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Travel is fatal to prejudice, bigotry, and 
narrow-mindedness

One’s destination is never a place, but a 
new way of seeing things

To travel is to live

“

“

– Henry Miller

– H.C. Andersen

– Mark Twain
“
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Finanskrise eller 
ei – i Lisboa var 
både menneskene 
og temperaturen 
varm da Michael 
var på utveksling. 
Mer om hvordan 
han opplevde 
skolen og byen kan 
du lese på side 6.

I Kina spiser 
de hund. Det 
vites ikke om 
Martin prøvde 
denne kinesiske 
delikatessen da 
han utvekslet til 
Shanghai – det 
ble uansett et 
vellykket opphold 
for vår mann i 
Østen. Mer om 
hans opphold kan 
du lese på side 18.

I Gaudí, Picasso 
og lommetyvenes 
hjemby var Espen på 
utveksling. Les om 
storbylivets gleder og 
forargelser i Barcelona 
på side 5. 

Froskelår, snegler 
og god vin. Mulig 
det er dine tanker 
om Frankrike, men 
Toulouse er så mye 
mer. Les om Frid sitt 
semester ute på side 16. 

Vi har i dette ekstranummeret av Observator samlet et knippe artikler om hvordan 
livet som utvekslingsstudent fortoner seg. Dette nummeret er derfor i sin helhet viet 
til utveksling.

Det å oppleve et nytt land, med nytt språk og en annen kultur virker spennende og 
forlokkende på mange. Flere av Observators medlemmer har gjennom årene benyttet 
seg av muligheten til å forlate Norge for en stund og utvide sine horisonter. Inntrykkene 
deres har naturlig nok vært mange, noe som kommer til syne i deres artikler. Våre 
bidragsytere gir deg et innblikk i livet som student i noen av Europas, Asias og USAs 
flotteste byer.  

Vi håper med dette å inspirere deg til å søke lykken i utlandet.

God lesning!



Jeg har alltid vært fristet av København. 
Dette til tross for at min eneste 

tidligere erfaring med byen var en tur 
med Color Line i 1995. Jeg er blitt fortalt 
om gatefestivaler, urbane dansker og 
god mat. Med et sterkt ønske om å 
oppdatere mitt personlige inntrykk av 
byen forlot jeg derfor Blindern etter jul, 
til fordel for Københavns Universitet. 
Jeg skulle spise rugbrød til frokost, 
andebryst til lunsj og kjøpe øl på seven-
eleven etter klokken åtte! 

Det danske leiemarkedet har rykte 
på seg for å være tøft. Jeg kastet 
meg derfor umiddelbart over første 
tilbud: En leilighet i Nørrebro. Jeg fikk 
raskt beskjed om at denne bydelen, 
“Nørrebronx” på folkemunne, var 
kjent for mørke gater, skuddveksling og 
narkosalg. De skyhøye forventningene 
jeg hadde i utgangspunktet var derfor 
lett nedtonet da jeg landet på Kastrup 
en dag i januar. 

Nørrebro ligger en syv minutters 
sykkeltur fra sentrum og viste seg, i 
motsetning til alle advarslene, å være en 
perle. Området var akkurat slik jeg hadde 
forestilt meg København: Hyggelige 
cafeer og restauranter, gatemalerier 
på murhusene, små butikker og store 
sykkelfelt. Hovedgaten, Nørrebrogade, 
har dessuten den største tettheten 
av kebabsjapper i hele byen. Det var 
likevel smågatene rundt som begeistret 
meg mest. St. Hans Torv, Blågårdsgade 
og Elmegade for å nevne noen. 
Assistentens kirkegård er også verdt et 
besøk. Her ligger blant annet Ludvig 
Holberg og Søren Kierkegaard gravlagt. 
Parken brukes som turområde, og hvis 
du er heldig treffer du på den samme 
dansken jeg møtte – han med pils i 
hånden og gravstein som ryggstøtte. 
Helt tilslutt, men kanskje aller viktigst 
er Jægerborgsgade. Som i en film 
åpenbarte denne gaten seg en søndag 
i mars. Her ligger “Lyst” for den sultne 
og “Coffee Collective” for de snobbete. 
I tillegg arrangeres det gateloppis ved 
jevne mellomrom. 

Rett  ve d  S ø ene ,  midt  mel lom 
Nørrebro og sentrum, ligger det 
gamle kommunehospitalet hvor en 
i dag finner Økonomisk institutt. 
Gamle sengeposter er gjort om til 
lesesaler og forelesningsrom, en 
historie foreleserne stadig minner 
om når søylene blokkerer sikten 
til tavla. Skolehverdagen var nok 
noe av det mindre eksotiske i mitt 
utvekslingsopphold. Undervisning og 
fag lignet mye på det jeg er vant til fra 
Blindern. Det var riktignok en god 
del flere utvekslingsstudenter, billigere 
smørbrød og langt høyere toleranse 
for støy på stilleområder. Danskene 
er, etter min mening, konservative 
bajasser: De roper og ler høyt på 
datarommet, men henger fra seg 
ytterfrakken på stumtjeneren. 

En annen ting som fascinerte meg 
var danskenes genuine miljø- og 
velferdsengasjement. Det bugnet over 
av kollektive goder i korridorene på 
skolen. Elektriske massasjestoler, 
lesebrett, beinstøtter og gummiballer. 
De hadde økologisk kantine og lister 
på do. “Ti måder at spare vann”. “Tyve 
grunde til at spise økologisk”. Til tross 
for det korte oppholdet jeg skulle ha 
i Danmark, ble jeg vennlig purret på 

av Borgerservice. Jeg måtte for all del 
komme å hente kortet som gav meg 
tilgang til gratis helsetjenester. 

Etter to kalde måneder med isende 
vind kom våren. København kler 
våren godt. Jeg hadde fått meg sykkel 
med kurv og hang meg på hjulet til 
de danske syklistene som nå hadde 
erstattet vanter og ullskjerf med hatt 
og solbriller. På vei hjem fra skolen 
hadde jeg gleden av å krysse Dronning 
Louises bro. Hver solrike ettermiddag 
blir denne broen omgjort til festival, der 
lykkelige mennesker med kaffe eller øl 
spiller musikk fra bærbare høyttalere. 
Den smittsomme stemningen varte 
helt til mai – soldagene var blitt flere 
og varmere, musikken høyere og 
eksamen altfor nær. Som en ekstra test 
på studentenes selvdisiplin arrangeres 
den årlige gatefestivalen, Distortion, 
i slutten av mai. I fem dager, én dag 
per bydel, omgjøres gater og barer til 
folkefest. Mat og Tuborg deles ut fra 
syklende utsalgssteder og dj’ene slåss 
om å tiltrekke seg flest mennesker. 
Festivalen er en perfekt avslutning på 
våren, eller start på en ny sommer. Det 
markerte også avslutningen på mitt 
opphold i København – et fantastisk 
opphold!

Henriette Birkelund

Sus og dus i København
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Barcelona er en intens storby preget 
av fest, støy og lommetyveri. Til 

tross for byens høye energinivå, har 
lokalbefolkningen bevart en avslappet 
holdning til det meste.

I kraft av å være naiv og halvblek 
nordmann er det to ting som garantert 
kommer til å skje med deg som fersk 
utvekslingsstudent i Barcelona. For det 
første blir du frastjålet mobiltelefon og 
lommebok. For det andre kommer du til 
å bli solbrent.  Som Erasmus student er 
også sannsynligheten stor for at du blir 
eksponert for en god overdose av David 
Guettas houselåter. Dette gjelder også 
om du mot formodning skulle prioritere 
bort festturen til Ibiza til fordel for en 
kulinarisk reise til San Sebastian.

I løpet av mine første uker i Barcelona 
ble frastjålet mobiltelefonen på gaten, 
mens bankkortene ble slukt av sultne 
minibanker. Dette bidro det naturligvis 
ikke til at den praktiske delen av 
tilværelsen alene i et nytt land ble enklere 
å håndtere.  Da oppholdet på et semester 
var over, valgte jeg å se på det som et 
slags rituelt offer: Et renselsesritual som 
frigjorde meg fra mine fysiske eiendeler. 

For de som måtte reise ned senere er det 
sannsynligvis lettere å lære av mine feil 
og ta bedre vare på verdisakene sine. 
(Red. anm.: Det forutsetter selvsagt at 
disse, i likhet med deg, leser Økonomisk 
institutts utmerkede studentmagasin, 
hvis ikke kan det fort hende at de går på 
den samme smellen).

Hjemme i Norge har vi et relativt 
mekanisk forhold til tid og avtaler. Som 
norsk student er det overraskende hvor 
raskt man tilpasser seg den “spanske 
klokken" som kan betegnes mer 
“veiledende” enn den norske. Etter et par 
uker dukker man opp akkurat tidsnok 
til det meste – en times tid senere enn 
avtalt, men 15 minutter etter dine tyske 
medstudenter.

Til tross for at forelesningene følger den 
“spanske klokken” til en viss grad, er 
spanjolenes omtrentlige forhold til tid 
ikke direkte overført til undervisningen. 
Forelesningene bærer allikevel preg av 
at studentene har en relativ avslappet 
holdning til undervisningssituasjonen. 
Under enkelte forelesninger var 
støynivået så høyt at jeg var usikker på 
hvorvidt mine medstudenter var klar 

over at de var i en forelesningssal, og ikke 
i en tapas-bar. For eksempel bevitnet jeg 
en gang en lokal medstudent føre en 
videosamtale over Skype gjennom hele 
forelesningen. Riktignok var det ikke 
så mange andre som la merke til det, 
på grunn av det ellers høye støynivået .

Selv om støynivået var høyt, var mange 
av foreleserne dyktige. De virket 
engasjerte i både undervisningen og 
studentenes læring, og innehadde 
gode fremstillingsevner. Flere av mine 
forelesere ved Universitat Pompeu 
Fabra hadde en bred faglig bakgrunn, og 
mange kom fra karrierer i privat sektor. 
Erfaringer fra arbeidslivet ble brukt som 
eksempler i forelesningene, og enkelte 
ga også gode karriereråd. Blant annet 
hadde finansprofessoren min jobbet i en 
stor investeringsbank. Til tross for at han 
selv ikke kunne fordra jobben, ga han 
villig vekk råd til interesserte studenter.

Et utvekslingsopphold i Barcelona 
handler likevel ikke bare om livet 
i forelesningssalen. Det skulle jeg 
oppdage relativt tidlig, da jeg sliten, 
solbrent og hjemløs etter første dag i 
Barcelona gikk forbi en gate som ikke 

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 1 2011

Espen Bakke-Aas Steiro

Avslapningens A-B-C i Barcelona1
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var som alle andre. En smal, folketom 
bakgate i Sants-området dekorert 
med flagg, scene og egen bar ville nok 
pirret nysgjerrigheten hos de fleste. 
Lokalbefolkningen glimret dog med 
sitt fravær, og de få som var der snakket 
utelukkende katalansk.

I baren satt tre amerikanske turister 
som kunne fortelle at de lokale hadde 
forberedt til gatefest. “Fiesta de Sants” 
kalte de det, og det viste seg ikke bare å 
være én gate. Hele bydelen ble dekorert 
gate etter gate til denne årlige festen.  
Med levende musikk, dans og iskald 
sangria kjøler katalanerne seg ned langt 
ut i septembernatten, hele uken til ende.

Når så en bydel har fått nok, fortsetter 
festen i neste bydel. Slik holder de på 
hele sommeren, bydel for bydel, til 
hele Barcelona har feiret sommerens 
herlighet, og høsten melder sin 
“kjølige” ankomst. På samme måte 
som spanjolene har en annen oppfatning 
av tid, enn det vi har hjemme i Norge, 
har de også en annen oppfatning av 
temperatur og klima. Kaldt blir det en 
gang i oktober når det er for kaldt til å 
gå på stranden.

Det sies at katalanerne ikke er like 
festglade som sine venner lengre sør i 
Spania. Etter et semester i Barcelona 
er det vanskelig å begripe. En lang 
sommer der hver bydel arrangerer 
sin egen lille festival, avsluttes med 
årets store høydepunkt, La Merce. 
Begivenheten markerer avslutningen 
på sommeren med et omfattende 
kulturprogram med parader, fyrverkeri, 
gratis konserter, kunst og andre former 
for underholdning.

Etter en lang dag og natt med fyrverkeri, 
konserter og Sangria er det ikke lett å 
beskrive følelsen av å synke ned i sanden 
med en kartong Don Simon Sangria, 
mens bølgene fra Middelhavet slår inn 
mot stranden. Om du gikk glipp av 
den siste forelesningen om fusjoner i 
Cournot-konkurranse, er du likevel 
sikker på at du har lært noe – å slappe 
av som katalanerne, det kan du!

