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BADMINTONSTJERNE
VIKTOR AXELSEN

”JEG BLEV
FORELSKET
FØRSTE GANG,
JEG SPILLEDE”
Siden den danske verdensstjerne
fik en ketsjer i hånden første gang,
har han investeret det meste af sin
tid og sine kræfter i sporten.
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TYSKLAND
Covid-19 skubbede til en økonomi, der allerede
lå ned. Tyskland kæmper for sin eksport.

TENDENS

OVERVÅGNING
Big Brother eller sikkerhed?
Sandheden ligger midt imellem.
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HÅNDVÆRK

GIV RESPEKTEN TILBAGE
Uden håndværkere intet samfund.
Mød tre, der er stolte af deres fag.

INDHOLD
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VIKTOR AXELSEN

”JEG GLÆDER MIG TIL AT
SPILLE BADMINTON HVER DAG”

10

Han er kun 26, men han har allerede vundet
adskillige mesterskaber i badminton, lært sig selv
at tale kinesisk og dygtiggjort sig inden for kost og
træning. Om lidt skal han være far.

FOKUS • TYSKLAND

EU’S VIGTIGSTE ØKONOMI
KÆMPER FOR SIN EKSPORT
Allerede inden Covid-19 var Tyskland på
grænsen af recession, og virussen har
ramt især bilbranchen hårdt. Angela
Merkel skal til at tænke kreativt.

16

TEMA • HÅNDENS ARBEJDE

GIV HÅNDENS ARBEJDE
RESPEKTEN TILBAGE
Uden håndværkere, intet samfund.
Mød en skiltemaler, en stukkatør og
en møbelsnedker, der viser, hvorfor
håndens arbejde fortjener respekt.

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

3 LEDER
Status efter et forår i Coronaens tegn
– og farvel til det fysiske magasin.
4 NOTER
Forebyg brand, kriseledelse og lyt til
historien – samt andre nyheder.
14 BIG BROTHER HOLDER ØJE MED DIG
Lever vi i et uhyggeligt overvågnings
samfund, eller gør de mange kameraer
os bare trygge?
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21 HVOR SKAL VI BO EFTER CORONA?
Vores tætte måde at bo sammen på i byen
var upraktisk under Corona, og måske
vil vi i virkeligheden meget hellere bo i
landsbyer, siger fremtidsforsker.

22 FIRE KRISER, DER VÆLTEDE ØKONOMIEN
Corona kommer ind på top-4 over verdenskriser, der
går hårdt ud over økonomien. Læs om den og de
andre tre, der også gik hårdt ud over vores pengepunge.
23 SAMMEN HVER FOR SIG
Vi måtte ikke ses og kramme under Corona,
men så blev vi kreative, for fællesskab vil vi have.
26 MARKEDSUDVIKLING
Markederne rettede sig hurtigt efter første bølge af Corona,
og et opsving forventes.
31 NØGLETAL
Sådan har medlemmernes afkast været i den forløbne periode.
32 VERDEN I TAL
Sjove tal, du ikke vidste, du havde brug for at kende.

LEDER

KÆRE INVESTOR
De fleste nåede lige en vinterferie,
inden alt stod i Corona’ens tegn.

CORONAEN RAMTE OGSÅ FINANSMARKEDERNE
som en lavine, der havde svært ved at stoppe. I
forlængelse af de mange landes individuelle restriktioner og dermed efterhånden også styr på
smittekurverne, vendte finansmarkederne tilbage
til lidt mere normale tilstande. Her ved halvåret
kan vi tørre angstens sved af panden. Det blev ikke
så voldsom en nedtur, som mange frygtede undervejs, men omvendt har vi endnu ikke set konsekvenserne af et forsøg på tilbagevenden til normale tilstande. Mon ikke de fleste fortsat frygter,
at smittekurven igen viser sig fra sin værste side?
For de investorer i Handelsinvest, der valgte
at holde fast i deres investeringer – og det gjorde
langt de fleste – kan der ses tilbage på seks måneder med varierende afkast. Verden knap 2%,
Europa -6%, Nordamerika ca. 0%, Fjernøsten -5%,
Danmark 5% og de blandede afdelinger ca. -3% 0%. Du kan læse mere i dette magasin.
Hvert år på denne årstid drøfter mange den
gamle tese om ”sell-in-may, remember buy-inseptember”. Tesen stammer fra gammel tid og går
på, at der alligevel ikke sker noget, når alle går på
sommerferie. Hvad kommer der til at ske i år, når
alle går på sommerferie og igen mødes i større
forsamlinger eller for første gang i lang tid hopper
på et fly til sydens sol og varme er noget usikkert,

men at sælge værdipapirer på den baggrund er
også forbundet med usikkerhed. Vær tro mod din
risikoprofil, hvis den ellers fortsat er retvisende.
Tag eventuelt en drøftelse med din rådgiver, om
hvad der er det rigtige.
Årets fire planlagte investeringsarrangementer har vi desværre måttet aflyse, så også her har
Coronaen haft en påvirkning, men vi vender tilbage, så snart det igen er sikkert at samles i større
forsamlinger.
Magasinet du sidder med i hånden, er det sidste fysiske af slagsen. Vi tror på, at tiden er til, at
vi alene udsender det digitalt. Derfor er det vigtigt,
at du tilmelder dig vores nyhedsbreve på www.
handelsinvest.dk, hvis du også fremover ønsker
at læse magasinet.
Tilbage er at ønske dig god fornøjelse med
læsning af magasinet, der udover et portræt af
Viktor Axelsen har en god blanding af små korte
historier, fagstof og landetema.
Fortsat god sommer.

Henrik Kragh, Adm. direktør
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NOTER

aktiemarkedet

PÅ RUTSJETUR
MED CORONA
AF AKTIESTRATEG MICHELLE NØRGAARD

DE GLOBALE AKTIEMARKEDER har været præget af voldsomme udsving i år, hvilket har betydet, at det ledende
verdensindeks, MSCI World indeks (målt i lokal valuta) per
30. juni er nede med 5,39% for året. Faktorer som Corona,
kraftigt faldende oliepriser, frygt for en eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina og mellem USA og Europa
har alle sat markederne under pres i første halvår.

guide

STOP BRANDEN,
FØR DEN STARTER
En brand i hjemmet kan være både skræmmende,
ødelæggende og dyr, men du kan selv gøre meget for at
forebygge, at dit hjem kommer til at stå i flammer.

Elektriske apparater
	 Sluk for alle el-apparater, når du sover
eller er væk hjemmefra
	 Træk stik ud i tordenvej
	 Sørg for at få repareret apparater i tide,
hvis de opfører sig underligt
	 Brug aldrig vand til at slukke ild i et apparat

I begyndelsen af året blev det klart, at udbruddet af luftvejsvirussen Corona i den kinesiske by Wuhan ikke blot ville
begrænse sig til Kina, men derimod havde potentiale til at
blive en regulær pandemi. Således steg antallet af smittede med accelererende fart, mens smitten spredte sig til
størstedelen af verden trods indførslen af en række omfattende restriktioner. Uklarheden omkring de menneskelige
og økonomiske konsekvenser betød, at investorerne trak
følehornene til sig og udløste den hurtigste korrektion på
de finansielle markeder siden 1930’erne. I takt med, at virussen spredte sig til flere lande, stod det klart, at omfanget af de menneskelige og økonomiske konsekvenser ville
blive langt mere omfattende end ventet. Således skuffede
overvægten af de makroøkonomiske opgørelser fra Kina,
Europa og USA i marts og april, hvor specielt kollapset på
det amerikanske arbejdsmarked og det største fald i det
amerikanske privatforbrug nogensinde chokerede.
I forsøget på at begrænse de negative økonomiske effekter
reagerede de ledende centralbanker hurtigt og indførte
sammen med verdens regeringer omfattende finans- og
pengepolitiske stimulanser. Kombinationen af omfattende
stimulanspakker og indikationer på, at Corona-epidemien
havde toppet i flere europæiske lande og i USA betød, at
optimismen gradvist vandt indpas på de finansielle markeder i løbet af april. Det betød samtidig, at flere lande i
Europa og stater i USA påbegyndte den gradvise genåbning
af økonomierne. Den positive stemning forblev intakt i
maj og juni, godt understøttet af indikationer på, at den
gradvise genåbning af økonomierne forløb planmæssigt,
udsigten til flere stimulanser, samt opmuntrende nøgletalsopgørelser. Således viste den seneste opgørelse over
detailsalget og arbejdsmarkedsrapporten fra USA en solid
fremgang, mens de foreløbige PMI-tal for juni ligeledes
overraskede positivt.
De globale aktiemarkeder steg kraftigt, efter at de ramte
bunden i marts (de globale aktiemarkeder har haft det bedste 2. kvartal i 10 år). Da årsagen primært kan tilskrives
de omfattende penge- og finanspolitiske lempelser og i
mindre grad fundamentale faktorer, er risikoen for tilbagefald steget. En hurtigere end ventet genopretning af den
globale økonomi har delvist været en af faktorerne bag de
kraftigt stigende aktiemarkeder. Derfor vil en langsommere genopretning sætte de finansielle markeder under pres.
For nuværende venter vi, at den globale økonomi delvist
vil være negativt ramt i 3. kvartal, hvorefter momentum
vil tage til. På trods af en række bekymringsfaktorer fastholder vi vores neutrale syn på aktiemarkedet for resten
af året. Det skyldes ikke mindst, at centralbankernes lempelige pengepolitik vil holde hånden under de finansielle
markeder. På regionsniveau har vi en overvægt i Danmark,
en mindre overvægt i USA, en neutralvægt i Asien, mens vi
har en undervægt i Europa, Japan og Latinamerika.
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Levende ild
	 Gå og sov aldrig fra tændte stearinlys
	 Stil ikke levende lys i nærheden af gardiner,
i bogreoler, under hylder/skabe oven på
elektriske apparater
	 Hold levende lys ude af børne- og dyrehøjde
	 Hav altid vand i nærheden

Røgalarmer
	 Sørg for at have røgalarmer i lofterne på
alle etager – de skal kunne høres i alle
soveværelser. Hav altid et nyt batteri parat.
	 Test jævnligt røgalarmen, for eksempel
en gang om måneden og når du har
været væk hjemmefra
	 Placer røgalarmen et stykke væk
fra køkken og badeværelse, så stegeos
og damp ikke giver falsk alarm
	 Anbring en røgalarm i hver ende af en
lang gang

VIDSTE
DU, AT …
… du kan downloade appen
Mobilvarsling
og få besked
ved for eksempel uvejr?
Find den der,
hvor du downloader apps, for
eksempel på
Google Play eller
App Store.

Kilde: Forsikringsoplysningen. Find mange flere råd på Forsikringsguiden.dk

3 opgaver i kriseledelse
Corona eller andre kriser kræver gode ledere.
Men hvilke opgaver er de vigtigste i krisledelse?
1

At skabe fremtidshåb. Håbet er vigtigt, hvis medarbejderne skal motiveres frem for at overvældes af opgaven.
At involvere. Kriser som for eksempel Corona kræver nye

2 veje og nye løsninger, og alle gode kræfter bør sættes ind.
At engagere sig. Ledernes engagement smitter,

3 så det er vigtigt, at lederne går forrest,

men samtidig ikke lover urealistisk hurtig bedring.

