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 Fredag d. 21 november, faldt den første sne i Køben-
havn… Det var kun en smule, men alligevel formåede 
det at få mig i et over-optimistisk jule-mood, så jeg be-

sluttede, at denne fredag eftermiddag skulle gå med endelig 
at få købt alle de julegaver jeg ikke har råd til. Så jeg søgte 
ind mod Illum, hvor der ventede mig en ubehagelig overra-
skelse. Alle var åbenbart på shoppe-tur! Kosmetikafdelingen 
var fuld af kvinder der rev produkter ned fra hylderne, og 
smurte sig ind fra top til tå i alle mulige former for lotions og 
parfumer. Man skulle tro at de var med i en konkurrence om, 
hvem der kan blande flest dufte og så komme hjem til kære-
sten, fortælle ham om den halve million dufte der er til rådig-
hed og true ham med familiebesøg hele julen, hvis der under 
juletræet ikke lægger den præcis rigtige. Ud over disse 
kvinder, flakker en masse forvirrede mænd rundt i kosmetik-
afdelingen. De prøver først selv at finde ”Allure Sensuelle” af 
mærket Cacharel, men da de ikke har held med dette, spør-
ger de en ekspeditrice om råd. Ekspeditricen kigger på dem 
med foragt, og rækker dem ”Allure Sensuelle” fra Chanel og 
”Amor Amor” fra Cacharel. Manden siger, lettere flov, at han 
vil tænke over det, og skynder sig ud, uden noget som helst.

 Efter at have observeret dette, og købt alle de gaver jeg 
havde råd til, forlod jeg Illum i mit over-optimistiske jule-
mood. Jeg vender stærkt tilbage efter resten, lige så snart 
jeg får min SU... Jeg kan sikkert lige klemme en shoppe-tur 
ind mellem eksamenslæsning og den tid jeg skal bruge på 
at skrive en yderst detaljeret ønskeseddel til min kæreste- 
Selvom han alligevel ender, dagen før juleaften, i Magasin’s 
undertøjsafdeling, hvor han sammen med en hjælpsom 
ekspeditrice, finder min julegave... 

Noget helt andet jeg har observeret er, at Polit’en er oppe at 
køre igen! Siden sidste nummer, er folk valfartet til redaktio-
nen, nogle kommer helt fra Jylland, mens andre hele tiden 
har været lige rundt om hjørnet. Til fælles har de, at de alle er 
kreative og glade for at bidrage. Dette har resulteret i mange 
ændringer i denne udgave, og fremover. Bl.a. der ikke 
længere plads til faste indlæg som ”Månedens frækkert” 
og ”Polit ude af trit”. Det første vil nok ikke blive savnet alt 
for meget, men det bliver ærgerligt ikke at kunne følge med 
i Asgers altid præcise beskrivelse af politter, der kommer 
ud blandt ”normale” mennesker, og føler sig yderst malpla-
ceret. Men Asger er jo i Californien, og kan desværre ikke 
finde tiden til at bidrage til Polit’en… Heldigvis er der andre 

rejsende politter, der er glade for at kunne dele deres ople-
velser med dem der sidder hjemme i Danmark og glæder sig 
over 10 minutters sne. Ida Plum fortæller i denne udgave om 
sit praktikophold på den Danske Ambassade i Bangkok og 
både Lau Adsersen, Anna Folke Larsen samt Robin Brejn-
holt beretter om efterårets studietur til Indien. Niels Blom-
quist, Tanja Quach og Christoffer Larsen, fortæller om deres 
oplevelser på Indiens mange forskellige restauranter, og 
Polit’en supplerer disse artikler med et hav af billeder. Dem 
der ikke var så heldige at komme med til Indien, behøver 
dog ikke at fortvivle- Politrådet og STUKO organiserer hele 
to studieture i 2009, hvilket I kan læse om i Politrådet PT, af 
Anna Folke Larsen. Claus Bjørn Jørgensen, legenden som 
fik 13 af Claus Thustrup, fortæller om priser han har modta-
get, drømmer om at modtage og fredagsbar med elefantor-
dener, så i denne anledning bringer Polit’en billeder af dette 
års fredagsbar i elefantordnernes tegn. Find ud af, hvad der 
tæller mest ved ansættelse- karakterer eller studiejobs og 
læs om Simon Munch, der ikke er interesseret i studiejob, 
da han selv har iværksat projektet, Gentleman.dk. Selvom 
politter har mange fordomme mod CBS-studerende, og vice 
versa, står Nikolaj Skarbye (tidligere polit, nu CBS’er) for Po-
lit’ens mest kreative indlæg, i form af tegneserien ”Red and 
Blue with Friends” og reklamen for Matpill- Det nye revolu-
tionerende produkt fra UniBrain. Polit’en anbefaler bogen: 
”The ethics of climate change: right and wrong in a warming 
world”, som giver et indblik I de etiske spørgsmål omkring 
hvor tids klimaproblemer. Polit’en anbefaler desuden tids-
skrifter, man kan få adgang til via nettet og en tur på biblio-
teket, hvor passwords udleveres. Jyde eller Sjællænder? 
Kirsten og Mads fortæller om deres oplevelser i ”fjendens 
lejr”, om bedste overlevelsesstrategier og forskellene i såvel 
det verbale sprog, som kropssproget. Som noget helt nyt, 
og hidtil uset, kan I finde små, strategisk placerede fakta-
bokse, med diverse fakta fra Forslaget til Finansloven 2009. 
Sidst men ikke mindst, har Polit’en været rundt på studiet og 
spurgt medstuderende om deres meninger og holdninger til 
Finanskrisen og deres julegaveønsker. 

Glædelig Jul og God Jule-shopping, 

Ønskes Du af Polit’en π



STAFETTEN
Af Anne rønne HAnsen og MAds lind Pedersen

stAfetten

Claus Bjørn Jørgensen
Af

Fulde navn: Claus Bjørn Jørgensen
Fødselsdato: 29. maj 1980
Højde: 198cm
Vægt: 85
Bopæl: Nørrebro 
Ægteskabelig status: Samboende
Uddannelse: Matematisk studentereksamen.  Cand.polit.
Hobby: Sejlads
Beskæftigelse:
Underviser på Ku i Økonomiske Principper og derudover 
konsulent hos Incentive Partners.

Han har studeret på Berkeley, vundet andenpris 
for bedste universitetsopgave og modtaget en 
Zeuthenpris. Han er konsulent, forlæser på KU i 
Økonomiske Principper og den eneste der nogen-
sinde har fået et 13-tal af Claus Thulstrup – og så 
er han kun 28 år.
Polit’en bringer her et interview med vor studies 
golden boy, Claus Bjørn Jørgensen. Vi har taget en 
stille snak med Claus om speciale, fredagsbar og 
elefantordener – og gir dig dermed en enestående 
mulighed for at gøre ham kunsten efter…

Claus Bjørn Jørgensen, har du i din ungdom – altså før polit 
– fungeret som en form for økonomi-konsulent?
Claus: ”Øhm nej.. Som 10-15-årig, var min og mine kam-
meraters økonomi ikke så stor, så der var egentlig ikke så 
meget at spørge om.”

Altså lå økonomi ikke i kortene – hvordan kan det være du 
endte på polit alligevel?
Claus: ”Det lidt en tilfældighed. Faktisk troede jeg i lang 
tid, at jeg skulle være ingeniør. Den udløsende årsag til jeg 
valgte polit skyldes, at jeg sad i en bil med nogle venner der 
skulle ind og høre om polit-studiet. Jeg tænkte egentlig, at 
det var noget med nogle politikere, men det var det ikke. Da 
jeg først startede, var jeg dog sikker på, at det var det rigtige 
studie.”

Gik du direkte fra gymnasiet til universitetet?
Claus: ”Nej, jeg har haft et lidt sjovt job som kontorassistent 

for plante direktoratets sektor for frø og sædekorn. Der var 
jeg et år, som ren hygge og opsparing til lejlighed
 – som jeg har set stige og senere falde kraftigt i værdi.”

Vi har hørt at du peakede tidligt i din universitetstid og fik 13 
af Claus Thustrup, som den eneste nogensinde?
Claus: ”Det er rigtigt ja, det påstår han i hvert fald. Det var i 
Nationaløkonomi som i dag hedder Økonomiske principper 
og det var da fedt!

Lagde du mest vægt på fredagsbaren eller afleveringen til 
mandag morgen da du studerede?
Claus: ”Arhh, jeg lagde nu stor vægt på fredagsbaren. 
Selvom den kun var 60 m2 dengang. Og så var jeg også 
med i PH-action, hvor jeg lagde endnu flere kræfter – blandt 
andet til galla.”

