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Fondsforvalter mener norske rentefond står imot gjeldskrisen i Kina → S.6

Tror på «megatrend»:
Har hentet over 100 mill. til 

etablering av kollektiver.
N Y H E T E R  →  S I D E  1 4 - 1 5

Satser stort  
på ethereum:

Fikk kjempe
avkastning  
på kryptofond
Den tidligere hedgefondforvalteren Arne Vaagen kan ha tjent 
mer enn 140 millioner kroner på eget kryptofond i år. 
– Jeg kan ikke bli mer optimistisk enn det jeg er nå, sier han. → S.10—12

Tidligere DNB-megler 
Johan Rasting

Maria Granlund i Alfred Berg

Inntjeningen til himmels: 
Lønnsomheten i kultur- og underholdnings-

bransjen ble nesten tredoblet i koronaåret 2020.
N Y H E T E R  →  S . 1 6 - 1 8
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 Krystallklar klimaadvarsel, men uklare og svake svar Terje Erikstad → S.9

Håkon Lund og 
selskapet Rogaland 

Fritidspark fikk et 
overskudd på 19,7 

millioner kroner.

Dollar
8,69
2 øre

Euro
9,94
0 øre

Pund
11,66
6 øre

100 SEK
99,14

-34 øre

Oslo Børs
1233,43
-0,11 %

Nordsjøolje
81,95

-0,92 USD

Oppdatert børsinfo
på investor.dn.no
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Stor
avkastning for 
Arne Vaagens 
kryptofond:
– Jeg er «all in»
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Arne Vaagen er bondesønnen fra Vinje●
i Telemark som gjorde kometkarriere innen
finans. Han har tidligere vært meglersjef for
Alfred Berg, men forlot meglerhuset i 1999
for å etablere det aksjebaserte hedgefondet
Futuris Asset Management fra Stockholm.

Det gjorde han veldig godt, veldig lenge.
På det meste var forvaltningskapitalen på
7,3 milliarder kroner. Da den største kun-
den trakk seg ut i 2014, la Vaagen ned fon-
det.

– Et eller annet vil jeg finne på, jeg kan
ikke grave meg ned. Nå tror jeg at jeg tar
meg en timeout, så får vi se hva det blir til,
sa Vaagen til Nettavisen da.

Om ikke han gravde seg ned i jorden, var
han i hvert fall ute på ørkenvandring, fortel-
ler han nå.

– Jeg gikk ordentlig inn i tenkeboksen
etter 2014. Da gikk jeg i en slags ørken i to
år og holdt på med aksjer og sånt. Bitcoin
oppdaget jeg mellom 2012 og 2014, men da
jobbet jeg i hedgefondverdenen og hadde
misforstått hva bitcointeknologien kunne
bli. Det var i vinterferien i 2017 at en av søn-
nene mine kom og fortalte meg om ether
(kryptovalutaen ethereum). Så ballet det på
seg, og siden har jeg egentlig ikke vendt
hodet tilbake, sier Vaagen til DN.

I dag forvalter 61-åringen kryptoverdier
for rundt 300 millioner kroner gjennom sitt
eget kryptofond. På to og et halvt år har
Vaagen og fondet gjort ni-gangeren på
krypto.

Boomer i Marbella
– Jeg mener hele infrastrukturen vi har,
hvordan vi koordinerer og skalerer ting
sosialt og økonomisk, er utdatert med
tanke på teknologien som finnes, sier
Vaagen.

I dag bor han i Marbella ved den spanske
sørkysten med utsikt til den britiske kron-
kolonien Gibraltar. Drøye 1700 kilometer
øst, tvers over det nordlige Afrika, er
Vaagens kryptofond Avenue Crypto regist-

↖ Forvalter Arne Vaagen 
tror kryptonettverk og 
tradisjonelle aksjer kom-
mer til å leve hånd i 
hånd. Foto: Solarpix.com

 JONAS CHRISTENSEN Oslo

Tidligere hedge-
fondforvalter Arne 
Vaagen kan ha tjent 
over 140 millioner 
kroner på sitt eget 
kryptofond i år. – Jeg 
kan ikke bli mer 
optimistisk enn det jeg 
er nå.
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Mens Vaagens fond har levert en avkast-
ning på over 300 prosent hittil i år, er
avkastningen på mer enn 800 prosent
siden oppstart i 2019.

Forvalteren selv er kjempefornøyd med
utviklingen.

– Det er ikke fordi jeg er spesielt smart.
Dette markedet er eksponentielt og volatilt
på godt og vondt, sier Vaagen.

Foretrekker ethereum fremfor bitcoin
Meningene om krypto er mange. Hvorvidt
for eksempel bitcoin har en verdi utover å
være et slags digitalt gull, diskuteres. Der
en som investerer i aksjer, vil tjene på det
løpende i form av å få del i selskapets over-
skudd som utbytte, må en bitcoininvestor
håpe noen vil kjøpe dyrere enn det den for-
rige kjøpte for.

– Hva slags verdi har kryptovaluta?
– Jeg synes kryptovaluta er en snever

betegnelse. Jeg vil kalle det kryptoeiendeler
eller kryptonettverk. Grunnleggende dreier
verdivurderingen seg om nettverkseffekter
og verdien av disse, enten det er kontant-
strøm, sosiale verdier eller en kombinasjon.
Avstanden på vurderingskriterier mellom
aksjer og krypto er ikke så stor som mange
tror, sier Vaagen.