Kilde: Morten Fogsgaard,
Ulrik Toft og Elisabet Skov
Nielsen på Ledelseidag.dk

NOTER

KØNNENE UDDANNER
SIG FORSKELLIGT
48%
34%

Der er store kønsforskelle, når det gælder fuldførte
videregående uddannelser i Danmark:
   48% af alle kvinder mellem 30 og 35 år havde en
fuldført videregående uddannelse i 2019. Blandt mænd i
samme aldersgruppe var andelen kun 34%, viser tal fra
Danmarks Statistik. Forskellen er et resultat af, at flere
kvinder fuldfører mellemlange og lange videregående
uddannelser, idet 21% af kvinder i alderen 30-35 år har
fuldført en mellemlang videregående uddannelse, mens
20% har fuldført en lang videregående uddannelse.
De tilsvarende tal for mænd er henholdsvis 11% og 15%.
Kilde: Danmarks Statistik

LYT TIL H
 ISTORIEN
Podcasts er perfekte til bilen, cyklen eller gåturen, og
hvorfor ikke lære lidt om vores fortid, mens du bevæger dig?
Her er tre gode bud på podcasts om historie.

7 gode råd
til at holde
dig vågen
Kniber det lidt med
at holde øjnene åbne
og hovedet frisk
gennem en hel lang
arbejdsdag? Så er
her syv gode tips.
Drik kaffe. Koffeinen i
kaffen virker efter
cirka 20 minutter.

1

Spis dig vågen. Mørk

2 chokolade, nogle

nødder eller en rugbrødsmad
med ost er gode opkvikkere.
Sukkerbomber giver et
hurtigt boost, men rammer
hårdt, når du falder ned igen.
Drik dig vågen.

3 Væskemangel kan gøre
dig sløv. Halvanden liter vand
om dagen skal der til for at
holde kroppen frisk.
Få frisk luft. Enhver,

4 der har siddet og

Hardcore History

Amerikansk podcast med
den politisk kommentator
og tidligere radiovært
Dan Carlin. Timelange
episoder med verdens
historiske emner under
titler som Supernova in
the East, Kings of Kings
og Celtic Holocaust
Dancarlin.com

In Our Time En (meget) britisk og langvarig
podcastserie, hvor flere forskellige stemmer diskuterer
en bred vifte af historiske
emner med værten Melvyn
Brag ved roret. Emnerne
er snævre og fokuserede,
som for eksempel The Gin
Craze – om betydningen
af gin i det 18. århundrede.
Bbc.co.uk

Kongerækken

Dag
bladet Politikens historiske
podcast om emner inden for
dansk historie med historiker Hans Erik Havsteen og
journalist Anders Olling. Hør
for eksempel en hel serie
om Genforeningen i forbindelse med 100-års-jubilæet
for samme. Politiken.dk

lumret en hel dag på et
varmt kontor, ved, at
det ikke gør nogen frisk.
Rejs dig, åbn vinduet,
tag en dyb indånding, og
mærk energien.
Hold en pause. Kig

5 væk fra skærmen

eller rejs dig og gå lidt rundt,
så hovedet får et break.
Gå en tur. Såvel den

6 friske luft som be-

vægelsen og dagslyset vil
give kroppen et kick.

FARVEL RØG!
5.138 millioner cigaretter blev der solgt i Danmark
i 2019. Det var et fald på 16,2% i forhold til året før
og det laveste antal solgte cigaretter siden 1961,
hvor der blev solgt 5.105 millioner cigaretter.
Kilde: Danmarks Statistik

Snup en lur. Den

7 gode gamle powernap
holder stadig. Men sæt
et ur, eller fald i søvn
med et nøglebundt i
hånden, så du ikke sover
mere end 20 minutter.
Kilde: Samvirke
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INTERVIEW MIT LIVS BEDSTE INVESTERING

”Når du giver
opmærksomhed
til noget,
vokser det”
For 20 år siden blev Viktor Axelsen forelsket.
I en sport, som han har investeret timevis i at blive
en af de bedste til i verden. Han har også investeret
timer i at lære kinesisk og i at optimere sin egen
fysik med kost, træning og søvn. For Viktor Axelsen
ved, at det kræver forberedelse at blive god. Én ting
kan han dog ikke forberede sig til: snart at blive far.
ULLA HINGE THOMSEN

RICKY MOLLOY

H

vis man er bare marginalt
interesseret i sport, er
Viktor Axelsen et navn, der
klinger særdeles bekendt.
Den 194 centimeter høje
fynbo har imponeret hele verden med sine
resultater i badminton, der blandt meget
andet tæller et ungdomsverdensmesterskab som bare 16-årig i 2010 (som den første uden for Asien), et verdensmesterskab
i 2017 (som den første dansker i 20 år) og et
imponerende All England-mesterskab tidligere i år, inden verden lukkede på grund af
Corona. Som 26-årig kan han med andre ord
allerede se tilbage på en enorm investering,
der i den grad har givet afkast.
”Siden jeg var seks år gammel, har jeg investeret en hel masse tid i badminton. Jeg
blev forelsket i sporten med det samme.
Badminton har alle aspekter – det tekniske,
taktiske, fysiske og mentale – og det at være
alene på banen tiltalte mig meget. Her var
jeg selv ansvarlig for min succes og udvikling. Selvfølgelig tænkte jeg ikke sådan dengang, men det at slå til fjerbolden fangede
mig enormt hurtigt,” fortæller Viktor Axelsen
og fortsætter:
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”Min far og mor har tit fortalt, hvordan jeg
i børnehaven fik pædagogerne til at kaste
bolde til mig, som jeg slog til med et bat.
Så jeg har altid haft et godt boldøje. Da jeg
startede med at spille badminton, spurgte
jeg også konstant min far, om han ville gå
med mig op i stuen på 1. sal og spille, og jeg
ville hele tiden ned i hallen.”

Investering i nej’er
Viktor Axelsens forældre var fra starten en
stor del af hans liv med badminton, og dermed har de også deres andel i den enorme
succes, hans karriere er og har været.
”Når du spiller badminton i ungdomsserien, er der altid stævner i weekenderne, hvor
du skal ud og samle point sammen. Det var
primært min far, som kørte os rundt til de
stævner, og min søster var også med som
et lille heppekor. De tider er gode minder og
noget af det, der ofte bliver taget frem og
talt om ved familiesammenkomster – tiden
i bilen på vej til stævne,” siger Viktor Axelsen.
Til gengæld er der andre minder, som
mennesker typisk kan se tilbage til i ungdommen, som ikke blev en del af Viktor
Axelsens fotoalbum.

MIT LIVS BEDSTE INVESTERING INTERVIEW

VIKTOR AXELSEN OM…
Det største øjeblik: ”Når den sidste
bold i en stor turnering er vundet.
Den eufori er svær at genskabe andre
steder, på eller uden for banen.”
Den største glæde: ”I processen
frem mod det øjeblik. Det ville ikke
være lige så sjovt at gå ind fra gaden
og vinde. For mig er det udviklingen
og processen, der tæller, mere end
målet.”
Den største udfordring: ”Når jeg ikke
kan gøre det, jeg har sat mig for, for
eksempel fordi jeg er skadet. Selv om
jeg ved, at jeg skal fokusere på det,
jeg kan, bliver jeg nemt indelukket og
kort for hovedet i sådanne perioder.”
De bedste venner: ”De fleste af mine
tætteste venner har jeg skabt bånd
til gennem sporten. Men det handler
ikke om badminton, når vi er sammen,
det handler om alt muligt andet. Vi
drikker kaffe og går ture.”
Det bedste råd til nye spillere: ”Hav
det sjovt med det. Lige nu er der i
sporten en tendens til, at det bliver
lidt for seriøst for hurtigt. De første
mange år af en lille drengs badminton er det glæden ved det, der giver
muligheden for at blive god.”

”Jeg har også investeret
i en masse nej’er. I
teenageårene kunne jeg
ikke leve det liv, som mine
jævnaldrende levede.”
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”Jeg står stadig
op hver morgen og
glæder mig til at
spille badminton.”

”Jeg har for eksempel prøvet at være veganer i en
periode, og det fungerede slet ikke for mig. Men jeg har
været heldig at møde nogle mennesker undervejs, som er
meget klogere end mig. Lige nu har jeg Sean Casey, som
jeg læner mig op ad, hvad angår fysisk træning og kost,
og jeg læser også stadig en masse,” siger Viktor Axelsen.
Modsat de hidtil fejlslagne forsøg, han har gjort på at
gennemføre en gymnasial uddannelse, har selvstudierne i
fysisk optimering givet ham næsten den samme fornemmelse af flow, som han får af at spille badminton.
”Dengang jeg gik i skole, og vi for eksempel skulle
læse et svensk digt, kunne jeg læse de samme sætninger hele tiden og sidde og tænke ’hvad skal jeg bruge det
her til?’, men når jeg læser noget, der interesserer mig,
er der pludselig gået en time, og jeg aner ikke, hvor tiden
er er blevet af. Der ved jeg, at jeg har gang i noget, som
er rigtigt for mig.”

”Jeg har også investeret i en masse
nej’er. I teenageårene kunne jeg ikke leve
det liv, som mine jævnaldrende levede,
men måtte give afkald på for eksempel fester, fordi jeg skulle ud at spille. Der kunne
jeg måske godt føle mig en smule udenfor i
skolen, selv om jeg kom i en sportsklasse.
Men det føltes samtidig som helt naturlige
nej’er, og de mange oplevelser, jeg har fået
med badminton, har været det hele værd.
Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt,
at jeg socialt gav afkald på en masse ting,
fordi jeg skulle ud at spille,” siger Viktor
Axelsen, for hvem Odense Badmintonklub
blev hans andet hjem.

Kinesisk åbner døre

Viktor
Lundager
Axelsen

Eksperimenter med kroppen
Viktor Axelsen var cirka 15 år, da han fandt
ud af, at han kunne drive det vidt i badminton, og som 17-årig flyttede han til København i en lejet lejlighed for at spille i Brøndby, hvor Team Danmark har hovedkvarter.
Her startede en ny målrettet investering.
”Jeg sagde til mig selv, at jeg nu skulle
sætte ind på alle parametre, og som individuel sportsudøver ligger det lige til
højrebenet at optimere på kost, søvn og
fysisk træning. Så jeg gik i gang med at
læse en masse bøger og artikler, søgte på
internettet efter, hvad andre havde gjort,
og begyndte selv at eksperimentere,” fortæller Viktor Axelsen.
I den kommende tid afprøvede han forskellige kostplaner og træningsmetoder,
hvoraf noget virkede bedre end andet.