Hvor mange elefantordener har du hængende over kaminen 
på Nørrebro?
Claus: ”Jeg fik faktisk aldrig nogen… Dengang var der lidt 
dødvande omkring konceptet… Eller, det ved jeg egentlig 
ikke, men jeg fik aldrig nogen. Og fredagsbaren var altså hel-
ler ikke stor.” 

Men det jo ikke bare sjov og spas det hele – du har også 
været på Berkeley?
Claus: ”Ja, der var jeg i 04-05, og året derovre var super. Det 
kan jeg kun anbefale til folk, som har lyst og mod på at bruge 
en masse tid på at arrangere sådan et ophold.”

Var det et hårdt år?
Claus: ”Nej, det var det ikke. Dels fordi man ikke må arbejde 

i USA uden greencard – og jeg var jo vant til at have studie-
job herhjemme –  og dels fordi jeg boede et sted, hvor der 
blev lavet mad og gjort rent for mig – jeg har aldrig haft så 
meget tid.”

Du fik en Zeuthenpris for dit speciale?
Claus: ”Ja, det er rigtigt. For mit speciale jeg skrev ved Jean 
Robert Tyran, som er professor på instituttet. Selve specia-
let var ansporet af mit ophold på Berkeley, som var meget 
fremme inden for adfærdsøkonomi. Specialet var en fort-
sættelse af en øvelse omhandlende folks valg af lottotal. ”

Og hvad er så klogest at spille på?
Claus: ”Ud fra de indsamlede data kan jeg udtale mig om 
hvad man ikke skal spille på: 1,2,3,4,5,6,7 – andre har fået 
den idé og din million vil blive delt med tusinde andre.”

Det ultimative man kan opnå som økonom må vel være at få 
en nobelpris. Er det noget du går efter?
Claus: ”Arh… Så skal man først ha taget den der ph.d.” 

Men hvis vi nu antog at du var indstillet til prisen, ville du så 
være villig til at dele den – eller ville du gå efter en Poul Krug-
man og tage den alene?
Claus: ”Så sku jeg ha den alene – klart!”

0504



teMA

Af nikolAj skArBye

07

Politen Pt

Af lArs Wilkinson og PAulinA BAlA

Polit’en har været rundt på stu-
diet og spurgt polit-studerende 
følgende spørgsmål:
1. Hvordan tror du at finanskrisen  
 vil forløbe fremover?
2. Hvad kan Præsident Obama  
 gøre?
3. Er du fan af finanskrisen på  
 Face book?
4. Hvad ønsker du dig til jul?

POLIT’EN PT

MORTEN JENSEN,  
1. SEMESTER 
1. ”Jeg ved det ikke, den er jo rimelig 

kompleks, men jeg tror egentlig ikke 
at den vil have nogle kæmpe store 
følger. Det virker som om der er ret 
godt styr på det, og det egentlig bare 
er et spørgsmål om utrolig mange 
grådige mennesker lånte meget 
mere kapital ud end de rent faktisk 
havde på sig, hvilket vil sige, at i det 
øjeblik folk så vil have kapitalen igen, 
bryder det hele sammen. Men vi har 
da lært fra 30’erne, så jeg tror ikke 
det vil få nogen særlig slemme kon-
sekvenser. Det vil det selvfølgelig for 
Island, for Island er meget isoleret, 
men for resten af verden tror jeg der 
vil være ro på igen om 2-3 år.”

2. ”Han kan gøre mange ting… Jeg 
tror han skal sørge for at sikre sig at 
bankerne ikke kommer ud i nogen 
kriser, hvor de bliver nødt til at være 
bange, og holde på pengene. For 
hvis folk ikke stoler på hinanden, vil 
krisen trappe op og der vil komme 
en dominoeffekt der gør, at krisen 
bliver værre og værre. Man er nødt til 
at skabe noget sikkerhed, og det kan 
man blandt andet gøre ved, at sørge 

JOHAN ANDERSEN,  
3. SEMESTER
1. ”Det lader til at de forskellige store 

nationalbanker er gået sammen om 
en fælles indsats og forhåbentligt 
kan man imødekomme dem, så vi 
ikke får en situation som i 30’erne. 
Lige nu kan man se at aktiekurserne 
er faldet voldsomt, men allerede 
er på vej op igen mange steder, så 
forhåbentligt vil det være en midlerti-
dig krise, som ikke bliver så voldsom 
som vi så i 30’erne.”

2. ”USA’s økonomi er jo elendig, hvad 
fanden kan de gøre?! Men de kan vel 
prøve at gå ind og hjælpe de finans-

ASBJØRN KNUDSEN,  
5. SEMESTER
1. ”Jeg tror det vil påvirke økonomien 

i Europa og hele Verden i lang tid 
fremover. Man vil nok se noget mere 
reguler ing af finanssektoren, 

 måske et større samarbejde på   
 tværs af landene.”
2. ”Demokraterne fører tit lidt mere pro-

tektionistisk politik, og det kan have 
en negativ effekt for Europa. Men 
Obama vil måske lave noget god 
regulering af finanssektoren. Han vil 
nok prøve at hjælpe den amerikan-
ske industri, måske satse på noget 
mere grøn teknologi.”

3.”Øhh.. Nej!”
4.”Jeg ønsker mig et par off-pist ski.” π

EMIL ANDREASEN.  
3. SEMESTER 
1. ”Jeg tror finanskrisen vil forsvinde 

stille og roligt med Obama på 
magten i USA. Så skynd jer at købe 
aktier, jeg vil selv investere i aktier.”

POLIT’EN: ”Så du tror Obama vil ned-
kæmpe finanskrisen?”
EMIL: ”Yes!”
3.”Nej, det er jeg ikke!”
4.”Kærlighed…”

institutioner der er helt ude at skide 
(red: det går ikke så godt for), så det 
ikke rammer den enkelte forbruger 
alt for hårdt. Men det er jo svært, for 
man skal heller ikke hjælpe dem for 
meget, for så er der ikke incitament 
til at føre en ansvarlig finanspolitik.”

3.”Nej, det er jeg ikke.”
4.”En Playstation 3.”

for at finansiere de tilfælde, hvor folk 
bliver nødt til at være meget egocen-
trerede for ikke at cracke under.”

3.”Nej det er jeg ikke…”
4.”En rejse til Island!” π

DIN CHANCE FOR SUCCES: 
Hvor mange af følgende udsagn kan du sætte  
Tjek resultatet under og se hvor store dine  
chancer er for at opnå ubegrænset succes som 
cand.polit, målt på Claus Bjørn Jørgensen skalaen:

Afstand til uni:1 år 20km. Derefter ca. 3km.
 
Morgenmad:Havregryn. ”som enhver anden rask dreng”

Fortrukne transportmiddel: Cykel

Tuborg eller hof:Tuborg

Cafelitten eller polithuset:Cafelitten
 
Studiegruppe eller selvstudie: studiegruppe – men foretræk-
ker en kombination

Træning: uha, kun til og fra studiet på cyklen.

BMI under studiet: 21,6

Skostørrelse: 46

Hvor ofte besøger du forældre under studiet:1 år- hver dag 
(boede hjemme), derefter 1 gang om ugen. 

0 flueben:Intet Claus i dig: overvej om CBS stadig har ledige 
pladser…

1-3 flueben:Du er Claus: Hvis du hænger i og arbejder hårdt 
er chancerne ikke lig 0 for at komme op ad rangstigen. Men 
vi garanterer ikke at det kun kræver du er god til økonomi… 

4-8 flueben: Du er Claus Bjørn: Du kan nå toppen, men der 
er lang vej. Reflekter derfor lidt over dit liv - nå frem til at 
hoppe over hvor hegnet er lavest - find derfor en måde at nå 
de 9-10 flueben. 

9-10 flueben: Du er Claus Bjørn Jørgensen: Nobelprisen og 
de 10mio. Svenske kr. er så godt som sat ind på din konto, 
forudsætningerne er i hvert fald i orden og resten må nok 
siges at være ude af dine hænder.    

Mange tak til Claus for at lade sig interviewe og posere for 
kameraet.