Og forresten, en av mine kvinnelige 
Erasmus-venner mente jeg var nødt til 
å nevne at Barcelona er et “shopping-
paradis”. Det stemmer sikkert.

Sagrada Família: Byggingen av 
Barcelonas katedral fortsetter stadig 
ettersom donasjonene ruller inn.

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 1 2011

Etter å ha tilbrakt noen måneder 
i Portugals hovedstad, er tiden 

moden for noen betraktninger om 
hvordan livet er her. Lisboa er en helt 
fantastisk by med trivelige mennesker, 
trange og sjarmerende gater, samt 
et uteliv som vanskelig lar seg slå. 
Oppholdet startet rett over nyttår, da 
et intensivt språkkurs gikk av stabelen. 
Med tanke på at jeg startet på null, 
var utbyttet positivt etter en beinhard 
læringskurve. Likevel må jeg nok fastslå 
at det går rimelig trått på språkfronten. 
Uansett var det veldig ålreit å få disse 
ekstra ukene i byen.

Lisboa:

Michael W. Madsen

Det søte liv i Syd-Europa1
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Det søte liv i Syd-Europa1

Universitetet, Universidade Nova 
de Lisboa ,  er lokalisert r imelig 
sentrumsnært, i et flott palass fra 
1700-tallet. Her er opplegget noe 
a n n e r l e d e s  e n n  h j e m m e  v e d 
Universitetet i Oslo. Dette merkes 
spesielt, siden vårsemesteret her er 
delt i to halvdeler. Første halvdel er nå 
unnagjort for min del, og det neste står 
for tur. Karaktersettingen baseres ofte 
på andre ting enn man er vant med 
hjemme. I tillegg til eksamen avgjøres 
karakterene typisk av aktivitet i timene 
og innleveringer – enten det er alene 

eller i grupper. Undervisningen preges 
dessuten av en praktisk vinkling med 
innslag av casestudier.

Det er tre forelesingstimer i uka i 
hvert emne. Fagene utgjør 3,5 og 7 
ECTS og går over et eller to semestre. 
Samlet sett kan undervisningen derfor 
utgjøre mye tid. Fagene som tilbys ved 
universitetet tilsvarer for det meste de 
der hjemme, men det er like fullt store 
muligheter for å ta fag som ikke tilbys 
på Blindern. Blant annet undervises 
det  i  f lere organisasjonsfag og 
bedriftsøkonomiske kurs, som finans. 
Det er kanskje ikke så overraskende, 
med tanke på at skolen heter NOVA – 
School of Business and Economics. Flere 
av fagene jeg tar er i næringsøkonomi; 
et fagfelt som prioriteres høyere her 
nede enn hjemme.

“Lisbon at Night”
Lisboa fremstår som en forførende by 
med sine intime gater og pittoreske 
strøk, deriblant områdene Alfama 
og  Bairro  Alto .  Stormannsgale 
landemerker, av de man forbinder 
med Frankrike og Tyskland, er det 
heller få av, men til gjengjeld føles 
byen veldig ekte. En særegen faktor 
er utelivet i byen. I Bairro Alto ligger 
det et eldorado av barer, som gjerne er 
knøttsmå. Måten portugiserne har løst 
dette på, er at man går inn i en bar og 
kjøper noe å drikke, for så å nyte kjøpet 
på gaten utenfor.

Nå som kvikksølvet stabiliserer seg 
på midten av 20-tallet (red. amn.: les 
shortsvær i april), er det stappfullt i 
gatene, og man møter hyggelige folk 
fra hele verden. Det skal sies at det var 
sånn passe uvant med denne “drikke-
på-gaten”-kulturen i begynnelsen, men 
det er virkelig koselig. Storbyen tilbyr 
dessuten et vidt spekter av klubber, 
deriblant Lux – en helt “sjukt svær” 
klubb som er deleid av Hollywood-
mannen John Malkovich. Her spiller 
ofte “l ive-DJs” opp t i l  dansbar 
musikk i “electrodance”-sjangeren. 

En annen klubb, Incógnito, er ikke 
skiltet i det helt tatt, så man må vite 
hvor man skal. Etter å ha entret en 
ganske så ordinær inngangsdør, trer 
man plutselig inn i en gedigen klubb. 
Mangelen på skilting gjør seg også 
gjeldende i klubben Bacalhoeiro. Her 
må man spasere gjennom det som 
tilsynelatende ser ut som en helt vanlig 
oppgang, før man ender på utestedet. 
Klubben stiller med en egen “jazz-jam-
session” en gang i uka, som ofte er en 
“höydare”.

Mat for Mons også i Portugal
Lisboa kan for øvrig by på to store 
fotballklubber; Benfica og Sporting. 
Hovedstadens stoltheter møttes til 
byderby denne februar på Sportings 
hjemmebane. Dette var en helt 
fantastisk opplevelse, av typen man 
aldri opplever i Norge. Her var det 
ultras (Sporting-supportere), nødbluss, 
pipekonserter, to mål og et rødt kort; 
“krydret” med en heftig slåsskamp 
mellom “riotpolice” og ultrasene til 
Sporting; kort sagt alt en fotballkamp 
bør inneholde.

Rent kulinarisk er kanskje ikke 
Por tu g a l  ve rd e ns l e d e nd e .  D e t 
portugiserne derimot har, er verdens 
beste bakevare. Den kalles Pastel de 
Nata og kan best beskrives som midten 
av et wienerbrød; eller den beste delen, 
som det også kalles. Norsk klippfisk er 
umåtelig populært her. Visstnok finnes 
det en variant av bacalhau for hver dag 
i året. Det er nok ingen overhengende 
fare for at jeg kommer til å prøve alle. 
De skal foruten bakervaren sin ha 
“creds” for vinen, det være seg rød, 
hvit eller port.

Det er få ting å utsette på livet her 
nede. Været tilsier tidlig vår og “go’ 
sommer”. Ellers fortoner både prisene 
og menneskene seg som hyggelige, 
mens studielivet er strålende, både 
faglig og sosialt. Kanskje kan Portugals 
hovedstad være det riktige valget også 
for deg?
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Livet på campus – en smakebit
Våren har kommet og studiene 

hardner til ved University of Essex. 
Sju-åtte tusen studenter farter rundt 
på campus, deriblant fire utvekslingss-
tudenter fra Økonomisk institutt. De 
er ikke de eneste fra Skandinavia, 
University of Essex har over førti or-
dinære bachelorstudenter fra Norge 
i tillegg til flere andre skandinaviske 
utvekslingsstudenter. Over halvparten 
av studentene ved universitetet er 
internasjonale studenter. Skulle en 
ramse opp hvor disse kom fra, ville det 
være ekvivalent med å ramse opp alle 
verdensdeler og alle store folkegrupper 
i hver og en av dem.

Gresset er grønnere på den andre siden 
av Nordsjøen. Foruten et par dager 
med minusgrader og rim på slettene i 
morgentimene, har januar og februar 
i Essex vært preget av vårvær med lite 
regn og temperaturer rundt 10 grader 
Celsius.

Campus har det meste, fra dagli-
gvarer, et postkontor og et hotell 
for besøkende, til et treningssenter, 
spisesteder og utesteder, deriblant 
studentnattklubben som er kåret til 
Storbritannias beste. Det som ikke kan 
anskaffes på universitetsområdet fås på 
det enorme varehuset B&Q eller det 
jevnstore supermarkedet Tesco, som 

begge er en 10 minutters gange unna. 
Tesco har egne merker for det meste, 
deriblant Tesco fastfood, Tesco clothes 
og teleoperatøren Tesco mobile, for 
ikke å glemme den “eksklusive” Tesco-
champagnen.

På fem minutter kan man for øvrig gå 
fra den ene siden av campus til den 
andre. Universitetsområdet og under-
visningsbygningene tar utgangspunkt 
rundt fem kvadratiske plasser, med 
studentboliger på nord og sørsiden av 
campus, samt ved nevnte B&Q. De fire 
kameratene fra Universitet i Oslo har 
alle eget bad og rom, og deler kjøkken 
med 3-4 andre. Deres “flatmates” er 

University of Essex er blant Storbritannias mest anerkjente universiteter og har spisskompetanse innen 
økonomi. De faglige ufordringene er store og de sosiale mulighetene er mange. Det koster å ha det moro, men 
årets utvekslingsstudenter fra Blindern er ikke i tvil om at man får mye igjen for valutaen.

Rasmus Bøgh Holmen

En ny vår ved University of Essex1

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 1 2008



en fin blanding av internasjonale stu-
denter og britiske første- og andreårss-
tudenter.

Et irriterende moment ved å bo i 
England er at det overalt er separate 
kraner for kaldtvann og varmtvann, 
hvilket resulterer i en kombinasjon av 
frostskader og brannsår hver gang man 
skal vaske hendene. Brødene på sin 
side er ikke like gode som norske når 
de er ferske, men til gjengjeld smaker 
de det samme vel en uke senere. Uten 
å ha oversikt over hva slags e-stoffer 
brødene inneholder, noterer vi et pluss 
i margen for det.

Utvekslingsstudenter fra Blindern 
kan alternativt ha det ”mer sosialt” 
i Southern- eller Northern Towers, 
to grupper tårn som sørger for at 
universitetet sees på mils avstand. Man 
trenger imidlertid ikke å bo i et tårn 
for få det sosiale inn med teskje. Det 
finnes studentforeninger for det meste 
fra politikk og idrett, til geografiske 
tilknyttede foreninger som Nordic 
Society. Den ene av verdens høytider 
feires heftigere enn den andre, og er 
det ikke høytider, så har man alltids 
filmvisninger, quiz, teater med mer. 
University of Essex er stedet hvor 
kostymene på konseptfester er som 
hentet ut fra Hollywood-filmer, og 
hvor fotball og “Commonwealth sports” 
på storskjerm får selv den minst 
sportsinteresserte til å ta av i baren.

For Commonwealth sports-entusiaster 
kan det ellers være moro å ta en titt på 
Essex County Cricket Club, en av de 
bedre cricketlagene i England. Ellers 
har man alltids Colchester United 
innen fotball. “The Real United” er for 
øyeblikket forlatt nederst på tabellen i 
The Championship, men vi i Essex har 
troen, de har Teddy Sheringham.

Fra Storbritannias eldste by til 
London
Foruten en mindre campus i Southend-
on-Sea, befinner University of Essex 
inkludert Department of Economics seg 
i utkanten av Colchester. Colchester er 
en tradisjonsrik engelsk by innerst i en 
kanal med litt over 160 000 innbyggere. 
Byen ligger i landsdelen East Anglia i 
Essex grevskap, nord for London.

Colchester er Storbritannias eldste 
by og ble grunnlagt av kelterne rundt 

Kristus fødsel. Byen var Romernes 
første hovedstad i Britannia og forble 
det inntil år 61 etter Kristus, da 
et keltisk opprør la byen i ruiner. 
Colchester fortsatte å være en viktig 
romersk by til romernes tilbaketog 
på 400-tallet. Deretter var byen 
vekselvis angelsakserne og vikingene 
i hende, før normannerne invaderte 
England på 1000-tallet. Normannerne 
bygde en mindre versjon av Towers of 
London på fundamentet til Romernes 
hovedtempel. Festningen fikk navnet 
Colchester Castle.

400-500 år senere opplevde Essex-
området betydelig innvandring av 
flamske vevere, hvilket blant annet 
har resultert i the Dutch Quarter i 
Colchester sentrum. Byen sto igjen 
i fokus i borgerkrigen i England i 
1648, da rojalister søkte tilflukt i 
Colchester Castle, før den ble beleiret 
av parlamentarikerne. Det skulle ta 
elleve og en halv uke før rojalistene 
måtte gi tapt, og deres ledere ble 
henrettet.

Nedre del av Colchester Castle står 
fortsatt i dag, og er gjort om til et 
historisk museum som absolutt er 
verdt å besøke. Colchester har også 
en rekke andre museer, gamle kirker, 

samt en dyrehage, et badeland, en 
kino og et teater. I sentrum er det gode 
shoppingmuligheter, både på markedet 
som regnes som Storbritannias eldste 
og i gågatene i sentrumsområdet, 
Trinity. Her finner man også puber, 
spisesteder og nattklubber.

Man blir ikke snytt når man skal 
kjøpe pils i England. Som regel fyller 
de samtlige glass opp til randen, noe 
som kan by på utfordringer når man 
skal bevege seg gjennom folksomme 
lokaler. Ei heller er det tradisjon for 
driks. Stort sett smiler de fra øre til 
øre om man gir noen småslanter 
ekstra, hvilket man som oftest gjør 
ettersom lommeboken fort fylles opp 
av ubrukelige småmynter. En gang 
da en av UiOs utvekslingsstudenter 
la igjen 10 pence på bardisken i 
Colchester, ble det ropt fra andre siden 
av lokalet “Hi mate! Hi mate! You forgot 
your 10 p!”.