Har vundet en stribe
mesterskaber i badminton, herunder All
England-mesterskabet
i 2020, VM-guld i 2017,
EM-guld i 2016 og 2018
og OL-bronze i herresingle. Var med på
det danske hold, der
vandt guld i Thomas
Cup i 2016.
Vandt hædersprisen
BT Guld samt Årets
sportsnavn i 2018.

MORGAN HARLOW/PA IMAGES/SCANPIX

Viktor i
2004 med
søsteren
Johanne
og doublemakkeren
Mads.

Er født den 4. januar
1994 i Odense som søn
af Henrik Axelsen og
Gitte Lundager.

Bor i København med
sin kæreste Natalia.
Parret venter
deres første
barn til
oktober.

Selvstudier har også bragt Viktor Axelsen i en helt enestående position på og uden for badmintonbanen. Den
energiske dansker besluttede nemlig for knap fem år siden at lære sig selv kinesisk. Som badmintonspiller rejste
han ofte i Kina og havde tit tænkt på det.
”Jeg blev opfordret af en træner til at lære det og besluttede at gå all in. Jeg satte mig som mål at kunne give et
interview på kinesisk ved OL i 2016,” siger Viktor Axelsen.
Det lyder som en uoverskuelig opgave, men for en
elitesportsudøver er det på linje med andre mål; noget
man arbejder sig frem mod, ét slag, ét tegn eller én lyd
ad gangen.
”Når du giver opmærksomhed til noget, så vokser det.
Jeg tror på, at alle kan lære et nyt sprog, også kinesisk,
det kræver bare, at man er villig til at starte fra bunden og
måske lyde lidt pudsig i udtalen. Du skal selvfølgelig have
en lærer, der kan lære dig at udtale korrekt. Jeg startede
med at mødes på en café med en lærer mellem mine træninger, og siden har jeg købt timer hos en online-baseret
skole i Beijing, hvor jeg stadig har den samme lærer den
dag i dag,” siger Viktor Axelsen.
Han brugte og bruger stadig i dag ’spildtiden’ i lufthavne og på fly til at høre podcasts eller optagelser
med hans egen udtale, ligesom han får undervisning flere timer om ugen. Det har åbnet en masse
muligheder for ham i det badminton-glade land.
”Lige da jeg begyndte at lære kinesisk, læste
jeg et sted, at hvis du taler til nogen på et fremmedsprog, taler du til deres hjerne, og hvis du taler
til dem på deres eget sprog, taler du til deres hjerte.
Jeg har fået så mange venskaber og nye forbindelser ud af at lære kinesisk. Og de kinesere, jeg
har talt engelsk med tidligere, har jeg nogle
helt andre samtaler med nu. Samtidig giver
det respekt blandt dem, fordi de ved, at
der er gået meget tid med

Viktor Axelsen vandt All Englandmesterskabet i single i 2020 som
den første dansker siden 1999.
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MIT LIVS BEDSTE INVESTERING INTERVIEW

Viktor Axelsen har lært kinesisk af
egen drift og ved benhårdt slid.

at lære deres sprog. Jeg har ikke noget
imod at være den, der er på udebane, selv
om der har været mange gange, hvor jeg
ikke har kunnet forstå en sætning, men den
udvikling og proces tænder mig helt vildt,”
siger Viktor Axelsen.
Også forretningsmæssigt har det været en god investering at slide med udtale
og tegn.
”Jeg kan henvende mig bedre til det
kinesiske publikum. Kina er et stort marked, især inden for badminton, så for Yonex, som er min ketsjer- og tøjsponsor, er
der flere muligheder nu, og jeg har også
lavet flere events for banken HSBC,” siger
Viktor Axelsen.
På længere sigt vil han gerne arbejde
endnu mere med Kina og måske kombinere sin personlige interesse for kosttilskud
og sin indgang til det kinesiske marked.
”Kina er et land, jeg har stor respekt for.
De arbejder enormt meget og er kommet
langt. Det er et sejt folkefærd. Nu, hvor jeg
har lært sproget, er det også blevet
sjovere at være der. Tidligere kunne det være besværligt at være i Kina,
for det er ikke altid, de
kan tale engelsk på hotellerne, og du får måske
oplevelsen af, at de ikke
VIL forstå dig, simpelthen
fordi sprogbarrieren er så stor.
Men uanset hvilken provins eller by, du
kommer til, er der noget historisk at lære,
og det er enormt spændende at høre dem
fortælle.”

håber han på mange gode badminton-år endnu.
Selv om det er frustrerende, at OL 2020, som var
næste mål for ham, er udsat på grund af Corona, er
glæden ved spillet intakt.
”Jeg står stadig op hver morgen og glæder mig
til at spille badminton, og det vigtigste for mig er
ikke mine resultatmål, men mine procesmål. Jeg
skal være en bedre badmintonspiller om et år, end
jeg er nu, det tænder mig mere end det andet,”
siger han.
Det med hans egne ord ”ypperste” bliver dog,
når Viktor Axelsen snart bliver far. Han og kæresten Natalia venter deres første barn til oktober,
en lille pige.
”Alle, jeg har talt om det med, siger, at man ikke
rigtig kan forberede sig på at blive far, andet end
ved at prøve at gøre sit bedste. Det er en lidt angstprovokerende for mig, for jeg kan godt lide at uddanne og forberede mig, uanset hvad jeg skal. Men
jeg tror, det bliver den bedste dag i mit liv, hvis alt
går godt,” siger Viktor Axelsen.
Selv om hans liv er forskelligt fra hans forældres, vil han gerne prøve at skabe det samme sammenhold, som han selv oplevede, da han var barn.
”Min familie har altid været der og støttet mig.
Jeg er aldrig nogensinde blevet pacet eller har fået
at vide, at de var skuffede over mig. De syntes, det
vigtigste var, at jeg havde det sjovt og gjorde mit
bedste. Den tilgang vil jeg også forsøge at have i opdragelsen af min datter. Situationen er anderledes
for mig, fordi jeg rejser så meget, og det bliver en

udfordring, men jeg må prøve at være
der, så godt jeg kan, nogle gange på
afstand,” siger den vordende far.
Han ønsker for sit ufødte barn, at
hun vil finde samme glæde i at dyrke
noget, som han selv har. Gerne, men
ikke nødvendigvis, en sport.
”Jeg håber, det bliver sporten, for
den giver så meget, men jeg bliver
ikke skuffet, hvis det ikke lige bliver
sport. Men det er vigtigt for mig, at
hun virkelig prøver at finde sin passion – eller passioner.”

Udret noget hver dag
Viktor Axelsen er en mand med både
energi og ambitioner. Hvornår investerer han mon i at slappe af? Han
griner lidt ved spørgsmålet:
”Jeg har enormt svært ved at
sidde stille mere end en time ad
gangen. Sådan er jeg som person,
og der har jeg været heldig at have
sporten at kaste mig over. Hvis jeg
har trænet et par gange og haft kinesisk om dagen, kan jeg godt ligge
og se serier om aftenen med clean
schedule. Men det ville nage mig,
hvis jeg ikke havde udrettet noget.”
Se, det er en mand, der forstår at
investere i livet.

Under Covid-19 trænede Viktor
Axelsen hjemmefra og sendte
små videoer ud til sine fans.

Første barn på vej
Der er ingen tvivl om, at fremtidsplanerne
ulmer i Viktor Axelsen. Først og fremmest
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TYSKLAND FOKUS

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

Tysklands bil
branche kan miste
op til 100.000 jobs
som følge af et
fald i eksporten.

EU’S VIGTIGSTE
ØKONOMI SKAL

REDDE SIN
EKSPORT
FOR AT OVERLEVE

Tyskland var på grænsen af recession i 2019, og Corona-krisen
kan resultere i 100.000 tabte jobs alene i bilbranchen.
Skal forbundskansler Angela Merkel redde Tyskland ud af
den her suppedas, skal der visioner på bordet.

november 2019 lød der endnu engang nedslående analyser. ”Væksten i Tyskland er faretruende lav”, ”Tredje kvartal bød kun på en
lille fremgang”, og ”Tyskland afværgede recession”. Med
en vækst på kun 0,1 procent for verdens fjerdestørste
økonomi tegnede det ikke godt, og ikke mindst i EU var
man bekymret for, hvad der skulle ske for det store eksportland. Især bilindustrien, der står for 14 procent af
Tysklands BNP, var hårdt ramt. Omstillingen til hybrid og
el var dyr, og bilfabrikanterne brugte så mange penge på
udvikling, at industrien var på sit laveste niveau i 22 år.
Så da Covid-19 ramte, gik det hårdt og direkte ud over
eksporten med grænselukningerne, og økonomer vurderede i løbet af foråret 2020, at konsekvenserne af Corona-krisen bliver hårdere end Finanskrisen, og at 100.000
arbejdspladser i den tyske bilindustri vil gå tabt.
”Millioner af tyskere arbejder i bilindustrien, og derfor
er det meget vigtigt, at den ikke går så meget ned, at de
må fyre i stor stil. Bilproducenterne har heldigvis tjent
så mange penge siden 2010, at de burde kunne komme
igennem både en lavvækstperiode og Corona-krisen med
hjælp fra staten. Men vi må se, hvor vi står i udgangen af
2020,” siger Reiner Perau, adm. direktør for Dansk-Tysk
Handelskammer.

I

Bekymrende grænselukning
Allerede fra april til maj så Reiner Perau en udvikling i den
positive retning. Men grænselukningen bekymrede ham.
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For mens Danmark og Tyskland hurtigt indgik en aftale om
at lukke for non-essential travel såsom turisme og grænsehandel, mens godstransport og services blev anset for
essential og dermed kørte aftalen videre om, at eksportører og services kunne komme over grænsen, gik det
ikke ligeså glat med de andre lande. Eksempelvis havde
Tyskland problemer med grænserne til Polen, idet Polen
lukkede meget hårdt ned. Netop det kan blive problem,
hvis der skulle komme en anden bølge, for selv om Tyskland lukkede sine grænser, har landet som eksportnation
brug for, at grænserne er åbne, hvorfor det også allerede
genåbnede dem i maj.
Reiner Perau satser dog på, at Tyskland er bedre forberedt næste gang.
”Sundhedsvæsenet, borgerne og virksomhederne vil
være velforberedt. Derfor tror jeg ikke på en anden nedlukning i efteråret eller vinter,” siger Reiner Perau.

Ikke en ny krise
Moritz Schramm, lektor i tyske studier på Syddansk Universitet, er bekymret for, hvad Covid-19 kommer til at betyde for Tyskland, ikke mindst fordi Sydeuropa blev lagt
ned af Covid-19 både sundhedsmæssigt og økonomisk.
”Tyskland er så eksportsensitiv, og selv om der er penge
nok i landet, får de et alvorligt problem, hvis det europæiske indre marked går ned. Man kan desuden ikke bare fikse
problemerne i Sydeuropa, for de var der i forvejen og er blot
blevet forværret af Covid-19,” forklarer Moritz Schramm.

