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Gang i den!

Så er vi godt i gang med studieåret 06/07. 
De gamle stud.polit’er har genoptaget det 
vante studenterliv, mens 247 nye politter 
stadig blot er ved at vænne sig til livet som 
studerende. Nogle har slet ikke haft en 
pause i løbet af sommeren, men har knok-
let med blandt andet økonometri-kurset her 
på instituttet og mikro- eller makroøkonomi 
på bl.a. London School of Economics. Den 
ihærdige gruppe af tutorer har været i gang 
siden slutningen af forrige semester med 
forberedelserne til introforløbet, og de har 
sørget for at give alle “russerne” en god 
social start på studiet. Vi er samtidig ved at 
være nået så langt på semesteret, at også 
øvelseslærere og forelæsere efterhånden 
har fået indstillet de nye på studiets faglige 
udfordringer og forventninger. Omend 

nogle startede tidligt, nogle sent, nogle 
stoppede slet ikke og nogle startede aldrig 
igen, så er der gang i den på polit nu, hvor 
vi snart har været igennem et semi-seme-
ster. 
Det kan være svært at følge med i alle 
de nye tiltag og ændringer på studiet og 
universitetet. Nuværende studerende vil i 
løbet af de næste par år opleve store events 
som Økonomisk Institut blive en del af “City 
Campus”, instituttets jubilæum i 2008 og 
sikkert også et par nye studieordninger (…) 
Der bliver konstant afsløret nye planer, og 
udviklingen skrider frem på mange områ-
der. Du kan holde dig opdateret på hjem-
mesiden og hvad bedre er, du kan nemt få 
indflydelse på det hele ved at engagere dig 
i universitetets og studiets mange forskellige 
og alsidige organer. 

Leder
Af Charlotte Kabell Christensen

Ikke kun tutorerne har været i gang med 
arbejdet længe før studiestart. Også vi på 
Polit’ens redaktion har haft meget at se 
til op til deadline i september. Vi vil også 
være med til at introducere alle de nye for 
studiet og dets mange aspekter, og hermed 
bringer vi vore medstuderende et nummer 
af Polit’en, som indeholder masser af gavn-
ligt stof for nye og gamle politter, faglige 
indspark, inspiration, updates, polit-humor 
og polit-billeder. Læs bl.a. om de mange 
muligheder for sommerkurser, Nobel-pris-
uddelingen og hvordan du finder ud af, at 
politten ikke kun spirer, men blomstrer i dig!

Velkommen til alle nye og fortsat god 
læselyst!
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I princippet er der frit emne i “stafetten”, 
men det ligger jo ligesom i luften, at den 
eftertragtede spalteplads bør bruges på at 
præsenterer os selv samt vores forskning 
her på Økonomisk Institut. Så selv om 
det jo altid er fristende at udbrede sig ud 
om ukiyo-e fra den lidt oversete periode 
1650–1765, så må det afvente pensionen.

Jeg er selv polit, og har således en svag 
erindring om de trængsler man går igen-
nem som polit-studerende – selvom det 
hele naturligvis var langt hårdere dengang. 
Præcis som i dag drønede alle af sted til 
deres respektive studenterjobs så snart 
forelæsningerne var (om ikke vel, så dog) 
overståede – måske kom man endda 
så sent op, at man lige så godt kunne 
gå direkte på arbejde. Derfor synes jeg 
egentlig, at jeg først lige var kommet i gang 
med at “studere” da det hele pludseligt var 
forbi. Løsningen var selvfølgelig at forsøge 
at blive hængende i systemet lidt længere 
– men denne gang som fuldtidsbeskæftiget 
og (om ikke vel, så dog) lønnet phd-stud-
erende.

Og det skulle vise sig at være en klog 
disposition (i hvert fald på kort sigt) for 
jeg havnede midt i et super inspirerende 

forskningsmiljø hos Keiding og det der den-
gang hed “Forskergruppen for det offentlige 
og samfundsøkonomien” (eller blot “dor-
skergruppen”). De stod lige og manglede 
en til at arbejde med produktivitet i den of-
fentlige sektor – et emne der dengang (som 
nu) interesserede mig meget… og mange 
onsdagssnegle senere kom der både en 
afhandling, og senest et lektorat her på 
stedet, ud af anstrengelserne.

I dag er jeg på mange måder ligeså lal-
leglad og begejstret for mit arbejde som 

dengang, så for dem af jer der kunne gå 
rundt med forskerdrømme kan jeg kun 
anbefale karrierevejen på det varmeste 
(selvom mine venner fra studietiden i dag 
alle er direktører, og enten har travlt med 
at opgøre deres aktieoptioner, eller kører 
i sportsvogn med champagnedrikkende 
blondiner på bagsædet – men alt den slags 
er jo ligegyldigt, når man har en større mis-
sion i forskningens tjeneste…)

Men lad os nu se lidt på hvad jeg så 
har fået tiden til at gå med (altså udover 
onsdagssnegle, undervisning, studienævns-
møder, away-days og … og …).

Som nævnt var forsøg på at kvantificere 
produktivitet og effektivitet på organisation-
sniveau, noget af det første jeg gav mig i 
kast med. Hvordan måler man hvor god 
en organisation er til at lave det den nu 
engang laver? — og måske især; hvordan 
måler man om organisationen er blevet 
bedre eller ringere over tid? Det ideelle ville 
naturligvis være, hvis man kunne sam-
menligne organisationers præstationer på 
tværs af brancher og konkrete produktion-
saktiviteter, men det er en uhyre kompliceret 
problemstilling idet det kræves, at man kan 
sammenveje, og dermed sammenligne, 
resultatet af de jo ofte meget forskellige 
anstrengelser. Derfor må ambitionerne 
typisk begrænses til at se på en konkret 
branche med en hel masse enheder der 
laver det samme f.eks. hospitaler, posthuse, 
bankfilialer mv. Her er man til gengæld 
nået ret langt med at finde metoder til at 
vurdere efficiens i forhold til teknologien 
(altså om man spilder ressourcer i produk-
tionen), samt økonomisk efficiens (altså om 
man producerer i de rigtige forhold givet 
priserne). Moderne metoder som Data 
Envelopment Analysis (DEA) og Stochastic 
Frontier Analysis (SFA) har for længst slået 
an i diverse evalueringsenheder, ministerier 
og konsulentfirmaer, og den fortsatte meto-
diske udvikling på området er med til støt 

og roligt at øge relevansen og anvendelse-
sområdet for disse metoder.

Et af mine seneste projekter drejer sig om at 
se på efficiens i filialnet for større kommer-
cielle banker. Pointen er her, at disse filialer 
er nøje monitoreret fra hovedkontoret, 
der bl.a. benytter bemandingsmodeller 
mv. til at styre filialerne. Alligevel er der 
tilsyneladende tale om, at mange filialer er 
inefficiente når man forsøger at estimere 
produktionsfunktionen empirisk. Da denne 
inefficiens ikke kan skyldes manglende 
viden eller spild af ressourcer (husk HQ har 
jo styr på det hele), hvorfor ser vi så denne 
“rationelle” inefficiens? Et vigtigt element 
i jagten på at rationalisere inefficiensen 
(hvilket jo er lige efter den neoklassiske 
lærebog) er bl.a. at se på fordelinger af 
observeret slack mellem de forskellige 
personalegrupper. Er det f.eks. rationelt at 
tillade mere slack for filialbestyreren, end 
for den medarbejder der sidder i kassen 
fordi han ikke kan monitoreres så tæt, er 
mere værdifuld for banken, er bedre til at 
substituere andre medarbejdere, eller bare 
er mere magtfuld? Empiriske slackmønstre 
kan hjælpe os at stykke hen af vejen til en 
forklaring.

Efficiensanalyse er et super godt special-
eemne, idet der er rig mulighed for både 
at boltre sig indenfor teori (hvis man er til 
det), og for at benytte “spændende data” til 
lave konkrete beregninger og efterfølgende 
analyse af faktiske forhold – og gennem 
årene er der da også kommet rigtigt mange 
gode specialer ud af det.

Sundhedsøkonomi er et andet område, som 

Institut-stafet: Jens Leth Hougaard

ANVENDT MIKROØKONOMI
– EN SELVMODSIGELSE? 

“havnede midt i et super 
inspirerende miljø...”

“Efficiensanalyse er et super 
godt specialeemne...”

“... rationel inefficiens?”
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jeg altid har interesseret mig for – i starten 
i forbindelse med hospitalsefficiens, men 
her på det seneste mere bredt. Desværre er 
sundhedsøkonomisk teori ikke særligt velud-
viklet, hvilket er meget frustrerende når man 

prøver at sætte sig ind i området for første 
gang. Til gengæld åbner det jo netop op 
for muligheden for at forsøge, at lave nogle 
forbedringer. Og et naturligt sted at starte 
synes jo at være ved det helt fundamentale 
problem der ligger i at definere, opgøre 
og dernæst sammenligne sundhed. Hvad 
betyder det f.eks., at jeg er blevet sundere 
end jeg var sidste år? eller, at danskerne er 
mindre sunde end japanerne? Som læseren 
sikkert har luret, minder denne problematik 
en del om nytteteori, og derfor er det ikke 
så underligt, at vi kan benytte nogle af de 
samme redskaber til at forstå en sådan 
situation. Sammen med Hans Keiding og 
Lars Peter Østerdal har vi nu efterhån-
den arbejdet en del med fundamentet for 
sundhedsstatusmål, de såkaldte QALYs 
(quality adjusted life years) og relationen til 
cost effectiveness og cost benefit analyse 
– anstrengelser, der gerne skulle komme de 
studerende der følger faget sundhedsøko-

nomi til gode, eller hvordan man nu vælger 
at se på det…

Endeligt har jeg arbejdet en del med fordel-
ingsregler og betydningen af fordeling for 
økonomisk efficiens. 
Det lyder umiddelbart noget abstrakt, men 
tænk bare på en række dagligdagsprob-
lemer som deling af en taxaregning blandt 
venner der følges hjem efter en fest, deling 
af et konkursbo, eller deling af omkost-
ninger i et computernetværk.  Selvom man 
ofte i praksis vælger, at benytte sig af mere 
eller mindre raffinerede tommelfingerregler, 
eller variationer over klassikeren “propor-
tional fordeling,” er der alligevel god grund 
til at analysere problemerne lidt nærmere. 
Tænk f.eks. over hvorfor beboere i en ejen-
dom som regel vælger at dele udgifterne til 
at etablere elevator lige – er det fair, at dem 
i stuen skal betale det samme som dem på 
femte sal?
Rationeringsproblemer er noget af det sim-
pleste vi kan komme i tanke om. En historie 
af lidt ældre dato går som følger: to kvinder 
er oppe at skændes om at stykke stof på 
markedet. Den ene forlanger at få hele 

stykket, den anden forlanger kun halvdelen 
– men hvem skal have hvad? Umiddelbart 
ville de fleste nok foreslå, at de rationeres 
proportionalt – dvs. hende der forlanger 
hele stykket får 2/3, og resten går til hende 
der kun forlanger halvdelen. Men hvad med 
følgende argument: det er kun halvdelen 
af stoffet der er omstridt, og den omstridte 
del bør dele lige – dvs. hende der for-
langer hele stykket nu får den del kun hun 
efterspørger, plus halvdelen af det omstridte 
stykke, altså i alt ¾ af hele stykket. Dette 
(“omstridte-klædes”) princip stammer fra 
den Jødiske Talmud, og illustrerer på bedste 
vis, at der er mange måder at argumen-
tere for rigtige fordelinger på, og valget af 
fordelingsregel således kræver en nærmere 
analyse af, hvordan disse regler fungerer i 
forskellige situationer.

Emnemæssigt har jeg således turneret en 
del rundt indenfor det man bredt kunne 
kalde “anvendt mikro” – men nogen skal 
jo gøre det……ligesom nogen skal føre 
stafetten videre.
     

– EN SELVMODSIGELSE? 

“... åbner op for muligheden 
for at lave forbedringer”

“... deling af taxaregning, 
konkursbo, omkostninger til 
computernetværk...”



Først en stor velkommen til de nystartede 
stud.politter! Jeg har selv været så heldig at 
være tutor for det dejlige hold 7!

Politrådets rolle er at varetage de studer-
endes interesser i forbindelse med vores 
uddannelse. I øjeblikket er det bl.a. vores 
flytning til CSS, der bør stå højt på vores 
dagsorden. Får vi nok plads? Kan vi bibe-
holde vores image udadtil? 
Sådan er der en masse spørgsmål der skal 
besvares, og med dem en masse problemer 
der skal løses. De næste år har mange 
udfordringer.

Politrådet spiller ligeledes en stor rolle i at 
bibeholde og forbedre de sociale aktiviteter, 
der finder sted på studiet. Blandt mange 
andre ting er det Politrådet der arrangerer 
de årlige studieture ud i verdenen. Politrå-
dets studietur afholdes i efteråret, hvor 30 
heldige studerende skal skal til Shanghai og 
Beijing i ca. 10 dage. I arrangørgruppen er 

vi to der også var med til at arrangere studi-
etur05, der gik til New York og Washington. 
Jeg kan meddele, at jeg desværre ikke skal 
være med til at arrangere flere af disse ture, 
og jeg håber at nogle vil tage teten og ar-
rangere en tur i 2007. 