På den andre siden av Universitetet 
finner man Wivenhoe, en liten, hyggelig 
havneby med flere barer og spisesteder. 
Det er hyppige, gode bussavganger 
til både Colchester og Wivenhoe fra 
universitetet. Alternativt er begge 
byene ikke mer enn en drøy halvtimes 
spasertur unna.

9

Colchester Castle
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Det er også mange andre byer i Øst-
Anglia som er verdt å besøke, da 
først og fremst Cambridge, Ipswich, 
Norwich og Peterborough. For de fleste 
vil imidlertid London være det mest 
yndede reisemålet. Fra Colchester tar 
det om lag femti minutter til London 
med tog. Midt mellom London og 
Colchester ligger dessuten Stansted, 
også kjent som Londons billigflyplass.

Studiene – Not a Walk in the Park
Det er kort sagt nok å ta seg til ved 
University of Essex. Det er likevel ikke 
til å stikke under en stol at studiene tar 
det meste av tiden. Bachelorstudentene 
i  økonomi velger f ire fag verdt 
tilsvarende 7,5 studiepoeng hver. For 
utvekslingsstudenter på masternivå er 
det i utgangspunkt meningen at man 
skal velge fire fag på 10 studiepoeng, 
men det er mulig å begrense seg til tre 
emner om man skulle ønske det.

Det er mye å lese. Ved Essex har de en 
filosofi om at læring fra flere vinkler 
er veien til Rom. Det resulterer i 
at mange emner opererer med en 
rekke alternative lærebøker. I de 
masteremnene dette ikke er tilfellet, blir 
man isteden bombardert med drøssevis 
av vitenskaplige artikler hver uke.
Data- og lesesalene på SV er erstattet 
med Albert Sloman library. For å 
komme opp og ned i etasjene benytter 
de fleste seg av noe så eksotisk som en 
Paternosterheis. Det byr på utfordringer 
å forklare hva en paternosterheis 
er, et forsøk vil være ”en rekke åpne 
heiskupeer som roterer opp og ned 
mellom etasjene, mens folk hopper 
av og på”. I tredje etasje på biblioteket 
finner man de fleste sentrale bøker 
innen økonomi. Etasjen er derfor et 
naturlig valg for økonomistudentene. 
Utsikten mot øst er god, her kan man 
skue utover Wivenhoe Park, to store 
dammer og et myldrende dyreliv.

I hvert masteremne er det en forelesing 
i uka i ti uker. Mange fag har også 
“classes”, et slags mindre seminar. Til 
forskjell fra Blindern er foreleserne 
unge, gjerne i 30- og 40-årene, og i 
mange tilfeller kvinner. Majoriteten av 
foreleserne er ikke-britiske, de fleste 
kommer fra Kontinental-Europa, 
andre er fra Asia eller USA. Blant 
masterstudentene er det enda færre 
briter og enda flere internasjonale 
innslag.

Vårsemesteret og undervisningen 
ender før påsken, og avløses av 
s om m e r s e m e s t e re t  s om  v a re r 
til begynnelsen av juni. Noen av 
emnene har midttermineksamener 
i slutten av vårsemesteret, i andre 
oppgaver har man mulighet til å 
skrive et essay på opptil 4000 ord som 
leveres i sommersemesteret. Felles for 
midttermineksamenene og essayene 
er at de teller 50 prosent av den totale 
karakteren om man gjør det bedre der 
enn på endelig eksamen og ingenting 
ellers.

Selv om et  utveksl ingsopphold 
ved University of Essex både byr 
på moro og faglige utfordringer, 
er det en dyr fornøyelse. I og med 
at Norge er utenfor EU, må norske 
masterstudenter betale overseas-
fee på £2.250 for hvert semester, 
hvilket inkluderer et 10 prosent avslag 
gjennom utvekslingsavtalen mellom 
instituttene. Ved å reise på våren får 
man bedre tid, men studieavgiften 
blir også doblet ettersom man da 
må betale både for vårsemesteret og 
sommersemesteret. Lånekassen dekker 
hele studieavgiften gjennom lån og 
stipend, men papirarbeid gjør at fort 
kan ta litt tid før pengene kommer.

Prisene på studentboligene varierer fra 
litt over £60 til bortimot £100 i uken. 
Når det gjelder konsumprisnivået er 
det en del lavere enn i Norge, men det 
er langt fra gratis å bo i England.

Det er likevel gode grunner til å reise. 
University of Essex regnes som et av 
Storbritannias beste universiteter. 
I den siste universitetsrankingen 
oppnådde universitet toppkarakter og 
ble med det rangert som nummer fire 
i Storbritannia, foran både Cambridge 
og Oxford. Department of Economics 
f ikk toppkarakter i de ferskeste 
britiske kvalitetsmålingene både innen 
forskning og for undervisning. Om 
du ønsker å prøve noe annet enn 
Universitetet i Oslo er University of 
Essex et godt alternativ.

T i l  n e s t e  å r  k o m m e r  n y e 
utvekslingsstudenter fra Blindern til å 
innta et av Englands beste universiteter. 
Kanskje du blir en av dem?

 Albert Sloman Library
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Anna Brander

Det er flere veier som fører til Rom, og det er også flere veier å gå for å fullføre en utdannelse. Selv om en ikke 
ønsker å reise utenlands, byr vårt langstrakte land på uante muligheter for en samfunnsøkonomistudent som 
er på jakt etter litt variasjon i hverdagen.

Ikke alle kan trives i asfaltjungelen 
blant trendy kaffebarer og østland-

sdialekt, og da kan det være nyttig å 
vite om mulighetene som finnes i vårt 
eget hjemland. Hvem vet vel bedre 
enn en vordende samfunnsøkonom 
om hvilket rikt og velfungerende land 
vi bor i? Hvorfor skal man trakte etter 
skolepenger, korrupsjon, lavere lev-
estandard og sparedusj når man kan få 
boltre seg i et av verdens rikeste land? 
Løsningen for litt variasjon i studiested 
trenger dermed ikke innebære å vende 
nesa utover mot verden, men innover 
mot fjorder, fjell og brunost. Her følger 
en guide for samfunnsøkonomistu-
denter på kunnskapsjakt i Norge:

For en del av oss er Oslo det naturlige 
valget når det gjelder valg av studiested. 
I kort avstand til både Norges Bank og 
Finansdepartementet er det ingen tvil 
om at studentene i Oslo befinner seg 

midt i smørøyet. Men vi kan alle ha godt 
av å utvide horisonten, i hvert fall for 
et semester. Hvis man ønsker å studere 
samfunnsøkonomi i Norge, kan man 
velge mellom Bergen, Trondheim eller 
Tromsø, i tillegg til Oslo. Uansett om 
det er regn og gummistøvler, skinnvest 
og mokasiner eller kulde og nordlys 
som står på ønskelista får man oppleve 
en ny by med nye muligheter både 
faglig og sosialt.  

Alle universitetene har fag på høyere 
nivå, men Tromsø er det eneste stedet 
hvor de mangler et profesjonsstudium. 
Hvis man ønsker å ta et semester ved 
et annet universitet er det lettest å søke 
gjennom hospitantordningen. Ordnin-
gen har opptak to ganger i året med 
søknadsfrist rundt september/februar 
hvert år. Ved å søke gjennom denne 
ordningen får man muligheten til å 
besøke et annet universitet fordi man 

ønsker å ta fag der som ikke blir tilbudt 
ved det universitetet man tilhører. Om 
man ønsker å være hospitant må man 
søke til det fakultetet man ønsker å 
begynne ved, og legge ved en begrun-
nelse for søknaden. Denne ordningen 
åpner for muligheten til å ta spennende 
fagkombinasjoner eller ta fag som er 
mangelvare ved UiO. Fag på masternivå 
kan man søke om å få godkjent som 
valgfrie 4000-emner ved UiO når man 
returnerer etter endt utveksling. Man 
kan kun være hospitant ett semester, 
så ønsker man å være borte lenger, eller 
vil fortsette utdanningen på et annet 
universitet, må man søke som vanlig 
gjennom samordna opptak. 

Tror du samfunnsøkonomi er det 
samme uansett hvor du studerer, tar 
du grundig feil. Alle de ulike univer-
sitetene har sine spesialiteter, men 
også områder hvor de er svake. På 

Det er flere veier som fører til Rom...1
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UiO er det store muligheter til å ta 
metodefag som matematikk, statis-
tikk og økonometri, men fag som gir 
studentene praktiske ferdigheter er en 
sjeldenhet. Lite undervisning og store 
klasser gjør at man kan studere i fem 
år uten å i det hele tatt trenge å åpne 
munnen før ved avsluttende muntlig 
eksamen. UiO passer dermed best for 
en hardtarbeidende, selvdisiplinert og 
selvstendig student uten behov for noe 
særlig oppfølgning. Samfunnsøkono-
mer har ofte ambisjoner om å jobbe 
seg opp til lederstillinger både i privat 
og offentlig sektor, og i forbindelse med 
dette er fag som omhandler strategi og 
ledelse mangelvare ved UiO. Ved de 
andre universitetene i Norge er dette 
derimot ikke tilfelle.  

Både ved UiB, UiTø og NTNU er det 
flere muligheter for å kombinere sam-
funnsøkonomi med bedriftsøkono-
mi. I Bergen kan man for eksempel 
velge blant fagene ”Bedriftsstrategi og 
konkurransepolitikk” eller ”Økono-
misk teori for organisasjon og ledelse”. 
UiO mangler lignende fag som dekker 
disse emnene. Et fag som er nærmest 
obligatorisk å ta hvis man er i Bergen 
er helseøkonomi. Faget har et veldig 
godt rykte, og går for å være univer-
sitetets spesialitet innenfor økonomi. 
Helseøkonomi Bergen (HB) er et eget 
senter for økonomiske analyser av helse 
og helsetjenester og er absolutt noe man 
burde få med seg hvis man ønsker å ta et 
semester i den regnfulle byen. I tillegg 
er det tettere oppfølgning, ofte mer un-
dervisning og bedre pedagogisk tilret-

telegging for studentene. Metodefag på 
høyere nivå er det derimot dårlig med, 
så dette lønner det seg å ta andre steder 
enn i Bergen. 

Ledelse og strategi er også fag du 
kan studere hvis du reiser til Tromsø. 
Likevel er det ikke dette som går for å 
være universitetets styrke. Hvis du er 
spesielt interessert i Norges økonomi og 
fiskenæringen kan nemlig et semester 
i Tromsø være midt i blinken. Byen er 
beryktet for sitt yrende studentliv med 
et rikt utvalg av fester som er med på 
å forkorte mørketiden. Avdelingen 
for samfunnsøkonomi holder til på 
Fiskerihøyskolen. Utdanningen bærer 
preg av studiestedet og fagene er rettet 
mot fiskeriøkonomi, ressursøkonomi 
og norske økonomiske utfordringer. På 
UiTø kan man velge blant interessante 
fag som ”økosystemer, forvaltning og 
marineressurser” eller ”fiskeriøkonomi 
og økonomisk forvaltning”. Dette er 
fag som gjør deg attraktiv innenfor 
en viktig eksportnæring for Norge, og 
som gir deg mulighet til spesialisering 
på nasjonalt nivå. Utvalget av fag er ge-
nerelt lite i Tromsø, og kan dessverre til 
en viss grad oppleves som hemmende, 
spesielt på høyere nivå. 

Ved NTNU i Trondheim er det mu-
ligheter for den som ønsker å skaffe 
seg en ytterligere spesialisering i me-
todefag enn det man finner i Oslo. 
Dette gjelder spesielt økonometri. I 
tillegg til økonometri 1 og 2, eksis-
terer det nemlig fag som for eksempel 
“tidsserieøkonometri” og “mikro- og 

paneldata økonometri”. En annen 
mulighet ved NTNU er å bygge på en 
bachelorgrad i samfunnsøkonomi med 
en mastergrad i finansiell økonomi. 
Det tas kun opp 10 studenter hvert 
år, så man vil dermed være en del av 
en eksklusiv gruppe som får lære om 
blant annet prosjektfinans, beslutning-
sanalyse og selskapsfinansiering. Dette 
gir en ideell fagkombinasjon for de 
som ønsker å kombinere bedrifts- og 
samfunnsøkonomi. 