ODD ANDERSEN/AFP/SCANPIX

TYSKLAND
I TAL
•	Tyskland er
verdens fjerdestørste økonomi
efter USA, Kina
og Japan. Landet
udgør en femtedel
af EU’s BNP og
er dermed den
største økonomi i
Europa. Tyskland
er samtidig
Danmarks største
eksportmarked og
beskæftiger over
90.000 danskere.
•	Den vigtigste
sektor i den tyske
økonomi i 2018
var industri (25,8
procent), og den
tyske bilindustri
udgør 14 procent
af den tyske BNP
•	59 procent af
Tysklands eksport
går til andre
EU-lande, mens
eksporten til lande
uden for EU især
går til USA
(9 procent) og Kina
(7 procent).
Kilde: EU

”Igennem det sidste halvandet til to år op til Coronakrisen lagde Macron det ene reformforslag for EU op efter
det andet og foreslog eksempelvis, at man kunne lave
noget i retning af en transferregion, for at sikre eksporten. Men Merkel reagerede nærmest ikke på det. Det blev
franskmændene forståeligt nok ret sure over, og i en periode kuldsejlede de to landes samarbejde faktisk, hvilket

”Angela Merkel har været
god til at skabe en sikkerheds
fornemmelse, men når det
gælder visioner, har hun
aldrig været stærk.”
LEKTOR VED SYDDANSK UNIVERSITET, MORITZ SCHRAMM
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Dermed vil krisen i Sydeuropa uundgåeligt give store
problemer for Tyskland, hvis problemerne får lov til at
fortsætte. Spørgsmålet er, hvor meget Tyskland selv er
udenom det. For da Covid-19 ramte Italien, Spanien og til
dels også Frankrig med voldsom kraft, var det ikke kun
med store menneskelige konsekvenser, men også økonomiske til følge.
”Italien råbte desperat op om, at de havde brug for
hjælp, men EU med Tyskland i spidsen var tilbageholdende. Italien er derfor ekstremt negativt indstillet over
for Tyskland, som de synes, svigtede dem i deres største
krise,” siger Moritz Schramm.
Hvis Sydeuropa ender i en alvorlig betalingskrise, vil
Tysklands eksport til landene stoppe fuldstændig. Men
krisen i Sydeuropa er ikke ny; den var der også før Coronakrisen, og alligevel virkede det længe, som om Merkel ikke
havde tænkt sig at gøre det store ved det. Faktisk ignorerede hun de andre lande i EU, når de kom med løsningsforslag. Virkeligheden for Merkel er dog, at Grækenland har
været sure på Tyskland siden Finanskrisen, og allerede
før Corona havde utilfredsheden bredt sig til Frankrig og
Spanien, ligesom der er spændinger internt i Tyskland
mellem nord og syd på grund af økonomisk ulighed.
Netop at blive ignoreret af Mutti oplevede Frankrigs
præsident Emmanuel Macron flere gange op til Coronakrisen, og det gjorde ham – for at sige det meget mildt –
irriteret. Macron var nemlig opsat på at løse problemerne
i Sydeuropa, før det gik rigtig galt.

MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS/RITZAU SCANPIX

TYSKLAND FOKUS

gav en udfordring, da der skulle findes penge til Coronahjælpepakker i EU,” siger Moritz Schramm og fortsætter:
”Konservative aviser, der ellers normalt roste Merkel,
begyndte også at efterspørge visioner fra hende. For alle
ved, at Tyskland har brug for Europa, og Europa har brug
for Tyskland, og det nyttede jo ikke, at hun intet gjorde.”

Den nye underklasse og AfD’ strategi
Oveni problemerne med Sydeuropa er der udfordringer på
de indre linjer, og de stikker dybere end blot at få Tysklands økonomi på ret køl. Siden murens fald har uligheden nemlig fået lov til at vokse sig enorm i Tyskland. På
trods af økonomisk vækst er reallønningerne gået ned,
og prækariatet – the working poor – er blevet en kæmpe
underklasse med befolkningsgrupper, som er truet på
deres eksistensgrundlag.
Livet i de store tyske byer er billigt, så hidtil har the
working poor overlevet på, at de ikke har haft brug for
den store indtægt. Men nedlukningen på grund af Covid-19 ramte samtidig denne gruppe hårdt, fordi mange
levede fra lønseddel til lønseddel. På grund af de store
problemer for underklassen har det nationalkonservative
og europaskeptiske parti AfD haft medvind de senere år,
og selv om den klassiske snak om, at det er indvandrernes
skyld, forstummede med Covid-19 og grænselukningen,
formåede AfD at få ørenlyd ved genåbningen. Selv om man
skulle tro, at grænselukningen var deres hedeste drøm,
vendte de diskussionen rundt. Nu tog de igen underklas12 HANDELSINVEST AUGUST 2020

Millioner af tyskere er beskæftiget
i bilindustrien,
så landet er
afhængig af, at
den ikke går ned
og må foretage
massefyringer.

sen i forsvar, men kritiserede nedlukningen, fordi den jo
kostede arbejdspladser, især for prækariatet.

Tyskland har brug for Nordeuropa
I juli lykkedes det EU at nå til en historisk aftale om en
genopretningsfond på 750 milliarder euro til gavn for de
lande, der ender med at blive hårdest ramt af Coronakrisen. Heraf bliver de 390 milliarder udbetalt som tilskud
og skal ikke betales tilbage, mens de resterende placeres
i en pulje, som EU-landene kan låne fra. Samtidig vedtog
EU et syvårigt budget på 1.074,3 milliarder Euro.
Det var den franske præsident Macron, der i slutningen
af maj fik Merkel med på denne aftale, som forhåbentlig
kan redde Sydeuropa. Danmark, Sverige, Østrig, Holland
og Finland har til gengæld været skeptiske. Ikke mindst
fordi hjælpefonden er skruet sådan sammen, at alle 27
lande skal låne penge til den og tilbagebetale pengene
sammen. Disse lande har derfor forhandlet sig til rabatter.
Efter aftalen sagde Merkel til nyhedsbureauet Reuters:
”Det her sender et vigtigt signal til resten af verden om,
at EU er i stand til at handle selv med alle sine medlemsstaters forskellige baggrunde.”
Tyskland udgør en femtedel af Europas BNP og har
igennem alle årene været Danmarks største eksportland,
men allerede i 2019 så vi, hvad der sker, når Tyskland rammes på økonomien. Danmarks eksport til Tyskland faldt i
løbet af året med 1,8 milliarder kroner og for første gang
nogensinde overtog USA som Danmarks største eksport-

KAY NIETFELD/AFP/SCANPIX

EU SOM
TRANSFERUNION?

nation. Men Tyskland beskæftiger
90.000 danskere, og med usikkerheden på det globale marked og ikke
mindst i USA vil det være i Danmarks
og hele EU’s interesse, at tysk økonomi atter oplever en fremgang. Hvis
Sydeuropa kommer i problemer, får
Tyskland problemer, og det vil give
EU problemer. Derfor bliver Danmark
og de andre nordeuropæiske lande
nok nødt til at bide i sig, at de endnu
engang må rydde kastanjerne ud af
ilden for Sydeuropa.

Det var noget af
en u-vending for
Angela Merkel, da
den franske præsident Emmanuel
Macron i maj fik
den tyske kansler
med på en plan om
at redde de lande,
der har været
hårdest ramt af
Corona-krisen.

”Millioner af tyskere
arbejder i bilindustrien,
og derfor er det meget
vigtigt, at den ikke
går så meget ned, at de
må fyre i stor stil.”
ADM. DIR, DANSK-TYSK HANDELSKAMMER, REINER PERAU

HVAD ER EN
EUROBOND?
En eurobond er en gældskontrakt, der
registrerer en låntagers forpligtelse til
at betale det skyldige hovedbeløb plus
en given rente på et specifikt sæt af datoer. Eurobond er et handelsinstrument,
og obligationerne er populære, fordi de
er skattefri og nærmest fri for regulering
af enhver regering. Fleksibiliteten gør
det til et attraktivt finansieringsværktøj
fordi udstederne kan vælge, hvor de tilbyder obligationerne, mens de kan tage
hensyn til regler og begrænsninger for
handelsinstrumenter i hvert land. Investorer tiltrækkes derfor af dette marked
for den høje likviditet og lave pålydende
værdi, og eurobonds-markedet har vokset sig så enormt, at det nu er større end
det amerikanske obligationsmarked.
”Løsningen i EU ligger muligvis i eurobonds,” siger Moritz Schramm, lektor i
tyske studier ved Syddansk Universitet:
”Men eurobonds åbner for andre
udfordringer, idet de kan skabe en
præcedens, hvor de sydeuropæiske
lande i princippet kan lave økonomisk
uansvarlig politik og blive bailet ud af
Tyskland, og det går ikke i længden.”

Ligesom der i Danmark diskuteres, hvor meget de rige
kommuner skal hjælpe de fattige,
diskuteres det i EU, hvor meget
de rige europæiske lande skal
hjælpe de fattige – eller måske
snarere, hvor meget nord skal
hjælpe syd. I Tyskland har man
allerede en udligningsreform à la
Danmarks, hvor de rige delstater
betaler mere end de fattige, og i
EU går diskussionen på, om man
bør gøre noget lignende. Men
skal det lykkes, bliver man nødt
til at koble socialsystemerne
tættere sammen, og det ønsker
man forståeligt nok ikke i de
fleste lande – især Nordeuropa
er bekymret, fordi de ikke vil betale for Sydeuropa, hvis landene
eksempelvis fastholder deres
meget tidlige pensionsalder.
Men Corona-krisen har skabt
et pres på EU for at finde en
løsning, hvor man satser på
handlen inden for EU frem for
handlen med USA og Kina, og
Tyskland kan ikke stå og se på, at
Sydeuropa falder fra hinanden,
hverken økonomisk eller politisk.
Derfor bliver man fra tysk perspektiv nødt til at satse på EU,
hvorfor Tyskland sammen med
Frankrig har skruet de enorme
hjælpepakker sammen.
”EU har et kæmpe eksport
overskud, og USA føler, at de
suger pengene ud af markedet.
I Frankrig og Spanien er man sur
på Tyskland over, at de suger
pengene ud af de andre europæiske lande, når de eksporterer alle
deres varer indenfor EU og får
pengene ind igen,” siger Moritz
Schramm, lektor i tyske studier
på Syddansk Universitet.
De fleste økonomer vil nemlig
nok mene, at det giver et problem
for de omkringliggende lande.
Men Tyskland er produktiv og
profiterer af, at de fungerer, så
Tyskland har en interesse i, at
Sydeuropa ikke går rabundus.
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OVERVÅGNING

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

BIG BROTHER
OVERVÅGER
DIG – ISÆR NÅR
DU SHOPPER
Over 1,5 millioner kameraer fanger vores gøren og
laden i dagligdagen. Politikerne foreslår regelmæssigt
flere kameraer for at øge sikkerheden. Men er mere
overvågning en god ide, eller krænker det vores frihed?
ameraet drejer stille og roligt fra den ene til
den anden side. En rød lampe lyser, betragter
dig. Du så et par øreringe i vinduet hos guldsmeden og vil nu købe dem til din kone, men du sender
lige et billede til din datter først for at tjekke om de nu
er rigtige.
Da du kommer hjem og går online, vrimler det med
reklamer for smykkebutikker.