Politrådet var nødsaget til at holde eks-
traordinær generalforsamling i slutningen 
af sidste semester, da såvel den tidligere 
formand og økonomiansvarlige fik pladser 
på udenlandske universiteter. Til generel-
foramlingen i maj, var jeg så heldig at blive 
valgt som formand. Vi fik ligeledes valgt en 
ny økonomiansvarlig, Gitte Yding fra 2. år. 

Jeg har ikke tænkt mig at være en passiv 
formand. Det vigtigste mål for mig er at få 
den studenterpolitiske lyst til at spirre på 
politstudiet. En lyst der ikke har været særlig 
synlig i, i hvert fald ikke i de år jeg har gået 
på studiet. For mig er det ikke vigtigt om 
de aktive er Venstreløver (eller løvinder), 

Konservative regnedrenge (eller piger), 
Socialdemokratiske gucci taske ejere eller 
sågar Røde lejesvende (eller svendinder?).  
Det vigtige er, at man har lyst til at delt-
age og påvirke politstudiet. Vi er ikke en 
monoton masse som studerende, og det skal 
Politrådet afspejle. 

Fortsat godt semester! Husk, at vi ca. hver 
tredje mandag har møde i Politrådet, og alle 
politstuderende er velkomne til at komme op 
forbi og deltage i møderne.

Adresse:      Studiestræde 10, 3. sal
Mødetider:    Hver tredje mandag, 
      se www.politraadet.dk for
       ydeligere information
Hjemmeside: www.politraadet.dk
Formand:      Charlie S. Tibu
Mail:      politraadet@econ.ku.dk
                    tibu@stud.ku.dk

Posten som Polit’ens officielle fotograf er blevet ledig, og vi søger derfor en politstuderende, som har en smule erfaring med fotografer-
ing og lyst til at tage sig af alle de spændende fotojobs, Polit’en kan tilbyde. Du får mulighed for at få en masse erfaring med alle typer 
fotoopgaver, og vores nye Canon EOS 350D står helt til din rådighed. Jobbet giver dig den ultimative mulighed for at kombinere hobby 
og socialt studieengagement!

Er du mere interesseret i at skrive og i den forbindelse foretage research og/eller interviews, selvstændigt eller i samarbejde med andre 
redaktionsmedlemmer, eller er du interesseret i at lave layout, tegninger, plakater, klistermærker, tegneserier eller noget helt sjette, så lad 
os endelig høre fra dig! Uanset hvad du har lyst til at bringe til dine medstuderende af mere eller mindre seriøs karakter, så finder vi en 
plads til dig i Polit’ens redaktion. Redaktionen består allerede af dygtige og flittige medlemmer, men intet sætter grænser for, hvor mange 
eller hvilke typer, der kan være iblandt os, og vi vil især gerne have fat i nogle friske førsteårsstuderende!

Send en mail til politen@econ.ku.dk, hvis du vil høre mere om et af studiets spændende og sociale organer, som bestemt heller ikke er 
kedeligt at være medlem af. 

Vi modtager i øvrigt meget gerne forslag, input, ris og ros fra alle politstuderende. 

Vi glæder os til at høre fra jer!

fotograf, layoutere
og andre redaktionsmedlemmer

POLITRÅDET P.T.
Af Charlie Tibu, Formand for politrådet

Politrådet og Polit’en

POLIT’EN SØGER





Specialet er det største, vigtigste og uden 
tvivl vanskeligste element på politstudiet. 
Det er også et lidt overset element som vi 
ikke taler ret meget om. Mange specialestu-

derende oplever specialet som en vanskelig 
men også lærerig proces. Mange synes, at 
de kæmper meget alene med det. Det er 
normalt at gå i stå i kortere eller længere 
tid, og andelen af “specialesumpere” der 
bruger over 12 måneder på at skrive speci-
alet, er ganske høj. 

Den svære arbejdsproces
Det gode speciale er som alle andre gode 
opgaver præget af solid faglighed (man 
skal kunne mærke, at det er en økonom, 
der skriver!), af fokus på et enkelt væsentligt 
emne, og af fordybelse. Gode studie- og 
arbejdsvaner er helt afgørende for et godt 
resultat. Processen med at skrive speciale er 
så lang og sej, at man går i stå undervejs 
hvis ikke man får sin egen arbejdsproces 
tilrettelagt effektivt:

• Der er ikke noget, der hedder en læsefase 
og en skrivefase. Man bør skrive lige fra den 
første dag! (men det kan godt være noget af 
det skal slettes senere).

• Læs altid dine egne tekster kritisk igen-
nem, men ikke for kritisk! (Nogle studerende 
går i stå fordi de er utilfredse med kvaliteten 
af deres arbejde).

• Studietid og fritid bør altid holdes adskilt. 
Arbejdsdagene for specialeskrivende kan 
nemt blive meget lange, men der skal være 
plads til lidt fritid. Læg bøgerne helt væk, 

glem den dårlige samvittighed og tag fri en 
gang i mellem! 

• For meget erhvervsarbejde er klart et 
problem. Når man skriver speciale bør 
man have adskillige hele dage i træk til 
uforstyrret at fordybe sig. Med for mange 
afbrydelser går det simpelthen ikke. Øko-
nomers jobmarked er så godt for tiden, at 
en del specialestuderende opnår at få et 
kandidatjob før specialet er færdigt, og i 
mange tilfælde giver det bagslag. Mit råd er 
derfor at vente med at søge job til man har 
1–2 måneders skrivetid tilbage.

• Studiets korte opgaver har ikke forberedt 
de studerende på den vanskelige proces, 
det er at styre et speciale på 110 sider. 
Klare delmål er nødvendige. Sæt nogle 
deadlines for, hvornår hvert kapitel skal 
være færdigt.

Den gode opgave 
Skal man skrive en god opgave, er der 
nogle få grundlæggende ting, der skal være 
i orden. Det gælder uanset om man skriver 
speciale, BA-opgave, øvelsesoplæg eller 
andet:
• Opgaven skal være snævert afgrænset 

med klar struktur og logisk disposition.

• Den skal gøre det som indledningen og 
problemformuleringen lover den vil gøre.
 
• Alle konklusioner er dokumenteret inde i 
fremstillingen.

• Generelt skal gentagelser undgås, men 
dog er det vigtigt, at konklusioner og point-
er bliver slået ordentligt fast (også selvom 
det nogle gange kræver gentagelser).

For opgaver her på økonomi, er det særlig 
vigtigt, at de har faglig dybde og præci-
sion. Det betyder i praksis, at økonomisk 
teori er anvendt eksplicit og at økonomisk 
logik spiller en fremtrædende rolle (også i 
den verbale argumentation). Fagudtryk skal 
anvendes korrekt. Avancerede begreber bør 
defineres første gang, de anvendes, mens 
mere grundlæggende teori (for eksempel 
fra BA-delen) ofte kan tages for givet. Et 
speciale bør rumme teori og empiri i et 
fornuftigt samspil.

Det siger sig selv, at emnet for opgaven er 
helt afgørende. Vi har et helt frit emnevalg 
her på studiet, hvilket jeg synes er godt, 
fordi det lægger op til, at man vælger udfra 
egen interesse. Man kan kun komme hels-
kindet igennem specialeprocessen hvis man 

I denne artikel deler Rasmus Heltberg, økonom i Verdensbanken, tidligere lektor i ud-
viklingsøkonomi på Økonomisk Institut og specialevejleder for over 20 igangværende 
og afsluttede specialer, sine erfaringer om det gode speciale videre til nuværende og 
kommende specialestuderende.

“Specialet er det største, vigtigste 
og uden tvivl det vanskeligste...”

“...relativt snævert emne 
er ofte det bedste”

D ET  G O D E  S P E C I A L E



Hvad er et godt speciale? Hvordan undgår du specialesumpen? 
Hvordan styrer du den vanskelige arbejdsproces med helt 
selvstændigt at skrive 110 sider, efter et studie, der har toptu-
net dig til 4 timers skriftlig indsats uden hjælpemidler?

er engageret i sit emne! Når det er sagt, så 
skal man alligevel huske, at et relativt snæ-
vert fagligt emne ofte er det bedste. Hvis 
man tager udgangspunkt i et kapitel fra en 
god lærebog, så vil den typisk opsummere 
et forskningsområde og henvise til et antal 
få, gode artikler. Dem kan man anvende 
som udgangspunkt til hurtigt at få overblik 
over de vigtigste bidrag til dette emne. Det 
er bedre at læne sig op ad 5–7 rigtig gode 
tidsskriftartikler end det er at begrave sig i 
50 dokumenter fra Internettet af svingende 
kvalitet. 

Mange studerende får en dårligere karakter, 
end de fortjener, fordi de ikke overholder 
nogle trivielle spilleregler. De formelle 
ting om sidetal, fonte, indskrivningsfrister 
(se studiehåndbogen!) skal faktisk være i 
orden! Vi forventer, at grammatik, stavning 
og sprog er korrekt. Referencer bør skrives 
på en ensartet måde hele vejen, og der skal 
være reference med præcis kildehenvisning 
til alle kilder, data, fakta og vurderinger. 
Censorer kan slå hårdt ned på formelle fejl, 
så det marginale afkast af at få disse ting 
helt på plads er højt! 

Dispositionen er altafgørende

I mit egenskab af vejleder arbejder jeg 
altid meget med folks disposition. En dårlig 
disposition har for mange studerende 

betydet måneders spildt arbejde og store 
frustrationer. Løsningen er tidligt i forløbet at 
udarbejde en detaljeret disposition, der kan 
tjene som det daglige “kompas” i arbejdet 
med at læse og skrive.

En god disposition er kendetegnet ved, at 
• Afsnit er i logisk rækkefølge, der moti-
verer det efterfølgende
• Overskriften matcher indholdet
• Gentagelser undgås
• Hvert afsnit starter med at motivere og 
indlede det efterfølgende.

Brug af vejleder

Du skal bruge din vejleder til at:
• vurdere emne, problemformulering og     
   struktur 

• vurdere faglige tvivlsspørgsmål 

• hjælpe med at finde supplerende litteratur 

• komme i gang igen efter en krise 

• læse udvalgte udkast af opgaven igen    
   nem. 

Derimod er det ikke vejleder opgave at 
løse dine mellemregninger eller “blås-
temple” din opgave (du er selv ansvarlig for 
kvaliteten). Du skal ikke forvente at få læst 

hele opgaven igennem. Læsning af udval-
gte vigtige og fagligt tunge dele af opgaven 
er tilstrækkeligt for at vejleder kan vurdere 
det faglige niveau.

I dit samspil med vejlederen bør du fra 
starten fortælle om dit ambitionsniveau. 
Al vejledning er tilpasset den studerendes 
behov, og en studerende der fortæller, at 
hun går efter et 11-tal vil selvfølgelig blive 
mødt med hårdere krav end en studer-
ende, der er tilfreds med 9. Send altid et 
skriftligt oplæg (gerne via e-mail) før ethvert 
vejledermøde, også det allerførste møde. 
Dit oplæg bør rumme den tekst, du ønsker 
kommentarer på, evt. tvivl og spørgsmål, 
lidt om hvor du er i forløbet og evt. en 
opdateret disposition. Mødefrekvensen 
varierer meget, og er som regel efterspørg-
selsbestemt. I starten bør man nok mødes 
mindst en gang om måneden, senere hen 
er behovet ofte mindre.