Som vi har sett byr landet vårt på det 
meste vi kan ønske oss innenfor fago-
mrådet samfunnsøkonomi. Hvis man 
ønsker spesialisering i metodefag er det 
UiO eller NTNU som gjelder, ønsker 
man å studere helseøkonomi burde 
man reise til Bergen, mens Tromsø har 
ekspertise i fiskeriøkonomi. Hvis man 
har ambisjoner om å bli toppleder kan 
det lønne seg å ta en tur på vestlan-
det for å studere samfunnsøkonomisk 
ledelse, mens en student med nese 
for økonometri burde ta turen til 
Trondheim. Hvis det er ressurser og 
forvaltning som får deg til å sitte med 
tykke bøker ved midnatt, er det verdens 
nordligste universitet du burde ta turen 
til. For de som ikke ønsker å være lenger 
unna enn en togtur med NSB fra mors 
kjøttkaker eller fars klønete omsorg er 
det altså store muligheter innenfor lan-
dets grenser. Variasjon og nye impulser 
trenger ikke å være ensbetydende med 
utlandet, og hvem kan si at ikke trøn-
derbart, utepils i sydvest eller studier på 
70 grader nord er eksotisk?

Nidarosdomen i Trondheim Bryggen i Bergen 
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Skolen ligger midt i byen rett ved 
elven. Den er ikke så enkel å få 

øye på med en gang ettersom den er 
noen kvartaler i et vanlig bylandskap. 
Skolen har ca. 7000 studenter og det er 
123 studenter på master i Economics. 
I tillegg har man enkelte kurs sammen 
med masterstudenter i Accounting & 
Finance, Global Market Economics, 
Economic History og Economics & 
Philosophy. På disse kursene går det 
noen færre.

Masterprogrammet består av fire fag: 
mikro, makro, økonometri og ett val-
gfag. Valgfagene er International Eco-
nomics, Labour Economics, Monetary 
Economics, Public Economics, Eco-
nomics of Industry, Development and 
Growth, Reform of Economic Systems, 
Capital Markets og Topics in Quantita-
tive Economic History. I mikro, makro 
og økonometri kan man velge mellom 
basic eller advanced kurs der advanced 
kursene er doktorgradskurs som har 
noe større pensum og flere forelesnin-
ger og man har bare mulighet til å ta 
ett slikt kurs. Hvis man senere vil ta 
en doktorgrad ved skolen må man ha 
ett advanced kurs. Nivået på advanced 
kursene ser ut til å være forholdsvis 
krevende. Skolen har akkurat lagt om 
master og doktorgradsprogrammet og 
har i følge “instituttbestyrer” John Sut-
ton som målsetning å konkurrere med 
de fem beste programmene i USA. Det 
betyr at inntakskriteriene har blitt noe 
strengere, og advancedkursene skal 
visstnok være noe tøffere enn tidligere.

Makrokursene er mikroorienterte, i 
den såkalte Carnegie-Mellon/Chicago/
Minnesota skolen. Makroundervis-
ningen så langt har vært dynamisk, 
generell likevekt og ser ut til å fort-
sette å være det. På presentasjonen av 
valgfaget Monetary Economics fikk 
vi opplyst at første forelesning ville 
forklare hvorfor alt vi hadde lært av 
Mundell-Flemming og det han kalte 
åpen-økonomi rammeverket var feil 
(mulig det var her Kai Leitemo kjøpte 

ølet). Resten av kurset ville forklare 
hva vi burde ha lært, mente han, som 
i og for seg er en appetittvekkende 
introduksjon til et i utgangspunktet 
knusktørt fag. Det var det tydeligvis 
flere som synes, Monetary Economics 
er et av de mest populære valgfagene 
og skal være et av områdene skolen 
er best på.

Den første måneden er det forkurs i 
matte og statistikk. Semesteremnet i 
statistikk dekker omtrent pensumet 
på statistikkurset, men inkluderer i 
tillegg noe enkel regresjonsanalyse. 
Semesteremnet i matematikk dekker 
derimot ikke mattekurset. Mattekurset 
inneholder i tillegg til pensumet fra 
semesteremnet analyse av dynamiske 
systemer i diskret og kontinuerlig 
tid, Kuhn-Tucker og noe kompleks 
analyse. Det føres bevis og utlednin-
ger som om det var på vei av moten. 
Studentene har svært ulik bakgrunn, 
fra matematikerne som synes kurset 
er pusete til økonomistudentene fra 
Oxford som ikke har optimert en funk-
sjon siden videregående. Eksamenen 
etter forkurset er imidlertid lagt opp 
slik at (nesten) ingen skal stryke. På 
Spearmint Rhino, et utested som er 
påfallende populært blant skandi-
navene her, traff jeg imidlertid en lett 
utagerende stockholmer som sluttet 
etter å ha strøket i matte. Stockholmere 
er forøvrig her, som ellers i verden, et 
lite sosiologisk eventyr.

Arbeidsmengden ser så langt ut til 
å være forholdsvis omfattende. I 
makrokurset hadde vi én uke på 
oss til å forstå oss på dynamisk 
programmering før det braket løs, 
som for meg kanskje var vel snaut. 
Det er fire mulige karakterer: fail, pass, 
merit og distinction for hvert fag og 
med noen finurlige regler får man også 
en samlet snittkarakter på hele kurset. 
Karakterene reflekterer resultatene 
i alle fagene, slik at det nytter ikke å 
gjøre det bra i ett fag hvis du gjør det 
dårlig i et annet.

Øystein Børnes Daljord

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 3 2004

London School of 
Economics1
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Vårsemesteret 2010 var jeg på 
Erasmus-utveksling ved Ludwig-

Maximilian Universitetet i München. 
Førstevalget falt på München, selv om 
Humboldt Universitet i Berlin fristet 
veldig det også. I utgangspunktet var jeg 
fast bestemt på å reise til Tyskland for 
å lære språket og kulturen bedre. Mye 
trakk i fordel for München og Ludwig 
Maximilian Universitet, fordi jeg aldri 
hadde vært i de traktene av landet før. 
Ettersom byen også er mindre enn 
Berlin, ville den kanskje ha et mer intimt 
studiemiljø og mer særpreg. Det stemte. 
Du er ikke i Tyskland, du er i Bayern. 
Stor forskjell!

Møtet med det store utland
Folk som kommer fra Nord-Tyskland 
blir til tider sett på som “utlendinger” 
i Bayern, men det betyr ikke at de ikke 
er velkomne. Noe av det kan være 
grunnet deres følelse av stolthet fra 
tiden da Bayern var et rikt og mektig 
kongedømme helt frem til 1918. En 
sterk følelse av nasjonalisme hos det 
Bayerske folket la også til rette for at 
München ble nazismens vugge. Den 
dag i dag har Bayern, som den største 
bundesrepublikken, mye innflytelse på 
tysk politikk.

For meg er det noe av det som gjør 
dem så særegne. Det at de har klart å 
vedlikeholde gamle tradisjoner på en 
sånn måte, at både unge og gamle kler 
seg i ”lederhose” og ”dindl” for å gå i 
Biergarten, drikke øl og synge sanger en 
sen sommerkveld. Byen er mye mer i sin 
helhet fra tiden før krigen enn Berlin, 
fordi den ikke ble på langt nært så hardt 
bombet. Derfor kommer du til en by 
utsmykket med jugendstilen og slottene 
kjent fra storhetstiden. Universitetet er 
også en meget gammel og velbevart 
skole fra 1826, men stammer fra et 
akademisk miljø helt tilbake til 1472. 

En fordel med utveksling i Tyskland 
er at noen steder varer semesteret fra 
april til august. Dette ga meg god tid i 
forkant av avreise til å se etter et bosted 
og få pengene fra en treig lånekasse. 
Gjennom nettsiden Immobilienscout24 
fant jeg flere potensielle boliger. Noen 
skulle derimot ha cash sendt nedover 
i depositum uten visning, noe jeg ikke 
var komfortabel med. Til slutt havnet 
jeg hos en eldre dame som leide ut et 
stort rom gjennom et middels trygt 
firma, og hvor det også var et annet 
utleid allerede. Jeg slo til bare for den 
første måneden, slik at jeg kunne lete 
videre. To uker senere traff jeg en 
middelaldrende dame på skolen, som 
lette etter ny leieboer til et rom. Det ble 
bostedet mitt resten av oppholdet.

Jeg tok fem uker språkkurs gjennom 
ASL Sprachschule, noe som hjalp meg 
å knekke språkkoden, som jeg liker å 
kalle det. For det er en kode som skal 
knekkes, så flyter det av seg selv. Tyskere 
snakker ikke slik som de skriver! Jeg 
hadde dessuten fem år med tysk fra 
tidligere av, så mye skulle bare hentes 
frem fra hukommelsen. Språkkurset var 
ikke via Universitetet, og det var synd 
for da traff jeg ingen medstudenter. Det 
anbefales å ta kurs arrangert av skolen 
uansett hvor man skal, slik at man får 
bekjente før skolestart. 

Hvordan ble så livet i det store utland? 
Tyskland er, etter min mening, landet 
som oppfant byråkrati, regler og 
punktlighet. Her gjelder det å ha passet 
og alt av dokumenter klart, om du 
skal ha så mye som et kantinekort. Og 
ingenting ordnes på ett sted, så du må 
smøre deg med tålmodighet og vente 
på tur ved neste post. Men etter en øl 
og italiensk pizza (dagligkost), så tenker 
du at det var verdt det. Jeg vil si at man 
koser seg på en helt annen måte når 

man bor utenlands. I München får du 
følelsen av å være i hjertet av Europa, og 
ingenting er langt unna. Det er spesielt. 
Og derfor er det også mye fra de sørlige 
landene som kan finnes igjen i Bayern. 
Italiensk mat er veldig vanlig, hvor 
kokken er ordentlig italiensk. Videre 
var Østerrike med Tyrol-kulturen lett å 
kjenne igjen i München og sørover mot 
Garmisch-Partenkirchen. 

Det går heller ikke an å glemme øl-
tradisjonene og Oktoberfest, som er 
den største begivenheten i løpet av året. 
Jeg fikk dessverre ikke med meg dette. 
Isteden fikk jeg med meg Frühlingfest, 
som er en miniversjon for at folk i 
München ikke skal føle at ventetiden til 
oktober er alt for lang. Der var det kun 
litervis (en Mass) med øl og et ompa-

München:
Die Stadt mit Herz1

Marianne Fiedler Rørvik
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orkester i midten. Jeg fikk absolutt 
oktoberfest stemning, men jeg må nok 
tilbake en gang for å få med meg den 
ordentlige versjonen.

Så var det studier
Jeg tok ikke fullt studie og endte med 
tre masterfag ved LMU, delvis på 
engelsk og tysk. Alle forelesningene 
mine var på engelsk. Dette var i noen 
tilfeller planlagt, mens andre emner ble 
det, ettersom andre fremmedspråklige 
var meldt opp. I forkant var det ikke 
sikkert at alle fag gikk, dersom det ble 
for få folk eller professoren ikke fant 
tid til å undervise i faget. Det var med 
andre ord litt mer uforutsigbart enn 
hva jeg var vant med fra Blindern. Og 
eksamensoppmelding? Vi ordnet dette 
den samme dagen, da vi visste hvor 
mange som dukket opp. Plutselig var 
all ”ordnung müss sein” borte.

Når det kom til seminarene, hvor 
det skulle diskuteres fag, ville tyskere 
helst snakke på tysk. Det engelske 
ordforrådet deres ligger lengre under 
nordmenn sitt, enn hva jeg først antok. 
Uansett var jeg der for å lære språk, 
så jeg prøvde så godt jeg kunne, selv 
om statistikkprogrammer kunne være 
litt vrient å lære på tysk. En ting som 
overrasket meg veldig positivt var 
hvor engasjerte foreleserne var innen 
sitt fagfelt. Mer spesifikt – da spesielt 
hvordan de viste genuin admirasjon for 
flere av forskningsområdene vi lærte 
om. Om noen av artiklene vi leste, 
kommenterte de “skulle ønske jeg hadde 
skrevet det der!” eller “dette er favoritt 
artikkelen min, den er så velskrevet og 
vakker!”.

Innen Labor Economics kunne vi ut i 
fra noen alternativer velge hva vi ville 
lære om de siste forelesningene. Valget 
falt innenfor forskning som professoren 
selv holdt på med ved CES-instituttet 
(Center for Economic Studies) innen 
arbeidsmobilitet. Det må også nevnes 
at vi lærte om familieplanlegging, 
hvor nyttekurver og “best responce 
functions” viste hvilken tilpasning av 
ekteskap eller skilsmisse som var best for 
den enkelte parten. Vi kom frem til at 
etter cirka fire og et halvt år kom paret til 
å skille seg, slik kurvene var tegnet. Alt 
kan tydeligvis modelleres! “The Rotten 
Kid Theorem”, hvor foreldres altruisme 
blir forsøkt utnyttet av barna, er også en 
morsom modell innen økonomifaget.