Vi lever i et overvågningssamfund, siger nogen og mener, at det er negativt. Andre drømmer om flere kameraer
for sikkerhedens skyld.
Ordet ’overvågning’ betyder at våge over, altså at holde
øje. Derfor er det heller ikke så underligt, hvis du tænker
på George Orwells roman 1984, når du hører ordet. Men
sundhedspersonalet overvåger for eksempel patienter –
det hedder monitorering og er en god ting. Vi våger også

K
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Videoovervågning
af Kraka Plads
på Nørrebro i
København.

”Når regeringen
foreslår at sætte
300 kameraer op,
gør det ikke den
store forskel, for
der er allerede 1,5
millioner kameraer
i Danmark.”
PROFESSOR THOMAS MOESLUND
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Når vestlig
overvågning misbruges
Igennem en tilsyneladende uskyldig
personlighedstest på Facebook fik
det britiske, politiske konsulentbureau ’Cambridge Analytica’ adgang
til 50 millioner menneskers data, så
de kunne målrette annoncer til dem.
Cambridge Analytica blev grundlagt
af Donald Trumps tidligere toprådgiver Steve Bannon, og man mener, at
deres lyssky metoder førte til både
valget af Trump og Brexit.

PANTHERMEDIA

På kant med Grundloven
Efter nedlukningen i marts 2020 arbejdede regeringen på en serie hastelove.
En af dem, der blev besluttet i Folketinget, gav mulighed for tvangsundersøgelser, -behandlinger og -indlæggelser,
hvis der var mistanke om smitte med
Corona-virus. Regeringen fik dog ikke
deres ønske igennem om, at myndigheder kunne trænge ind i folks hjem uden
retskendelse. Flere partier mente, at
det krænkede den grundlovssikrede
ret om privatlivets fred for meget.
Kritikere har også ytret bekymring for,
at man på baggrund af loven risikerer
at skabe et stikkersamfund, som man
har set det i Spanien. Her har borgere
stukket folk til myndighederne, som
de mistænkte for at have Covid-19.

Data til forbrug og krig
Ifølge Thomas Moeslund samler 95 procent af kameraer
data ind, som blot gemmes i 30 dage i tilfælde af, at der
er sket en forbrydelse. Dermed sidder der ikke en bag
kameraet, som ser dig få stjålet din taske i metroen.
”I Kina bruger de data til social kontrol; de holder øje
med, hvad du laver. I Vesten bruges data nærmest kun til
forbrug, altså at der holdes øje med, hvad du køber. Det
er derfor, at du får tonsvis af reklamer for ferier i Marokko,
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over vores børn, når de er syge eller har mareridt, og hvis staten ikke
har dine oplysninger, kan du ikke få
tilsendt en stemmeseddel, ligesom
Sådan kan ”almindelig”
din telefon ikke kan samle informaovervågning også bruges
tion til GPS’en.
I blandt andet Sydkorea kom Covid-19
”Du risikerer snarere at blive reunder kontrol på grund af overvågguleret, hvis staten ikke har adgang
ningsteknologien. Her har man brugt
til disse almene oplysninger om dig.
både kreditkort, mobiltelefoner og
CCTV til at opspore borgere, der har
Når regeringen foreslår at sætte 300
været i kontakt med patienter, der
kameraer op, gør det ikke den store
har været smittet med Covid-19. Borforskel, for der er allerede 1,5 milligerne blev herefter testet og tvangsoner kameraer i Danmark. Spørger
isoleret, hvis de testede positive.
man desuden almindelige danskere,
er de heller ikke så negativt indstillede – mange synes faktisk, at det er
trygt, når offentlige steder overvåges,” siger professor og
leder af Computer Vision Lab og Media Technology ved
Aalborg Universitet, Thomas Moeslund.

hvis du har søgt på flybilletter dertil. Ligeledes opfanger
elektroniske gadgets din stemme og tracker dig, og derfor
kan vi få reklamer for ting, vi er overbeviste om, at vi ikke
havde googlet,” siger Thomas Moeslund.
Så medmindre du vil leve uden mobil, dankort, cprnummer og så videre, må du acceptere et vist niveau af
overvågning, mener Thomas Moeslund.
”Politiet i Danmark skal have en dommerkendelse for
at bruge vores teledata, men derudover tror jeg ikke på, at
politiet kunne finde på at misbruge den data. Det handler
mere om et lands styreform end om overvågningen,” siger
han og fortsætter:
”Jeg kan snarere være bekymret for, at så meget af vores data ligger hos Google, Microsoft og Apple i USA. For
hvad nu, hvis der kommer en væbnet konflikt mellem USA
og EU? Det er amerikansk militær, der ejer satellitterne
til vores GPS-systemerne, og derfor bygger europæerne,
russerne og kineserne nu deres egne satellitter.”

Vær kritisk
Peter Lauritsen, professor i overvågning ved Informationsvidenskab på Aarhus Universitet er enig med sin kollega i, at vi ikke altid behøver at være bange for overvågningen. Men derfor er det godt alligevel at være kritisk.
”CCTV-kameraerne i Storbritannien stopper ikke kriminaliteten, selv om systemet kan hjælpe med at finde
gerningsmændene efterfølgende. Så når regeringen vil
opsætte 300 ekstra kameraer for at stoppe terror, undrer jeg mig, for de ved jo ikke,
hvor terroren vil ske. Et kamera kan
ikke forudse, hvor bomben springer,
det vil bare optage den springe. Så de
diskussioner handler mere om, at politikerne vil vise handlekraft end om
sikkerhed,” vurderer Peter Lauritsen.
Et par kameraer gør dermed
hverken fra eller til. Andre former
for overvågning kan imidlertid være
problematiske, mener Lauritsen.
”Telelogning, hvor man gemmer
danskernes teleoplysninger i to år,
er på grænsen. Den blev indført for
at stoppe terror, men pludselig ville
Skat også have adgang til informationerne,” siger Peter Lauritsen.
Det er lige præcis derfor, at vi skal
fortsætte med at være kritiske – eksempelvis overfor telelogningsreglerne eller
kameraer med ansigtsgenkendelse, mener han:
”Ivrigheden for at løse et problem kan gøre,
at man ikke ser, hvad der taler imod. Når det
gælder mere overvågning, skal vi altid overveje, om det nu virkelig er nødvendigt. For
kameraerne bliver ikke pillet ned, når det
først er sat op. Frygt kan få borgerne med på
næsten alt, og den frygt må ikke udnyttes.”
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Opgør med
fordomme
skal få de unge
tilbage til
håndværket
25-30 procent af en ungdomsårgang skal have en
erhvervsuddannelse. Ellers kommer vi til at mangle
alt for mange håndværkere i Danmark. Men for at nå
det mål kræves en gentænkning af ungdomsuddannelserne og fornyet respekt for det gode håndværk.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

THOMAS STEEN SØRENSEN

ed erhvervsskolerefor
men fra 2014/15 var må
let, at 25 procent af de
unge, der går ud af folkeskolen i
2020, skal videre på erhvervsuddannelser. I 2025 skal det være 30 procent. Men vi skriver 2020, og stadig
vælger kun 20 procent af de unge en
erhvervsuddannelse.
”Diskursen om, at vi kan producere alt i Kina, er stendød, så om lidt
mangler vi 70.000 faguddannede.
Men hvis 30 procent skal tage en
erhvervsuddannelse i 2025, skal vi
have politikernes hjælp til at gentænke ungdomsuddannelserne, så
der ikke opstår en usund konkurrence mellem gymnasierne og erhvervsskolerne,” siger Morten Emborg, direktør på TEC i København.
En løsning kunne være at indføre
adgangsbegrænsning på gymnasierne, men det får man næppe politikerne til, vurderer Emborg.
”Til gengæld bør ungdomsuddannelsessystemet gentænkes for
at undgå konkurrence, og vi skal
gøre op med fordommene om, at
det kun er taberne, som går på erhvervsskole. På flyteknikeruddannelsen lærer eleverne, hvordan de

M
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reparerer og vedligeholder fly, så
de ikke falder ned. Alligevel mener
vi stadig, at man bliver mere dannet
af at have oldtidskundskab,” siger
Morten Emborg.
Direktør for Håndværkerforeningen København, Christoffer Susé er
enig. Han mener, at det dårlige ry
kommer helt tilbage fra dengang,
studentereksamenen blev moderne.
”Mange af os er opdraget med,
at håndværk kan købes ude i verden, og derfor skal vi i stedet være
bogligt kloge. Samtidig er vi blevet
vant til, at vi bare skal købe nyt, og
dermed har vi mistet materialeforståelsen,” siger Christoffer Susé.
Udover at handelskrigen og nu
også Covid-19 har gjort det sværere
at få produceret ting i Kina, peger
Susé på klimaudfordringerne som
et sted, hvor godt håndværk er en
løsning:
”Hele klimakampen går dog i en
retning af, at vi skal forbruge mindre og igen købe ting, der holder, og
danske håndværkere laver ting, der
holder. Så jeg håber, at de ting vil
være med til at gøre håndværkerfaget populært igen. For det fortjener
de danske håndværkere.”

HÅNDENS ARBEJDE TEMA

JAKOB ENGBERG PETERSEN
   SKILTEMALER

”Tiden står
stille, når
jeg maler
skilte”
Jakob Engberg
Petersen maler
skilte i hånden
som en af få.

I teenageårene og det meste af
sine 20’ere startede Jakob Engberg Petersen på den ene kreative
uddannelse efter den anden, men
først da han var 30 år og startede
på skiltemaler-uddannelsen, blev
hans interesse vakt.
”Jeg læste først til grafisk designer og fotograf, mens det at
blive håndværker slet ikke var i min
bevidsthed,” siger Jakob Engberg
Petersen.
”En dag fik jeg lov til at male et
skilt i hånden, og pludselig stod tiden stille. Jeg havde fundet det fag,
jeg skulle bruge mit liv på,” siger Jakob Engberg Petersen.
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Hans studiekammerater og lærere
grinte i starten af ham, når han bad om at
male skilte i hånden, for uddannelsen var
nu forankret i den grafiske og digitale del
af skiltemaling. Så han brugte sin fritid på
det gamle håndværk og malede skilte for
venner, der ejede tatovører og kaffebarer.
Jakob Engberg Petersen blev så dygtig til
sit håndværk, at han blev uddannet med en
bronzemedalje og fik job med det samme i
Danmarks ældste skiltefirma, hvor han arbejdede digitalt. Men det kriblede til sidst
så meget i fingrene, at
han besluttede sig for ”En dag fik jeg
at gå selvstændig og
lov til at male et
for alvor genoplive det
skilt i hånden,
døde fag.
og pludselig stod
”I dag lever jeg godt
tiden stille. Jeg
af at male unikke skilte
i hånden, men under
havde fundet det
Corona-krisen i foråret
fag, jeg skulle
udvidede jeg min porbruge mit liv på.”
tefølje og udgav en bog
JAKOB ENGBERG PETERSEN, SKILTEMALER
og nogle plakater. Jeg
må ikke blive for kommerciel, for en del af mit fag er jo netop
at lave noget unikt fra gang til gang,” siger
        ANDREA STOKHOLM
nu 38-årige Jakob Engberg Petersen, der i
          MØBELSNEDKER
dag ejer virksomheden Copenhagen Signs.
Fordi han maler i hånden, ser han sig
mere som en kunsthåndværker end en
håndværker, og det mener han viser, hvor
alsidig håndværksfagene er.
”Jeg kunne ikke sidde ved et skrivebord
og udføre et monotont stykke arbejde, og
sådan har mange andre unge det også,”
siger Jakob Engberg Petersen:
”Der er et stort arbejde for os ’voksne’
håndværkere og skolerne i at vise de unge
de muligheder, der er i håndens
arbejde, og hvordan man kan
få en karriere med stor frihed,
mulighed for kreativitet og
økonomisk tryghed.”