Forvalteren sier krypto er i ferd med å bli
en betydelig eiendelsklasse og tror krypto-
nettverk og tradisjonelle aksjer kommer til
å leve hånd i hånd.

– Du høres veldig overbevist ut?
– Det kommer en endeløs mengde med

smarte mennesker inn i denne bransjen, fra
alle tenkelige miljøer og sektorer. Aktivitet
og innovasjon akselererer, og jeg kan ikke
bli mer optimistisk enn det jeg er nå.

Ved utgangen av oktober sto ethereum
for tre fjerdedeler av porteføljen. Vaagen
sier de liker ethereum bedre enn bitcoin
først og fremst fordi det er en produktiv
eiendel i mye større grad enn det bitcoin er.

Ethereum er blitt beskrevet som et
rammeverk for neste generasjon desentra-
liserte applikasjoner, hvor det er mulig å
bygge en rekke ulike funksjoner med nett-
verket.

rert på øyrepublikken Malta.
Kryptofondet, som han startet tilbake i

mai 2019, drives på plattformen til AK Jen-
sen og forvaltes sammen med spanjolen
Francisco Gordillo. Mens de foreløpig ikke
har konkrete planer for fondssatsingen, er
partneren hakket mer ambisiøs enn
Vaagen, ifølge Vinje-mannen selv.

– Og så er han yngre, ikke minst, og ikke
en boomer som meg.

Boomer er kort for uttrykket «baby
boomer» og favner i uttrykkets rette betyd-
ning om alle personer født mellom 1946 og
1964. Ordet brukes populært også for å
beskrive personer opp i årene som prøver,
men ikke helt klarer, å følge med i tiden.

– Hvor mye har du selv plassert i fondet?
– Det vil jeg ikke si, men det er en stor

andel.
– Du har ingen aksjer eller tradisjonelle

fond?
– Jeg har cash, eiendom og krypto. Jeg er

all-in.
Vaagens heleide norske selskap Avenue

Investment as satt med 21.229 andeler i
kryptofondet ved inngangen til 2021. Disse
andelene hadde en kostpris på 23,5 millio-
ner kroner og en markedsverdi på 50,1 mil-
lioner kroner ved inngangen til dette året.

Ved inngangen til november var Vaagens
fond opp nær 309 prosent. Det gir en urea-
lisert gevinst for Vaagens selskap på rundt

↑ Fra boligen i Marbella 
har Arne Vaagen utsikt 
rett over til den gamle 
kolonien Gibraltar. Foto: 
Solarpix.com

Ethereum

2021 DN grafikk / Kilde: DN Investor

↓ Utvikling i verdien 
av kryptovalutaen 
Etherum (dollar)

● Verdens nest største kryptovaluta blir stadig 
større. De siste fire årene har én ether gått fra å 
koste 19,8 dollar til rundt 4700 dollar
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Arne Vaagen (61): 

Er en norsk investor og tidligere kjent 
som en stjerneforvalter i finansmarkedet i 
Norden.

→

Startet karrieren som aksjeanalytiker 
hos Christiania Bank og Kreditkasse i 1986, 
før han ble ansatt som aksjemegler hos 
Alfred Berg Norge.

→

Etablerte det aksjebaserte hedgefondet 
Futuris Asset Management fra Stockholm i 
1999. I 2014 la han ned hedgefondet etter 
at den største kunden Brummer Multi-Stra-
tegy (BMS) valgte å avslutte samarbeidet.

→

Før han gikk inn i Futuris Asset Manage-
ment var han meglersjef for Alfred Berg.
→

Eier i dag investeringsselskapet Avenue 
Investment og forvalter fondet Avenue 
Crypto.

→

140 millioner kroner bare i år, og han satt
ved utgangen av oktober på andeler i
kryptofondet for rundt 190 millioner kro-
ner gjennom sitt selskap, gitt at andelene er
de samme som ved årsskiftet. Selv vil han
ikke kommentere dette regnestykket.

– Ikke fordi jeg er spesielt smart
Det ingen godt bevart hemmelighet at flere
i kryptomiljøet har lite til overs for tradisjo-
nelle pengesystemer og finansinstitusjoner.
Vaagen, som nå forvalter kryptomillioner,
gjorde karriere og tjente seg rik på nettopp
tradisjonell finans.

– Jeg har sett hvordan pølsen blir laget
for å si det sånn. Det er stort sett bra, men
det blir så mange lag med ditt og datt og
mellommann her og der. Det er ingen som
egentlig har oversikt. Hvis du kunne lagt alt
inn på et offentlige blokkjedenettverk som
alle kan stole på og verifisere, så får du en
helt annen transparens i finanssystemet.
Da er det ingen som sitter på siloer av infor-
masjon og risikoen i hele systemet vil bed-
res, mener han.

Til selverklært «boomer» å være, er
imidlertid Vaagen påskrudd. Han vet hva
som rører seg i kryptomiljøet. Kryptofon-
det han forvalter, har i en lengre periode
sittet nærmest fullastet med verdens nest
største kryptovaluta ethereum. Mandag
satt den ny prisrekord etter å ha steget mer
enn 500 prosent i år. jonas.christensen@dn.no
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