditrisiko 
og statsobligationer fra Emerging Markets-
lande har givet negativt afkast i 2018, hvorfor 
der således ikke er opnået nogen betaling for 
den påtagne højere risiko.

Den amerikanske centralbank (FED) 
fortsætter en normalisering af renten. Der 

er udsigt til to renteforhøjelser mere, så de 
kommer op på totalt fire forhøjelser i år. FED 
Funds Rate forventes derfor at komme op i 
intervallet 2,25-2,5% inden årets udgang. 

ECB’s chef Mario Draghi har ligeledes 
været tydelig i sin kommunikation omkring 
den europæiske pengepolitik. Modsat USA 
har det lange udsigter, før den styrende rente 
bliver sat op. Opstramning af pengepolitik-
ken sker i første omgang ved en afvikling af 
obligationsopkøbsprogrammet, som ventes 
afsluttet ved udgangen af året, og først 
derefter kan renteforhøjelser komme på tale. 
Obligationsmarkedet reagererede omgående 
på ECB’s udmelding med faldende renter; og 
det blev kun yderligere forstærket i forbin-
delse med valget i Italien, som førte til en ny 
EU-kritisk regering bestående af Femstjerne-
bevægelsen og Lega. 

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

RENTESPÆND MELLEM 2-ÅRIG OG 10-ÅRIG DANSK STATSOBLIGATION 2018

“ Obligationsmarkedet 
reagererede omgående 
på ECB’s udmelding med 
faldende renter.”
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Ifølge ECB har det 
lange udsigter, før den 
styrende rente i den 
europæiske pengepolitik 
sættes op.
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Din formuefordeling

Hvilke tanker og analyser foretager vi i 
Handelsinvest, inden vi køber værdipapirer 
for de midler, vore investorer placerer hos os? 
Det findes der ikke noget kort svar på, men 
vi vil denne gang rette lidt fokus på at forklare 
en af de overordnede tanker og analyser – 
nemlig den tematiske investeringstilgang.
Vi tror på, at vi i vore aktivt forvaltede aktie-
fonde kan skabe merafkast ved at identificere 
forandringer – Tema’er – der kan gøre en 
forskel.

Et tema er et afgrænset område, som 
forventes at have højere – eller lavere – afkast 
end fondens benchmark over en længere 
periode. Så det drejer sig ikke kun om tilvalg, 
men også fravalg af temaer.

I den tematiske investeringsproces starter 
vi med at identificere potentielle temaer, 
efterfuldt af en analyse af temaet i forhold til 
fondens benchmark. Efter udvælgelsen af 
temaet foretages en traditionel analyse af 
alt, der kan påvirke en virksomhed, samt en 
analyse af den enkelte virksomhed. Investe-
ringsprocessen afsluttes med en analyse af 
betydningen for den samlede porteføljekon-
struktion, for eksempel afdeling Nordamerika.

Som eksempel på et tema kan nævnes 
den demografiske udvikling, hvor voksende 
befolkningsgrupper, aldrende befolkninger i 
den udviklede del af verden og den globale 
urbanisering påvirker en række sektorer. 
Som et andet tema kan nævnes ændringer i 
livsstile, hvor turisme, underholdning og sund 
livsstil ligeledes ændrer forbrugsmønstre og 

dermed selskabers indtjeningspotentiale. 
Samlet kan man meget kort sige, at vi 

investerer i virksomheder, der gør det godt 
inden for de temaer, som vi har vurderet, vil 
være med til at gøre en indtjeningsforskel på 
kortere og længere sigt.