D ET  G O D E  S P E C I A L E

“en god disposition fungerer som et 
kompas i det daglige arbejde”

“ambitionsniveauet skal 
besluttes på forhånd og 
koordineres med arbe-
jdsindsats...”
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Gottfried Wilhelm Leibniz fortalte, på trods 
af deres mangeårige rivalisering, at der in-
denfor matematikken var hele den hidtidige 
historie fra verdens begyndelse, og så var 
der Newton, og Newtons var den bedre 
halvdel. James Gleick, forfatter og viden-
skabsjournalist for New York Times, har 
skrevet et elegant bind om den mand der 
mere end nogen anden gjorde den mod-
erne verden mulig og samtidig udforsket 
de modsætninger der ligger mellem vores 
billede af manden og hans eget verdenssyn. 
Selvom der er tale om et populært værk, er 
en tredjedel af siderne helliget noter og lit-
teraturhenvisninger, og man kan her mærke 
de mange måneder forfatteren må have 
tilbragt blandt Newtons papirer og effekter i 
Keynes-arkiverne i Cambridge.
       Vi lever i en newtonsk verden. Isaac 
Newton var, ifølge Gleick, chefarkitekten 
bag vores moderne verden og bevidsthed, 
den der tillader os at have biler og com-
putere, satellitter og fly, ligesom hans ven 
Christopher Wren var chefarkitekten bag det 
det genopbyggede London efter branden i 
1666. Vi er alle newtonere når vi snakker 
om kraft, masse, momentum, virkning og 
reaktion. Vi er newtonere når vi rækker 
vores arm ud og mærker tyngdekraften 
trække den ned mod jorden: Før Newton 
kunne man slet ikke smærke sådan en kraft.
       Ordet ‘fysik’ var ikke kendt før et godt 
stykke inde i det 20. århundrede, undtagen 
som titlen på en bog af Aristoteles, men 
Newton skabte, mens han var i tyverne, stort 
set alt fysik i løbet af 18 måneder. Hans 
kronende værk, Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica, er således en over-
raskende moderne bog. De fleste som har 
lært om Newton i gymnasiet ved nok at han 
opfandt differential- og integralregningen 
for at bevise at et legeme, der bevæger sig 
i et tyngdefelt hvor tyngdekraften aftager 
med kvadratet af afstanden, har en elliptisk 
bane. Men der er ikke nogen differentialer, 
integraler eller vektorrum i selve Principia. 
I stedet er der side op og side ned med 
trekanter, cirkler og mærkelige sætninger 
om keglesnit. Keglesnit var enormt sexede i 

1600-tallet.
       Kigger man nærmere på sætningerne 
og beviserne, kan man dog se at den 
matematik der bliver brugt i Principia 
bestemt ikke ligner noget man har læst 
i Euklid. Når Newton opdeler en cirkel i 
trekanter, er længderne på trekanterne 
pludselig ikke euklidiske afstande, men 
vektorer der repræsenterer en hastighed, en 
acceleration eller en kraft. Newton udtænkte 
godt nok alle beviserne ved hjælp af mod-
erne matematik, men han fandt det mere 
naturligt at skrive på latin og genskabe 
beviserne ved hjælp af euklidisk geometri.
       De første to bind af Principia foretager 
en gennemgang af det matematiske 
redskabsapparat og en udledning af de 
fundamentale bevægelseslove. Det er dog 
i det sidste bind, Om verdens system (De 
mundi systemate), at vi bedst kan genkende 
den måde videnskabsfolk skriver på i dag. 
Verdens system benytter nemlig en mod-
erne fremgangsmåde med at identificere 
empiriske love (vi ville kalde dem stiliserede 
fakta), især Keplers love om himmellege-
mernes bevægelser, og herefter bruge den 
udledte teori til at forklare dem med næsten 
ufattelig præcision.
      Newton voksede op i en mørk verden 
med mærkelige, mystiske krafter, bl.a. den 
mystiske af alle, tyngdekraften. Den verden 
Isaac Newton har efterladt er en determin-
istisk verden drevet af deterministiske love. 
Romantikkens digtere var de første der 
skabte dette protoateistiske billede af det ul-
timativt rationelle menneske; William Blake 
forbandede Newton for at have forvandlet 
det engelske landskab til et mørkt, ‘satanisk’ 
sted og i mange videnskabelige kredse i 
dag er ‘Newton’ næsten synonymt med 
‘determinisme.’ James Gleick indrømmer 
selv at have brugt Newton på denne måde i 
hans bog Chaos.
      Men Gleick understreger at der for 
Newton ikke var nogen adskillelse mellem 
det åndelige og det verdslige. Han brugte 
hans mest produktive år på alkymi og 
forgiftede sig ved at arbejde for meget med 
kviksølv. Han kunne acceptere den mystiske 

tyngdekraft, ikke fordi han troede at en kraft 
fundamentalt kan fungere på afstand, men 
fordi det er en konstruktion der får matema-
tikken til at passe. Han byggede altså en 
god model.
       Hvordan ville Newton så have forklaret 
tyngdekraften, hvis man havde spurgt ham 
om den virkelige årsag? Han ville uden 
videre have henvist til Guds hånd i alt hvad 
der foregår. Når æblet falder ned, når 
havet ebber, når Månen bevæger sig i sin 
bane omkring Jorden, er det i hvert eneste 
tilfælde Gud selv, ikke Newton, der trækker. 
Derfor ville Newton være forfærdet over 
tanken om at han gjorde verden sikker for 
ateisme.
       Den første Isaac Newton døde før 
sønnen blev født og underskrev sit testa-
mente med et X, for som størstedelen af 
hans landsmænd kunne han ikke læse eller 
skrive. Da den anden Isaac Newton døde i 
1727, gav Storbritannien for første gang en 
statsbegravelse til en undersåt hvis bedrifter 
lå i intellektets verden. Rigets kansler, to her-
tuger og tre grever bar hans kiste, der lå på 
castrum doloris i otte dage i Jerusalemkam-
meret i Westminster Abbey, det samme rum 
hvor ti lærde hundrede år tidligere oversatte 
det Gamle Testamente fra Mosebøgerne til 
Kongebøgerne.
       ‘Newton var ikke den første af oplys-
ningstiden,’ fortalte John Maynard Keynes 
sine kolleger og studerende to hundrede år 
senere. ‘Han var den sidste magiker, den 
sidste babyloner og sumerer, det sidste store 
sind der skuede udover den synlige og den 
intellektuelle verden, som dem der begyndte 
at bygge vores intellektuelle arv for lidt 
mindre end 10.000 år siden.’

Læs også Richard S. Westfall, Never 
at rest: A biography of Isaac Newton, 
Cambridge University Press 1980, og 
Gale M. Christianson, In the presence 
of the creator: Isaac Newton and his 
times, The Free Press 1984

Boganmeldelse

Chefarkitekten

Newtons dødsmaske

James Gleick, Isaac Newton, Pantheon 2003

Af Guan Yang
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Af Guan 

Vinderen af Nobelprisen i økonomi bliver 
offentliggjort mandag den 9. oktober kl. 
13, men fordi vi er så utålmodige har 
vi bedt tre undervisere på Økonomisk 
Institut om deres syn på Nobelprisen, og 
selvfølgelig også hvem de mener kommer 
til at vinde i år.

Nobelprisen i økonomi blev indstiftet af 
Sveriges Riksbank i 1968. I de tidlige år 
blev mange af priserne uddelt for arbejde 
der fandt sted mange år tidligere; blandt 
de første 5 års pristagere kan nævnes Tin-
bergen, Samuelson, Kuznets, Hicks, Arrow, 
Leontief, von Hayek og Koopmans.

En tabel på Nobelstiftelsens hjemmeside 
udarbejdet af Professor Assar Lindbeck (for-
mand for priskomiteen i 14 år) giver et godt 
overblik over hvordan priserne har været 
fordelt. En række priser blev givet til arbejde 
indenfor generel ligevægtsteori, herunder 
Paul Samuelson (1970), Arrow og Hicks 
(1972), Debreu (1983) og Allais (1988). 

Der har også været mange priser indenfor 
makroøkonomi og international økonomi, 
fx. Friedman (1976), Tobin (1981), Mod-
igliani (1985), Ohlin (1977), Solow (1987), 
Lucas (1995) og Mundell (1999). Senest 
modtog Finn Kydland og Edward Prescott 
prisen i 2004 for deres arbejde indenfor 
dynamisk makroøkonomi.

Der har været lidt færre priser indenfor tra-
ditionel mikroøkonomisk teori, men der har 
dog været Stigler (1982), Mirrlees og Vick-
rey (1996) og Akerlof, Spence og Stiglitz 
(2001). To priser er blevet tildelt indenfor 
finansiel økonomi, til Markowitz, Miller 
og Sharpe i 1990 og til Robert Merton og 
Myron Scholes i 1997.

Der har også været adskille priser for 
interdisciplinær forskning: James Buchanan 
fik prisen i 1986 for forskning indenfor 
public choice-teori, Gary Becker i 1992 
for arbejde på grænsen mellem økonomi 
og sociologi, Coase i 1991 i grænsefeltet 
mellem økonomi og jura og Fogel og North 
(1993) for forskning indenfor økonomisk 

historie. Senest fik Daniel Kahneman og 
Vernon Smith prisen i 2002 for eksperi-
mentel økonomi; Vernon Smith arbejder til 
daglig i det juridiske fakultet på George 
Mason University, der kan brøste sig af at 
være det eneste law school i USA med en 
Nobelpristager ansat.

Endelig er der en række Nobelpriser 
der af Assar Lindbeck klassificeres som 
“metodepriser,” mange af dem indenfor 
økonometri. Den første Nobelpris i 1969 
blev givet til Ragnar Frisch og Jan Tinber-
gen for forskning indenfor økonometriske 
modeller. Haavelmo (1989) formulerede 
det sandsynlighedsteoretiske grundlag 
bag økonometri. Heckman og McFadden 
(2000) udviklede banebrydende økonom-
etriske metoder til at studere individers og 
husholdningers adfærd. Engle og Granger 
(2003) udviklede meget af grundlaget for 
moderne tidsrækkeøkonometri. Til sidst bør 
også nævnes prisen til Harsanyi, Nash og 
Selten (1994) for forskning i spilteori.

Hvem vinder Nobelprisen i økonomi?

Nobelprisen 2006Nobelprisen 2006

Hvem vinder Nobelprisen i år?

Det har vist sig i senere år at være fuldstændig umuligt at forudsige. Nobelpriserne bliver i stigende grad specialiserede.

Betyder det at de bliver givet til dem der grundlægger et felt?

Jeg mener nok at man burde suspendere Nobelprisen eller uddele dem med flere års mellemrum. Når vi når frem til omkring 1990 er de 
åbenlyse Nobelpriser givet, mens nogle af de Nobelpriser vi giver i dag er meget mere specialiserede. Ikke at det ikke er store, vigtige bidrag, 
men det er ligesom at proportionerne forskyder sig. Undertiden kan man sidde som lektor på Københavns Universitet indenfor nationaløko-
nomi og ikke engang kende personerne der får Nobelprisen.

Men hvis nu du skulle give et bud?

Det bliver måske noget som man ikke har givet Nobelpriser til direkte før. For eksempel politisk økonomi, som er ved at udvikle sig til mere 
end “bare” en spændende samling anekdoter, og er ved at blive til en disciplin hvor der er et sammenspil mellem empiri og teori. I så fald er 
det folk som Torsten Persson, Guido Tabellini og Alberto Alesina. Indenfor politisk økonomi ville man nok give den til alle tre fordi Persson og 
Tabellini har arbejdet så meget sammen.

Robert Hall være også en mulighed indenfor makroøkonomi, en af de tilbageværende store makroøkonomer der ikke har fået en pris. Robert 
Barro bliver også med jævne mellemrum nævnt som en mulig kandidat. Han er særligt kendt for ricardiansk ækvivalens, det idé at obligations-
finansieret statsgæld ikke nødvendigvis fører til højere aktivitet fordi folk forudser at det fører til senere skatteændringer.

Men hvis du skulle sætte penge på det? Hvad skal vi skrive ud for dit navn?

Suspender Nobelprisen. Nej. Hvis jeg skal nævne en enkelt, bliver det nok Robert Barro for ricardiansk ækvivalens og tax smoothing.

Carl-Johan Dalgaard: Robert Barro
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American Economic Association ud-
deler hvert andet år en John Bates Clark 
medaljen til en amerikansk økonom 
under 40 som har gjort at betydeligt 
bidrag til økonomi. Af de 29 økonomer 
som har modtaget Clark-medaljen, har 
11 senere modtaget Nobelprisen. Disse 
har i gennemsnit ventet 22 år. Blandt 
andet kan nævnes Paul Samuelson 
(1947/70), Milton Friedman (1951/76), 
Robert Solow (1961/87) og James 
Heckman (1983/2000). Det har givet 
Clark-medaljen et ry for at være en god 
ledende indikator for Nobelprisen. Nogle 
af de mere sandsynlige navne på listen 
over Clark-medaljevindere som ikke har 
fået Nobelprisen endnu kan nævnes 
Dale Jorgenson (1971) og Paul Krugman 
(1991).

John Bates Clark Medaljen

Nobelprisen tildeles af Det Kongelige 
Svenske Videnskabernes Akademi. Med-
lemmer af akademiet, tidligere pristagere 
og anerkendte nordiske forskere bliver 
inviteret til at indstille mulige kandidater. 
Akademiets Priskomite, som i øjeblikket 
ledes af Professor Jörgen Weibull, udvæl-
ger kandidaterne blandt indstillingerne.

Udvælgelsesproceduren

Hvem vinder Nobelprisen i år?

Problemet er at alle mine favoritter allerede har fundet. Selvfølgelig Vernon Smith og 
Daniel Kahneman. Men også folk som George Akerlof, Schelling.

Da Nobelprisen blev indstiftet, var der en fornemmelse af et efterslæb af priser der 

skulle gives. Mener du at efterslæbet er blevet indhentet?

Hvis man tænker over alle Nobelpriserne, er den mest omstridte Fredsprisen. Så kom-
mer litteratur, så økonomi, og herefter er der ikke mange kontroversielle priser. Men 
prisen blev startet så sent at mange af de mest indflydelsesrige økonomer i dette år-
hundrede ikke fik en, som for eksempel Keynes. Et problem er at Nobelkomiteen godt 
kan lide vente et stykke tid fordi vores data ikke er så hårde. En fysiker kan få prisen 
meget hurtigt fordi de kun behøver et par studier til at checke resultaterne. I økonomi 
kan det tage mere end 10 år, selv hvis det er en metode du har udviklet.