Jeg tok også et avansert masterfag, 
Theory of the Multinational Firm, 
hvor over halvparten av klassen var 
doktorgradsstudenter. Heldigvis fikk 
masterstudentene egen eksamen. 
Vi leste artikler som var relativt ny 
innenfor forskningsfeltet, i tillegg 
til professorens egne publikasjoner. 
Professoren klarte på finurlig vis 
alltid å få en student til å gå gjennom 
seminaroppgaven. Selv havnet jeg 
oppe på tavlen på første seminar for 
å tegne Edgeworth-bokser og forklare 
til klassen. Skummelt, men god trening 
til muntlig!

Det tredje faget mitt, Institutional 
Economics, er det faget som kanskje 
er savnet på UiO. Vi stilte spørsmål 
ved mange av antagelsene i den 
neoklassiske teorien, og jeg fikk større 
perspektiv på det jeg har lært her 
hjemme. Boken til foreleseren, som 
var pensum, belyste hvordan kultur, 
vaner og skikker har utviklet seg over 
tid og gjennom handlinger. Dette har 
gjennom historien formet måten vi 
organiserer oss som mennesker og 
økonomiske aktører, og hvorfor det fins 
så store forskjeller rundt om i verden. 
Dette har ikke alltid vært i tråd meden 
rasjonell og kostnadseffektiv måte, slik 
mange økonomer hevder. Foreleseren 
var en ensom tilhenger blant alle de 
neoklassiske økonomene ved LMU 
og skilte seg ut på mange måter. Han 
hadde sin siste eksamen med vår klasse, 
og vi feiret dette med å dra ut og ta en øl 
etter eksamen. Professoren spanderte. 

Oppholdet som var over alt for fort
Utenom studiet var jo det en nydelig 
sommer som skulle nytes i vakre 
München. Englisher Garten, som er 
en grønn lunge midt i byen, var nydelig 
med sine små elver, biergarten og 
nudister som var alt for glad i sportslige 
aktiviteter. Det ble to uker med rundt 
tretti grader og ingen airconditioning i 
gamle marmorbygninger. Likevel nøyt 
jeg hvert minutt og tok lange pauser i 
sola mellom lesingen. 17. mai feiringen 
ble arrangert av konsulatet med frokost 
og folketog i parken. Senere på kvelden 
var det en mer formell sammenkomst 
av folk med kanapeer av norsk laks og 
pølse i lompe. Et annet deilig avbrekk 
var fotball VM, hvor tyskerne benyttet 
enhver anledning til å gå ute i gatene 
etter hver seier for å tute og feire med 
øl og fest. Selv den ene professoren 

min spurte om det var mulig å flytte 
undervisningen for en fotballkamp om 
nødvendig.

I Bayern er det ikke et sted man ikke kan 
reise til med tog. LMU hadde en egen 
studentgruppe for utvekslingsstudenter 
som arrangerte turer rundt omkring 
i Bayern og Tyskland for en billig 
penge. Jeg var selv innom Salzburg, 
Brechtesgarten, Neuschwanstein 
slottet, Regensburg og Dachau blant 
annet. Garmisch-Partenkirchen var 
også noe veldig spesielt, og jeg følte 
jeg ikke kunne kommer nær nok 
alpene med sine ruvende topper. Det 
jeg savner mest ved byen er det livet 
som våkner i hete sommerkvelder, 
med happyhour drinker på den 
meksikanske baren. Deretter kunne 
en dra ut på klubblivet som ikke 
slokner før ut på morgenkvisten. Jeg 
savner så klart menneskene jeg ble 
kjent med, og hvordan de var med på 
å fylle oppholdet med mange gode 
minner. München ble sommeren 2010 
kåret av magasinet Monocle til verdens 
beste by å bo i, og jeg kan godt si meg 
enig i dette. Byen har en av Tysklands 
høyeste tetthet av politi per innbygger, 
flotte parker og sykkelveier overalt. En 
syklists drømmeby med andre ord.

Jeg hadde et veldig fint semester 
ved LMU, og følte jeg fikk mye ut av 
oppholdet mitt. For dem som vurderer 
å dra på utveksling vil jeg vil absolutt 
anbefale å følge i mine fotspor. 

Auf Wiedersehen und Prost!

Marienplatz
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Toulouse ligger i en fransk region som 
heter Midi- Pyrénées. Byen ligger 

omtrent midt mellom Atlanterhavet og 
Middelhavet, og ønsker man å komme 
seg til havet, tar det ikke mer enn rundt 
to timer hvis man har bil. Det er heller 
ikke spesielt langt til Spania, etter ett 
par timer på tog befinner man seg ved 
grensen. 

Det bor cirka 700 000 mennesker 
i Toulouse, og 110 000 av disse er 
studenter, så det er et yrende studentliv 
her! Selve byen virker overraskende 
liten, det vil si at Toulouse sentrum er 
ekstremt kompakt. Gatene er smale og 
det virker til tider litt trangt, men dette 
er en del av sjarmen til Toulouse. Byen 
kalles ”La ville rose”, fordi de fleste 
bygningene er konstruert i rød murstein. 
Man kommer seg fort gjennom byen 
dersom man holder rask gange. Det 
meste av butikker og kafeer befinner 
seg innenfor en radius på tre kilometer.

Universitetet og studiene
UT1, Université de Toulouse 1 
Sciences Sociales, tilsvarende vårt 
Samfunnsvitenskapelig fakultet, ligger 
også sentralt i Toulouse. Økonomi er et 
av de største fagene der, sammen med 
juss. De andre fakultetene befinner 
seg andre steder i byen, men ikke så 
sentralt som Sciences Sociales. Alle 
mine forelesninger finner sted i noe 
som heter La Manufacture des Tabacs. 
Det er en gammel tobakksfabrikk 
som ble bygget om for ca 10 år siden. 
Her et det fire store auditorium, en 
mengde seminarrom, et bibliotek, og 
de fleste vitenskapelige ansatte har sine 
kontorer der. I tillegg finnes det en liten 
kantine, hvor man kan kjøpe billig mat 
og drikke. 

Det økonomiske forskningsmiljøet i 
Toulouse er kjent for å holde meget 
høyt nivå, og har den senere tid fått 
flere utmerkelser for sitt økonomiske 

program. Det faglige nivået her er 
omtrent som jeg er vant med fra 
Blindern. Jeg har ikke kommet over 
noen store overraskelser, og det virker 
som om vi lærer stort sett det samme 
på Blindern som her. Dessuten viser 
det seg at de franske studentene ikke er 
så ekstremt gode i matte som jeg fikk 
høre før jeg dro. 

For å få full uttelling for mitt semester 
her, er jeg nødt til å ta seks kurs. I tillegg 
følger jeg et franskkurs som tilbys 
Erasmus-studenter. Dette fører til at 
jeg hver uke har 23 timer undervisning. 
Det kan til tider bli litt slitsomt, da man 
ikke har pause midt i forelesningen. 
Det er heller ikke pause mellom 
forelesningene, så man risikerer å få 
rimelig lange dager. Den pausen jeg 
har, er de minuttene jeg løper fra ett 
auditorium til neste. Man venner seg 
til det meste, så det går stort sett greit. I 
tillegg er forelesningene litt annerledes 

Studiebrev fra Toulouse1

Frid Fjose Berg

Etter å ha kommet meg gjennom et virvar av fransk byråkrati, nyter jeg nå livet som student i Toulouse. 

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 2 2004
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enn hva vi er vant til fra Blindern, noen 
foregår som direkte diktater og siden 
man ikke har pensumbøker utvikler 
man raskt en hurtig håndskrift. Selv 
de franske studentene har problemer 
med å notere alt, så det er ingen grunn 
til fortvilelse. De fleste er snille og lar 
oss kopiere deres notater, og de hjelper 
oss når vi ikke skjønner hva som blir 
sagt i forelesning. Jeg har opplevd at 
de som sitter bak meg prikker meg på 
skulderen når jeg har skrevet noe galt. 

De aller fleste foreleserne er flinke, og 
det gjør det jo enklere å følge med. Selv 
om det faglige nivået ikke er for høyt, er 
det en stor utfordring å studere her, og 
det kommer selvfølgelig av språket. Selv 
om jeg har lært fransk i mange år, føles 
det likevel ikke tilstrekkelig. Det er en 
del ting jeg ikke forstår, og det hender 
at jeg går glipp av ting uten en gang 
å legge merke til det. Selv om det er 
utenlandske studenter her som forstår 
mindre enn meg, vil jeg anbefale norske 
studenter til å lære så mye fransk som 
mulig før de starter på universitetet 
her. Forelesningen er selvfølgelig mer 
spennende når man skjønner hva som 
blir sagt! Lånekassen gir 15 000 kroner 
i stipend for en måneds språkkurs før 
semesteret begynner, og det er det 
ingen grunn til ikke å benytte seg av.

Erasmus-studenter
På mitt semester er det ca 40 Erasmus-
studenter. De fleste er fra Vest-Europa, 
og vi er seks fra Skandinavia. Det er 
mange morsomme mennesker, og man 
finner alltid noen å tilbringe tid med 
hvis man kjeder seg en kveld. Miljøet 
er stort og inkluderende, og de mange 
utestedene vet å utnytte de øl- og 
vintørste utvekslingsstudentene, så flere 
kvelder i uken arrangeres det Erasmus-
kvelder med billig drikke.

Det gode liv…
Toulouse har mye å by på når det gjelder 
natteliv og kultur. Hver søndag kveld er 
vi på et jazzsted som heter L’ambassade 
hvor det spilles live jazz. Bandene er 
forskjellige hver gang, men som oftest 
er det unge og fremadstormende 
musikere fra området. Ellers er det en 
mengde utesteder, alt fra Latino/Salsa 
klubber til stille, rolige kafeer, man 
finner noe for enhver smak. 

Det er flere matmarkeder i Toulouse. 
Noen er under tak, og er åpne seks 
dager i uka. Andre befinner seg på 
åpne plasser, og disse er åpne kun 
på søndager. Her finner man billig 
frukt, grønnsaker, brød, kjøtt, fisk og 
ost. I tillegg er det ofte musikere som 
spiller, det er fullt av blide mennesker, 
så stemningen er super. Hvis solen 
skinner og det er varmt, er det som en 
mirakelkur for en sliten søndagssjel!

Bolig og Byråkrati
Når det gjelder bolig, kan Toulouse 
by på enkelte problemer. Når det er så 
mange studenter, blir boligmarkedet 
noe presset. De f leste Erasmus-
studentene bor i studentboliger som 
er veldig billige, men ikke spesielt 
hyggelige. Det finnes ikke kjøkken i 
disse boligene, så man er nødt til å spise 
alle måltider i universitetskantina. Men 
ønsker man å bo billig, er det et godt 
alternativ. 

Man kan også leie leiligheter enten 
privat eller gjennom utleiebyråer. Det 
enkleste er å leie privat, for leier man 
gjennom byrå kan man vente seg en lang 
prosess med papirarbeid. Her kan det 
franske byråkratiet virke overveldende 
stort, så det lønner seg å beregne litt 
ekstra tid hvis man ønsker å leie en 
leilighet. Noen Erasmusstudenter har 

enkelt funnet en leilighet, mens andre, 
meg selv inkludert, har hatt diverse 
problemer. 

Det er generelt mye papirarbeid man 
må gjennom for å installere seg i 
Frankrike. Når man heller ikke snakker 
språket flytende, er det mange ting som 
blir litt vanskelig. Det er blant annet 
mange utenlandske studenter som 
har hatt store problemer med å åpne 
bankkonto. Argumentene fra bankene 
har vært mange, men det morsomste 
er følgende: En tysk venninne av meg 
skulle åpne konto, men hadde ikke 
med seg passet sitt. Banken godtok 
ikke andre former for legitimasjon, for 
i disse stod det ikke skrevet at Tyskland 
var medlem av EU, og så lenge hun ikke 
kunne bevise det, kunne hun ikke få 
konto der!