Polit’en ønsker dig held og lykke fremover med at tage den 
der Ph.D og senere nappe en nobelpris! π

TEST
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Af lAu Adsersen

teMA studieturen 2008: indien

STUDIETUR I INDIEN 
 For os lægfolk der ikke har sind 

og evner til at ernære sig som 
dyrepasser, er det daglige møde 

med geder, kameler, aber og elefanter, 
uden zoo’s beroligende gitter på mel-
lemhånd, en spændende oplevelse. 
Og det er præcis hvad gadebilledet i 
Delhi byder på. Råt for usødet, Dødt 
og levende. Gader og gyder er taget i 
brug som stald og marked. På det ene 
gadehjørne sælges frisk afhuggede 
fårehoveder, på det næste står en ged 
bundet fast og ”græsser” i det affald, 
som unægtelig hører sig til i en rigtig 
indisk gade. De afdøde indere der har 
ført deres liv godt og er reinkarneret 
som hellige køer, nyder livet på gaden. 
Dem kan ingen røre. På McDonald’s 
menukortet er den obligatoriske Big 
Mac skiftet ud med den noget mere 
tvivlsomme kyllingevariant Big Maha-
raja Mac, og lad det være sagt med det 
samme: En global introduktion af den 
store Maharaja er næppe det der skal 
føre the Golden Arches succesfuldt 
gennem en recession. 

Nu vil det jo imidlertid også være 
synd at tage helt til Indien, uden at 
begive sig på kulinarisk opdagelse 
uden for de trygge rammer i Ronalds 
eventyrverden. Inderne kan diske op 
med lækre specialiteter som Pa-
neer Qorma, Rogan Josh samt den 
engelske nationalret Chicken Tikka 
Masala. Uden overflod af adjektiver 
i menukortet er valget svært for en 

håbløs nybegynder, men de få som 
boneless og spicy levner dog lidt trøst. 
Det asiatiske køkken har traditionelt 
brugt chili i gavmilde mængder, da det 
virker konserverende. Ikke alle tredive 
politter er dog solgt på det koncept, 
og en del stifter i løbet af turen nært 
bekendtskab med den lokale bacille, 
der forårsager den nu famøse Delhi-
belly. Nu kommer vi heldigvis fra en 
civiliseret verdensdel, hvor medika-
menter mod den slags ikke er et knapt 
gode. Som i et folkevognsrugbrød i de 
glade tressere, flyder drugs på kryds 
og tværs i bussen. At skaffe Paraghurt 
og Immodium er som at skaffe hash 
på Staden i hedengangne dage, men 
kender man de rette, er hårdere stoffer 
som receptpligtigt antibiotika også 
tilgængeligt.

Meget af turen er i det hele taget cen-
treret omkring vores bus, der køres af 
en voluminøs turbanklædt mand, der 
åbenlyst er i familie med Arkens ejer. 
Hvorvidt han kan lave kaffe vides ikke, 
men at finde vej er absolut ikke en af 
hans spidskompetencer. At vi mange 
steder derfor bliver forsinkede hører 
vi ikke et ondt ord for. Det forventes i 
Indien. De sidste to dage tilbringer vi 
ved det fantastisk smukke Taj Mahal 
der ligger 250 km eller 7 timer i bus fra 
Delhi.

På egen hånd er det foretrukne trans-
portmiddel de små trehjulede knallert-

taxaer. De tilfører lidt ekstra spænding 
til hverdagen, som om den kvælende 
forurening ikke allerede er livstruende 
nok. Turen starter med en obligatorisk 
forhandling om prisen, og dernæst 
forsøg på at udtale destinationens 
navn korrekt. For selvom gadenavne i 
mange tilfælde er engelske, anvendes 
en helt særlig accent, som man dog 
efter at have genopfrisket halvfem-
seridolet Dr. Bombays lyrik, hurtigt 
mestrer. 

Inderne kan altid spotte en god for-
retning. En god forretning har ofte hvid 
hud, og ofte pæne sko. På disse pæne 
sko kan man ved et uheld komme til, 
ganske ubemærket, at tabe lidt efter-
ladenskaber fra en hellig ko. Længere 
fremme af gaden har man strategisk 
placeret sin kompagnon, der til alt 
held er skopudser, og har helt styr 
på begreber som reservationspris og 
bargaining power.

En rejse til Indien er en rejse udi det 
usædvanlige. Kaos hersker. Men bag 
kaos må inderne alligevel gøre noget 
rigtigt, det er et samfund i fremgang, 
folk er glade, om end de ikke hvert 
andet øjeblik, spontant bryder ud i 
sang og dans på gaden som i en god 
Bollywood film. Indien er fyldt med 
overraskelser. Det skal opleves. 
Tag af sted! π
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AF ROBIN BREJNHOLT

Af roBin BrejnHolt

finAnsMinisteriet – en Beretning frA delHi

Af AnnA folke lArsen

ProPAgAndA frA en koMMende storMAgt

PROPAGANDA FRA EN 
KOMMENDE STORMAGT
 Efter besøget i finansministeriet 

stod det lysende klart, at Indien 
ser sig selv som en kommende 

supermagt, og deres stolthed er ikke 
svær at spore. De fakta som Senior 
Advisor Mr. Singhi serverede for os, 
var udvalgt til at male et billede af 
Indien som en solid og frembrusende 
økonomi. 

”Indiske investeringer stammer hoved-
sageligt fra indenlandsk opsparing” 
præsenterede Mr. Singhi stolt under 
henvisning til, at staten siden 2003 
var begyndt at spare op i stedet for 
at nedspare. Hvordan dette stemmer 
overens med et løbende statsligt bud-
getunderskud på 3 pct. af BNP, kom 
han ikke ind på. Til gengæld kunne han 
forsikre os om, at statens gæld til BNP 
ratio ikke var stigende, og dermed var 
det løbende budgetunderskud ikke 
alarmerende. At statslige subsidier, for 
at holde prisen på råolie kunstigt lav 
i disse dage, udgør en større post på 
budgettet, så han ikke som et pro-
blem. Hverken i forhold til et budget-
underskud for 2008 på 5 pct. af BNP, 
eller i forhold til den overvældende 
bilpark – og dermed forurening – som 
helt oplagt hænger sammen med den 
lave benzinpris. Nej, Mr. Singhi mente 

simpelthen ikke, at det var anstændigt 
at sende de fulde olieprisstigninger 
videre til befolkningen.

Den indiske stat har været mindre 
donorafhængig end i andre udviklings-
lande, hvilket betyder at Indien ikke i 
samme grad har været nødsaget til at 
udføre gennemgående liberaliseringer 
for at leve op til donorernes krav. Det 
har været muligt for Indien til dels at 
vælge sin egen udviklingsvej, hvilket 
har betydet at privatiseringer og libe-
raliseringer er sket i et mere moderat 
tempo end mange andre udviklings-
lande. Når Mr. Singhi kun trækker på 
skuldrene af den indiske stats budge-
tunderskud, og med socialistiske ven-
dinger bakker op om prisregulering, 
kan man se for sig, hvordan donorer 
smækker pengekasserne i, og dette 
giver netop et billede af den indiske 
stormagtsmentalitet: Vi kan klare os 
selv. Danmark giver ikke længere ud-
viklingsbistand til Indien, for de ønsker 
ikke at modtage den og dermed skulle 
leve op til de medfølgende krav. Set 
fra Indiens side er det et privilegium, 
at landet selv kan bestemme, hvilken 
politik det vil føre, og politikerne ikke 
blot er marionetter styret af bistands-
donorerne. Men når man sætter sig i 

skoene – eller mangel på samme – på 
den fjerdel af befolkningen som lever 
under fattigdomsgrænsen, kunne man 
muligvis godt ønske sig at en portion af 
stoltheden blev udskiftet med ydmyg-
hed i stedet. Spørgsmålet er naturligvis 
om den socialistiske politik der bliver 
ført, i virkeligheden er til gavn for den 
fattigste del af befolkningen.
Fordeling af Indiens vækst ligger i hvert 
fald politikerne på sinde. Det var vigtigt 
for Mr. Singhi at pointere, at trods Indi-
ens kraftige vækst det seneste årti har 
indkomstfordelingen været mere eller 
mindre uændret. I de fleste udviklings-
lande er initial vækst forbundet med 
en stigning i uligheden, som Kuznets 
har dokumenteret, men åbenbart ikke i 
Indiens tilfælde. 

Mr. Singhi fortsætter ufortrødent med 
den pastelfarvede pensel at male 
skønmaleriet af Indiens økonomi: ”I 
1999-2005 er der blevet skabt flere 
arbejdspladser, end arbejdsstyrken er 
vokset,” – ”Indien er gået fra at være 
netimportør til neteksportør af fødeva-
rer.” Hvis ikke det var fordi han skulle 
videre til et andet møde, kunne han 
sikkert blive ved… π

FINANSMINISTERIET  
– EN BERETNING FRA DELHI

 Torsdag eftermiddag stod i det 
Indiske finansministeries tegn. 
Ministeriet er beliggende i en 

rolig del af Delhi, ikke langt fra præsi-
dentpalæet.
 