Er der nogen priser der primært gives for arbejde gennem en livstid og ikke bare ét 

felt?

Et godt eksempel er George Akerlof, der fik Nobelprisen for hans artikel om lemons. 
Men George har lavet så mange forskellige interessante ting og jeg synes han har 
fortjent prisen for alt det inspirerende artikler han har skrevet. Samuelson har også ar-
bejdet meget bredt og haft stor indflydelse, men du kan ikke udpege en enkelt artikel 
som du kan for Mundell. Samuelson har publiceret så meget, det er næsten ufatteligt; 
Tirole er af sammen type, han har publiceret indenfor mange forskellige emner, men 
han har ikke startet et felt og det er derfor svært at give ham en pris.

Vil du så komme med en forudsigelse for i år?

Det er svært. Jeg tror at prisen vil gå til et felt der for nyligt har været vigtigt for debat-
ten. Folk snakker om handel for tiden. Måske Bhagwati, Krugman og Dixit. En anden 
mulighed er auktionsteori, men det er måske for tidligt; her er det folk som Milgram, 
men indenfor auktioner er det svært at udpege en person som har startet feltet. 
Handelsteori er akademisk et lidt undervurderet felt, men har historisk hørt til kernen i 
økonomi. Auktionsteori har også været spændende både akademisk og praktisk fordi 
forbindelsen mellem teori og anvendelser er så tæt.

En anden favorit er Alvin Roth, en pioner i eksperimentel økonomi. Han burde dog 
modtage prisen for auktioner eller mekanismedesign. Roth opfandte matching mar-
kets teorien der har mange anvendelser, fx. for hvordan man matcher organdonorer 
og patienter der behøver organer.

Nå, hvilket navn skal vi så skrive ud for dit i artiklen?

Lad os forsøge os med handel. Bhagwati, Krugman og Dixit.

Ikke Bhagwati alene?

Nej, teoretisk har han ikke rystet fundamentet. Han har dog ligesom Stiglitz været 
meget i at gå ud i verden, især til internationale organisationer, og fortælle om teor-
ien.

Jean-Robert Tyran: 
Avinash K. Dixit, Jagdish Bhagwati og Paul Krugman

Hvem vinder Nobelprisen i år?

Jeg ved jo mest om de mulige kandidater indenfor mit eget felt. En af mine favoritter, som nok er mindre sandsynlig, er Ariel Rubinstein, som har 
haft en flot karriere med mange bidrag, dog mest kendt for forhandlingsspil. En mulighed er Eric Maskin, som har holdt Zeuthen-forelæsningen 
her på instituttet. Han er en klassisk forskertype der ikke vil lægge sig helt fast på hvad han siger, lægger meget vægt på at resultaterne kun er 
gyldige hvis antagelserne er det. En oplagt kandidat indenfor auktioner er Robert Wilson, som har haft en lang karriere på Stanford og været med 
til at bygge et helt miljø op der og arbejdet indenfor privat information, regulering af markeder og monopoldominerede markeder. En pris indenfor 
auktioner ville nok blive givet til tre personer, måske Wilson, Maskin og en tredje. Jeg vil også nævne en pris til Milgram, Roberts og Kreps for en 
spilteoretisk tilgang til at modellere omdømme. Det kunne også være en pris til Peter Diamond fra MIT indenfor søgeteori og overlappende genera-
tionsmodeller. Diamonds arbejde indenfor søgeteori, som handler om hvordan forskellige agenter på et marked finder hinanden, har fundet mange 
anvendelser indenfor analyse af mange forskellige typer markeder.

Hvad er dit syn på Nobelprisen i dag?

Jeg mener at priskomiteen har gjort det godt og valgt meget fornuftigt. Det er mit indtryk at der er rimelig stor respekt omkring prisen — i hvert fald 
blandt økonomer.

Hvad er så din endelige forudsigelse?

Jeg tror ikke, den går til nogen af disse teoretikere i år, så jeg ville ikke sætte penge på dem. Diamond har måske en chance i år, da hans teorier 
har fundet ret udbredt anvendelse i makro. Så du kan jo skrive ham på, hvis du insisterer.

 Peter Norman Sørensen: Måske Peter Diamond



Politen har stillet 13 spørgsmål til deltagere på forskellige fag på sommer-
skolen – få svar på alt det, du altid gerne ville vide om polit’ers foretrukne 
sommerskole! 

I løbet af få år har det blevet meget 
populært blandt polit’er at tage på 
sommerskole på London School of 
Economics and Political Science, LSE. 
Alene denne sommer har 30-40 
studerende fra Økonomisk Institut 
tilbragt tre eller seks uger i London 
for at følge fag, som mange har 
fået forhåndsgodkendt herhjemme 
og dermed forhåbentligt kan gøre 
fagene gældende som en del af 
polit-uddannelsen. Med den skarpe 
opdeling mellem bachelor- og kan-
didatdel, som er indført på polit-
studiet, kan et sommerskoleophold 
være løsningen på arbejdspresset i 
løbet af semesteret på BA-delen; så 
kan du endelig komme i gang med 
alle de sjove fag på overbygningen! 
Sommerskolen på LSE blev etab-
leret i 1989 og er siden vokset 
til et omfattende program mht. 
udbuddet af kurser og deltager-
antal. Denne sommer var der ca. 

3.000 studerende på LSE, og langt 
de fleste studerende kommer fra 
udlandet. Til sammenligning er der 
på hele Københavns Universitet 
1.500 internationale studerende i 
dette semester! De kurser, der af-
holdes, er alle sammen baseret på 
de almindelige bachelorfag på LSE, 
blot trængt sammen på tre ugers 
undervisning inkl. eksamen. At del-
tage er derfor krævende: Det lader 
til, at der er en vis negativ korrela-
tion mellem antal besøgte turistat-
traktioner og fagets sværhedsgrad! 
Men at fagene er en tro kopi af de 
kurser, der foregår i løbet af det 
akademiske år, betyder også, at 
der ikke er noget at udsætte på den 
akademiske standard. I Politens 
guide til sommerskoler på side x 
kan du finde praktiske oplysnin-
ger om sommerskolen på LSE samt 
mange andre universiteters som-
merskoler.  

SOMMER  PÅ  LSE 
Økonomisk: 
1. Hvad er alternativomkostningen ved dit ophold?
2. Hvordan finansieres dit ophold?

Fagligt:
3. Hvad er faget forhåndsgodkendt til på polit?
4. Sværhedsgrad (1–10, hvor 10 er sværest)
5. Egen arbejdsindsats (1–10, hvor 10 er størst)
6. Hvilken betydning har sommerkurset for varigheden af dit  
  studie? 
7. Føler du dig lige så godt rustet som du ville have været,    
   hvis du læste faget i København over et halvt år?
8. Med hvilken accent taler din forelæser? Din underviser?
9. Kommentarer til undervisningen?

Socialt:
10. Beskriv klientellet på dit fag.
11. Hvor meget (lidt) af London har du set? (Beskrivelse og antal    
 af besøgte turistoplevelser)
12. Vurdér din boligform (1–10, hvor 10 er bedst). Kommen       
   tarer til boligen?
13. Sidst men ikke mindst: Hvor er kaffen bedst? På polit eller     
 på LSE?

Morten Koefoed: Options, futures & other financial derivatives

1. Tre ugers sommerferie
2. Via forskellige subsidier fra den russiske mafia og et job som sabelsluger på strøget. 
3. Valgfag, 8 point
4. Sværhedsgrad: 9
5. Egen arbejdsindsats: 8
6. At jeg får et mindre travlt sidste semester på bachelor-delen. 
7. Næsten. Samlet set har man lige så mange forelæsninger som på et fag på KU, men færre øvelsestimer.
8. Henholdsvis fransk og tysk.
9. Forelæserne var ekstremt dygtige og meget engagerede, men der burde have været flere øvelsestimer.
10. Et flertal af økonomi-studerende plus nogle enkelte matematik-studerende.
11. Science-museum, teaterstykket “Avenue Q” samt Tony Blairs fæstning. 
12. Kollegiet High Holborn: 3. Kan beskrives ved de 4 F’er: Fællesbad, fællestoilet, fælleskøkken, forfærdeligt.
13. På polit! 

Kirsten Hasberg & Martin Nørr: Advanced Econometrics

1. Martin: et smut til Holland og 456 timers fritid. 
 Kirsten: “Amager Strandpark rundt” løbet i kajak!
2. Martin: kassekredit fra Lån & Spar Bank
 Kirsten: lige dele Mor og opsparing
3. Økonometri 2
4. Sværhedsgrad: 8
5. Egen arbejdsindsats: 8
6. Både Martin og Kirsten forventer at forkorte studiet med et semester.
7. Martin: Niks, men næsten! 
  Kirsten: Taget i betragtning hvor intensivt man bliver tvunget til at beskæftige sig med faget: faktisk bedre!
8. Vores to forelæsere taler med hhv. kraftig græsk og syngende hollandsk accent, vores underviser “Jackie Chan”- 
 asiatisk!
9. Martin: spændende, selvom 90 minutters lektioner (uden pause!) er tunge
 Kirsten: Jeg savner et bord til min “fair trade”-kaffe (se nedenfor) og alle økonometri-referencerne! Vi har kun 
 “armlænsborde”. 
10. Alt fra medarbejdere fra EU-Komissionen, russiske økonometrilærerinder, folk med “conditional offers” til LSE’s 
 masterprogrammer og familiefædre.
11. Kirsten: To turistattraktioner foruden fælles LSE “river boat trip”: Shopping på Carnaby Street, samt Tate Modern. 
 Desuden faret vild til Covent Gardens markedshaller.
 Martin: Har besøgt St. Pauls kirke i 10 minutter, og går langs med den smukkeste Thames hver morgen! Desuden 
 har vi sammen været på faglig udflugt til Bank of Englands guldkamre (se billede)… (men det tæller vel ikke som 
 turistattraktion!?)
12. Kirsten: International Hall: 4. En ulidelig oplevelse under hedebølgen i London. Men der er to daglige måltider 
 inkluderet, og maden er god.
 Martin: King’s College: 8. Billigt, småt og hyggeligt. Min vurdering af stedet steg da jeg fandt ud af at bruge det 
 varme vand når jeg tager bad.
13. Martin: Klart polit! Der er kaffen velskænket I større og gode kopper.
 Kirsten: At der er fair trade selv på LSE, som jo må vurderes til at være økonomernes højborg, sender da et 
 tydeligt signal! 

Jonas Christensen: Economics of the European Integration
  
1. En tur til Bangkok i Thailand med alt betalt, samt et par ugers arbejde i Finansministeriet.
2. Jeg betaler selv.
3. Valgfag.
4. Sværhedsgrad: 8
5. Egen arbejdsindsats: 9
6. Ingen! Jeg tog bare faget for “sjov”.
7. Nej bestemt ikke. Fordelen ved LSE er at kurserne er meget intensive dvs. meget koncentreret om kun ét fag,   
 mens ulempen er, at man kun har få dage fra påbegyndelsen af kurset til den første eksamen.
8. Britisk (forelæser 1 + 2) og irsk (øvelseslærer). 
9. God undervisning, højt fagligt udbytte, intensivt, omfattende pensum. 
10. En del amerikanere, men også europæere (tyskere, portugisere etc.).
11. Dagene i London gik med at gå fra Rosebery Hall til LSE (30 minutters gang) om formiddagen og retur om  
 aftenen. Derudover restauranter, cafeer, LSE’s bibliotek, City of London og Covent Garden. Men 
  jeg blev i London efter kursets afslutning og var rigtig turist.
12. Rosebery Hall: 6. Rosebery Hall ligger 30 minutters gang fra LSE (væk fra centrum), beliggende i et område   
 med en del restauranter og cafeer. Rosebery Hall har egen bar om aften og om morgen serveres en god 
 morgenmad. Værelserne er dog noget skrabede og så må du dele toilet og bad med resten af etagen.
13. På LSE. Kaffen er bedst dér hvor man virkelig har behov for den!

– Politens spørgeskemaundersøgelse



PÅ  LSE 

Options, futures & other financial derivatives

Via forskellige subsidier fra den russiske mafia og et job som sabelsluger på strøget. 

At jeg får et mindre travlt sidste semester på bachelor-delen. 
Næsten. Samlet set har man lige så mange forelæsninger som på et fag på KU, men færre øvelsestimer.

Forelæserne var ekstremt dygtige og meget engagerede, men der burde have været flere øvelsestimer.
Et flertal af økonomi-studerende plus nogle enkelte matematik-studerende.
Science-museum, teaterstykket “Avenue Q” samt Tony Blairs fæstning. 
Kollegiet High Holborn: 3. Kan beskrives ved de 4 F’er: Fællesbad, fællestoilet, fælleskøkken, forfærdeligt.

conometrics 

Martin: et smut til Holland og 456 timers fritid. 
Kirsten: “Amager Strandpark rundt” løbet i kajak!