Et godt valg
Det er helt klart at de gode opplevelsene 
her veier opp for de negative, og nå 
begynner det å gå mot vår, så jeg er 
ekstremt fornøyd med at jeg har dratt 
hit. Har man lyst, er det en mengde 
steder man kan besøke i området, 
og det bugner over av god vin og 
mat. Så vi lever godt! Man bør bare 
være forberedt på en del praktiske 
problemer, men disse klarer man 
alltid å løse. Særlig med god hjelp fra 
vennlige mennesker rundt omkring. 
Takk til Bente Kraabøl på Økonomisk 
institutt, som aldri viste tegn til å være 
lei av meg, selv om jeg sendte e-post 
til henne annenhver dag i to uker. Hun 
bare beroliget meg med at alt ordner 
seg til slutt, og at det lureste jeg kunne 
gjøre var å drikke mye vin.
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Som student ved Universitetet i Oslo 
er det nærmest et ubegrenset antall 

utvekslingsavtaler å benytte seg av. Nor-
dplus- og Erasmusavtalene gjør mu-
lighetene mange i Norden og Europa, 
mens de generelle bilaterale avtalene 
åpner dørene til resten av verden. Nor-
ske studenter får bra finansiering fra 
Lånekassen, og fremtidige arbeidsgivere 
verdsetter som oftest kandidater med 
utenlandsopphold på CVen. Det evige 
mantraet om at verden globaliseres i 
et stadig raskere tempo stemmer, og 
i økonomien blir dermed rammebet-
ingelsene i økende grad satt utenfor 
landets grenser. Et utenlandsopphold er 
derfor et smart supplement til studiene i 
Norge og noe de fleste studenter seriøst 
bør vurdere, være seg på bachelor- eller 
masternivå, eller begge deler.

Kina er kanskje det landet som for tiden 
påvirker rammebetingelsene mest. Med 

en økonomi snart på størrelse med 
Tysklands, og voksende med rundt 
10 prosent i året, er Kina på vei til å 
snu den økonomiske verdensordenen 
på hodet. Kina er i løpet av få år blitt 
verdens fabrikk, og konsumenter i hele 
den vestlige verden nyter godt av bil-
lige produkter produsert i dette landet. 
Samtidig har Kina blitt en av verdens 
største råvareimportører, og vært en 
viktig bidragsyter til stigende oljepriser. 
Legger man til de store mulighetene 
som åpner seg på det enorme kinesiske 
innenlandsmarkedet, sier det seg selv at 
kinakompetanse er svært verdifullt og 
ikke minst uhyre spennende å tilegne 
seg.

Det var disse momentene som trigget 
meg da jeg tidligere i vinter jobbet hardt 
for å få et utvekslingsopphold i Kina. 
Økonomisk institutt ved Universitetet i 
Oslo og Department of Economics ved 

Fudan Universitetet har i flere år hatt et 
nært samarbeid, der studenter fra Kina 
har kommet til Oslo for å ta den toårige 
mastergraden i miljø og utvikling. In-
ntil nylig har denne avtalen vært en 
enveis utvekslingsavtale, uten åpning 
for norske studenter til å reise motsatt 
vei. Jeg mente det i aller høyeste grad 
var i Økonomisk institutt sin interesse 
å gi sine studenter denne muligheten 
og allierte meg derfor med kinakjenner 
og Økonomisk institutts kontaktperson 
for Fudan Universitetet, Olav Bjerkholt. 
Gjennom en rekke e-poster frem og 
tilbake mellom Oslo og Shanghai, fikk 
jeg til slutt den utvekslingsstatusen jeg 
ønsket, og de formelle dokumentene 
og stemplene som er så viktige i Kina. 
Avtalen mellom Oslo og Fudan har i 
løpet av høsten blitt utvidet, og Fudan 
Universitetet er fra neste år innstilt på å 
motta inntil 4 studenter fra Økonomisk 
institutt i Oslo. 

Mens nettene har blitt lengre, og kulda for lengst har satt inn, har jeg de tre siste månedene hatt gleden av 
å være utvekslingsstudent ved Fudan Universitetet i Shanghai. Jeg er den første utvekslingsstudenten som 
reiser hit fra Økonomisk institutt i Oslo, og forhåpentligvis ikke den siste.

Martin Sommerseth Jaer

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 4 2006

Et semester ved Fudan Universitetet i Shanghai1
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Et liberalt universitet
Fudan Universitetet regnes som Kinas 
tredje beste, og er et av de få univer-
sitetene direkte underlagt sentralad-
ministrasjonen i Beijing. Universitetet 
har tradisjonelt gått for å være Kinas 
mest liberale universitet, og kanskje 
nettopp derfor er universitetet spesielt 
kjent for de samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske fagene. Universitetet har 
cirka 25 000 studenter fra hele Kina, 
i tillegg til rundt 1500 utenlandske 
studenter. Campus ligger et lite stykke 
utenfor de mest sentrale delene av 
Shanghai, men ikke så langt at det blir 
noe problem. I en travel og forurenset 
metropol som Shanghai er, kan det 
være deilig å sykle rundt på univer-
sitets grønne og trivelige omgivelser. 
Noe man da vil se, er en stor statue av 
Mao Zedong som troner stolt foran 
hovedinngangen til campusområdet, og 
som minner en på at man er i Kina. To 
nybygde høyhus i bakgrunnen forteller 
at det er et Kina i utvikling. Høyhusene 
ble forøvrig oppført på bare 10 måneder 
i forbindelse med hundreårsfeiringen 
til universitetet i 2005, og er på mange 
måter et symptom på en av sidene ved 
dagens Kina: lynraske beslutninger 
etterfulgt av hastverk, og med dårlig 
kvalitet og lite gjennomtenkte løsninger 
som resultat. 

Selv om Fudan Universitetet satser 
sterkt på å tiltrekke seg utenlandske 
studenter, er det begrenset med rel-
evante fag undervist på engelsk. Fagene 
som finnes er som oftest undervist av 
utenlandske professorer og om temaer 
som har lite eller ingenting med Kina 
å gjøre. Som utvekslingsstudent bør 

man derfor ikke ha alt for store for-
ventninger til det faglige. Utbytte ved 
å være her ligger nok derfor mest i 
å oppleve et Kina i rask endring, bli 
kjent med kinesere, lære kinesisk, og 
sette seg på egenhånd inn i en del av 
problemstillingene som omkapsler det 
moderne Kina. Som masterstudent har 
jeg kunnet benytte en del av tiden min 
her til å skrive deler av min masterop-
pgave, som naturlig nok omhandler et 
kinatema. Med utvekslingsstudentsta-
tusen i lommen, har jeg blitt tatt godt i 
mot av professorene ved Department of 
Economics her borte, og fått god hjelp 
og verdifulle tilbakemeldinger. I tillegg 
til masteroppgaveskrivingen følger jeg 
et kurs i kinesisk politikk som holdes 
ved det Nordiske Senteret her borte. På 
denne måten tilfredsstiller jeg nesten 
kravet om 30 studiepoeng.

Et land av kontraster
Det å bo i Shanghai i 2006 føler jeg 
nesten er historisk. Shanghai er midt i 
episentret av den kinesiske økonomiske 
utviklingen, og endringene skjer i en 
enorm hastighet. Byen er på mange 
måter på vei til å ta tilbake sin rolle som 
Asias Paris, med uteliv og kulinariske 
opplevelser i verdensklasse. På noen 

av byens hippeste utesteder, slik som 
Bar Rouge, sprettes champagneflaskene 
i takt med musikken, samtidig som 
bartenderne bokstavelig talt setter 
bardisken i fyr og flamme. Det lukter 
kanskje litt av dekadens, noe som er 
bekymringsverdig, men fantastisk gøy 
å være en del av.  Utenfor nattklubben 
blir man ofte møtt av tiggende mødre 
som bærer rundt på sine små barn. 
Champagnesmaken gir da en litt ekkel 
bismak, og man forstår skjevheten ved 
det kinesiske vekstmirakel.

Etter de fire kardinalprinsippene som 
kommunistpartiet ideologisk sett skal 
styre etter, finner man blant annet at 
proletariatets diktatur skal oppret-
tholdes og at landet skal styres langs den 
sosialistiske sti. Hvordan dette i praksis 
gjennomføres er vanskelig å si. Kon-
trastene i Kina, det være seg mellom 
sentrum og periferi, eller rik og fattig er 
sterkt voksende. At fattige bønder ikke 
har råd til legebehandling og skolegang, 
passer dårlig med det sosialistiske grun-
nprinsippet om likhet. På mange måter 
kan det virke som den eneste ideologien 
som styrer landet er økonomisk vekst. 
”Noen må bli rik først”, proklamerte 
Deng Xiaoping, og sa; ”det spiller ingen 
rolle hvilken farge katten har, så lenge 
den fanger mus”. Dette har på mange 
måter vært kjøreretningen til Kina 
siden 1980; en pragmatisk, resultato-
rientert politikk der det eneste målet 
er økonomisk vekst. Og selv om det 
er mye ved Kina som det er grunn til 
å stille spørsmålstegn ved; graden av 
misligholdte lån, overinvesteringer, 
sosial uro, manglende respekt for men-
neskerettigheter og ikke minst gedigne 
miljøproblemer, er det kinesiske 
vekstmirakelet ekte og setter sitt preg 
på hele Kina. Og så lenge landet ruster 
seg til OL i Beijing i 2008 og verden-
sutstilingen i Shanghai i 2010, er det 
lite som tilsier en umiddelbar stopp i 
denne veksten. 

Hva venter du på?
Som en utvekslingsstudent ved Fu-
dan Universitetet i Shanghai får man 
orkesterplass til omveltningene Kina 
gjennomgår. Som alle utvekslingsop-
phold er det en opplevelse for livet, og 
en klar kontrast til de regntunge høstda-
gene på Blindern. Jeg har hatt noen 
flotte måneder her borte og anbefaler 
alle å gå til samme skritt og reise hit. 
Det er bare å hoppe i det!

En statue av “den store leder”, Mao Zedong, på campus

Shanghai er midt i 

episentret av den kinesiske 

økonomiske utviklingen, og 

endringene skjer i en enorm 

hastighet

“
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Beslutningen om å være utvekslingss-
tudent kom som en impuls i sep-

tember i fjor (2003). Jeg husker vagt 
hvordan høstkulden og oktoberregnet 
hadde gjort sin første inntreden, og 
hvordan tanken om atter en norsk 
vinter fremkalte brekninger. Og det var 
da, som en åpenbaring fra oven, jeg be-
stemte meg for å dra hit til Singapore, en 
beslutning jeg ikke har angret på siden.

Som utvekslingsstudent føler man seg 
delvis som fulltidsstudent, og delvis 
som fulltidsturist. Ettersom man er 
langt hjemmefra, og med så mange ek-
sotiske destinasjoner rett rundt hjørnet, 
er det vanskelig å kjempe iherdig med 
studiene. Med tretti grader i skyggen, 
sol og et svært fristende universitets 
svømmebasseng, blir lesesalen og stud-
ier ytterligere duellert. Mang en ukedag 
mellom forelesningene er blitt tilbrakt 
på en solseng ved universitetsbassenget. 
Mine ondskapsfulle tanker har da ofte 
gått til Norge, og jeg har undret meg 
over hvorfor jeg var den eneste i mitt 
kull som valgte å reise av sted.

Jeg er plassert på The National Uni-
versity of Singapore, det eldste, og 
ifølge mange, det beste av de fire uni-
versitetene i Singapore. Universitetet 
har rundt 30.000 studenter og brer seg 
utover et stort campusområde. Etter-
som Singapore, grunnet sitt begrensede 
landareal, ikke har stort annet enn ”hu-
man capital” å satse på, merker man lett 
hvordan utdannelse er et viktig satsn-
ingsområde. Universitetet fremstår som 
godt vedlikeholdt og med fine fasiliteter 
for den ivrige student.

Det er blitt satset sterkt på IT, og det ser 
man i første rekke ved at alle forelesere 
slavisk bruker Power Point. Dette gjør 
kanskje forelesningene litt lite dyna-
miske, men det blir allikevel en god 
struktur på stoffet og lett å organisere 
den nyervervede kunnskapen.

Jeg tar tre fag, to økonomifag, som 
omhandler den asiatiske regionen, og 
et språkfag; kinesisk (mandarin). Selv 
om økonomifagene gir mye region-
skunnskap, er nok kinesisk det faget 
jeg både har lagt mest tid inn i, og det 
faget jeg på sikt tror jeg vil ha mest 
nytte av. Det er utrolig gøy å lære et nytt 
språk, og gjennom språket lære mer om 
den kinesiske kultur. Gjennom alle de 
kinesiske tegnene man må pugge, føler 
man at man nærmest lærer å lese og 
skrive på nytt. Jeg har til nå lært rundt 
200 tegn, cirka 10 prosent av det jeg 
trenger for å kunne lese en tabloidavis, 
men likevel nok til å forstå enkle set-
ninger. Samtaler på kinesisk glir lettere 
og lettere, og jeg synes alltid det er en 
fornøyelse å snakke med taxisjåførene 
om deres respektive koner (ta men de 
tai tai bu hou kan). 