Finansministeriet er nok et af de mest 
pompøse bygningsværker i Delhi. 
Kolonialtiden hænger stadig dybt i 
væggene på det bombastiske byg-
ningsværk, der strækker sig på begge 
sidder af boulevarden, der leder op til 
præsidentpalæet. Beliggende bag en 
perfekt trimmet, unaturligt grøn græs-
plæne og én lang række blankpolerede 
hvide tjenestebiler, ville hovedbygnin-
gen have gjort en perfekt location for 
en tidlig James Bond film – en af dem 
hvor James Bond stadig gik med hvidt 
jakkesæt, stadig snakkede rigtig britisk 
engelsk og aldrig fik rigtig tæv. 

Velkomstkomiteen var der knap så me-
get dekadence over - en flok smilende, 
men formentlig lidet humoristiske 
indiske gorilla-mænd, udstyret med 
skarpladte maskinpistoler. Det ind-
vendige interiør i bygningskomplekset 
stod mildest talt i kontrast til facaden. 
Vi kom ind i en lidt klam og fugtig 
forhal. I loftet snurrede en enlig propel 
som var kommet på overarbejde som 
aircondition anlæg. Med regelmæs-
sige tik-lyde forsøgte den med livet 
som indsats forgæves at puste lidt liv 
i de edderkoppespind som dinglede 
fra loftet. Vi blev ført videre ind i en 
stenkorridor. Igennem hønsetråden, 
som udfyldte vindues-åbningen ind 
mod ministeriets baggård, kunne man 
skimte 5 hostende medarbejdere stå 
og ryge en cigaret. I det ene hjørne af 
gården lå nogle aflagte plastikflasker 
og fordelt forskellige steder på jorden 
lå nogle udtjente cigaretskod. Et halvt 
hundrede meter nede ad korridoren, 
blev vi anvist et lokale med teksten 
”conference room” udenpå. 

Vi fik rig lejlighed til at studere lokalet 
lidt inden eftermiddagens hovedper-
son indfandt sin tilstedeværelse. Her 
må have været noget en gang. ”Con-
ference room” lignede en sammen-
smeltning af hendes kongelige højhed 

Dronning Margrethes nytårsbanket 
med en discountversion af en misbrugt 
plastik-juletræslyskæde. Lokalet var 
stort, næsten rundt, med højt til loftet, 
og vægge klistret til med gult tapet. 
Midt i lokalet var placeret et kæmpe 
stort rundt bord udført i massivt træ 
med plads til omkring 30 mennesker 
og en stor rundt åbning i midten. På 
en antikvarisk porcelæns-stander på 
gulvet, midt i åbningen, stod en farve-
rig gul og rød plastikblomst. Over den 
hang fra loftet en glitrende chandeler 
på størrelse med et mindre dansk 
samtalekøkken. På væggene hang 2 
Samsung fladskærme hver større end 
lærredet end en gennemsnitlig Dansk 
forstadsbiograf og væsentligt større 
end noget man i denne uge kunne 
have rekvireret på tilbud hos det nu 
fallerede Merlin. Hjørnet af det ene ek-
semplar af dette stykke unikke sydko-
reansk samtidskunst var knækket af, 
og blev holdt på plads med et stykke 
gennemsigtigt tape. Det var uklart om 
skærmen overhovedet var sat til.

Pludselig bevægede dørhåndtaget sig. 
Repræsentanten trådte ind. Han kig-
gede undrende på forsamlingen som 
i mangel af bedre action-plan havde 
rejst sig op, og fortsatte mod sin plads 
på en flanke af bordet midt i lokalet. 
Efter at have fået afklaret hvem var 
lederen for vores gruppe, indledte han 
et lille oplæg. Det blev ret hurtigt vores 
indtryk, at det han lavede drejede sig 
mere om Indien end om ham. På dét 
felt var der til gengæld også masser af 
politikersyndrom at spore. Godt nok 
slap vi for bare skyggen af de sædvan-
lige postmoderne indpakkede propa-
gandafilm med smilende børn i flere 
størrelser og farver, som ellers synes 
at være blevet standardindledningen 
hos en hvilken som helst organisation 
eller international virksomhed som har 
ansat maltrakterende HR-personale, 
men så blev den serveret mundtligt i 
stedet. Der var ingen tvivl om, at han 
så Indien som kommende stormagt. 
Og måske med rette? Indien forventer 
frem mod 2012 officielt at opnå en 
gennemsnitlig årlig vækstrate på knap 
9%. Befolkningstallet ventes at over-

hale Kinas inden for de næste 10-20 år, 
og Indiens universiteter spytter hvert år 
adskillige millioner af ingeniører, læger 
og dataloger ud på arbejdsmarkedet, 
som taler ”Engelsk”. Indien er en atom-
magt og kæmpe-spiller på IT-området. 
En del af salgstalen kunne skylles ned 
med den lidt for søde mælke-te som 
i mellemtiden blev serveret af tjene-
stefolket fra længere nede i hierarkiet. 
Indiens samlede registrerede brutto-
nationalprodukt er, målt i ren USD ikke 
købekraftskorrigeret, blot 3-4 gange 
større end Danmarks (og det med 
vel at mærke knap 200 gange flere 
mennnesker). Anekdotisk evidens vil 
fortælle at ”Engelsk” bare er et af rigtig 
mange forskellige florerende sprog i 
Indien. Indien har Ivy-league agtige 
universiteter, men har også store 
udfordringer med at adskille de mange 
flere ”uddannelser” der ligner højsko-
leophold fra rigtige universitetsgrader 
og med at finde mad til den tredjedel 
af befolkningen som stadig lever på et 
eksistensminimum. Der står ingen ny 
stormagt herfra lige om hjørnet. Men 
den kommer nok en dag. π
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Politen deBAt

Af kennetH PrAefke

Et tocifret karaktersnit eller et fire sider langt CV? 
Hvad bringer dig forrest i køen til dit drømmejob, 
når du er færdig på universitetet og kan skrive 
cand.polit på visitkortet?

 Du sidder med svedige hænder og gnider håndfladen 
mod dine nypressede bukser. Tager en slurk kildevand 

og kigger over mod den smilende hr-medarbejder, der er 
klar til at begynde jobsamtalen. Nervøst spekulerer du over, 
om du skulle have gjort mere ud af kvant-undervisningen, så 
karaktersnittet havde været lidt højere, eller om du alligevel 
skulle have søgt det studiejob i Finansministeriet, du aldrig 
fik taget dig sammen til at søge. For hvad kigger arbejds-
giverne egentlig på, når de ansætter nyuddannede polit-
kandidater?

DJØF’ERE TROR PÅ STUDIEJOB
I en undersøgelse lavet af DJØF fra januar 2008, har 663 
nyuddannede kandidater vurderet, hvad der var vigtigst for, 
at de fik deres første job. Og skal man tro de nyuddannede 
DJØF’ere, er et relevant studiejob ligeså vigtigt som viden 
og evner, og markant vigtigere end karaktergennemsnittet 
og en god ansøgning. Et relevant studiejob vurderes næsten 
dobbelt så afgørende som karaktergennemsnittet. 

”Et relevant studiejob er ret givtigt. Hvis man kun har høje 
karakterer, vil virksomheden tænke, om man kan fungere 
blandt andre mennesker. Derfor er karakterer ikke nok. Du 
skal også kunne fungere i en arbejdssammenhæng,” siger 
Thomas Gravesen, der er chefkonsulent i DJØF. Med erfa-
ring fra et relevant studiejob ”har man vist, at man kan det, 
som det handler om.” 

Men helt så ligetil er det ikke, mener en af de store aftagere 
af polit’er, Danske Bank-koncernen. Når de ansætter nye 
kandidater, kigger de i lige så høj grad på, hvordan ansø-
gerne passer til det enkelte job. 

DANSKE BANK-KONCERNEN KIGGER EFTER 
DET HELE
”Vi kigger på kvalifikationerne i forhold til den stilling, der 
skal besættes. Det kan være fra et studiejob, hvor man har 
været i kontakt med nogle relevante områder i jobbet, og så 
kigger vi på karakterer i de relevante fag. Hvis man har klaret 
sig godt i fagene, signalerer det, at man har en interesse i 
fagområdet,” forklarer Anu Helena Kerns, afdelingsdirektør i 
Danske Bank-koncernen. 

En person med høje karakterer kan være indadvendt, godt 
forberedt og en læsehest, der måske ikke er i stand til at få 
det relevante studiejob. Og en person, der arbejder plus 20 
timer om ugen og skifter job hver halve år, kan have for travlt 
til at få redskaberne i orden på studiet. Derfor handler det 
om at tegne et billede af sig selv, der viser, at man er egnet 
til det enkelte job. Både med karakterer og studiejob.
”Det er væsentligt at trække dét frem, når man skriver en 
ansøgning,” siger Anu Helena Kerns.