Afdelingerne, der startede for cirka 1,5 år siden, klarer sig fortsat fint og har ikke ændret i 
fordelingen mellem aktier og obligationer siden 31.12.2017 og har dermed fortsat cirka 10% 
aktier i afdeling Defensiv 10 (mindst risikovillighed) og op til ca. 80% aktier i afdeling Offensiv 80 
(maksimal risikovillighed). Afkastene er ÅTD pr. 30.06.2018 på niveau med benchmark, og det 
betyder afkast på:

Tematisk investeringstilgang 

Mix-afdelinger

Fordeling  
mellem aktier  
og obligationer 
pr. 30.06.2018 i mix-afdelinger

 

DEFENSIV 10
 Aktier 10%
 Obligationer 89%
 Kontanter m.v. 1%

DEFENSIV 10  0,27%

DEFENSIV 30  0,72%

OFFENSIV 60  1,57%

OFFENSIV 80  2,11%

DEFENSIV 30
 Aktier 30%
 Obligationer 69%
 Kontanter m.v. 1%

OFFENSIV 80
 Aktier 80%
 Obligationer 19%
 Kontanter m.v. 1%

Afdelingerne, der startede for 1,5 år siden, er en blanding mellem 
aktier og obligationer

Alle afkast er opgjort efter omkostninger. Siden afdelingernes start er alle fire afdelinger fortsat 
foran deres benchmark.
Om du som investor skal vælge den ene eller den anden afdeling eller måske en helt 3. løsning, 
afhænger af den samtale, du altid bør tage sammen med din rådgiver i banken.

Investeringsunivers

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Tema

Vores fokusområde

OFFENSIV 60
 Aktier 60%
 Obligationer 39%
 Kontanter m.v. 1%
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AFDELING Halvår 2018 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år

Afkast Afkast Afkast Afkast Afkast Afkast

OBLIGATIONER

Danske Obligationer 0,3 1,8 8,1 11,9 24,3 43,5

Højrentelande -6,0 -7,7 1,1 1,5 8,3 36,8

Virksomhedsobligationer -0,1 0,7 4,1 11,0

AKTIER

Verden 1,4 8,3 20,8 62,5 110,3 117,0

Europa 1,8 3,8 6,9 40,2 63,1 57,9

Nordamerika 6,8 12,8 27,6 107,5 180,8

Fjernøsten -2,2 11,0 34,7 86,3 107,6 140,3

Norden 3,6 5,0 19,8 75,2 84,8 109,3

Danmark 0,3 1,4 32,7 146,3 200,6 233,4

Latinamerika -18,0 -11,7 -6,1 -15,1 -19,4 -5,7

Kina 0,3 15,2 27,3 111,5 97,0 127,8

MIX

Defensiv 10* 0,3 2,2

Defensiv 30* 0,7 3,7

Offensiv 60* 1,6 5,5

Offensiv 80* 2,1 7,4

Investorernes afkast

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

VERDEN

1,4

DANMARK

0,3

EUROPA

1,8

NORDEN

3,6

KINA

0,3

FJERNØSTEN

-2,2
LATINAMERIKA

-18,0

NORDAMERIKA

6,8



356.000
Kilometer er den målte længde af 

verdens samlede kystlinje ifølge CIA 
World Factbook, baseret på cirka 250 
lande og territorier. Der er dog ikke ét 

samlet, anerkendt tal.
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7.314   
Er længden af Danmarks 
kystlinje, målt i kilometer. 
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16,68
Meter højt var det højeste sandslot, 

der nogensinde er blevet bygget. 
Det sandige slot blev bygget i 

Duisburg i Tyskland i 2017.

50
Kilometer er det længste, du 

kommer til at gå, køre eller 
cykle for at nå til stranden i 
Danmark – uanset hvor du 

befinder dig.

168
Lastvogne fyldt med sand 
tog det at levere nok til at 

slå sandslot-rekorden.

10.685   
Så mange strande har 

Australien. Det betyder, at det ville 
tage 29 år at besøge dem alle, 

hvis du besøgte én om dagen.

Strande Verden i tal
Handelsinvest august 2018



VI AFHOLDER TRE ARRANGEMENTER:

Onsdag den 26. september 2018 kl. 17.00, KolleKolle Konferencehotel, Værløse

Torsdag den 27. september 2018 kl. 17.00, Koldkærgård Hotel & Konferencecenter, Århus N

Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 18.00, MCH Herning Kongrescenter, Herning

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: +45 9712 3355 | INFO@HANDELSINVEST.DK | HANDELSINVEST.DK

Tilmeld dig 

GRATIS
arrangement

I Handelsinvest vil vi gerne invitere 
vore investorer til

INVESTORARRANGEMENT