Både Martin og Kirsten forventer at forkorte studiet med et semester.

Kirsten: Taget i betragtning hvor intensivt man bliver tvunget til at beskæftige sig med faget: faktisk bedre!
Vores to forelæsere taler med hhv. kraftig græsk og syngende hollandsk accent, vores underviser “Jackie Chan”-  

Martin: spændende, selvom 90 minutters lektioner (uden pause!) er tunge
Kirsten: Jeg savner et bord til min “fair trade”-kaffe (se nedenfor) og alle økonometri-referencerne! Vi har kun  

Alt fra medarbejdere fra EU-Komissionen, russiske økonometrilærerinder, folk med “conditional offers” til LSE’s  

Kirsten: To turistattraktioner foruden fælles LSE “river boat trip”: Shopping på Carnaby Street, samt Tate Modern.  
Desuden faret vild til Covent Gardens markedshaller.
Martin: Har besøgt St. Pauls kirke i 10 minutter, og går langs med den smukkeste Thames hver morgen! Desuden  
har vi sammen været på faglig udflugt til Bank of Englands guldkamre (se billede)… (men det tæller vel ikke som  

Kirsten: International Hall: 4. En ulidelig oplevelse under hedebølgen i London. Men der er to daglige måltider  

Martin: King’s College: 8. Billigt, småt og hyggeligt. Min vurdering af stedet steg da jeg fandt ud af at bruge det  

Martin: Klart polit! Der er kaffen velskænket I større og gode kopper.
Kirsten: At der er fair trade selv på LSE, som jo må vurderes til at være økonomernes højborg, sender da et   

Christian Stassen: Industrial Economics

1. Tja – trist som det lyder var alternativet nok blot 3 ugers arbejde I Finansministeriet. 
2. Mor og far.
3. Ingenting – jeg overfører ikke faget, jeg tog det fordi det interesserer mig.
4. Sværhedsgrad: Hmm – svært at sige. Med mikro 2 i bagagen er det nok kun et 4-tal.
5. Egen arbejdsindsats: 4-5.
6. Ingen – som sagt overfører jeg ikke faget.
7. Nej – at tage faget på 3 uger er altså ikke optimalt. Det sidder bare ikke ligeså godt   
 fast. Er det et vigtigt fag som man regner med at få brug for senere, så er det nok   
  bedst at tage det derhjemme. Det værende sagt, så er det også   rart at kunne  
 fokusere alene på et enkelt fag i en periode.
8. Begge to med flydende amerikansk accent.
9. Jeg synes generelt undervisningen var god – niveauet er MINDST lige så højt som på   
 KU.
10. Meget blandet. Jeg er selv lige færdig med 2. årsprøve, mens andre havde arbejdet    
 med faget i diverse ministerier i 10–20 år. Alle nationaliteter er repræsenteret.
11. Jeg har fået set næsten alt hvad der er at se, men det kræver at man gør en indsats   
 for at planlægge det – man har trods alt timer indtil klokken 15–16 hver dag, så det   
 er svært at nå.
12. High Holborn: 9 – midt i byen og 5 minutters gang fra skolen – OG gratis morgen   
 mad og rengøring på værelset. Perfekt!
13. Kaffe er en drik for svage mennesker! 

uropean Integration

En tur til Bangkok i Thailand med alt betalt, samt et par ugers arbejde i Finansministeriet.

Nej bestemt ikke. Fordelen ved LSE er at kurserne er meget intensive dvs. meget koncentreret om kun ét fag,    
mens ulempen er, at man kun har få dage fra påbegyndelsen af kurset til den første eksamen.
Britisk (forelæser 1 + 2) og irsk (øvelseslærer). 
God undervisning, højt fagligt udbytte, intensivt, omfattende pensum. 
En del amerikanere, men også europæere (tyskere, portugisere etc.).
Dagene i London gik med at gå fra Rosebery Hall til LSE (30 minutters gang) om formiddagen og retur om     
aftenen. Derudover restauranter, cafeer, LSE’s bibliotek, City of London og Covent Garden. Men     
jeg blev i London efter kursets afslutning og var rigtig turist.
Rosebery Hall: 6. Rosebery Hall ligger 30 minutters gang fra LSE (væk fra centrum), beliggende i et område    
med en del restauranter og cafeer. Rosebery Hall har egen bar om aften og om morgen serveres en god    
morgenmad. Værelserne er dog noget skrabede og så må du dele toilet og bad med resten af etagen.
På LSE. Kaffen er bedst dér hvor man virkelig har behov for den!

– Politens spørgeskemaundersøgelse

Jieun: Intermediate Microeconomics

1. Sommerferie i Sydfrankrig
2. Min opsparing 
3. Mikro 2: Markeder & velfærd
4. Sværhedsgrad: 4
5. Egen arbejdsindsats: 4
6. Jeg forventer at forkorte mit studie med et semester. 
7. Nej, tre uger er alt for kort.
8. Henholdsvis britisk og amerikansk accent.
9. At have 3 timers mikroøkonomi hver dag fra mandag til fredag var hårdt og   
 kedeligt en gang imellem… 
10. Meget internationalt. Der var mange unge studerende fra USA og Asien.
11. Det var femte gang jeg var i London, så jeg var ikke særlig interesseret i sight  
 seeing. Gik bare rundt i Oxford Street for at shoppe, har været i Wimbledon for   
 at besøge en veninde og på LSE’s “River Boat trip”.
12. Twin-værelse ved Golders Green: 9. Værelset blev ikke formidlet via LSE, og det    
 lå lidt langt væk fra LSE (1 time og 30 min med bus hver dag), men ellers var det   
 billigt og behageligt med både et fjernsyn og et køleskab.
13. På polit.

Anine Birnbacher Hagemann: Advanced Microeconomics

1. Afslapning, sommerferie og arbejdsindtægter. 
2. Vati – nogle forældre har som projekt at deres børn skal gå til ballet eller spille klaver  
 – min far vil bare så gerne have jeg bliver cand.polit. – og det kan ikke gå hurtigt  
 nok! 
3. Ikke forhåndsgodkendt.
4. Sværhedsgrad: 9
5. Egen arbejdsindsats: 10
6. Alt andet lige så har ét fag jo en marginal betydning, men det er ikke det fag der  
 tipper læsset og gør en udslagsgivende forskel på et halvt år.
7. Man får selvsagt ikke så meget tid til at lade begreberne “synke ind” som man gør  
 når man har faget over et halvt år; alligevel er jeg imponeret over hvor meget de har  
 fået proppet ind i mit hoved på sølle tre uger – både matematisk og intuitionsmæs 
 sigt. Jeg føler jeg har fået et meget bedre intuitivt overblik end jeg fik i mikrofagene  
 på andet år på politstudiet. Og så er der overensstemmelse mellem forelæsninger,  
 øvelser og eksamen her – det er dejligt! 
8. Min forelæser har en lidt klumpet russisk accent, holdunderviseren en skinger itali- 
 ensk én.
9. Forelæseren er oprindeligt matematiker og har et utroligt overskud til at forklare  
 svære ting på en enkel måde uden at forsimple – det har gjort det forbløffende  
 meget lettere og sjovere at frem til mere og mere avancerede sager. Til gengæld har  
 især min øvelseslærer her slet ikke været gearet til at svare på kritiske spørgsmål eller  
 spørgsmål om ting der bare ligger lidt udenfor pensum – og det var ikke fordi der  
 ikke var tid.
10. 80 procent drenge, mange asiater, de fleste lidt ældre og kandidat- eller PhD-stude- 
 rende, samt et par enkelte fra finansministerier og nationalbanker. Denne sammen 
 sætning har ikke bidraget til den mest partyagtige stemning. 
11. Forbløffende lidt! Bortset fra en tur på National Gallery og en biograftur har den  
 “River Boat trip”, der var arrangeret af LSE været mit sightseeing-højdepunkt. Udover  
 det har jeg haft fornøjelsen af at cykle i skole hver dag, hvorfor jeg har set mange  
 spændende gader og kvarterer jeg helt sikkert aldrig ville have set ellers.
12. I bydelen Hackney, et afrikansk kvarter uden for byen i en venindes værelse: 5. I det  
 kvarter jeg bor i er det tilsyneladende et must at man skal være pjattet med Sean   
 Paul og helst høre Carribean-style musik – døgnet rundt. Lejligheden er samtidig   
 meget lydt, så ørepropper blev hurtigt anskaffet efter den første nat!
13. POLIT! – Der er ingen sammenligning! 
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Af Christian Stassen og Kirsten Hasberg

Det er hårdt at komme i gang med semesteret. Nogle ser måske modsætningen mellem den lange sommer 
uden undervisning og de intensive perioder med forelæsninger, øvelser og eksamen som en kærkommen 
afveksling – men hvis man synes, at sommerpausen bare er for lang, er der også mulighed for at sprede den 
akademiske aktivitet mere jævnt henover året. For at få overført fag til polit-studiet, eller bare for din egen 
fornøjelses skyld!

Vi bringer et udpluk af muligheder for at komme tættere på bøgerne i sommerperioden – se også vores store 
spørgeskemaundersøgelse bland deltagere på sommerskolen på LSE!

Politens guide til sommerskoler

Hvor?   Harvard University eller Yale University
Hvornår?  Otte uger, midt juni til midt august.
Hvor meget?  Ca. 2.200 USD pr. fag, maksimalt to fag.  
  Dertil leveomkostninger og flybilletter. 

Kurserne på Harvard og Yale er på ”undergraduate level”, 
dvs. at de svarer til bachelorkurser. Niveauet, samt måden 
at gribe fagene an på, er dog anderledes i USA, hvorfor det 
kan være svært at få forhåndsgodkendt fagene. Til gengæld 
har man mulighed for at vælge mellem mange forskellige 
fag (også andre områder end økonomi er repræsenteret), og 
man bliver begge steder undervist på en af verdens førende 
uddannelsesinstitutioner. Uanset om man vælger et eller to fag 
varer forløbet otte uger, hvilket man skal tage højde for i sine 
leveomkostninger. Vælger man at bo på campus, med mad 
inkluderet, er prisen ca. 3900 USD. Derudover er leveomkost-
ningerne i USA generelt lave.

Se mere på www.summer.harvard.edu eller www.yale.edu/
summer

Hvor?   London School of Economics (LSE)
Hvornår?  Enten tre eller seks uger, ca. 1. til 21. juli og
  21. juli til 10. august (varierer lidt).
Hvor meget? Ca. £ 1100 for et fag, £ 1800 for to fag.

Kurserne på LSE minder meget om kurserne på KU, hvorfor de 
er relativt nemme at få overført. Man kan tage stort set alle de 
obligatoriske fag på LSE, og næsten alle valgfag der findes på 
Økonomisk Institut herhjemme udbydes også, og lidt flere til. LSE 
regnes for at være et af Europas bedste (hvis ikke DET bedste) 
steder at læse økonomi, så man kan forvente at niveauet er højt. 
Sværhedsgraden af fagene minder igen meget om dem på KU. 
Oveni prisen skal man lægge et sted mellem £ 500 og £ 1000 
pr. session, hvilket dog kan gøres en del billigere hvis man finder 
én man kan holde ud at bo sammen med. Leveomkostningerne 
herudover er generelt meget høje, da London er en dyr by at bo i.

Se mere på www.lse.ac.uk/summerschool

Hvor?   
Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Hvornår?  
3 uger, slutningen af juli til midt i august

Hvor meget?  
7.000 for studerende, 14.000 for Ph.d.-studer-
ende og 23.000 for andre.

Sommerskolen på Økonomisk Institut beskæftiger 
sig med skiftende emner indenfor økonometri, og 
henvender sig mest til folk der har afsluttet deres 
kandidatgrad, men kan også benyttes af folk på 
kandidatstudiet.

Se mere på www.econ.ku.dk

Hvor?  Øresund Summer Courses
Hvornår?  Fem uger, fra midt i juli til midt i august
Hvor meget?  Gratis!

Alle fag er på kandidatniveau og foregår på engelsk og omfatter et bredt fagområde: fra 
de humanistiske videnskaber som filosofi, kultur og kunst til emner indenfor miljø, teknologi 
og europæiske studier; i år blev kurserne ”Food Culture - Why do we eat as we do?” og ” 
Kierkegaard in Copenhagen Seminar: Either/Or” eksempelvis udbudt. 
Som regel er der omkring 25 studerende på et hold, og de sociale aktiviteter er prioriteres 
højt. Undervisningen foregår på Københavns Universitet Amager (KUA), Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) i Lyngby, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) på Frederiksberg, 
Center for Afrikastudier (CAS) og på Lunds universitet – altså i hele Øresundsregionen. Så hvis 
du har lyst til at bruge din sommer på at lære noget om andet end økonomi, er dette stedet!

www.uni.oresund.org og http://www.summeruniversity.org/

Hvor?   CBS
Hvornår?  24. juni til 4. august (varierer)
Hvor meget?  Hvis man kan få fagene forhåndsgodkendt er det aldeles gratis, ellers 10.000 kr.