”Har man en drøm om at arbejde i et bestemt fagligt miljø, så 
gælder det om, at få gode karakterer inde for det område.” 
Hun fremhæver samtidig, at Danske Bank ikke leder efter 
medarbejdere der er gode til alt, men medarbejdere der 
brænder for og er særlig dygtige på netop deres felt.
 
Med mange studentermedhjælpere og forskellige initiativer 
over for studerende som f.eks. Danske Speciale, forsøger 
Danske Bank også at se de nyuddannede kandidater an 
inden ansættelse, og kender derfor mange nyuddannede 
medarbejdere allerede inden de bliver ansat.

KONSULENTERNE SKAL HAVE  
HØJE KARAKTERER
DJØF har for Polit’en ringet rundt til en række arbejdsgivere, 
der traditionelt ansætter cand.polit’er.

I mange jobs er det en afvejning af både studiejobs og 
karakterer, men især i konsulentbranchen skeler de mere 

til karaktererne. Det kan endda i de mest ekstreme tilfælde 
være helt tilbage til karaktererne i gymnasiet. Konsulentbu-
reauerne vil nemlig sikre sig, at de høje karakterer er et tegn 
på, at du bare kan det der. Men det handler også om at være 
selvstændig og dynamisk, og chefkonsulent i DJØF Thomas 
Gravesen mener, at arbejdsgiveren i mange tilfælde ikke kig-
ger så meget på karaktergennemsnittet. 

UDLANDET KOMMER
Et semester eller to tilbragt i udlandet er populært blandt de 
studerende, men hvad siger arbejdsgiverne til erfaring fra 
udlandet?

”Jeg tror det vil blive mere interessant. Erfaring fra udlan-
det rykker bare ikke i Danmark i øjeblikket,” siger Thomas 
Gravesen.

I Danske Bank-koncernen er et ophold på et udenlandsk 
universitet allerede et klart plus, der kan være med til at hive 
ens ansøgning op øverst i bunken.
”Vi er en international koncern, der arbejder på tværs af 
lande, og derfor er det et positivt signal uanset hvad,” mener 
Anu Helena Kerns om, at de studerende kan skrive et ud-
landsophold på cv’et. 
”Det er med til at signalere, at man kan arbejde med nogle, 
der ikke ligner en selv.”

INGENIØRERNE TJENER GODT PÅ STUDIEJOBS
Hos Ingeniørerne, en af økonomernes beslægtede faggrup-
per, har de ligefrem tal, der klart fortæller, at det er en rigtig 
god ide at have et studierelevant arbejde ved siden af studi-
erne. Det er en ny undersøgelse lavet af Ingeniørforeningen, 
der viser, at ingeniørstuderende med et fagligt relevant 
studiejob får bedre karakterer og markant mere i løn efter 
blot et par års ansættelse.
  
”Undersøgelsen taler sit tydelige sprog. Studierelevant 
arbejde gavner de studerende, virksomhederne og sam-

KARAKTERER  
ELLER
STUDIEJOB?

fundet generelt. Der er ikke noget at betænke sig på,” siger 
formand for Ingeniørforeningens arbejdsmarkedsudvalg 
Morten Thiessen.

Kandidater fra 2002 med et studierelevant arbejde tjener 
godt 4.000 kroner mere om måneden end dem, der slet ikke 
havde arbejde ved siden af studierne.  Undersøgelsen er 
gennemført i april 2008 blandt 1.321 medlemmer af Ingeni-
ørforeningen, der er dimitteret i 2002 og 2007. 

Om politter kan høste et ligeså kontant udbytte af et relevant 
studiejob, er der endnu ikke tal for. π
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BogAnMeldelse

Af kirsten HAsBerg

endnu en kreAtiv Polit: idA PluM

Af idA soPHie tAnculA PluM (kAndidAtstuderende)

 Trods de administrative forhin-
dringer og økonomiske omkost-
ninger, er det det værd at tage 

ud et halvt år som praktikant på en af 
Danmarks mange ambassader. En 
udenlands-polit beretter.
Efter at have overlevet vridemaskinen 
de kalder bachelor-uddannelsen og 
man endeligt kan pryde sig med ens, 
måske første, akademiske grad, så 
kan det ske for nogle, at trangen til se 
andre horisonter bliver overvældende. 
En god mulighed er at søge væk et 
halvt år som praktikant på en af DK’s 
ambassader. Der er ellers to gode 
grunde til at lade være: 1) Polit-studiet 
honorerer ikke praktikophold med 
ECTS points, så alle gode fondes 
pengekister er solidt og eftertrykkeligt 
smækket i. Det betyder at der skal 
selv-finansieres en del. 2) Man bliver et 
halvt år forsinket. 

Alligevel vil jeg anbefale det på det 
varmeste, da det er en investering der 
er godt givet ud. Ikke kun fordi det ser 
pænt ud på cv’et bagefter, men det er 
også en interessant oplevelse at til-
bringe et halvt år på en ambassade og 
lære et andet land lidt bedre at kende. 
Jeg er nu lidt over 2 måneder henne 
i mit praktikophold på den Danske 
Ambassade i Bangkok, Thailand.  
Jeg arbejder i den politiske sektion, der 

endvidere forvalter Danidas bistands-
projekter, men har ud over det også en 
del opgaver i forbindelse med plan-
lægningen af kronprinseparrets besøg 
i Thailand til november. 

For en samfundsinteresseret stude-
rende har det ikke været en kedelig 
periode – jeg har indtil videre oplevet 
store folkemængder forsøge at vælte 
en regering og de (de, dvs. People’s 
Alliance for Democracy (PAD) demon-
strerer stadig på fuldt blus og der har 
været særdeles blodige sammenstød 
med politiet. Siden august har PAD 
besat regeringsbygningen (og et par af 
ministerierne), har jeg prøvet at være i 
undtagelsestilstand (ikke at jeg umid-
delbart kunne en mærke forskel, det 
er en kæmpe by og urolighederne er 
meget lokalt koncentreret) og jeg har 
set en regering måtte gå af fordi pre-
miereministeren, Samak Sundaravej, 
havde brudt grundloven ved at deltage 
i et madlavningsprogram på tv. Den 
nye regering med Somchai Wongs-
awat i spidsen, er allerede i problemer 
da han ligeledes er anklaget for at have 
brudt grundloven og ud over det er 
regeringspartiet i overhængende fare 
for at blive ulovliggjort af valgkomiteen. 
Birthe Rønn Hornbech’s krise er intet 
i forhold til de thailandske politikeres, 
når det kommer til drama.

Selvom der er en del kedelige opgaver 
som praktikant, så er der også spæn-
dende opgaver hvor man får lov til fx 
at skrive lidt om den politiske situation 
og lave research. Det er ligeledes 
spændende at opleve mekanismerne 
bag en ambassades mure i sin funktion 
som det officielle Danmark i udlandet, 
samt at få et indblik i de konsulære og 
diplomatiske opgaver.

Som praktikant har man 3 ugers ferie, 
hvilket giver en rigtig god anledning til 
at se lidt mere af landet. I Thailand er 
det utroligt nemt og billigt at rejse rundt 
og her er alt fra hvide bounty-strande 
mod syd, store tropiske regnskove, og 
bjerge mod nord. Der er desuden rigtig 
gode muligheder for at tage på week-
endture og se tempelområdet ved 
Sukhothai, vandfaldet og tigertemplet 
ved Kachanaburi og sejle op ad Chao 
Praya-floden til den tidligere hoved-
stad Ayuthaya. Man behøver dog ikke 
tage ud af byen for at blive underholdt, 
Bangkok er en fed storby med alt hvad 
hjertet måtte begære. Selvom priserne 
er steget en del vil selv et SU-budget 
tillade en helt igennem komfortabel 
livsstil med skybarer og intens shop-
ping, hvis det er det man har lyst til. 
Alt i alt kan jeg kun anbefale at søge et 
praktikophold på en ambassade. π

I PRAKTIK I TROPERNE

 The ethics of climate change: right and wrong in a 
warming world. Af James Garvey. 2008. Continuum, 
London

Trænger man til en let-læst bog der kan ruste én til de etiske 
spørgsmål, som klimatopmødet i København i det kom-
mende år fører med sig, er ”The ethics of climate change” af 
den unge britiske filosof James Garvey et godt bud. Klima-
topmødet i december 2009 stiller nemlig ikke kun politiske 
og økonomiske, men i høj grad også etiske spørgsmål. Som 
polit er man måske ikke vant til at se de tætte bånd mellem 
økonomi og etik, men det er en nødvendighed, hvis man vil 
forstå de store miljøøkonomiske spørgsmål til bunds. 
Økonomisk teori har sit udspring i etik og moralfilosofi. Såle-
des var Adam Smith professor i moralfilosofi, og utilitarisme, 
altså nytteetik, der danner grundlag for vores grundanta-
gelse som økonomer: Nyttemaksimeringen. 