”Det er ikke
jordens
undergang,
hvis man
ikke får en
praktikplads”
I Andrea Stokholms barndomshjem
var det altid hendes kreative mor,
der havde gang i diverse byggeprojekter med faderen som ”assistent”.
”Min far lærte mig at lappe cykler
og min mor at sætte lamper op, så
det faldt mig faktisk ret naturligt at
tage en håndværkeruddannelse,”
siger Andrea Stokholm.
Andrea Stokholm havde egentlig
planer om at blive filmklipper, indtil
hendes søster, som gik på arkitektskolen introducerede hende til møbelsnedkeruddannelsen.
”Jeg blev bidt af det, men kom
ind i en periode, hvor det var svært
at få læreplads, så jeg var i skole-
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praktik hele min uddannelse. Men
det er bedre end ryet, og jeg fik
stillet nogle ret unikke opgaver, som
jeg lærte en masse af. Der var tid til
fordybelse og at lære materialerne
at kende. Så det er ikke jordens undergang, hvis man ikke får en praktikplads – man kan få noget godt ud
af det,” siger Andrea Stokholm.
I dag har Andrea Stokholm møbelsnedker- og designvirksomheden
Stokholm Normark med sin svenske
kæreste, Anton, der er møbeldesigner og indretningsarkitekt, ligesom
hun laver møbler under eget navn. I
de sidste tre år har de lavet alle projekter sammen, for eksempel indret-

HÅNDENS ARBEJDE TEMA

Andrea Stokholm blev præget til at bruge sine hænder fra barnsben.

tet de hypede restauranter Sushi
Anaba og Restaurant Alchemist.
De seneste par år er møbelsnedker blevet et modefag, og så mange
         PETER FUNDER
          STUKKATØR
arkitekter og designere har vist interesse for grundforløbet, at man
har lavet adgangsbegrænsninger.
Unge kvinder og mænd kontakter
også Andrea Stokholm for at høre
om faget, efter de har set hendes
billeder og videoer på Instagram,
hvor hun har 40.000 følgere.
”Jeg har videreuddannet mig i
Japan i teknikken Kumiko, og i dag
har jeg 6,5 års uddannelse – mere
end de fleste akademikere kan prale
af,” siger Andrea Stokholm:
”Jeg vil gerne vise, at man kan
være kvindelig håndværker og blive til noget. Men
uddannelserne skal også ”Min far lærte mig
at lappe cykler og
gøre en indsats, hvis de vil
have flere kvinder ind. For
min mor at sætte
jargonen er stadig hård og
lamper op, så det
sexistisk, ligesom der er
faldt mig faktisk
begrænsede muligheder
ret naturligt at tage
for at videreuddanne sig i
en håndværker
Danmark. Det skal vi gøre
uddannelse.”
op med, hvis vi vil tiltrække flere unge.”
ANDREA STOKHOLM, MØBELSNEDKER

”Rigtig
mange
af os kan
nogle helt
unikke
ting”

I begyndelsen af 1980’erne fik nu 57-årige
Peter Funder et job som konservatormedarbejder på Glyptoteket. Her lærte han at
støbe gips, og senere gik han på jagt efter
en læreplads som stukkatør. Men efter årtier med en langt mere minimalistisk stil
uden stuk, var faget tæt på at uddø, og
lærepladser var der ingen af. På Nationalmuseet sad en bekymret chefkonservator.
Hvem skulle renovere de gamle bygninger i
Indre København, hvis faget uddøde? Han
havde hørt fra nogle murermestre, at den
unge Funder var interesseret i stuk, så han
lavede en uddannelsesaftale med dem. På
den måde blev Peter Funder ansat af
AUGUST 2020 HANDELSINVEST 19
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At være stukkatør
handler ikke om
kunst, men om håndværk, understreger
Peter Funder.

Nationalmuseet, som sendte ham
i lære hos mestrene. I dag har han
sammen med sin bror virksomheden Brdr. Funder.
”Jeg kom med på den anden bølge af stuk. Men selv om stuk er populært igen, er vi stadig kun omkring 25
faguddannede og ikke mange kvinder i faget, da det er fysisk hårdt,”
siger Peter Funder.
Stukkatørfaget er velanset på
grund af sit kunstneriske islæt, men
kunst er det ikke, slår Peter Funder
fast:
”Som stukkatør er du håndværker, og faget er meget tættere på
murer end på kunst. Så
”Vi skal ikke ud
vi skal ikke ud i at kalde
det kunsthåndværk, vi
i at kalde det
kunsthåndværk. skal være stolte af at
være håndværkere,
Vi skal være
fordi mange af os kan
stolte af at være
noget helt unikt.”
håndværkere.”
De tekniske skoler
er blevet nedprioritePETER FUNDER, STUKKATØR
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ret i mange år, og det finder Funder
problematisk. For de har nu svært
ved at slippe ryet med, at det er her,
hvor knægten, der ryger for meget
fed, bliver sendt hen til lærere uden
nogen form for pædagogisk sans.
”Ham fra villavejen gider måske
godt at være håndværker, men hans
forældre vil ikke sende ham hen på
sådan en skole, og det er da ikke så
mærkeligt. Men så får han i stedet
en middelmådig studentereksamen
og ender som middelmådig akademiker, og det er synd, når han kunne
være blevet en fantastisk håndværker,” siger Peter Funder og fortsætter:
”Igennem mange år har politikerne ment, at man skulle satse på
akademisk viden fremfor håndværk.
Men det er på tide, at håndværksfagene bliver talt op. For virkeligheden er, at man sagtens kan have
et interessant og vellønnet job som
håndværker.”

EFTER CORONA

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

PANTHERMEDIA

Fremtidens
byer opdeles i
lokalsamfund
Covid-19 ændrede fra den ene dag til den anden
vores adfærd. Efter genåbningen er spørgsmål,
om risikoen for en anden bølge og andre vira har
ændret vores måde at leve på for altid?

”Vi bor kun i byen på grund af dårlig fremtidsforskning.”
Sådan svarer fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra
Universal Futurist på spørgsmålet om, hvorvidt vi vil ændre
vores måder at bo på efter Corona-krisen.
”Hvis du spørger danskerne, vil de meget hellere bo omkring et gadekær, hvor skolen er tæt på, og alle kender hinanden. Så hvis vi strikker det
bedste sammen fra de trends, der er, og gør det dansk, velfærdsorienteret
og folkeligt, kan vi sagtens bygge nogle moderne landsbyfællesskaber i
samfundet, hvor vi vil få den ro, vi søger,” siger Anne Skare Nielsen, der
netop har udgivet bogen Fremtidssans sammen med kollegaen Henrik Good
Hovgaard, der hjælper med at forudse din egen fremtid.
Med industrialiseringen blev cirka en fjerdedel af danskerne arbejdsløse,
og i perioden fra 1870 til 1914 voksede København alene med en halv million
indbyggere.
”Hvis man havde haft en futuristisk tankegang, havde man allerede dengang tænkt sig om og set på byplanlægningen. Man havde overvejet, hvad
det gode byliv var, og hvordan folk burde bosætte sig, for det er ikke så tæt,
som vi bor nu,” siger Anne Skare Nielsen.
I det her lille land behøvede vi nemlig ikke samle os om de tre store byer.
Vi kunne sagtens have lavet noget anderledes, siger hun. Men man tog for
givet, at urbanisering var en såkaldt hård
trend, det vil sige noget, man ikke kunne
forhindre, men i virkeligheden var det en
blød trend, hvilket betyder, at det kun sker,
fordi vi selv skaber det.
”Byplanlæggere og politikere har haft
en interesse i at bygge, og derfor har de
talt om, at det gode liv kun fandtes i byerne.
Men nu er vi trætte af at bo så trængt, og
når vi er tilpas trætte, kan en krise transformere et samfund,” siger Anne Skare
Nielsen.

”Byplanlæggere og
politikere har haft en
interesse i at bygge,
og derfor har de talt
om, at det gode liv
kun fandtes i byerne.
Men nu er vi trætte
af at bo så trængt.”
ANNE SKARE NIELSEN, FREMTIDSFORSKER

Beslutninger tages lokalt
Allerede inden Corona-krisen var der tendenser i retning af, at vi var trætte af, at vi
kun kunne ændre på tingene ved at skrue

på forbrugsknappen. Covid-19-krisen,
under hvilken vi i lavere grad har kunnet
forbruge, har sat det i perspektiv.
”Vi kan ikke længere bare være forbrugere, vi er nødt til at se på, hvad vi
reelt har brug for i vores liv, og det er et
paradigmeskift,” siger Anne Skare Nielsen, som tror, at vi kommer til at ændre
vores liv i de kommende år.
”Vores børnebørn vil synes, det er
underligt, at vi havde to biler stående i
et hus (en carport, red.) uden for vores
hus, for havde vi virkelig brug for det?”
Anne Skare Nielsen forudser selvkørende biler på abonnement, små billige boliger og kæmpe udearealer, hvor
der er plads til at holde afstand, hvis der
igen kommer en virus.
”Når vi går fra sort til grøn energi, kan
vi udnytte det til at skabe det gode liv.
Da vi endnu ikke kan lagre grøn energi,
kan jeg sagtens se fællesskaber, hvor
man bliver så rig af at købe og sælge
energien mellem sig, at man ikke behøver at arbejde, og hvor beslutninger
tages direkte igennem digitale penge,
så vi selv kan beslutte at bygge en cykelsti eller bruge pengene på de ældre,”
siger hun og fortsætter:
”På den måde kan vi skære de dyre
mellemled fra og skabe os det liv, vi
drømmer om, og vi vil ikke blive så hårdt
ramt, hvis vi skal lukke landet ned.”
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ELISABETH HAMERIK SCHWARZ
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4 kriser,
der væltede
verdensøkonomien
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Bilfrie søndage var en konsekvens
af oliekrisen i 1970'erne.