Singapore som by er velorganisert, 
ren og pen, og med trær nesten over 
alt. Den innehar en imponerende in-
frastruktur og et svært effektivt kolle-
ktivsystem som setter Oslo Sporveier i 
skammekroken. Dessverre er mye av 
Singapores imperiale arv blitt byttet ut 
med betong og glasspalasser. Selv om 
skyskrapere og høyhus kan ha både noe 
majestetisk og monumentalt over seg, 
har ikke  Singapore klart å gjenskape 
den ”wow-følelsen” man for eksempel 
finner i Hong Kong eller i Shanghai. 
Byen blir til tider så velorganisert og 
ren at det beveger seg mot det sterile 
og lite autentiske. Alt er litt for plastisk 
fantastisk, og man savner nedslitte 
områder, der inntrykk og opplevelser 
ikke er prefabrikkert.

Det rene og det pene og det velorgani-
serte kan ses på i en større sammen-
heng og gjenspeiler Singapore rent 
samfunnsmessig. Da Singapore fikk 
sin uavhengighet fra Malaysia i 1965, 
var øya fattig og underutviklet, og slet 
med høy arbeidsledighet og sosial uro. 
Folk flest bodde i shabby kampungs, 
og gatebildet og byen generelt kunne 
vært en hvilken som helst fattigslig by 
i Sørøst Asia. Gjennom People’s Action 
Party, styrte landets statsminister Lee 
Kyan Yew Singapore inn på en økono-
misk sett langt sunnere bane. Lee forble 
statsminister helt frem til 1990.

Gjennom en såkalt eksportorientert 
industrialiseringsstrategi, tiltrakk Sin-
gapore seg usedvanlig mye utenlandske 
investeringer. Landet utviklet seg gjen-
nom 70- og 80- tallet til å bli en regional 
hub for multinasjonale selskaper. Sin-
gapore greide det så mange land i dag 
sliter med; å ta steget opp fra det fattige 
og inn i det rike selskap. Kostnaden for 
å klare dette, er slik Lee Kyan Yew selv 
har uttalt: ”We sold our souls for pros-

Langt fra slafs, snø og det deprimerende norske vintermørke, har 
jeg de tre siste månedene hatt gleden av å være utvekslingsstudent i 
Singapore. 15 000 km fra SV-blokken, og med en litt annen hverdag 
enn det Blinderntilværelsen har å by på.

Martin Sommerseth Jaer

Helgene tilbringes i 
Singapore med obligatorisk 
clubbing, eller så reiser man 
til Malaysia eller Indonesia

Et semester i Singapore1

“

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 2 2004
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perity”. Idéen var at økonomisk vekst og 
politisk frihet ikke kunne la seg forene. 
Singapore utviklet seg derfor med The 
People’s Action Party i spissen til å bli 
en semi-autoritær nasjon, med i praksis 
kun ett parti å stemme på. Ytringsfrihet 
og pressefrihet er begrenset. Mer konk-
ret er det ved lov forbudt å uttale seg 
negativt om styresettet, så sant man 
ikke har håndfaste beviser som støtter 
uttalelsen. Folk flest er klar over sin 
manglende frihet, men konsensus er at 
så lenge økonomien går på skinner, og 
så lenge Singaporerne kan bedrive sin 
fritidssyssel nummer en, nemlig shop-
ping, er alle fornøyd.

Den manglende friheten manifesterer 
seg også i lovverket. Singapore er kjent 
for sine til tider bisarre lover og jeg har 
utviklet min egen tre på topp: For det 
første, er oralsex strengt forbudt, så 
sant det ikke etterfølges av penetrering. 
(Ereksjonssvikt kan med andre ord 
få katastrofale følger). For det andre, 
medfører det bot, dersom man blir 
sett vandrende naken rundt i sitt eget 
hus! For det tredje, er tyggegummi 
forbudt ettersom det utgjør en trussel 
for miljøet.

Når dette er sagt, vil jeg gi Singapore 
og styresettet kreditt for både å tenke 
visjonært og for å ta upopulære beslut-
ninger, som er kjedelig for den enkelte, 
men bra for samfunnet som helhet. Et 
eksempel på dette ser vi i forbindelse 
med kvotesystemet på biler.

Utvekslingsstudentlivet i Singapore 
er meget sosialt. Jeg bor på en enorm 
studentby som ville gjort Kringsjå 
flau! Studentbyen huser rundt 3.000 
studenter, hovedsakelig internasjonale 

fra hele verden; være seg fra eksotiske 
steder som Mauritius og Burma, eller 
mer hjemlige studenter, slik som Lars 
fra Hobbøl. Da de asiatiske studentene 
ofte er travelt opptatt med å utføre sine 
Konfucianistiske plikter (der utdan-
nelse spiller en viktig rolle), blir det 
til at man henger mye med de andre 
utvekslingsstudentene. Vi er her på 
omtrent samme premisser, og ønsker 
alle å finne den kombinasjonen av stud-
ieinnsats og fritid som maksimerer vår 
nytte. (Vi har derivert mye for å komme 
frem til vår tilpasning og preferert fritid 
åtte ganger mer enn studier).

Onsdag er den store dagen ut; ladies 
night. Gratis drikke lokker jentene, og 
hordene med gutter følger selvsagt plik-
toppfyllende etter. Det er ofte vi går på 
steder, som mot en sum penger (rundt 
hundre kroner), også gir guttene ”free 
flow”: Fri flyt av alkohol i to timer. Disse 
kveldene er svært farlige for økonomer, 
etter som vi vil gjøre alt som står i vår 
makt til å få snittprisen per drink ned.

Helger tilbringes enten i Singapore, 
med obligatorisk clubbing, eller så 
reiser man til Malaysia eller Indonesia 
med AirAsia (Asias #1 lavprisselskap, 
jamfør www.airasia. com). Reisemu-

lighetene er tilnærmet ubegrenset, og 
prisene på både fly og opphold er lave.

Eksamen nærmer seg med stormskritt! 
I motsetning til i Norge, hvor leseperi-
oden brukes iherdig til å bli ajourført 
med pensum (populært kalt skipper-
tak), er det som utvekslingsstudent her 
i Singapore nesten obligatorisk å reise 
av gårde. Jeg skal derfor i perioden før 
eksamen dra på en 10 dagers tur gjen-
nom Indonesia. Når min siste eksamen 
er over i slutten av april, og mens dere 
der hjemme sitter med nerver og gruer 
dere til deres eksamener, befinner jeg 
meg i et kloster i Burma og lærer meg 
selvransakelse og sjelelig innsyn sam-
men med noen svenske nonner! Når 
dere er ferdig med eksamen, og juni-
regnet og 13 grader får dere til å glede 
dere til semesterstart, er jeg engelsk-
lærer i Chengdu i Kina. Ah, hvilken 
herlig tilværelse. Om bare alle semestre 
hadde vært som dette!

Jeg vil anbefale dere alle å søke dere til 
utlandet. Nordmenn har Lånekassen 
å leve på, og ettersom ingen steder er 
dyrere enn Norge, vil man så godt som 
alltid leve mer behagelig i utlandet. Et 
utvekslingsopphold er i seg selv både 
en akademisk og personlighetsmessig 
svært fin opplevelse, og jeg tror alle 
har godt av å komme vekk fra hjemlige 
omgivelser en gang i blant! Dessuten 
samler man minner som er gode å ha 
når man som inkontinent pensjonist 
sitter og tenker tilbake på sitt liv som 
menneske!

Jeg ønsker dere lykke til med eksamen 
og en fin sommer. 

Hei så lenge!

Det rene og det pene 
og det velorganiserte 
kan ses på i en større 

sammenheng og 
gjenspeiler Singapore 
rent samfunnsmessig

“
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For to år siden ble det åpnet for at 
Ruhrgasstudenter kunne studere 

i Berlin. For meg ble det et klart valg 
mellom Berlin, Mannheim og Kiel. 
Et valg jeg ikke angrer på. Ruhrgas-
stipendet er et lukrativt stipend som 
økonomistudenter kan søke på. Det 
formidles av Forskningsrådet, men 
man finner informasjon ved å spørre 
i 12. etasje. Er man ikke så heldig å 
få stipendet, er det muligheter som 
Erasmusstudent.

Universitetet
Økonomisk institutt har utveksling-
savtale med Humboldt Universität 
zu Berlin. Humboldt Uni. er det 
eldste og mest tradisjonsrike uni-
versitetet i Berlin. Universitetet har 

ingen campus, men ligger mer eller 
mindre spredt i sentrum av tidligere 
Øst-Berlin. Hovedbygningen har den 
flotte adressen, Unter den Linden 6.

Har man kommet til hovedbygningen 
så finner man Økonomisk fakultet, 
eller Wirtschaftwissenschaftliche 
Fakultet som det egentlig heter, ti 
minutters gange østover mot Alex-
anderplatz. Adressen er Spandauer 
Str. 1. Bygningen som rommer det 
meste som universitetet har å by på 
innen økonomi, skiller seg noe ut 
fra omgivelsene. På nabotomten har 
blant annet SAS Radisson bygget 
et topp moderne hotell, konferans-
esenter, kjøpesenter, kafeer og til og 
med et akvarium som trekker lange 

køer med turister. Alt dette nymod-
erne står i kontrast til den noe slitte 
universitetsbygningen. Men dette 
ser ut til rette seg. Den ene fløyen 
av universitetsbygget blir restaurert 
etter at det ble gravd ut parkering-
skjeller hos naboen. Hele fløyen 
sank sammen. Fakultetets bibliotek 
måtte midlertidig flytte til Alexan-
derplatz. Dermed finnes det ikke 
lesesalplasser på huset for tiden. Det 
er selvfølgelig dumt, men det er flere 
muligheter hvor en kan sitte og lese. 
Alexanderplatz eller jussen er gode 
alternativer. Drar man på jussen for å 
lese, må man legge merke til det store 
glassmaleriet fra kommunismens 
tid. Fakultetet tilbyr fag både i bed-
riftsøkonomi og samfunnsøkonomi. 

Oslo markedsfører seg som den blågrønne byen. Hvorfor dette faller mer i smak blant tyskere, enn hos elegante 
italienske damer med håndsydde Gucci hansker, har Erling Fossen forklart med at her finner tyskerne igjen 
Urgermania. Berlin har visstnok flere kanaler enn Amsterdam, flere bruer enn Venezia og skal være den 
grønneste hovedstaden i Europa. Berlin skulle med andre ord være duket for en osloborger som søker et 
moderne Germania.

Jørgen Bækken

Berlin, du bist so wunderbar!1
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Som utvekslingsstudent står man fritt 
til å velge kurs på alle nivåer. Alle 
kursene på lavere grad undervises 
på tysk, mens på høyere grad er det 
mange som går på engelsk, sånn at 
man har litt å velge blant.

Faglig sett er fakultetet sterkest på 
makroøkonomi og økonometri. Hver 
enkelt professor står veldig fritt til å 
utforme kursene som hun selv ønsker. 
Inntrykket er at kvaliteten varierer 
veldig mellom de ulike kursene. Man 
har også muligheten til å ta en såkalt 
MEMS-grad (Masters Program in 
Economics and Management Science) 
ved fakultetet. Dette er egentlig en 
toårig mastergrad, men en kan få god-
kjent et år med fag fra Oslo. På denne 
måten vil man da kunne få én grad fra 
Tyskland og én fra Norge. Teoretisk 
skal det være mulig å gjennomføre de 
fagene som kreves i løpet av ett år, men 
dette er nok noe ambisiøst. Generelt 
er det mange utvekslingsstudenter 
ved Humboldt. Dette gjelder også 
økonomifagene, men de fleste går nok 
på MEMS. 

Miljøet bærer preg av at det undervis-
es i bedriftsøkonomi. Blåskjortefak-
toren er høyere her enn på Blindern. 
Hver forelesning er en dobbeltime 
som går sammenhengende uten 
pause. Antallet studenter på kursene 
varierer fra omtrent femti til noen 
hundre. Studieåret i Tyskland er delt 
inn i vinter- og sommersemestre. 
Vintersemesteret begynner siste del 
av oktober med eksamener i februar. 
Sommersemesteret begynner i april 
og har eksamener i slutten av juli. Så 
om en tenker på å reise for et semester 
er det sommersemesteret som gjelder.

Byen
Etter at både SAS Braathens og Nor-
wegian startet med direkteflygninger 
fra Oslo, kan man være i Berlin på 
halvannen time. Berlin har tre fly-
plasser og alle ligger lett tilgjengelig 
med kollektivtransport. Og har man 
betalt semesteravgiften, så slipper 
en også å løse billett. Det er nemlig 
obligatorisk semesterkort på «spor-
veiene» i semesteravgiften. 

Berlin er kontrastenes by. Her finner 
man en ting et sted og rundt neste 
hjørne ligger det motsatte. Her har 
man muligheten som student, å leve 
og bo sentralt i en metropol. Til tross 
for byens størrelse er byen veldig 
avslappet.