De grundlæggende spørgsmål omkring klimaforandringerne 
er etiske: Hvad skylder vi kommende generationer? Har 
naturen et selvstændigt krav på hensyn? Hvordan fordeler 
vi forpligtelser i forhold til naturen og i forhold til fremtidige 
generationer? Naturvidenskaben giver faktuelle oplysninger 
om effekten af menneskelige aktiviteter på naturlige økosy-
stemer, og etikken stiller de relevante spørgsmål. Men som 
også denne bog gør klart: Etikken kommer ikke med nogen 
entydige svar. Her kan den økonomiske teori være med til at 
yde et værdifuldt bidrag – som vi allerede har set det længe 
i den miljøøkonomiske litteratur, senest med den populære 
udgivelse af Stern-rapporten.

Men ved at læse Garveys bog står det imidlertid også klart, 
at nytteetikken, som økonomisk teori som sagt bygger på, 

BOGANMELDELSE
ikke er et eneste mulige etiske ståsted. Kant, en af de store 
tyske filosoffer, udtrykker en helt anden etisk grundhold-
ning. Hans regel handler ikke om nytteoptimering, men siger 
derimod: Handl sådan, at dine beslutninger også kan danne 
grundlag for en almengyldig lovgivning.  Er vi som økonomer 
i stand til at inkludere en sådan etik i vores modeller?
Garvey har skrevet en højaktuel og lettilgængelig bog, der 
kan være med til at genskabe forbindelsen mellem etik og 
økonomi i kølvandet på de grundlæggende spørgsmål, som 
de globale klimaforandringer stiller os overfor. π



018 019

jyllAnd vs. sjællAnd

Af kirsten HAsBerg og MAds lind Pedersen

018

Mads:  
Lige siden urbaniseringen for alvor tog fart tilbage i 1800- 
tallet, er rygtet på den jyske hede gået på at ”d’t vis bare va’ 
æ døgnflue”. Her små 200 år senere er de brede jyske vidder 
skrumpet alvorligt ind og erstattet af rækkehuse, kebab-
barer, kiosker, gadehandlere, etagebyggeri osv. Og jeg 
tænkte: ”Det skal jeg da være en del af!” Så sommeren 2008 
rykkede jeg træet op ved roden, op af den jyske muld ved 
Lille- Tønnings gamle station, og plantede det i en andelslej-
lighed i Valby. 
 
Kirsten:  
Når andre søger lykken i udlandet, valgte jeg at tage et halvt 
år i Aalborg – som både mentalt og studiemæssigt fuldt ud 
kan ligestilles med et udlandsophold. For mit vedkommende 
var Aalborg altså ”the land of opportunities” – i hvert fald et 
sted, hvor jeg kunne afprøve nogle akademiske muligheder 
og udleve nogle faglige drømme. Efter mange år som kon-
troversiel polit - altid lidt på tværs af mainstream økonomisk 
teori, altid parat til en diskussion om miljøøkonomi generelt 
og grundantagelserne i den samfundsøkonomiske analyse 
i særdeleshed - var jeg træt af livet på polit, og håbet om 
faglig opbakning og et andet studiemiljø lokkede mig helt til 
Aalborg i februar 2008.

 
LAND VS. BY
Mads: 
Forventningerne var store, da bilen krydsede Storebælt. 
Fra nu af skulle det være slut med at cykle 4km., hvis jeg fik 
lyst til en kebab, slut med den altid uaktuelle og ligegyldige 
nyhedsstrøm fra TV-syd og slut med at skulle planlægge et 
togt flere dage ud i fremtiden, hvis det skulle passe med den 
lokale Bent Thykjær-bus. Alt i alt slut med at blive hægtet af 
en verden som synes at suse lige udenom Tønning. 

Kirsten:  
Jeg håbede på gode muligheder for at integrere mig i det 
nordjyske samfund ved at bo sammen med en vaskeægte 
nordjyde (min kæreste). Det siges, at civilisationen ender 
ved Limfjorden – så ved at vælge bolig i Aalborg ”Vestby” 
var vi trods alt stadig placeret på den rigtige side. Nu ville 
der endelig være mulighed for at”komme rigtig tæt på” svi-
gerfamilien i Vendsyssel (nord for fjorden…), i stedet for bare 
at stikke københavnersnuden ind nogle weekender om året.

DEN VIRKELIGE VERDEN
Mads:  
Der er altså ikke langt til en kebab i Valby, og hvilken frihed 
at busplaner er fortid. Men bedst af alt er, at København er 
for stor til, at verden bare kan suse udenom.

De uaktuelle og ligegyldige nyhedsstrømme er jeg dog ikke 
helt sluppet fra, idet jeg nu både kan se Kanal-Vesterbro og 
Kanal København. 

Kirsten: 
Ligesom på et rigtigt udlandsophold var langt de fleste 
studerende fra udlandet. Takket være de internationale stu-
derendes høje frekvens i ”Gaden” (=Jomfru Ane gade) blev 
vi hurtigt til en sammentømret gruppe af energiplanlæggere, 
miljøplanlæggere og byplanlæggere (i alt ca. 30 studerende 
– hvis alle mødte op). Ofte havde vi undervisning, hvor vi kun 
var 5-10 studerende, hvis faget kun var for energiplanlæg-
gere, eller hvis der var tale om morgentimer, som jo traditio-
nelt er svære for internationale studerende, specielt hvis der 
har været international ”café” aftenen før. Til gengæld var 
der så plads til masser af dialog og diskussion – ikke noget 
man er forvent med på polit. 

Men jeg havde fejlbedømt intensiteten på studiet: Med 
undervisning fra halv ni til halv fire hver dag, og dannelse af 
projektgrupper og opstart af projektskrivning samtidig, var 
der ikke plads til meget andet ved siden af studiet. 

 
LIVET SOM MINORITETSGRUPPE
Mads: 
Selvom der er stor debat om manglende integration vil jeg 
nu mene, at jeg er faldet godt til. Man føler sig heller ikke så 
langt hjemmefra, når der på førstedagen på universitetet 
tropper en fremadstormende sønderjyde op (muldvarp) og 
overskrider alle grænser for god opførsel.  

Kisten:  
Integrationen på studiet gik nemt. Anderledes svær var 
integrationen i det nordjyske samfund. Jeg fandt ud af, at jeg 
intet kunne forstå af, hvad min kærestes morfar sagde, og 
at hele Vendsyssel åbenbart kendte til mig, efter jeg havde 
bevæget mig ind hos en købmand i den nærmeste ”større” 
by, hvor min kæreste har gået i folkeskole. Kiosken sætter 

en storke-attrap ud, hvis der er nogen i området, der lige har 
født. Et godt billede på, hvor hurtigt rygter løber. 

 
INFRASTRUKTUR
Mads: 
Først og fremmest var det en væsentlig opgradering af 
infrastrukturen, at busserne i København faktisk også kører 
om søndagen, og at stoppestederne ligger i nærheden af alt. 
Men man behøver jo ikke engang en bus, for cyklen er oftest 
rigeligt. Dog måtte jeg efter de første par cykelture, genfinde 
5.klasses cykelteoriprøve og genopfriske håndtegnene, 
inden jeg kørte ind i flere…    

Sidst må det dog også her nævnes, at Tønning har en stor 
force i forhold til København på ét punkt indenfor infrastruk-
tur og transport, hvilket nok bedst er udtrykt ved reglen: ”I 
Tønning må man ønske, når der kører en bil igennem byen”. 

Kirsten:  
Som københavner tror man jo, at Aarhus – Aalborg – Ska-
gen ligger sådan relativt tæt på hinanden. Men afstandene 
i Nordjylland er store. Hvis man tager bussen ud på landet i 
Vendsyssel, bliver man hentet med bil fra stoppestedet, da 
der stadig er 8 km til bestemmelsesstedet. 

Og selvom Aalborg er en provinsby man kan gå rundt i på 
kort tid, betyder traditionen for at placere de tværfagligt 
orienterede universiteter på en mark (jf. RUC), at der var 7 
km op ad bakke til Universitetet. Så da jeg første dag satte 
mig på cyklen for at ”følge strømmen” ud til universitetet var 
vi kun en lille flok cyklister, der kæmpede os opad – mens 
universitetets parkeringsplads var fyldt med biler. Det var 
noget af en overraskelse at starte på ”Sustainable Energy 
Planning and Management” og opdage, at flere af ens med-
studerende kører i bil til undervisningen.

