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Spørgsmål – Svar

Recession og japanske tilstande: Nej, men indre sammenbrud i I-lande inden 
for 5-8 år.

Klimafokus – problem eller mulighed: Ungdomsoprør – fejlsatsning af 
ressourcer. Er mulighed.
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Spørgsmål – Svar

Europas økonomi: Råstyrke, stærke erhverv, høj stabilitet, lav rente, god 
valuta. Politisk dværg.

USA’s økonomi: IT-drevet, svag industri, debitornation, uensartet befolkning. 
Stormagt, der er politisk udlevet. Trump er et retro-fænomen (Stærk mand 
og neonationalisme).

Spørgsmål – Svar

Centralbankerne – hvad gør de: Redder bankerne, forsinker strukturændring, 
arsenalet er udtømt. 

Ny boble – Bankkrise no. 2: Boblen findes i form af minimal rente og 
risikotillæg herpå. Det er en trussel mod pengesystemet som helhed i de 
pågældende lande = Staten. Svar: Ny og langt dybere samfundskrise.
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Spørgsmål – Svar

Brexit: Under afklaring. UK kan blive ramt af solo-nedsmeltning/finanskrise 
ved ballade. 

Handelskrigen USA-Kina: Aftaler vil blive indgået med fordele til USA. Lang 
proces.

Spørgsmål – Svar

Renteforventning ultimo 2020 realkredit (gæt): Flex1 årig 1,25 %. 30 årig 
fast rente 2,0 %.   

Valg af lånetype: Fast rente 1,0 % obligation for private. Landmænd: samme. 

Retfærdig rente: Banker CIBOR + risikopræmie (0,3+ %). Realkreditmargin 
erhverv 1,0 %.  
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Perspektiver 1-5-20 år frem i tid

Perspektiv et år frem (2020) for danskere: 

Tab af væksttempo genoprettes til +1,5-2,0 % i EU. Tyskland & Omegn 
(Danmark er med) får fordel af Safe Haven status. Svage Eurolande må oppe 
sig for at forblive i Euroland. 

Negative renter ophører – begyndende normalisering af renteforholdene.

Euro styrkes moderat (+ 5 %) over for USD, Yen og GBP. 

Perspektiv et år frem (2020) for danskere: 

Ny EU-kommission med dynamik. Angela Merkel på vej ud. 

Indre politisk opløsning mødes med ønske om fælles fodslag (sammen er vi 
bedst). 

Utilfredshed (Gule veste) og Ungdomsoprør om CO2 udledning (energi). 
Bæredygtighed.

Trusler: Storpolitik (USA, Kina, Rusland, Tyrkiet).
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Perspektiv 5 år frem (2020-24) for danskere

Samfundsmodellen er slidt op inde fra.

Systemet lyver om fakta for at opretholde deres magt via status quo og 
undgå ballade.

Aftaleøkonomien er en korrupt affære. Jo større stat, des større misbrug og 
tab for alle.  

Fællesskabet er væk. Et ekstremt skattetryk på reelt ca. 65 % er 
dødbringende. 

Perspektiv 5 år frem (2020-24) for danskere

Demokratiet er forsvundet: love, akademisk elitestyre, flertallet af vælgerne 
er statsforsørgede.

Tiden med danskerne som en stamme er forbi. Roden i landsbyfællesskabet 
er glemt.

Danskerne er religiøst og kulturelt rodløse. Indre splittelse – subkulturer vil 
vokse.

Langsom tilpasning og god indre ro har givet stabilitet. Bykultur og 
indvandring stopper det.

DK kan ikke tilpasse sig. Vi vil ramme en mur og gå i opløsning som samfund. 
Kaos - ny orden.
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Perspektiv 20 år frem (2040) for danskerne 

Sammenbrud i samfund og overgangen til nye ordninger kan blive voldelig og 
voldsom. 

Vesteuropa og USA vil føre an i en sådan udvikling. Nye økonomier vil følge 
efter. Militære (politiske) trusler kan forsinke forløbet.

Verden vil blive opsplittet i mindre bystater. Fællesforvaltningen vil blive 
styret via borgerligt ombud af kort varighed. Familier vil genindtage rollen 
som social ramme (men mere åbne end før).  

De nu kendte lande vil ophøre med at eksistere som andet et forbund om 
forsvar.

Perspektiv 20 år frem (2040) for danskerne 

Stater vil gå fallit eller afvikles. Statsgæld kan blive nul og nix værd. Politisk 
ledelse ophører. 

Reale aktiver (fast ejendom, virksomheder) vil blive vindere. 

Mennesker vil kræve og få reel frihed. Individualisme. Væksteevnen kan 
komme tilbage. 

Civilsamfundet bliver omdrejningspunktet (frivilligt fællesskab). Ansvar og 
medansvar får en central rolle i alle tings udformning og drift. 

Personer med kriminel og asocial opførsel vil blive sat under pres ved 
marginalisering. 
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Tak for opmærksomheden

Tid til spørgsmål
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