CBS har et stort udbud af kurser, både på bachelor- og kandidatniveau, indenfor mange forskellige områder, hvoraf mange er meget erhvervsori-
enterede. Det tekniske/matematiske niveau ligger dog en del under det på KU, så igen kan det være svært at få forhåndsgodkendt sine fag (man 
skal måske overveje at søge kandidatniveau uanset hvad). En fordel er dog at det som sagt er gratis, og man kan bo hvor man plejer og på den 
måde også spare en del penge. Desuden er det jo klogt at lære fjenden at kende hvis man skal bekæmpe den.

Se mere på www.cbs.dk/cbs_international/summer_university
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Kom et skridt nærmere dit drømmejob
Som arbejdsmarkedet ser ud nu er der 
mangel på kvalificeret arbejdskraft – det 
betyder at du, som studerende på en 
videregående uddannelser, har gode mulig-
heder for at få et job. Men hvilket job er 
det rigtige for dig? Og hvad vil du gerne 
på sigt?

Gennem en direkte dialog med mere end 
60 udstillende virksomheder på SICEF 
messen i Øksnehallen, kan du få mere at 
vide om jobsøgning, arbejdsvilkår, efterud-
dannelse, fremtidige karrieremuligheder og 
meget mere. Endvidere har du mulighed 
for at tale med medarbejderne og høre 
om dagligdagen i et konsulenthus eller en 
investeringsbank.

Hvem kan besøge SICEF?
SICEF er åben for alle – uanset om du er 
bachelor- eller kandidatstuderende fra vide-
regående uddannelser i hele landet. Mange 
af de udstillende virksomheder bruger 
messen til at vurdere, om de studerende 
er potentielle medarbejdere til netop deres 
virksomhed. 

”SICEF bliver den velfungerende base og 
kulisse, som på professionel vis sørger for, 
at vi kan koncentrere os om det væsent-
ligste, nemlig at etablere en række gode 
kontakter til relevante studerende”, siger HR 
konsulent Allan Eriksen i Danfoss A/S. 

Derfor vil vi opfordre dig til at overveje, 
hvad du vil have ud af dit besøg på messen 
– måske er du bare nysgerrig, måske går 
du efter et nyt job eller viden om efterud-
dannelse eller måske noget helt fjerde. 
Dine forberedelser er vigtige for dit udbytte 
af messebesøget, idet den personlige 
dialog er en unik mulighed for at komme 

i kontakt med en udvalgt virksomhed. Kig 
forbi SICEF 2006, da messen er din mulig-
hed for at stille de centrale spørgsmål, som 
kan afklare, hvorvidt du står overfor din 
drømmearbejdsplads.

Fra studerende til studerende
SICEF arrangeres af frivillige studerende i 
C3 studerende, som hvert år gør en stor 
indsats ved siden af studier, jobs og fritid, 
for at du kan få den bedste oplevelse, når 
du besøger karrieremessen.
I år har SICEF 10 års jubilæum – og du 
kan derfor glæde dig til et program med 
spændende foredragsholdere og mere end 
60 udstillende virksomheder. 

Læs mere på www.SICEF.dk og se vores 
foredragsprogram med bl.a Katja K og 
Clement.

I uge 38-39 vil du møde SICEF på Universi-
tetet og i landsdækkende medier.
 

DIT FORUM

” Vi deltager på SICEF for at styrke vores profil over for studerende og evt.
fremtidige CSC ansatte. Men vi oplever også en værdi i den dialog, der er 
på
standen, som giver inspiration til, hvordan CSC forventes at være som
arbejdsplads for de nytilkommende på arbejdsmarkedet”. 

- Nic Thielsen, Nordic HR Director i CSC

• SICEF Karrieremesse d. 28. & 29.   
   september 2006 kl. 10-17
• Mød mere end 60 spændende   
   virksomheder
• Hør foredrag af bl.a Katja K, Clement,       
   Palle Strøm og Soulaima Gourani
• Mød 8 af verdens førende MBA   
   skoler
• SICEF har 10 års jubilæum i år og   
   arrangeres af frivillige studerende fra C3      
   studerende
• HH Prinsesse Alexandra er protektor for 
   SICEF og deltager i åbningen d. 28.  Sep-         
   tember
• Læs mere på www.SICEF.dk og   
   tilmeld dig nyhedsbrevet

for Fremtiden

Af Kenny Knudsen, 
stud. merc. på CBS og SICEF Manager 

SICEF er Skandinaviens førende kar-
riere- og uddannelsesmesse og er 
dermed stedet, hvor du kan møde 
spændende virksomheder og måske 
din fremtidige arbejdsgiver.

Besøg messen d. 28. & 29. september 
i Øksnehallen, København



18     POLITEN #3 2006     POLITEN #3 2006     19

Christinas klumme er tilbage efter en alt for 
kort sommerferie, men alligevel med 100 % 
garanti for, at klummen denne gang bliver 
fuld af blæk, spalter og kommaer. Denne 
gang bliver emnet for klummen noget 
helt andet end tidligere – den kommer 
hverken til at handle om den ulidelig, lange 
julestemningsødelæggende eksamensperi-
ode op til årets værste måned, januar, 
eller om svedige polit-scorebemærkninger 
uden garanti for et pareto-efficient udfald. 
Denne gang går Christinas klumme udenfor 
boksen! Numerologi, Uganda, grise og en 
latent lyst til at overtage verdens-herredøm-
met er blot nogle af de begreber, du vil 
støde på i denne artikel. Er du forvirret? Tror 
det eller ej – det er kunst. 
Klummen er dog ikke helt uden økonomisk 
indhold. Den handler om investeringer og 
incitamentsdannelse. Nogle mennesker 
vælger at investere i en ny Mazda eller et 
energisparekøleskab, andre en Prada-taske 
til 12.000 kr. eller et malerkursus i Sønder-
jylland. Jeg er her ikke for at dømme, men 
hvem fanden køber en Mazda?! Nå nej, det 
var jo ikke det, klummen skulle handle om 
- tilbage til selve temaet for klummen. 
Lad mig kort give en beskrivelse af miljøet 
og hovedpersonen i denne klumme. Han-
dlingen foregår i en frodig, grøn ugandisk 
landsby ved navn Buteyongera. Hovedper-
sonen i denne klumme er en dansk billed-
kunstner ved navn Kristian von Hornleth 
– en mand, der har valgt at investere sine 
penge på en ganske mærkværdig måde. 
Om inspirationen til Hornleths invester-
ing er affødt af kunstneriske aspirationer 
eller storhedsvanvid, skal jeg ikke kunne 
sige, men lad mig kort opridse hans idé og 
overlade bedømmelsen til dig indtil videre. 
Kristian von Hornleth har gjort en handel 
med 108 indbyggere i den ugandiske by, 
og yderligere 199 står parat til at indgå 
samme handel. Handlen består i al sin 
simpelthed i, at de 108 indbyggere tager 

navnet Hornleth og til bytte får en gris eller 
en ged. Nå jo, og et flot nyt lamineret iden-
titetskort med navnet Hornleth. Som prikken 
over i’et er der lige en ekstra betingelse, 
nemlig at halvdelen af avlen skal afleveres 
til Hornleths farm i Uganda. Kristian von 
Hornleth tror nemlig ikke på bistand, men 
på investering. Gad vide, om det er det 
man i udviklingsbistandens verden mener, 
når man siger hjælp til selvhjælp?! Ifølge 
Kristian von Hornleth bliver man passiv af 
at modtage bistand, mens investering giver 
incitament til at levere resultater.
Kristian von Hornleth kalder sit kunstværk 
noget så fængende som ”The Hornleth 
Village Project”. OG værket skulle efter 
sigende handle om det flyvske, usanselige 
og konceptuelle forhold mellem begreberne 
kunstværk og identitet. Hvorvidt en person 
kan personificere et kunstværk, eller om 
kunstværket personificerer personen? Måske 
er det bare naive mig, men var for et øjeblik 
overbevist om, at det handlede om noget 
helt andet. Nemlig den ældgamle, måske i 
virkeligheden den ældste tendens i verden: 
At de rige udnytter de fattige. Eller i den 
helt generelle udgave, at nogle mennesker 
udnytter og ydmyger andre mennesker.
Projektet stopper ikke ved, at de 108 og 
måske senere yderligere 199 indbyggere i 
Buteyongera for fremtiden hedder Hornleth 
til efternavn. Idéen er, at byen før eller siden 
lige frem skal hedde Hornleth. Jamen, det 
er da kunst. Hvordan kunne jeg dog tro 
andet? Imperialisme og storhedsvanvid har 
intet med det at gøre. 
Jeg afslutter denne klumme undrende 
over tendensen til, at hvis man blot bruger 
prædikatet kunst, så kan man slippe af sted 
med at blende guldfisk, slagte heste og ud-
nytte mennesker i nød.  Jeg håber, at Chris-
tinas klumme denne gang har sat nogle 
tanker i gang hos dig, og jeg undskylder for 
min manglende journalistiske objektivitet 
– det er ikke lige min stærke side. 

En mærkværdig 
investering

Christinasklumme

”Kom og drik en øl  med dine med-
studerende før  byt  uren!”

Der er Fredagsbar   hver fredag 
kl. 16-22 i Cafélitt  en

---------

Den første fredag i  hver måned er 
der LANG Fredags  bar fra kl. 16 - ?

Fredagsb ar 
    på  Polit
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”Kom og drik en øl  med dine med-
studerende før  byt  uren!”

Der er Fredagsbar   hver fredag 
kl. 16-22 i Cafélitt  en

---------

Den første fredag i  hver måned er 
der LANG Fredags  bar fra kl. 16 - ?

Konference: 
om EU’s handels- og bistandsaftaler med Afrika
Mellemfolkeligt Samvirke afholder en konference den 7. oktober kl. 11-16
på Borgergade 14 om de særdeles vigtige aftaler for Afrikas udvikling.
F¿rende eksperter og Margrethe Auken fra Europa-Parlamentet vil holde
opæg.

Konferencen er gratis, men man skal tilmelde sig til på mfrandsen@ms.dkFredagsb ar 
    på  Polit
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af Kirsten Hasberg

Rævestreger i Køge Bugt
Som nyuddannet cand.polit begynder 
Helge Ørsted Pedersen (HØP) sin karriere 
i Boligministeriets Køge Bugt udvalg. På 
studiet havde HØP i regionaløkonomi lært, 
at planlægningen af Køge Bugt-området 
var noget af det ypperste. Men allerede i 
sit første job blev Helge Ørsted Pedersen 
konfronteret med dårlig planlægning: Man 
byggede boliger og skoler i Køge bugt, men 
DSB udbyggede ikke S-banen, og hele byer 
stod tomme.  ”Jeg kunne se, at der blev 
lavet så mange rævestreger”, fortæller HØP, 
så der var masser af planlægningsarbejde 
at gå i gang med – og i dag er alle stolte af 
Køge Bugt strandpark!
Som eneste økonom i Køge Bugt udvalget 
arbejder HØP sammen med ingeniører, 
arkitekter og byplanlæggere, og bliver sat 
til at lave økonomarbejde som tidsplan-
lægning, prognoser og budgetter. Tværf-
agligheden betød meget for HØP, allerede 
dengang “Det havde jeg kæmpe, kæmpe 
glæde af. Som økonom siger du alt andet 
lige. Du stiller en masse ting op, og så 
regner du på det. Men her kommer du 
sammen med forskellige faggrupper og 
deres historier og får på den måde deres 
faglige viden ind i hovedet.” 
 
Ildsjæle under oliekrisen
Dele af Boligministeriet skal overflyttes til 
Miljøministeriet, og som nyansat bliver 
HØP flyttet til Miljøstyrelsens første kontor 
og laver det han kalder ”virkelig traditionel 
økonom-sagsbehandling”: 
“Jeg var med til at lave lovgivning, bekend-
tgørelser og økonomisk styring, og jeg var 
med til at sørge for, at der er et incitament 
via afgifterne. Der sad nogle meget gode 
økonomer i Miljøstyrelsen – der dengang 
var et sted, hvor ildsjælene var samlet. Det 
var helt nyt, og nu skulle der ske noget!”

Selvom der var et godt økonomfællesskab 
i Miljøstyrelsen på tværs af kontorerne, fik 
HØP brug for at arbejde på tværs med 

andre faggrupper omkring arbejdsopgaver 
som forhandling af badevands-, fiskevands 
og spildevandsdirektiverne. ”Det var jo 
også økonomarbejde”, siger HØP: ”Hvor 
mange penge har vi, hvor skal vi bruge 
dem henne og hvordan får vi kommunerne 
til at bruge deres penge rigtigt.”