 
OMGIVELSER
Mads: 
Selvfølgelig er det naturlige miljø ”toppen af poppen” i Tøn-
ning, og jeg havde derfor ikke forventet mig meget af en tur i 
Søndermarken. Stedet er jo så lille, at man ikke engang kan 
fare vild! Men på et punkt tog det vejret fra mig, for pludselig 
var der zebraer, gnuer og struds – det har de sgu ikke i Tøn-
ning skov! 

Kirsten: 
Da jeg er vant til at ro i kajak rundt om Benzinøen ved 
Amager Strandpark, og grunden hvor jeg bor, lige er blevet 
kategoriseret som forureningsklasse 2, er Rold skov, 
Vesterhavet og Lille Vildmose en kærkommen afveksling. 
Ikke fordi man ikke kan tage i Dyrehaven, eller finde en god 
strand i Nordsjælland – men i Nordjylland kan man gå en tur 
i skoven eller ved stranden, uden at møde en sjæl. Én ting 
ved Vesterhavet er dog knap så charmerende: Man parkerer 
bilen direkte ned til vandet, så stranden om sommeren er 
fyldt med biler. 

 
LOKALMILJØ

MADS: 
Selvom jeg var forberedt på at opgive egen fodboldbane 
i haven, uendeligt antal beboelses kvm. mm., for 60kvm 
lejlighed, så var jeg dog ikke helt forberedt på at have en 
overbo, som ustandseligt tester holdbarheden af gulvet af, 
-  måske håber han på en dag at kunne komme til ”uventet 
kaffe” hos mig.  

Nogle ting ændres dog aldrig, lige meget hvor man tager 
hen. Eksempelvis har drengene med guldøllene på gade-
hjørnet også her smagt godt på livet, spyttet det ud igen 
og er kommet frem til essensen af livet, som altid går for at 
være ”words of wisdom”.   

Kirsten:  
Vi havde valgt den absolut billigste boligløsning: En to-
værelses stuelejlighed med toilet på bagtrappen og bad i 
kælderen. Mit første indtryk af lokalmiljøet fik jeg gennem 
udlejeren: Han nægtede at sætte min kæreste på lejekon-
trakten, for ”det bliver du sgu glad for min pige, jeg har 
hjulpet mange piger med at få deres mænd smidt ud – man 
ved jo aldrig”. 

Lige udenfor sad de lokale drankere, en flok på en fem-seks 
midaldrende mænd, som startede tidligt om eftermiddagen 
og kunne komme med tilråb tidligt på aftenen, men ellers 
gik hjem kl. 10 og på den måde ikke gik ud over vores nat-
tesøvn. Derimod blev vi ofte vækket af folk på vej hjem fra 
”Gaden” i den lytte lejlighed.

HVERDAGEN 

Mads: 
Fra et lokalsamfund, hvor den daglige snak mest af alt synes 
gå på antal hektarer, børneopdragelse og nabohvisken, til 
et samfund hvor snakken går på hvem der sidst har affyret 
skud. Og fra et landligt gymnasium til et internationalt uni-
versitet, hvor økonomiske og politiske problemstillinger er 
hverdag. Begge ting noget som har været en stor omvælt-
ning, men for mig en god en af slagsen. 

Kirsten:  
Fra at være Rasmus-modsat på polit var jeg i Aalborg den 
eneste økonom blandt ingeniører på energiplanlægnings-
studiet. Så med et ben plantet solidt i hver skyttegrav hos 
hhv. energiplanlæggerne i Aalborg og økonomerne i Køben-
havn fik jeg syn for sagn. Situationen på studiet i Aalborg 
var stort set et spejlbillede af det, som jeg havde oplevet på 

STUDIELIV: 
BONDERØV ELLER 
KØBENHAVNERSNUDE?
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polit – blot med modsat fortegn. Jeg lærte derfor at indtage 
klassisk-økonomiske standpunkter – for den økonomiske 
mainstream stod ofte for skud, og der var jo ikke andre til at 
forsvare den! 

HJEM IGEN?

Mads: 
De næste 5-6år er nok booket op i københavnerkalenderen. 
Men skulle det ske, at det næste finansimperium tager sine 
første spadestik i Tønnings muld, kan jeg da ikke afvise, at 
det ville kunne tage mig tilbage – men indenfor den næste 
dekade, tror jeg det næppe. 
  
Kirsten:  
Hurtigt var et halvt år gået, projektet afleveret og de uden-
landske studerende taget hjem. Men mit forhold til nordjy-
derne? Min fornemmelse er, at de stadig ikke er tøet helt op, 
stadig ikke helt har smidt forbeholdene overfor københav-
nersnuden. Der skal jo være tid til at se københavneren lidt 
an – men jeg er altså flyttet hjem igen, inden vendelboerne 
nåede at åbne helt op. π

KØBENHAVNSK – JYSK ORDBOG:

Kropssprog:

Kram = Nik eller håndtryk (med stor afstand mellem de to 
parter, så begge må bøje sig langt frem) (dog blandt uden-
landske studerende: kindkys)

Verbalt sprog:

Dejligt at se dig = Vil du ha en kop kaffe / en bette øl 

Fantastisk = Det ku’ nok være værre

meget dårligt = Skidt

Grammatik:

Nordjyder roder pga. deres dialekt endnu mere rundt i lægge 
/ ligge-problematikken: De siger fx: Jeg lå det lige dér.

Hårde d’er, fx: Modig, grådig, stædig

beskidt = måået (nej, har ikke noget med mågeklatter at 
gøre)

Jyde = Københavner (begge dele er skældsord)

Snobberi, bedrevidenhed =  Københavneri

KILDE: WWW.DGS.DK
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Af nikolAj skArBye

Politen deBAt Mckinsey Prisen

tore HAMMing

 Universitetsvalget nærmer sig. Den 3-11.december skal 
politterne og alle de andre studerende til stemmeurnerne, 

for at vælge de mennesker, der afgør, hvem din rektor bliver, 
beslutter universitetets budget, rådgiver dekanerne og sam-
mensætter det enkelte studie. Der er dog ingen fysiske valg-
urner i år, da KU endelig har indført elektronisk afstemning. 
Universitetsvalget er din mulighed for at få indflydelse på din 
uddannelse, på instituttets fysiske rammer og universitetets 
profil. Derfor er det også vigtigt, at du sørger for at sætte din 
stemme.
 
Igen i år har du muligheden for at stemme på Frit Forum til 
bestyrelsesvalget og valget til Akademisk Råd på det sam-
fundsfaglige fakultet. Karen Nilaus, der til dagligt læser polit 
på 5. semester og arbejder på Christiansborg, stiller i år op 
til det akademiske råd sammen med Daniel Witt Jason fra 
statskundskab.
 
Universitetsvalget bliver derfor som sidste år et valg mellem 
det gamle anonyme studenterråd og de nye visionære lister 
som Frit Forum.
 

FRIT FORUM – SATANS VÆRK ELLER ET POLIT-
PROJEKT?
Frit Forum er en forening med et socialdemokratisk grundlag. 
Derfor beskyldes foreningen ofte for at være et satans påfund 
af det gamle studenterråd. Frit Forums kandidater har således 
mange gange mødt studerende, der er af den opfattelse, at 
socialdemokraternes partiledelse sidder og bestemmer, hvad 
vi skal mene. Det er en helt forkert opfattelse af Frit Forum.
 Frit Forum kan i virkeligheden kaldes for et polit-projekt. Frit 
Forum blev i 1943 stiftet af stud.polit Erhard Jakobsen, og 
siden da har utallige politter været med til at føre foreningen 
videre – således har Frit Forum Københavns dominerende 
skikkelser alle været politter. Man kan i flæng nævne Knud 
Heinesen, Mogens Lykketoft, Mogens Camre og Poul Nyrup 
Rasmussen.
 
Et satans værk er Frit Forum derfor ikke – selvom ikke alle 
fritter er lige stolte af at have haft Mogens Camre som 
formand. Det er derimod en studenterpolitisk forening, der 

arrangerer aktiviteter, som er åbne for alle, og som engage-
rer sig i studenterpolitik på mange niveauer. Fordelen ved 
at stemme på Frit Forum er netop, at vi kan påvirke på alle 
niveauer lige fra studienævn til folketing. Frit Forum kan for-
tælle de socialdemokratiske politikere, hvad vi studerende 
er utilfredse med, og hvad vi har af ideer – men socialdemo-
kraterne har aldrig kunne fortælle Frit Forum, hvad vi skal 
mene.
 

VISIONER I STUDENTERPOLITIKKEN – KRITIK 
AF STUDENTERRÅDET
Når vi siger, at valget bliver mellem det gamle studenterråd 
og Frit Forum er det fordi, der er to helt forskellige tilgange til 
at føre studenterpolitik.
 
