
 

Tre ting jeg lærte – af Annes 
aktier 
Af Karsten Engmann Jensen 

På mindre end en uge har Annes aktier både givet mig langt større indsigt end 
jeg havde turdet håbe, i en kold vinteruge, hvor humor og frisk initiativ har 
gjort dagene lysere. 

Viden jeg kan bruge når mennesker søger råd til et liv med overskud. 

1. Jeg har lært, at homo oeconnomicus, skal tækkes på sine helt egne 
præmisser, hvis nye mål skal defineres. 

2. Jeg har lært at homo oeconnomicus, kan ændre adfærd i store og 
voldsomme bevægelser, når først skiftet kommer. 

3. Jeg har lært, at man kan få lige så meget lærdom om økonomi ved at studere 
en enkelt homo oeconnomicus, i kort tid, som kan få gennem mange års 
rådgivning i opsparing, investering og privatøkonomi. 

Først lidt baggrund 

Før jeg uddyber min nye og uvuderlige viden, vil jeg kort skitsere, hvad det er, 
der gør det muligt at læse så meget på en enkelt uge. 

Det hele startede med, at min bedre halvdel fik en fiks ide. I stedet for at spare 
op ville hun lege sig til at købe aktier. Hun hader at spare op, men har gjort det 
til en leg at spare penge. Besparelser som på en måde gør det gratis at købe 
aktier, hvis man etablerer et lukket kredsløb. 

Hvordan hun gør, og hvad hun tænker, kan du læse mere om 
på https://www.pengeministeriet.dk/annesaktier/ 



I dette forum vil jeg beskrive, hvad jeg selv tænker over mine observationer 
med Annes aktier. Jeg vælger at kalde denne følgeton for ”Annes aktier - 
Behind the scenes”. Jeg ser det nemlig som en slags økonomisk laboratorium. 

Anne er ikke bare min bedre halvdel nu. Hun er også min homo 
oeconnomicus. 

Sagt på den forsigtige måde har Anne en stærk præference for forbrug og 
luksus. Anne at tjent mange penge, men hun har også brugt dem lige så hurtigt 
som hun tjente dem. 

Set fra min side, kunne man ønske sig at Anne var lidt bedre til at lægge café 
besøg og shopping ture til side. 

Sådan ser Anne det imidlertid slet ikke. Hun bliver helt fast i sine øjne, når hun 
forklarer, at hun bestemt har nydt hver eneste krone hun har brugt på rejser, 
middage og gaver til andre. Hun nyder sågar tanken om den store mængde af 
super fede – og dyre – stiletter, der har passeret igennem hendes garderobe! 

Respekt for, at Anne er så håndfast i den måde hun har valgt at leve. Det ville 
være skørt at forsøge at påvirke hende ud fra min egen holdning til sund 
fornuft. Hvad ved jeg – og andre økonomer – om, hvad der er bedst for det 
enkelte individ? 

Det store spørgsmål har derfor været, hvordan jeg måske kunne påvirke Anne 
til i det mindste at lægge lidt til side, til den dag hun ikke længere selv tjener 
penge. 

Det er her mine tre store lærdomme faldt lige ned i min turban i den forløbne 
uge. 

Stort skift i adfærd 

Det er ganske simpelthen en kæmpe stor overraskelse for mig, hvor meget 
Anne har ændret adfærd på så kort tid. For tre uger siden havde hun afvist 
enhver snak, der så meget som antydede, at man kan spare op til fremtiden. 
Anne var ganske simpelthen blevet tom i hendes øjne hvis jeg brugte ordet 
opsparing. 



Det var Anne selv, der brød koden for mig. Hun har naturligvis ikke ikke læst 
mine bøger om at investere i aktier. Men hun var faldet over en artikel i BT, der 
beskriver min klodshansmetode, og det satte nye tanker i gang hos hende. 

Hun fik den fikse ide, at det kunne være sjovt at købe lidt aktier efter denne 
metode. Hun ville købe aktier med sjove navne og gerne de mindste aktier hun 
kunne få. Altså aktiekøb for mindst mulige penge ad gangen. 

Recirkulering af penge til aktier 

Hendes tanker om finansiering har vist sig at være et columbusæg. 

- Penge til aktier skal skaffes ved hjælp af besparelser. Hvis man køber dyre 
stiletter til nedsat pris, må differencen bruges til aktier, mener hun. Hvis man 
graver kartofler op i haven, har det en værdi, der gør at man kan tage penge fra 
husholdningen og sætte ind på aktiekontoen. Hvis man køber økologisk kød fra 
madspilds montren, går besparelsen til aktier. I det hele taget må hun tage 
penge ud af vores privatøkonomi, hvis hun kan finde besparelser, der ikke 
forringer vores levestandard, men blot gør den billigere. 

Inden for økonomisk teori taler man om adfærdsregulering. Det kan 
eksempelvis være afgifter på cigaretter, benzin og biler. Netop her har vi et 
varsel om, at adfærdsregulering har meget svære kår, når forbrugernes skal 
påvirkes. Anne er et endnu mere skæbnesvangert eksempel. Derfor er det kun 
godt, at hun selv har løst den gordiske knude. 

Hurtige bevægelser i købemønstret 

Til min store overraskelse har jeg også lært, hvor hurtigt tingene kan ændre sig 
på meget kort tid i denne uge. Anne taler ikke alene om nye besparelser hele 
tiden nu. Hun bruger også meget tid på at finde nye kreative metoder til at finde 
penge til aktier. Det er ganske vist på legestadiet, men alligevel. 

- Hun har samlet tøj og gamle sager, som hun har kørt på loppemarked. Hun har 
endda taget noget af mit tøj med uden at spørge. 

- Hun har gravet kartofler op i frostvejr. De gav mig faktisk en uset 
gastronomiske oplevelse som ekstra bonus. 



- Hun leger nu med både kaffe, tilbudsaviser, plastikposer, flaskebon’er og 
meget mere. 

- Hun har oven i købet brudt med sit oprindelige princip, og sat egne penge ind 
på hendes aktiekonto. 

Det er en fornøjelse at se, hvor mange måder hun nu kan spare penge. 
Besparelser jeg aldrig selv har fået øje på, til trods for min hang til altid lige at 
vende mønten to gange før jeg har kastet en i grams. 

Hun er også helt fantastisk til det med aktier. Hun viser ingen frygt, når hun 
åbner sin konto og køber den første aktie – i Tivoli. Hun køber aktier hun ikke 
aner noget om, og lever på alle måder op til mine ønsker med den 
Klodshansmetode jeg udviklede før finanskrisen. 

Hun tjekker markedet når børsen åbner og hun tjekker markedet når børsen 
lukker. Hun tjekker hvad hun har betalt og hvad hun har i formue nu. Det er 
småpenge indtil videre, men det er utroligt hvad hun har lært om aktier for så 
små penge. 

Anne har på så kort tid tilegnet sig nye økonomiske evner. 

Hun har skabt en grobund for at opbygge sin egen formue – for små penge 
indtil videre. 

Og endelig har hun lært mig, hvor vigtigt det er, at jeg 
sætter mig ind i den person jeg skal rådgive, så jeg 
tager fuldt ud hensyn til, at vi alle har hver vores måde 
at tænke økonomi på. Vi kan simpelthen ikke bare rette 
os ind efter andres anbefalinger. Vi er nødt til at se på, 
hvad der er vigtigt for os selv. Det er netop derfor, at vi 
har glæde af, at snakke om vores økonomi med nogen 
der vil lytte, og give råd på de præmisser den enkelte 
person har brug for. 