Den Store Depression
1929-33

Den første økonomiske systemkrise
efter industrialiseringen startede
med et børskrak på Wall Street i 1929,
men endte i en langt mere alvorlig og
verdensomspændende krise.
”Den Store Depression havde alt
det, der skulle til for at skabe økonomisk rod på globalt plan. I nogle
lande satte den banksystemet delvis
ud af spil, og i eksempelvis Tyskland
fik internationale afsætningsvanskeligheder og svigtende adgang til
kredit fatale problemer for industri
og eksport. I lighed med finanskrisen
var den forankret i det internationale
finanssystem, hvilket typisk giver en
stor krise,” siger Jan Pedersen, lektor i økonomisk historie på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.
Med industrialiseringen var verdensøkonomien nemlig blevet så
integreret, at gode og dårlige konjunkturer hurtigt spredte sig fra
land til land. 1920’erne var bestemt
ikke fri for konjunkturudsving, men
generelt fortsatte højkonjunkturen
helt til ”Sorte tirsdag” den 29. oktober 1929. I starten af krisen var de faldende priser på importerede råvarer
til gavn for det danske erhvervsliv,
men landbruget blev i 1931 ramt af
restriktioner på eksportmarkederne.
Industrien mærkede det afledte fald
i landbrugets efterspørgsel på ’byvarer’, foruden dalende salg af kapitalgoder i ind- og udland. Dermed blev
krisen dansk. I 1932 var arbejdsløsheden på 32 procent af de forsikrede.
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Det 21. århundrede startede ud
med en finanskrise. Men Coronakrisen kan vise sig at være den
største økonomiske krise siden
Den Store Depression. Her er de
fire største økonomiske kriser,
verden endnu har oplevet.

2

Oliekrisen
1973-1991

I oktober 1973 udbryder der igen krig
i Mellemøsten, da Egypten og Syrien
angriber Israel. Men denne gang truer de arabiske stater med at stoppe
olien til de lande, som støtter Israel,
mens de sætter oliepriserne stærkt
i vejret. I Danmark udgør olie 90 procent af energiforbruget i 1973, og det
fører til markante prisstigninger på
fyringsolie og benzin. I forvejen var
den amerikanske dollar svækket, og
folk blev alvorligt bange for, hvad deres penge var værd, og konsekvensen var en voldsom inflation.
”Krisen førte til alt fra et nedsat
forbrug til el-restriktioner og bilfrie
søndage i Danmark samt en stor arbejdsløshed, der opstod i forsøg på
at dæmpe inflationen. Det lykkedes
først i start 1990’erne, og dermed varede krisen næsten to årtier,” siger
Jan Pedersen.

… og tre,
der også
virkelig
kradsede

3

Finanskrisen
Det startede med en boligboble
i USA, udviklede sig til bankkrak,
kæmpe arbejdsløshed og konkurser over hele verden på et niveau,
hvor man i Sydeuropa taler om, at de
unge er en tabt generation, fordi de
aldrig vil få samme muligheder som
deres forældre.
Finanskrisen, der løb fra 20072008 i USA, satte dybe spor, men
ramte først for alvor Danmark i 2008
med Roskilde Bank-krakket. Til gengæld forsatte den ind i 2010’erne.
”Det bliver rigtig alvorligt, når
det finansielle system bliver omfattet. En af Danmarks forcer var dog,
at boligfinansieringssystemet var
stærkt, hvorfor konjunkturnedgangen blev lokaliseret til bankerne,”
siger Jan Pedersen.
Men krisen førte også arbejdsløshed med sig – for i og med at folk ikke
kunne betale, hvad de havde lånt til
bankerne, kunne bankerne ikke låne
ud, hvorfor de lukkede for kreditterne til virksomhederne. Vi var faktisk
først helt ovre krisen et stykke inde i
10’erne, men konsekvenserne af den
ser vi endnu i dag. Eksempelvis kan
almindelige borgere ikke låne nær så
meget i banken som under forbrugsfesten i de tidlige 00’ere.

Den værste dag for Wall Street siden 9-11
var den 15. september 2008.

4

Coronakrisen
2020-?

Nedlukningen på et par måneder
ser ud til at have været nok til at slå
verdensøkonomien i stykker. Den
økonomiske konsekvens ser ud til at
være lidt større end finanskrisen, og
især uvisheden om sygdommen spiller ind. For trækker vi atter i håndbremsen, hvis der kommer en anden
bølge eller en ny virus?
”Udover at vi skal bruge penge
på at sparke økonomien i gang, er
vi også bange for Covid-19. Uvisheden giver en stor usikkerhed, og i
foråret begyndte den at ligne krisen
i 1930’erne, fordi man neddroslede
handlen mellem landene,” siger Jan
Pedersen.
Heldigvis er bankerne dog ikke
involveret denne gang. Krisen ligger i de enkelte stater, men de sydeuropæiske lande er så
hårdt ramt, at EU skal
tænke sig gevaldigt
om. Især Tyskland
er nemlig afhængig af eksporten
til landene, og
en mistillid til de
sydeuropæiske
lande kan gøre
det svært at
rejse penge på et
globalt marked. Så
vi vil højst sandsynligt se et hundeslagsmål i EU om hvem, der
skal hjælpe Sydeuropa,
så de ikke ender i dybe
betalingskriser på grund af
Corona-krisen.

1873-90
England var den førende
eksportnation i starten af industrialiseringen, men
blev udfordret
af USA og Tyskland omkring
1873. Det førte
til en meget lav
prisudvikling, men ikke
en reel systemkrise. Faktisk
var der økonomisk vækst, for
arbejdsmarkedet var hyperfleksibelt, fordi folk arbejdede
også for meget lav løn.

Den spanske syge
1918-20
Epidemien ramte lige efter
1.Verdenskrig, men
opmærksomheden
var på, at økonomien skulle
genrejses. At
unge, da anden
bølge kom, lå og
døde i deres senge,
blev til dels overset. I
dag har vi økonomien til at
redde folk fra Covid-19.

Verdenskrigene
1914-18 og 1940-45

STEFAN BONESS/SIPA/SCANPIX

CHIP EAST/REUTERS/SCANPIX

2007-2008

Det første
økonomiske hik

Selvfølgelig påvirker verdenskrige økonomien, men det var
muligt at komme
forholdsvis hurtigt op igen ved
at omlægge produktionen. 1. Verdenskrig førte dog
ingen stabil økonomisk
nyordning med sig, hvilket
banede vej for Verdenskrisen.
Men 2. Verdenskrig førte til
nyetablering af det internationale økonomiske system,
hvilket dannede grundlag
for høj økonomisk vækst og
dermed det velfærdssystem,
vi kender i dag.
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TENDENS FÆLLESSKABER

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

Sådan var vi

sammen
hver
for sig
“Vi skal stå sammen ved at holde afstand,” sagde
statsministeren, da hun 11. marts lukkede
landet ned. Men vi mennesker er nu engang
nogle sociale væsener, så vi fandt ud af
at være sammen hver for sig. Her er seks
eksempler på, hvor kreative vi var.

3

Surdejs-sammenhold
Kedsomheden og mere tid har
givet surdejen et comeback. På
sociale medier har folk fundet
fællesskab i at spørge til og
diskutere hinandens surdeje.

1

Fællessang
Der var ikke mange, som kendte
Phillip Faber før Corona-krisen,
men chefdirigenten på DR blev
hurtig danskernes
maskot. 200.000
danskere har i
gennemsnit sunget
med hver morgen til
morgensang, og hans
sangaftener på DR1
har samlet
over en million seere.
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Live-koncert uden publikum – her Carpark North i
Parken i København – blev en ting under Corona.

2

Online-koncerter og -natklubber
Musikere som Steen Jørgensen og Carpark North har
givet massevis af live-koncerter online, og danske og
internationale DJ’s har startet fester i private hjem over
hele verden for at holde modet oppe hos folk.

Alle kunne
være med
under Corona
4

Hjælp til de
karantæne-ramte

5

Altan-fællesskaber
Allerede i midten af marts
begyndte de hårdt ramte italienere at synge fra altanerne
for at give hinanden håb. Siden
begyndte de at hylde sundhedspersonalet, og traditionen
har spredt sig til mange andre
lande. Især har det været udbredt i lande som Frankrig, der har været ramt
af total karantæne,
men også i Danmark
er der blevet sunget fra altanen.

6

Fredagsbar på Zoom
Hvad gør man, når man
er hjemsendt og ikke
kan komme til fredagsbar? Man drikker online.
Det ultimative fripas
til at drikke alene er de
virtuelle fredagsbarer,
der blev populære under
Corona-krisen. Men der
er måske en grund til, at
eksperter råder til ikke
at drikke alene. For Alkolinjen oplevede ti gange
så mange henvendelser
som normalt, da krisen
var på sit højeste.

Italierne gik forrest med at
synge fra altanerne, og vi
ville også være med – som
her i Aarhus.

CHRISTIAN LYKKING/SCANPIX

Nedlukningen betød,
at ældre og folk
med dårligt helbred
blev frarådet at gå
ud. Derfor startede
Røde Kors et hjælpenetværk, ligesom
forskellige netværk
opstod på Facebook, hvor folk tilbød
hjælp med alt fra at
gå tur med hunden
til at købe ind.

Vi behøvede ikke at sætte hår og lægge makeup for
at se vennerne. Vi kunne synge i egen stue med en
million andre, og vores venner havde pludselig tid til
at tale i telefon. Corona-krisen bragte nye sociale
omgangsformer med sig. For dem, der til dagligt
havde et større behov for at være hjemme, var det
dejligt uforpligtende at tage en drink på Zoom, og
på den måde havde de overskud til at være med.
”Mange ekstroverte har et stort behov for selskab, og derfor arrangerede de fredagsbarer online, og var man mere til den introverte side, kunne
man nu tillade sig at være en del af et fællesskab,
hvor det var muligt at smutte efter en times onlinebar og tage det roligt resten af weekenden,” siger
Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog
Forening.
Der er selvfølgelig dem, der havde det svært
inden Covid-19, som desværre var i risiko for at
få et sidste puf af krisen. Samtidig har krisen for
mange været forbundet med store tab, hvor nogen
har mistet pårørende, deres arbejde eller virksomhed. For andre har krisen været en anledning til at
stoppe op.
”Der er ikke meget at glædes ved over Corona,
men det gav nogen en mulighed for at standse op,
trække vejret og se på, om deres tilværelse er, som
den skal være,” siger Eva Secher Mathiasen.
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FORSIGTIG
OPTIMISME
EFTER
CORONA
CORONA-VIRUS-UDBRUDDET og de økonomiske konsekvenser af de medfølgende indgreb for at bremse smittespredningen har naturligvis været det dominerende
tema i løbet af andet kvartal. Det blev således hurtigt
tydeligt, at den mere eller mindre totale nedlukning af
flere økonomier rundt omkring i verden havde trukket
verdensøkonomien ud i den største økonomiske krise
i nyere tid, hvilket blev bekræftet af de horrible økonomiske nøgletal, der begyndte at løbe ind. I takt med, at
smittespredningen så ud til at komme under kontrol, blev
nedlukningerne imidlertid afløst af gradvise lempelser af
de virusrelaterede restriktioner. Det har medvirket til at
trække aktiviteten i vejret igen i den sidste del af kvartalet, i et tempo der måske har været noget stærkere end
frygtet. Det understreger, at vi forhåbentligt har lagt den
værste del af den økonomiske nedtur bag os, samt at vi
formentligt vil se et relativt stærkt opsving i den økonomiske vækst i tredje kvartal.
Det er dog også tydeligt, at verdensøkonomien har bevæget sig ind i andet halvår af 2020 med virusudbruddet
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Markederne rettede sig hurtigt efter
første bølge af Corona, og et opsving
forventes. Skyggen af en anden bølge,
præsidentvalg i USA og truslen om en
hård Brexit kaster dog stadig skygger.