Det gamle studenterråd ser sig selv som de studerendes 
fagforening og bygger på præmissen, at alle de studerende 
skal være enige om politikken. Desværre er det meget få 
ting, alle studerende kan blive enige om, så studenterrådet 
forfalder ofte til laveste fællesnævner – modstanden mod 
forandring. Det er ærgerligt. For der er ingen grund til at 
studenterpolitik kun skal være reaktionær.
 
Frit Forum vil have holdningerne og gejsten ind i studenter-
politik. Vi ved, at man ikke kan træffe politiske beslutninger 
og formulere politiske ideer uden at gøre det på baggrund 
af holdninger, værdier og mål. Det har vi i Frit Forum. Vi vil 
sætte den studerende i fokus – og mener ikke, at alle stu-
derende netop skal gå forskervejen. Der skal tænkes langt 
mere i, hvad de studerende har brug for af kompetencer og 
langt mindre i, hvad vi altid har gjort.
 
Frit Forums engagement i studenterpolitikken er således et 
meget godt billede på den udvikling, der sker med univer-
siteterne. Det gamle studenterråd tænker, som man gjorde 
i gamle dage, hvor universitetet var sin egen lille verden, 
med egne love og eget fængsel. Nu er det en anden tid, og 
fremtidens arbejdskraft bliver vi nødt til at uddanne sig i et 
samspil med det omkringliggende samfund. Rektor tænker i 
taxameter, VIP’erne i forskning og TAP’erne i administration. 
Det er de studerende, der ved hvilken verden, vi skal ud i, og 
det er de studerende, der skal forme fremtidens Danmark. 
Derfor skal de studerende også være dem, der formulerer 
visionerne for universitetet. Det vil Frit Forum.
 
Stem på Frit Forum til bestyrelsen
I dag handler universitetspolitik om forskning, forskning og 
atter forskning. Pengene følger forskning, universiteterne 
konkurrerer på forskning og prestigen ligger i forskning. Det 
vil vi gerne ændre. Den gode underviser skal i centrum og 
belønnes for sin evne til at engagere og videreformidle.
 
Det er Frit Forums vigtigste mærkesag, at ens muligheder 
for at tage en uddannelse ikke skal afhænge af størrelsen 
på ens børneopsparing. Alle skal have lige muligheder for at 
udnytte deres potentiale. Derfor kan vi ikke acceptere, at der 
på flere og flere studier opstår private manuduktionskurser, 
som nærmest er krævet for at den enkelte studerende kan 
bestå sine eksaminer. Undervisningen skal være så god 
overalt på KU, at privatkøbt undervisning ikke er en nødven-
dighed.

UNIVERSITETSVALG 2008 

–VISIONERNE 
KOMMER FRA ET 
POLIT-PROJEKT

RED AND BLUE WITH FRIENDS

STEM PÅ FRIT FORUM TIL AKADEMISK RÅD PÅ 
SAMF

Studenterpolitikken i disse år på det samfundsfaglige fakul-
tet er utroligt vigtig. Fortætningsprocessen, som studenter-
rådet støttede, betyder, at utroligt mange studerende skal 
bo sammen på CSS, når politterne siger farvel til lokalerne 
i indre by. Det er der selvfølgelig muligheder i, men også 
mange ulemper. Frit Forum vil derfor råbe højt for, at der bli-
ver plads til studenterfaciliteter, så universitetet fortsat bliver 
et sted, man har lyst til at opholde sig.

 
Heldigvis burde der også være muligheder i samlingen af 
SAMF. Frit Forum har længe arbejdet for podcast af forelæs-
ninger på statskundskabsstudiet – men det er ikke muligt at 
gøre for det enkelte institut. Med et nyt IT-center for SAMF, 
vil Frit Forum arbejde for, at der opbygges en ekspertise 
indenfor podcast af forelæsninger på det samfundsviden-
skabelige fakultet. π
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Mest for de nye...

Af MAriA sPon og BrAnislAv MiHic

 Nogen ved det og andre når 
aldrig at høre om det mens de 
læser polit, men vi (altså os 

studerende) har adgang til en mængde 
tidsskrifter via biblioteket i Studiegår-
den. En af de lidt sjovere og ikke helt 
så tunge er:

THE ECONOMIST
The Economist er en klassiker indenfor 
journalistik. Magasinet blev grund-
lagt i 1843 i England og udkommer 
i omkring 1,3 millioner eksemplarer 
ugentligt. Magasinet skriver om politik, 
finans, samfundsforhold, økonomi og 
teknologi. Hver anden uge er der en 
særlig uddybende rapport om enten 
et land eller et emne, og hvert kvartal 
kommer der en teknologirapport kaldet 
Technology Quarterly.
En sjov lille sidebemærkning er at der 
ikke står navne på skribenten af de 
forskellige artikler, og dette er meget 
bevidst, da man fra The Economists 

MEST FOR 
DE NYE…

NYHED
side ønsker at fokusere på magasinets 
kollektive stemme og personlighed 
frem for individuelle journalister. 
Eneste undtagelse er når afgående 
redaktører skriver deres sidste artikel. 

Og nogle af de lidt mere seriøse er fx 
CEPR discussion papers og Kunjunk-
turstatistik. Kunjunkturstatistik kræver 
nok ikke den store præsentation, da 
de fleste har et meget dybdegående 
kendskab til publikationen gennem 
faget Samfundsbeskrivelse, men det 
kunne meget vel tænkes at blive nyttigt 
senere hen.

CEPR 
CEPR som står for Center for Econo-
mic Policy Recearch har en række for-
skere tilknyttet som skriver om emner 
som udviklingsøkonomi, finansiel øko-
nomi og international makroøkonomi.  
Databasen er logisk opbygget og der 
kan både søges via nøgleord, forfatter, 

publikationsnummer og titel. En stor 
fordel er, at en del datamateriale som 
er brugt i artiklerne, er gjort tilgænge-
ligt for læseren. 
www.cepr.org 

Den sidste i denne omgang er Arbejds-
markedets håndbog som giver adgang 
til en internetportal om det danske 
arbejdsmarked.

ARBEJDSMARKEDETS  
HÅNDBOG
Arbejdsmarkedshåndbogen forelig-
ger i en fuld online udgave, hvor dele 
kræver et password fra bogudgaven. 
Indeholder bl.a. artikler om arbejds-
markedspolitik, overenskomster & 
aftaler og satser & ydelser samt links til 
faglige nyheder.
www.dk-arbejdsmarked.dk 

User id og password kan fås på biblio-
teket. π

Har du også svært ved matematik?

”Før jeg prøvede MatPill var jeg helt tabt, 
nu er inverse trigonometriske funktioner 
lige mig. Tak for hjælpen MatPill!” 
(Jens Larsen, Rødovre)

”Endelig bestod jeg eksamen i Matematik –  
takket være MatPill” 
(Kristian P, København N)

Ved indsendelse af denne blanket er jeg indforstået med, at jeg fremover abonnerer 
på UniBrains produktserie til alm. Pris 

* MK = Matematikkundskabsindikator 
** Dog ikke testet på sproglige 

*** Eksl. Moms, fragt, leveringsomkostnigner og administrationsgebyr.

OBS! Kan ikke købes i butikkerne. 
Benyt nedenstående slip.

Så prøv det nye revolutionerende produkt fra UniBrain

[  ]  JA TAK! Jeg bestiller 200 piller á 500 kr./pakken*** MatPill

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnr. & by 

Beståelse-%

96 

30 

Husk 
porto

MatPill 
P.B. 69635, Riga 

Letland

Med MatPill

Uden MatPill

Beståelses-% med 12

90

1

MatPill er fremtidenspille 
inden for Matematikkens 
verden. Pillerne indehol-
der eksotiske urter som 
optages i kroppen efter 
få sekunder.

Det forbedrer din MKI 
med op imod 500%!!!**



GOING TO STUDY A SEMESTER 
ABROAD THIS YEAR? 
Participate in BCG’s Scholarship Workshop 

If you have an exceptional academic record and an interest in 
strategy consulting, this is the chance to get to know BCG and to 
compete for 2-3 scholarships worth 15.000 DKK each.
Send us your application by including your CV, grade transcripts as 
well as a short motivation for why you should participate in the BCG 
Scholarship workshop. Please include where and what you are going 
to study abroad. 

Deadline for applications: March 31st 2008 

Read more at our website: www.bcg.dk/career/recruitingevents/
copenhagen

The Boston Consulting Group 
Amaliegade 15
1256 København K 
recruiting.cph@bcg.com 
www.bcg.dk 

Grow Further.