Oliepriser og politisk handlekraft 
går hånd i hånd
En engageret personalerepræsentant i 
Miljøstyrelsen sørgede for, at HØP i 1977 
fik mulighed for efteruddannelse i ener-
giplanlægning i det daværende nordiske 
institut Nordplan i Stockholm. Forinden 
opstod energikrisen i 1973, og som svar 
derpå blev den første energiplan for 
Danmark til i 1976 – et fremragende stykke 
arbejde, mener HØP. Fordi man i Danmark 
på det tidspunkt brugte 50 % af energi-
forbruget til opvarmning og også havde 
olieopvarmede huse, skulle der i lyset af 
de høje energipriser ske en gennemgang 
af varmeplanlægningen. HØP blev i 1977 
valgt til en varmeplanlægningsgruppe 
under det daværende Handelsministerium. 
Projektlederen i gruppen var også økonom, 
en af HØPs tidligere medstuderende, så 
to økonomer, to civilingeniører og en jurist 
sad på Christianshavn og regnede på 
Danmarks varmeforbrug. Men ved årsskiftet 
1978-79 fik HØP og hans kolleger den 
besked, at de godt kunne pakke sammen 
– for oliepriserne var jo faldende, og der 
var ikke længere akut brug for en forbedret 
energiplanlægning. Denne oplevelse af, at 
politisk han-
dlekraft på 
energiområdet 
svinger med 
energipriserne 
har HØP ople-
vet flere gange 
i løbet af sit 
arbejdsliv. 

Men det modsatte skete; oliepriserne steg 
igen, og så skulle der laves lovgivning på 
området. Varmeplanlægningskontorer bliver 

oprettet under Energistyrelsen, og HØP blev 
kontorchef og havde primært at gøre med 
pilotprojekter på varmeområdet. 
Da Jens Bilgrav-Nielsen i 1988 blev ny 
energiminister, blev det besluttet, at man 
ville lave en ny energiplan for Danmark, 
Energi 2000 – dette blev HØPs opgave i 
Energistyrelsen, samtidig med at han også 
var ansvarlig for energistatistikken. 

Polit’er skal på banen
Til spørgsmålet om hvorvidt energiplan-
lægning et typisk arbejdsområde for økono-
mer, svarer HØP: “I energiplanlægningen 
kunne der sidde alle mulige - en filosof, en 
arkitekt. Du skal ikke nødvendigvis kunne 
detaljerne, men du skal have forståelse for 
detaljerne og for virkelig at kunne køre på 
tværs af forskellige faggrupper. Og det er 
der mange økonomer der godt kan - men 
bestemt også nogle der ikke kan.”
HØP siger videre om økonomers styrke som 
generalister:
”Der ligger jo det i økonomuddannelsen, 
at man som polit-studerende normalt er 
bredt interesseret i samfundet. Du skal være 
i stand til både at tænke socialpolitik og 
finanspolitik - og så skal du på mærkelig vis 

være i stand til at 
sætte tal på alt 
det. Den bredde 
i polit-uddan-
nelsen, som 
jeg har kunnet 
dyrke.”

Da det jo netop er viden om markedsmæs-
sige virkemidler og organisationsformer, der 
er brug for på energiområdet, burde flere 
økonomer beskæftige sig med området, 
mener HØP: “Det jeg selv har savnet utro-
ligt meget, har været et miljø i Danmark, på 

Den tværfaglige polit

I vores serie om traditionelle og utraditionelle økonomer, hvor vi i sidste udgave portrætterede arbejdet 
som cand.polit i Nationalbanken og Netto, har Politen denne gang valgt at bringe et enkelt portræt af en 
person, der gennem et langt karriereforløb kan repræsentere både det traditionelle og det utraditionelle. 
Offentlig administration og konsulentvirksomhed lyder umiddelbart som traditionelle økonomarbejdsplad-
ser. Det utraditionelle er imidlertid, at Helge Ørsted Pedersen arbejder i energibranchen, og ofte har været 
den eneste økonom på sin arbejdsplads. Han har dyrket tværfagligheden gennem hele sin karriere – altså 
en utraditionel økonom i traditionelle rammer. 

Cand.polit.

Interview med Helge Ørsted Pedersen, Ea Energianalyse

“Som planlægger skal du ikke nød-
vendigvis kunne detaljerne, men du 
skal have forståelse for detaljerne og 
for virkelig at kunne køre på tværs af 
forskellige faggrupper.”

“Det jeg selv har savnet utroligt me-
get, har været et miljø i Danmark, på 
universiteterne, som havde energi som 
én af indgangsvinklerne.
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universiteterne, som havde energi som én 
af indgangsvinklerne. Hele den liberaliser-
ing og markedsgørelse på energiområdet 
er sket med udgangspunkt i blandt andet 
norske økonomer, der brugte vandkraft som 
baggrund. Aalborg universitet har været 
med, men jeg kunne godt tænke mig, at 
grundlæggende københavnske økonomer 
kunne noget mere.”

I grænselandet mellem økonomi og 
politik
Energiområdet befinder sig i grænselandet 
mellem økonomi og politik. Helge er ikke 
enig med de økonomer, der siger at der i 
princippet altid er fuld beskæftigelse, og 
som ikke mener at energiområdet er særlig 
interessant. Er økonomer fra København 
måske bange for at være politiske? Sådan 
kunne det godt virke, mener HØP: ”Du kan 
gå til Aalborg. De har mod til at gå ud og 
sige noget, lave nogle analyser og deltage i 
debatten - det synes jeg er meget befriende. 
Københavns økonomer er dygtige og 
velforberedte, men der kommer ikke nogen 
kraftig markering udadtil. Det er ikke dem 
der råber politikerne op.”
Helge spørger retorisk: ”Du kan pris-
fastsætte en hel masse ting – men for-
syningssikkerhed, hvordan prisfastsætter 
du det?!” Indtil 1973 var olien billig og 
markedet kørte derudaf. Men oliekrisen 
ramte med arbejdsløshed og elendighed, 
og illustrerede med al tydelighed de fossile 
ressourcers knaphed, og hvorfor det er så 
væsentligt at have energispørgsmålet med 
i økonomien: ”Hvis ikke du har ressource-
synsvinklen med i din økonomi, men bare 
har et lager du bruger frit af, så er der sgu 
noget galt.”

Selvom økonomer ofte er frontløbere inden-
for nye samfundsmæssige udviklinger, kan 
man ikke sige, at det er økonomer, der har 
været drivkraften bag udviklingen på ener-
giområdet. De økonomer, der alligevel har 
bidraget til udviklingen, har befundet sig 
i det, som HØP kalder ”den økonomiske 
virkelighed og den anden virkelighed” og 
altså haft overblikket til at udføre et stykke 
samfundsplanlægning.

”Markedet har ekstremt mange fordele 
sammenholdt med central styring. Men 
man er altså nødt til at lave nogle ram-
mer for markedet. Man er nødt til at have 
nogle politikere der stiller spørgsmålet: 

Hvad vil vi, og hvordan kan man gøre det 
på en effektiv måde.” I denne proces er der 
virkelig brug for økonomer, understreger 
HØP.

En bedre verden
Danmark begyndte som svar på oliekrisen 
at udvikle energiplaner, hvor vedvarende 
energi, især vindenergi, i stigende grad 
indgik. Selvfølgelig kunne man påberåbe 
sig, at udviklingen af vindenergi kunne have 
fundet sted andre steder end i Danmark, at 
andre kunne have drevet den udvikling, der 
har ført til de høj-effektive vindmølletyper, 
vi har i dag. Men den historiske udvikling 
viser, at kompetencerne lå i Danmark: ”I 
Sverige og i Tyskland brugte man millioner 
på at lave vindmøller, som ikke kunne dreje 
rundt. Så den udvikling, som Danmark har 
været med til at frembringe, gør, at vi i dag 
alt andet lige har en bedre verden, og at 
man anvender energien meget bedre.”

Helge var meget glad for at være kon-
torchef i Energistyrelsen frem til 1991: ”I 
Energistyrelsen skal man både betjene en 
minister og Folketinget, og så skal man 
have en fantastisk god kontaktflade til 
brugerne af systemet: til kommuner, selska-
ber, og også til internationale partnere.”
 Men da det daværende Elkraft headhunt-
ede Helge til deres planlægningsafdeling, 
sagde han ja tak: ”Arbejdet i Styrelsen 
gik mere og mere ud på at fortælle folk, 
hvad de må og ikke må. Så kom jeg ud til 
Elkraft, hvor jeg selv kunne jeg være med 
til at beslutte: “Vi vil sgu det her, og vi vil 
gennemføre det” Men der er også ulemper 
ved det private arbejdsmarked: ”Du har 
én mening som bestyrelsen har, og så har 
du ikke andre meninger. Det er ikke altid 
skidesjovt.”, fortæller HØP. 

Fremtidens energisystem
Nu, hvor HØP sidder på sit kontor i Ea 
Energianalyse ved Frederiksholms Kanal, 
et konsulentfirma han har været med til at 
tilvejebringe, og som snart har eksisteret i et 
år, er han godt tilfreds: For i Ea Energiana-
lyse kan HØP samarbejde med alle de 
tidligere partnere - med lige de produkter, 
som firmaet selv tror på. Det er ikke Ea 
der alene beslutter projekterne, men med 
forsknings- og konsulentopgaver omkring 
fremtidens energisystem, som Ea udfører, 
er virksomheden til at lave et ordentligt 

stykke arbejde på energiområdet, som HØP 
udtrykker det.  

Tidligere var HØP med til at lave ener-
giplaner for Danmark – en type planlægn-
ing, som ikke længere findes i dag. Men i 
dag foregår der i Teknologirådets regi et 
projekt, som alle Folketingets partier står 
bag. Man har lagt sig fast på et scenarie 
for Danmarks fremtidige energisystem, der 
lægger vægt på energibesparelser og ved-
varende energi, og nu skal man til at drøfte 
virkemidler.

”Det skulle undre mig meget, om det en-
ergiplan Anders Fogh har sat sig i spidsen 
for ikke skulle afspejle nogle af tingene fra 
Teknologirådets projekt.” Konkluderer HØP 
og understreger dermed Teknologirådets 
centrale position i udviklingen af noget, 
der kunne ligne en energiplan for Dan-
mark. Som led i udviklingen af Danmarks 
fremtidige energisystem ser HØP især et 
stort behov for økonomer, specialister på 
energiområdet og IT-folk: ”Det her kan jo 
blive en revolution på energimarkedet!” 
siger HØP om fremtidens energiforsyning 
bestående af en masse små enheder, der 
kan kobles til og fra, levere og aftage. Men 
når planlægningen er gjort, skal det private 
erhvervsliv til for at føre konkrete opgaver 
ud i livet: ”Bærerne er dansk industri: Det er 
jo Vestas, Danfoss, Grundfos og Rockwool, 
der sørger for implementeringen og melder 
ud, at det er muligt at lave energieffektivitet 
og vedvarende energi.”

Danmark – stadig et foregangs-
land?
Når Ea byder ind på projekter, er HØP 
den dag i dag med til at lave energiplaner 
– ikke kun for Danmark. Rundt omkring 
i verden kigger man stadig på Danmark, 
når spørgsmålet falder på energi og miljø. 
Europaparlamentet er også begyndt at 
interessere sig for problematikken - også 
her byder Ea Energianalyse ind på projekter. 
Sammen med Forskningscenter Risø, 
rådgivningsvirksomheden COWI og andre 
laver Ea scenarier for Miljøstyrelsen, som 
skal bruges til FN’s klimakonference i Nai-
robi i november, hvor miljøminister Connie 
Hedegaard vil deltage.
Desuden arbejder Ea Energianalyse med 
at fremme vedvarende energi via det 
Internationale Energi Agentur (IEA) og også 
via Nordisk Ministerråd. ”Det er stjerne-
spændende!” afslutter HØP sin beretning. 
Hermed altså en slet skjult opfordring 
til københavnske økonomer: Her er et 
interessant og af polit’er endnu uopdyrket 
arbejdsområde!

Den tværfaglige polit

”Københavns økonomer er dygtige og 
velforberedte, men der kommer ikke 
nogen kraftig markering udadtil. Det 
er ikke dem, der råber politikerne op.”

”Markedet har ekstremt mange 
fordele sammenholdt med central 
styring. Men man er altså nødt til 
at lave nogle rammer for marke-
det. Man er nødt til at have nogle 
politikere der stiller spørgsmålet: 
Hvad vil vi, og hvordan kan man 
gøre det på en effektiv måde.”