MARKEDSUDVIKLING

USAs meget hurtige
genoplukning efter
Corona er en af
usikkerhedsfaktorerne
i verdens økonomi i
den kommende tid.
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stadigt hængende over sig. Mens genåbningerne i euroområdet for indeværende ikke ser ud til at have ført til en
genopblussen af smittetilfælde i et alarmerende omfang,
er indtrykket i andre dele af verden desværre langt fra
lige så opløftende. Det gør sig ikke mindst gældende i
USA, hvor en for hurtig genåbning som følge af politiske
og økonomiske hensyn har medført en markant stigning
i antallet af smittede igen, der truer med at bremse den
seneste tids tegn på økonomisk bedring.

Fremtiden er usikker
Mens risikoen for nye markante nationale nedlukninger
af økonomierne vurderes som værende lille, så hersker
der således fortsat stor usikkerhed om den fremadret-

”Mens risikoen for nye markante nationale nedlukninger
af økonomierne vurderes som
værende lille, så hersker der
således fortsat stor usikkerhed
om den fremadrettede sti for
den globale økonomi.”
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APR

MAJ

JUN

tede sti for den globale økonomi. Udviklingen vil i vid
udstrækning være afhængig af, om og hvornår virusudbruddet kommer under kontrol, graden af virusrelateret
tilbageholdenhed fra virksomheder og forbrugere samt
omfanget af egentlig finanspolitisk vækststimulans som
afløser for de hjælpepakker, der blev udrullet, da krisen
var på sit højdepunkt, og som indtil videre har skærmet
blandt andet arbejdsmarkedet og indkomstudviklingen
blandt forbrugerne for de værste konsekvenser. For indeværende ser muligheden for en komplet genopretning
af den globale økonomiske aktivitet over de kommende
kvartaler dog ud til at være ønsketænkning, hvor realiteten nok snarere er, at det vil tage år at hele sårene fra
krisen. Det indtryk forstærkes også af, at viruskrisen har
medvirket til en genopblussen af de geopolitiske spændinger på blandt andet handelsområdet samt udsigten
til øget politisk usikkerhed forud for det amerikanske
præsidentvalg senere på året, med Donald Trump som
den evige joker. Endvidere lurer risikoen for, at Storbritannien ved årsskiftet forlader EU uden en aftale, også i
baggrunden, ligesom den massive opbygning af blandt
andet statsgæld i flere lande også stadig udgør en trussel
for vækstudsigterne på længere sigt.

Første halvår 2020 og forventninger fremover
I forhold til aktier er markedsstemningen fortsat domineret af Corona; de beslutninger, der politisk er truffet for at

inddæmme pandemien, de økonomiske påvirkninger og
ikke mindst de tiltag, der er iværksat for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af både selve Coronapandemien og inddæmningstiltagene, har og har haft stor
betydning for prisdannelsen på alle aktivklasser.
Konsekvenserne for økonomien er løbende blevet
mere og mere tydelige i takt med, at både bløde og hårde
økonomiske nøgletal bliver offentliggjort. Det er således
tydeligt, at der i denne krise ikke kan drages direkte paralleller med tidligere kriser; vi har således oplevet en
af de dybeste, korteste og mest asymmetriske kriser
nogensinde, hvilket også er blevet afspejlet i kapitalmarkederne. Vi har oplevet kraftige rotationer mellem
forskellige sektorer i aktiemarkederne, hvor nogle sektorer/selskaber har været solgt ud i panik, samtidig med
at andre sektorer/selskaber har handlet i all time high.
Forklaringen er, at de økonomiske konsekvenser har
ramt meget forskelligt, hvor selskaber i oplevelsesøkonomierne (turisme, restauranter, flytrafik og så videre)
har oplevet, at deres eksistensgrundlag fra den ene dag
til den anden er forsvundet, hvor det for andre sektorer
(IT, medicin, medicinsk udstyr med videre) har haft den
modsatte effekt. Derudover har de mange og effektfulde
finans- og pengepolitiske tiltag for at minimere de nega-

NIKLAS HALLEN/RITZAU SCANPIX
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tive økonomiske konsekvenser givet en
”Vi har således oplevet
kraftig påvirkning på prisfastsættelsen
en af de dybeste, korteste
af aktiver. Specielt centralbankernes
obligationsopkøbsprogrammer har stor
og mest asymmetriske
betydning i denne sammenhæng, hvor
kriser nogensinde.”
astronomisk store – eller i nogle tilfælde
helt ubegrænsede programmer – totalt
dominerer prisfastsættelsen på obligationssiden. Disse opkøbsprogrammer har
hvorfor læren om what ever it takes har været gældende
endvidere påvirket andre aktivklasser, idet risikoen søger
længere ud ad risikokurven som konsekvens af de enorme
fra dag ét, og ikke noget der – som under Finanskrisen – er
mængder af likviditet, der tilføres kapitalmarkederne.
blevet opbygget gradvist.
Faldende renter samt indsnævrede kreditspænd har
Markedspåvirkningerne har således været særdeles
kraftige, og ses andet kvartal i historisk perspektiv, kan
bragt afkastet for det første halve år tæt på et 0-afkast for
hastigheden, hvormed aktiemarkedet faldt og efterfølde fleste aktivklasser, med det bedste afkast for de mest
gende har rettet sig, sammenlignes med Asien-krisen i
sikre klasser, og lidt lavere for de mere usikre. Fælles har
1998 eller genopretningen efter Finanskrisen startende
dog været, at halvårets sidste måneder har været præget
marts 2009. Store markedsbevægelser afstedkommer
af øget risiko-appetit i lighed med aktiemarkederne.
Kurserne på danske realkreditobligationer har været
ofte røster om, at det hele er gået for stærkt, og markedet
undervurderer de nuværende risici. Det er vores opfattelstigende, hvilket har givet pæne positive afkast for denne
se, at markederne har været yderst effektive til at indprise
aktivklasser for året som helhed. Rentespændet til statsde aktuelle risici, og vi deler derfor ikke frygten for, at
obligationer blev indsnævret i juni måned, hvorved realmarkederne har undervurderet de mange risikofaktorer.
kreditobligationer har outperformet statsobligationer.
Det forventes på ovenstående baggrund, at globale
Konverterbare realkreditobligationer sluttede ligeledes
aktier kan levere positive afkast i andet halvår 2020, om
halvåret positivt. Særligt lange konverterbare fastforrenend det må forventes at være under stor påvirkning fra
tede realkreditobligationer klarede sig væsentlig bedre
centralbankernes rentepolitik. Afkastet på det globale
end lange statsobligationer, hvilket udover den øgede
aktiemarked (MSCI World AC Index) forventes at blive på
risiko-appetit også skyldes lavere konverteringsaktivitet
mellem 3% til 5% for resten af 2020.
blandt de danske boligejere.
Vi forventer på den korte bane, at renterne vil være
Forventninger for obligationer
stabile til svagt stigende, samt at den øgede risiko-apPå rentesiden holder centralbankerne renten i et jernpetit, der har været herskende gennem de seneste mågreb, hvorfor der her kun er plads til mindre udsving. Cenneder, vil fortsætte gennem resten af året, og således vil
tralbankernes erfaring fra Finanskrisen er således tydelig,
have positiv indvirkning på renteafkast for hele 2020.

MADS CLAUS RASMUSSEN/RITZAU SCANPIX

Rejsebranchen
blev hårdt
ramt af
forårets
Coronapandemi.
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AFKAST

INVESTORERNES
AFKAST

Halvår 2020
Afkast

1 år
Afkast

3 år
Afkast

5 år
Afkast

7 år
Afkast

10 år
Afkast

OBLIGATIONER
Danske Obligationer

0,1

-1,0

2,4

8,7

12,5

24,5

Højrentelande

-8,1

-3,6

-4,2

4,8

5,3

21,8

Virksomhedsobligationer

-1,7

-1,5

2,7

6,2

13,2

AKTIER
Verden

1,7

11,7

28,5

43,3

92,8

161,2

Europa

-6,2

-0,1

7,4

10,7

45,2

100,2

0,0

6,1

27,5

44,3

134,6

246,3

Fjernøsten

Nordamerika

-4,7

5,7

22,9

49,2

106,3

140,0

Norden

-5,4

-0,5

6,3

21,3

77,4

118,8

5,3

16,5

20,4

57,5

192,4

299,3

Defensiv 10

-0,4

-0,2

5,0

Defensiv 30

-1,1

1,2

8,6

Offensiv 60

-1,0

3,9

14,4
17,7

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

Offensiv 80

-2,0

4,8

Offensiv 10 Akkumulerende

-0,6

-0,4

Offensiv 80 Akkumulerende

-2,7

4,3

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

AKTIER 2020
AFKAST

NORDAMERIKA 0,0

DANMARK 5,3

NORDEN -5,4

FJERNØSTEN -4,7

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 -6,2

VERDEN 1,7
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VERDEN I TAL

piger fik i 2018 navnet Ida,
hver gang 1.000 nyfødte piger
fik navn. Om det er Emil fra
Lønnebergs søster, der er
inspirationskilden, vides
ikke, men navnet var i top for
andet år i træk. Hos drengene
var det navnet William, der
var på toppen af listen.

9 UD AF TI FAMILIER

har en eller flere smartphones i 2020. Vi bruger naturligvis vores telefoner til
at tale og skrive med, men også til at tage billeder, styre sikkerheden i vores
hjem via alarmer og til at regulere for eksempel temperaturen i stuerne.

Kilder: Danmarks Statistik, Thefactsite.com, Guinessworldrecords.com

101,5 Kg
4.600

skift af fornavn var der i Danmark i 2019. Af
dem var to tredjedele kvinder. At kvinderne
også er de mest navnskifte-lystne, når det
kommer til efternavn, er måske mindre
overraskende. Her stod kvinderne for tre
fjerdedele af de 40.000 skift, der var i 2019.

10.000

af verdens mest brugte
passwords kan åbne ikke
mindre end 98 procent af
alle online konti. Så find
lige på noget bedre end
1234, 12345 eller 123456
næste gang, okay?

Så meget vejede verdens største falafel,
som blev tilberedt i Jordan i maj 2019.
Det tog kokkene tre kvarter at tilberede
den vægtige veganske ”frikadelle”.

46.000.000.000.000 $
Så svimlende stor var kejser Augustus Cæsars’
formue ifølge nogle historikere, hvis man korrigerer for inflation. Dermed er han den mest
velhavende person i menneskehedens historie.