22     POLITEN #3 2006     

Af Frederik Meinertsen

Vi kender mutiple regressioner fra statistik 
og økonometri. Den uendelige øvelse med 
at fitte data ind i en pæn lineær sammen-
hæng for i sidste ende at kunne udtale os 
kvalitativt om en vigtig økonomisk parame-
ter, f.eks. mænds tøjforbrug som funktion af 
topskatten og antal frispark i den italienske 
Serie A. Datasættet er som regel givet og 
tiden går for det meste med transformation 
af variable, indsættelse af dummyvariable 
eller test af variansen.
Aktier værdisættes typisk ved at tilbage-
diskontere selskabets fremtidige cash flow 
under antagelser som er plausible for den 
bestemte type virksomhed. Man kan også 
sandsynlighedsvægte enkelte projekter i 
selskabets udviklingsportefølje og addere 
de individuelle værdiansættelser til en 
samlet værdi, også kaldet Sum-Of-Parts 
valuation. Denne metode bruges ofte til at 
værdiansætte medicinal- og biotekselska-
ber, hvis fremtidige betalingsstrøm i høj 
grad afhænger af en stærk produktporte-
følje. Hvis et selskab er mere værd end sin 
Sum-Of-Parts valuation, så betyder det at 
frasalg af en division inden for selskabet 
kan være mere profitabelt end selv at drive 
den. Større selskaber kan udnytte stordrift-
fordele, som mindre virksomheder ikke kan 
og dermed forbedre indtjeningen. Hvis vi i 
stedet forsøger med en teknisk analyse til 
at screene flere virksomheder på en gang, 
kan vi danne os et hurtigt overblik over-
bevægelserne i en given sektor. Når visse 
typer selskabers indtjening afhænger af få, 
men stabile indikatorer, som igen afhænger 
af globale udbud- og efterspørgselsme-
kanismer, så giver det mening at holde øje 
med dem og se virksomhedernes udvikling 
relativt.
Der har gennem længere tid været stor 
fokus på shipping og grundlaget for 
indtjeningen er fragtraterne, som er den 
pris, det koster at leje et skib per dag. Hos 
rederiet Torm kan vi nøjes med at fokusere 
på to typer skibe: tank og tørlast. Tank-
skibene bruges primært til at transportere 
olie og tørlastskibene kan f.eks. transportere 
jernmalm. Inden for de forskellige skibsty-
per er der også forskellige størrelser, f.eks. 
Panamax, som er den største type tørlastskib 
(Dry Bulker), der kan passere gennem Pana-
makanalen. 
Vi kan konstruere et simpelt værktøj til at 
observere sammenhængen mellem aktie-
kursen og udviklingen i priserne på de 
klassevægtede fragtrater inden for selska-

bets operationelle områder samt Naph-
tha-spreadet, som er prissvingninger på et 
afledt olieprodukt. Først henter vi en tids-
serie ud på kurserne for Torm på måneds-
basis sammen med valutakrydset DKK/USD. 
Det bruger vi til at omregne kursen fra 
danske kroner til amerikanske dollar, sådan 
at vi undgår en valutaeffekt, fordi alle 
fragtrater er opgivet i USD. Vi henter data 
fra Clarksons, som er et analyseinstitut som 
ugentlig monitorerer fragtrater, brugtskib-
spriser, nybygningspriser mv. Ved hjælp af 
en Pivot-tabel i Excel kan man hurtigt få vist 
en fordeling af skibsstørrelser (klasser) på 
de to primære operationelle områder: tør-
last og tank. Vi finder at Torms flåde består 
af 9% tørlast (fordelt på en klasse) og 91% 
tank (fordelt på tre klasser). Tallene er kun 
gældende for de skibe, som er registreret 
hos Torm og ikke de skibe, som Torm selv 
lejer ude i byen. Den chartret andel kan 
man finde ved at lave implicitte beregninger 
ud fra flåde data og driftdage, som man 
kan finde i årsrapporten for selskabet. Vi 
finder at den retvisende andel er ca. 20% 
og 80% for hhv. tørlast og tank. Vi justerer 
ved at gange tørlastklassevægten med 2,2 
og hver af tankklassevægtene med 0,88 
sådan at pengene passer. Naphtha-sprea-
det hentes ned fra Datastream, som der 
også er adgang til i EDB-kælderen. 
Nu har vi konstrueret de forklarende 
variable: et operationelt- og klassevægtet 
fragtrate-gennemsnit samt spreadet på et 
afledt olieprodukt som har betydning på 
de afstande, man er villig til at transportere 
fosile brædstoffer over. Lukningen af BP’s 
oliefelt i Alaska for et par uger siden skabte 
frygt hos oliehandlerne for uudnyttet kapac-
itet hos raffinaderierne. Det betød samtidig 
et opadgående pres på fragtraterne for 
produkttankskibe, som netop er et ker-
neområde for rederiet Torm. Raffinad-eri-
erne på den amerikanske vestkyst vil stadig 
være nødt til at udnytte deres kapacitet og 
dermed importere olie fra udlandet, så de 
amerikanske olielagre ikke synker alt for 
meget. 
Den afhængige variabel er aktiekursen 
omregnet til USD. Vi kører kun regressio-
nen over en tre-årig periode for at undgå 
at sammensætningen af skibe ændrer sig 
markant. Herefter følger de sædvanelige 
undersøgelser af datamaterialet og vi tester 
forudsætninger mv. Det hele ser fint ud og 
vi kan nu bruge valutakrydset til at regne de 
forudsagte værdier tilbage til danske kroner. 
Vi plotter nu den forudsagte aktiekurs med 
medianen af afvigelsen sammen med den 

aktuelle udvikling i kursen. Den tekniske 
analyse siger altså at aktien er pænt med 
en marginal upside på 1%. 

Laver vi præcis samme setup for Norden ser 
vi at aktien er en del mere volatil end Torm 
samt at der åbenbart er 20% mere at hente 
i aktien. 
 
Nu skal disse regressioner kun bruges som 
”forundersøgelse” til yderligere fordybelse. 
F.eks. har de kinesiske stålproducenter 
netop meldt ud at man ønsker at udskyde 
ordrerne til søtransport af jernmalm, fordi 
fragtraterne er alt for høje. Rederierne har 
indtil videre afvist at udskyde ordrerne og 
stålproducenterne kan dermed vente med 
at aflægge nye ordrer som modspil til de 
høje rater. Rederiet Norden opererer i 
dette segment og bidrager dermed også 
signifikant positivt til indtjeningen hos Torm, 
som ejer 32% af selskabet efter et mislykket 
overtagelseskup. Dermed har vi allerede et 
argument for at øge vægtningen af tørlast 
hos Torm, idet dividendestrømmen fra 
Norden primært bygger på bulk. Hvis man 
skulle få lyst til at automatisere sine regres-
sioner i Excel vil det være behjælpeligt 
at kende: Application.Run “ATPVBAEN.
XLA!Regress”

Multipel regression som et    
    praktisk værktøj!  
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Af Simon Westmann og Christian Kragh

Nu hvor jeg har fanget din interesse må 
jeg nok hellere starte med at fortælle at der 
bag Team 17 ikke gemmer sig det comput-
erspilsfirma der har givet os spil som Worms 
og Lemmings. Nej bag Team 17 gemmer 
sig ”blot” hold 8 og 9. Når det nu er sagt 
kan vi begynde vores historie om de unge 
russere der skulle på den famøse rustur.

Det hele begyndte en regnfuld mandag 
formiddag. Langsomt samledes store grup-
per af unge mennesker sig på Vor Frue 
Plads. Nogle mere friske end andre efter 
den foregående weekend, men alle i godt 
humør. Som en forbipasserende tysker 
bemærkede stod der da også en ramme øl 
på jorden til skue for alle de unge russere. 
Muligvis en fælde fra nogle onde tutorer da 
denne første dag var alkoholfri, men ingen 
lod til at falde i den. 
Omkring middag ankom bussen og de to 
hold gik ombord på den flotte store dob-
beltdækkerbus med diverse nødvendige 
fornødenheder som slukket tv, hastigheds 
viser og mikrobølgeovn uden tilhørende 
popkorn. Bussen ankom til hytten som 
skulle rumme den store flok de kommende 
fire dage. Folk blev indkvarteret tilfældigt 
sammen ved hjælp af medbragte sovedyr, 
som i bedste banko stil blev kastet ned i en 
stor sort sæk og rystet. 
Russerne blev derefter fordelt i fire forskel-
lige hold hvis lod det var at konkurrere 
resten af turen. Eftermiddagen og noget af 
aftenen blev brugt på forskellige former for 
aktiviteter fra rundbold til Trivial Pursuit. Alt 
dette var dog blot opvarmning til aftenens 
store quiz: Tip en 13’er. Her gik det dog 
ikke ud på at tippe fodboldresultater, men 
at gætte hvilken tutor der havde gjort hvad. 
Præmien: At få lov til at kaste flødeskum på 
de kære tutorer.

Tirsdag morgen blev for nogens vedkom-
mende startet kl. 6.00 med morgenløb, 
mens størstedelen blot nød at kunne sove 
en smule længere, dog ikke alt for længe 
idet flokken denne dag på en tur til Danske 
Banks hovedsæde i København. Derudover 
var der også morgensang kl. 8.00 idet 
Dannebrog skulle hejses. Turen til Køben-

havn bød på en ganske uventet godte fra 
tutorernes side, idet der var højtlæsning af 
første kapitel af tutor Jakobs bestseller af 
en bog ”Mit liv med Bacon.”. 
Efter et foredrag af underdirektøren for 
Danske Markets samt en rundvisning 
i den ældre del af Danske Bank gik 
turen til den anden side af Sjælland, 
nærmere betegnet Stillinge Strand. 
På aftenens program stod der 
natløb –men inden dette kunne 
begynde, havde tutorerne 
dog endnu en overraskelse 
i baghånden, speeddating: 
Pigerne blev placeret ved 
borde og drengene måtte 
derefter skifte plads hvert 
tredje minut. Så var der 
lagt i kakkelovnen til 
en fest, som fortsatte 
ufortrødent natten 
igennem.

Onsdag morgen 
blev ikke startet 
helt så tidligt som 
den foregående dag, 
dog lykkedes det stadigt nogle at 
få slæbt sig ud til morgenløb kl. 8.30. 
Der var dog en enkelt person der ikke var 
helt så morgenfrisk som han selv troede 
og derfor blev sendt tilbage efter nogle få 
hundrede meter. Denne dag var endnu en 
alkoholfri dag og efter en dejlig brunch 
med alt hvad hjertet kunne begære, var det 
blevet tid til noget studierelateret. En debat 
om hvorvidt eller ej staten skulle tage imod 
ATP’s tilbud om at tage sig af det danske 
skinnenet, samt en introduktion af fagene 
på 1. og 2. semester. 
Det var dog ikke alle der var helt friske 
ovenpå den foregående nat, men de kunne 
dog få lov til at hvile sig senere på dagen 
idet der ikke var yderligere planlagt indtil 
aftensmaden. Under aftensmaden, mens 
russerne endnu en gang kunne sidde og 
nyde deres madholds fabelagtige krea-
tioner, blev de forstyrret af et bud der havde 
et hastebrev til politiets rejsehold:
Et mord var blevet begået i Pedersborg 
og det var op til politiets rejsehold, dvs. 
russerne, at opklare det… Der var tale om 
en lille pige der var blevet myrdet på bes-

tialsk 
vis, mens 
hendes søster 
endnu var savnet. B.S. 
Christiansen (Tutor Kasper) 
tog styringen og ledte slagets gang. 
Under opklaringen blev der brugt mange 
kræfter på at få brikkerne til at falde på 
plads imens der, af tutorerne, blev lagt 
falske spor for at tilsløre sandheden Efter 
afhøringer af vidner, finkæmning af gern-
ingssted osv. afleverede rejseholdene deres 
rapporter og afventede afsløringen af den 
sande morder. Denne gang var det ikke 
butleren, højst sandsynligt fordi der ikke var 
nogen butler, men den falske far der var 
morderen. 
Torsdag var store aktivitets dag. Her blev 
russerne introduceret for pingvinfodbold og 
langbold om formiddagen, mens der om 
eftermiddagen var lidt mindre fysisk kræv-
ende opgaver som f.eks. æggekastning og 
sækkevæddeløb. Efter de hårde strabadser 
kunne holdene endelig slappe af med no-

- for Team 17
Rustur 2006 
Beretning fra hold 8 og 9’s rustur til Pedersborg v. Sorø.
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gle kolde 
øl, samt for-
berede sig til rusturens 
grande finale, den italienske 
middag. Om aftenen var folk nemlig 
blevet inviteret til et italiensk bryllup anno 
1930’erne med prominente besøgende 
som Hitler og Mussolini og i øvrigt en god 
blanding af typer man normalt forbinder 
med Italien og mafiaen. 

Et andet festligt twist til middagen var de 

små sedler der lå under folks tallerkner på 
hvilke der stod ting man skulle efterleve. Af 
eksempler kan nævnes en person der skulle 
være medlem af Opus Dei og gentagne 
gange skulle straffe sig selv under midda-

gen. Et 
andet eksempel er kleptomanen der stjal 
folks bestik og tallerkner mens de var væk, 
eller en der skulle spise hele middagen med 
en spiseske. Middagen blev selvfølgelig en 
stor succes og den efterfølgende fest fort-
satte til langt ud på morgenen. Det meldes 
i hvert fald at nogle personer ikke fik mere 
end en halv times søvn den nat.

Fredag blev der ryddet op og turen gik 
hjemad mod København. En meget stille 
bustur idet de fleste brugte tiden på at 
snuppe sig en velfortjent lur oven på en 
fantastisk rustur. Endnu engang skal lyde en 
stor tak til madholdet der sørgede for god 
mad, tutorerne der havde forberedt hele 
turen og ikke sidst, men ikke mindst til alle 
de deltagende.

Tilbage er der bare at sige ”Heltene fra 8 
og 9 de styrer hele hytten, og hvis I ikke tror 
på det så bare spørg Team 17”