Byen er stor i utstrekning men 
befolkningstettheten er ikke veldig 
høy. Dette gir rom til mange parker 
og kanaler. Det er vanskelig å definere 
hva som egentlig er sentrum i Berlin. 
Byen har vært delt i to i mange år 
og berlinere føler større tilknytning 
til bydeler enn til byen som helhet, 
som gjør at hver bydel blir veldig 
selvstendig. Selv beveget jeg meg stort 
sett bare i tre bydeler i løpet av det året 
jeg bodde der.

Boligmarkedet er veldig vennlig 
i forhold til Oslo. Prisene ligger 
mye lavere. Har man den samme 
betalingsvilligheten som i Oslo, så får 
man meget pene leiligheter. Ellers er 
det lett å finne bokollektiver gjennom 
internett. Universitetets boligdivisjon 
er relativt likt som det er i Oslo, ikke 
veldig bra.

Ambisjonsnivået t i l  den ”nye” 
hovedstaden har vært høyt. Berlin 
skulle/skal bli et økonomisk og 
kulturelt knutepunkt mellom øst og 
vest i Europa. 

Det har blitt satset enormt med penger 
til gjenoppbygging. Selv om det er 
fortsatt er mye byggeaktivitet i byen, 
så er det visstnok ingenting i forhold 
til hvordan det var for bare noen år 
siden. Man håpte at denne satsingen på 
Berlin skulle dra med seg næringsliv 
og nye arbeidsplasser. Visjonen var at 
Berlin skulle være Europas kulturelle 
og økonomiske hovedstad. I dag ser 
det ut til at byen er nærmere kulturell 
hovedstad enn økonomisk. Men med 
østutvidelsen av EU, er kanskje Berlins 
posisjon styrket.

Kulturelt sett er byen helt fantastisk. 
På grunn av den historiske todelingen 
finnes det nesten dobbelt opp av det 
meste i Berlin. Men når det gjelder 
symfoniorkestre og operaer har de 
likegodt flesket til og bygget tre. 
Nattelivet er det ingen ting å utsette 
på heller. Berlin har ingen stengetid. 
Det er selvfølgelig noe skummelt 
for en nordmann som er vant med 
overformynderi, men man blir fort 
vant til det. Og røykelov, det har de vel 
egentlig ikke hørt om i Berlin.

     Berlin er 

kontrastenes by. 

Her finner man én ting et 

sted og rundt neste hjørne 

ligger det motsatte

“
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“Man gråter to ganger mens man 
er i Mannheim. En gang når man 

kommer og en gang når man drar”. 
Slik lyder et ordtak fra denne sørtyske 
byen med 320 000 innbyggere som 
ligger mellom elvene Rhinen og Neckar. 
Undertegnede kan i hvert fall avkrefte at 
den første delen av sitatet stemmer. For 
selv om Mannheim kanskje ikke er den 
vakreste og mest spektakulære byen, så 
har den likevel sitt særpreg. 

Byen har historisk sett vært et senter for 
industri og teknologisk utvikling (Carl 
Benz rullet for eksempel rundt med 
verdens første bil her i 1886), og dette 
var hovedårsaken til at byen nærmest 
ble totalt tilintetgjort av et flyangrep 
under annen verdenskrig. Sentrum 
har siden den gang blitt gjenoppbygd 
i samme stil, med 144 kvartaler og 
helt rette gater. I enden ligger det 
karakteristiske Mannheim slott som 
er verdens nest største barokkslott, og 
som får Henrik Ibsens gate 1 til å virke 
ganske stusselig i forhold. 

Selv om slottet i dag utgjør hoveddelen 
av Universitetet i Mannheim (UiM), 
holder økonomistudentene til i et 
nyere bygg rett ved siden av. Etter 
undertegnedes  er far ing holder 
forelesningene et meget høyt nivå. 
Ettersom et flertall av fagene går på 
tysk, kan man imidlertid ende opp 
med noe begrensede valgmuligheter. 
Samtidig er det andre fordeler (?): For 
det første er fagene her mindre (gjerne 
3-8 studiepoeng), slik at man selv på ett 

semester har mulighetene til å prøve litt 
av hvert. For det andre er universitetet 
kjent for å i større grad koble økonomi 
med andre fagområder. Man har for 
eksempel gode muligheter for å få med 
seg en del økonomisk historie mens 
man er her. Verdt å merke seg er det 
også at studentene i tyskspråklige land, 
til min store forskrekkelse, avslutter 
hver forelesning med å slå knokene i 
bordet som en hyllest til foreleseren.

Dersom man skulle ønske å friske opp 
tyskkunnskapene, er det også gode 
muligheter for det. Hvert semester 
arrangeres henholdsvis ”Summer 
Academy” og ”Winter Academy” for de 
internasjonale studentene som melder 
seg på. Programmet varer i 4-5 uker og 
inneholder et intensivkurs i tysk, fester, 
arrangementer og turer til blant annet 
Frankfurt og Heidelberg. Dette er ikke 
bare en unik mulighet til å bli kjent med 
andre internasjonale studenter. Det 
er også økonomisk gunstig ettersom 
Lånekassen med sitt språkstipend 
sørger for at man ender opp med ca 10 
000 kroner i netto fortjeneste dersom 
man deltar. Forøvrig arrangeres det 
også språkkurs gjennom det ordinære 
semesteret, for de som vil lære enda 
mer tysk.

Dersom du leker med tanken om å dra 
sørover er det flere kanaler som kan føre 
deg fra UiO til Universitetet i Mannheim. 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
har for eksempel en Erasmusavtale med 
UiM på bachelornivå. For studenter 

med Ruhrgasstipend bør Mannheim 
også kunne være et godt alternativ. 
Fordelen med UiM i forhold til andre 
skoler i Tyskland er at semesteret 
begynner tidligere, slik at du faktisk 
blir ferdig før juli. I tillegg har det 
internasjonale  kontoret  mange 
studentboliger i området rundt sentrum 
av byen. Takket være den karakteristiske 
trikken, er disse ikke mange minutter 
unna verken universitetet, kneipene 
eller togstasjonen. Reisen hjem til 
Norge er heller ikke noe problem. 
Med Ryanair fra Frankfurt-Hahn eller 
SAS fra Frankfurt, er det verken dyrt 
eller vanskelig å ta seg en tur hjem. 
Og skulle du ønske å dra andre steder, 
er ikke Frankrike og Sveits mer enn 
henholdsvis én time og to timer unna 
med toget.

Over halvparten av universitetets 
11 500 studenter går på økonomi og 
administrasjon eller samfunnsøkonomi, 
noe som reflekterer at det er disse 
fagområdene universitetet er mest kjent 
for. I 2004 ble UiM kåret til Tysklands 
beste høyskole av 600 tyske firmaer, 
mens ukeavisen Die Zeit beskrev 
Mannheim som Tysklands svar på 
Harvard. Selv om dette må sies å være 
en stor overdrivelse når det gjelder 
internasjonal anerkjennelse, så er det 
likevel ingen tvil om at skolen har et 
godt rykte i Tyskland. 

Det er derfor mange gode grunner til å 
velge Universitetet i Mannheim dersom 
du har tenkt deg utenlands.

Tord Kopland Eid

Universitetet i Mannheim - Tysklands svar på Harvard?1
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Når det snakkes om California, 
er vel det det første som faller 

dere inn hjemme i Norge om dagen. 
Actionskuespilleren som i løpet av 
noen knappe uker har gjort politiker av 
seg, og som – når dette skrives – snart 
skal ta kontroll over den femte største 
økonomien i verden.

Mange lurer på hvordan det vil gå, og 
jeg er altså blant dem som får oppleve 
det på nært hold. Og man trenger 
ikke studere økonomi på Berkeley for 
å forstå at selv ”The Terminator” kan 
få problemer med å innfri løftene om 
kraftige skattekutt, mer penger til en 
masse gode formål og samtidig få has 
på Californias budsjettkrise…

Underholdende bør det likevel bli, og 
jeg skal ikke legge skjul på at det blir 
artig å kunne si at jeg har hatt Arnold 
Schwarzenegger som guvernør når jeg 
vender tilbake til Norge og Blindern til 
sommeren.

Før den tid er lite sikkert, annet at 
jeg med tilnærmet sannsynlighet 1 
vil bruke svært mye tid på studier. 
Berkeley er rangert som et av de tre 
beste universitetene i USA, som vel også 
betyr topp tre i verden. Hvordan man 
lager en slik rangering, og om den er 
pålitelig, er et godt spørsmål. Etter å ha 
vært her i to måneder har jeg ikke veldig 
klare svar. Akkurat som på Blindern 
er det både gode og mindre gode 
forelesere her. Den største forskjellen 
er egentlig arbeidsformen. Vi har 
hele tiden obligatoriske innleveringer, 
som er med på å danne grunnlag for 
karakteren, og i noen kurs gis det også 
karakter for muntlig aktivitet. For meg 
som er vant med å jobbe et helt semester 
bare med den avsluttende eksamen i 
sikte, er dette uvant. På den annen side 
er det ikke så ulikt hvordan hverdagen 
var på videregående. 

Uansett medfører studieopplegget 
her borte at arbeidsmengden blir 
meget omfattende, ikke minst siden 
pensumlistene i utgangspunktet er 
fyldige nok. Husker jeg ble ganske 
overrasket den første lørdagen i 

semesteret her borte, da det var fullt 
av folk på lesesalen klokken 11 om 
kvelden. Nå hender det rett som det er 
at jeg sitter der selv på den tiden. Ikke 
minst de siste ukene har vært intensive, 
da jeg akkurat har vært gjennom såkalte 
midterms – eksamener midtveis i 
semesteret. 

En annen stor forskjell er selvfølgelig at 
nivået blant studentene er veldig høyt. 
Det skyldes til dels at det – naturlig nok 
– er vanskelig å komme inn, men også 
at det ikke er noen egen mastergrad i 
økonomi ved dette universitetet, folk 
begynner rett på en femårig Ph.D-grad 
etter at de har tatt bachelorgraden. Og 
få setter i gang med noe slikt uten å være 
godt motivert.

Samtidig er det selvfølgelig ekstra 
inspirerende å studere ved et institutt 
der en rekke av professorene er i 
verdenstoppen. Det er for eksempel 
tre nålevende nobelprisvinnere i 
økonomi her (Akerlof, McFadden og 
Debreu), og dessuten en rekke kjente 
lærebokforfattere som Varian (mikro), 
De Long (makro grunnfag), Jones 
(vekst mellomfag), Romer (makro 
videregående) og Obstfeld (makro 
åpne).

Men litt annet enn studier blir det da tid 
til. Ikke minst har jeg vært veldig heldig 
med stedet der jeg bor, et studenthjem 
kalt International House. Som navnet 
indikerer, her bor det folk fra alle 
himmelretninger. Vi er til sammen 
rundt 600 studenter fra mer enn 80 
land. I et slikt miljø – hvor flertallet 
ikke kjenner noen andre fra før av – 
sier det seg selv at det er lett å komme 
i kontakt med nye folk. I den første 
perioden hadde jeg da også mer enn 
nok med å lære meg nye navn. Jeg er 
den eneste nordmannen her på huset, 
men det er en del svensker og dansker, 
slik at jeg kan bli forstått dersom jeg 
snakker morsmålet. Men det er jo ikke 
hovedpoenget med å studere i utlandet. 

Har også fått med meg en ekte 
amerikansk fotballkamp, mellom 
universitetslaget vårt, The Golden Bears, 

og University of Southern California 
(USC). Oppmerksomheten er litt 
annen enn rundt SiOs kamper, mot 
USC var det for eksempel over 50.000 
tilskuere. Men virkelig hysteri blir det 
visstnok først i slutten av november, 
da motstander er erkerivalen Stanford, 
som ligger sør for San Fransisco. I uken 
før den kampen skal det være skummelt 
å gå i rødt (Stanfords farge) på campus, 
og T-skjorter med påskriften Fuck 
Stanfurd, ser du rett som det er nå også.

Her forleden fikk jeg dessuten nok en 
påminnelse om at verden ikke er så stor, 
da Xuehui Han fra Blindern dukket opp 
på en av forelesningene. Vi tok noen 
av de samme kursene forrige semester, 
og prøver å ta tidsserieøkonometri nå. 
Hun ble forsinket da det tok lang tid å 
få visum fra Kina, men ettersom hun 
har tatt nok kurs i Oslo, og bare har 
oppgaven igjen, er ikke det så farlig.

Vi er her begge gjennom en avtale 
UiO har med Berkeley, noe som gjør 
at søknadsprosessen ikke er veldig 
arbeidskrevende. Tror fristen har gått ut 
dette semesteret, den pleier vanligvis å 
være i midten av september og midten 
av august. Et opphold her er absolutt å 
anbefale dersom man ønsker faglig nye 
utfordringer, men det er nok en fordel å 
ha tatt noen kurs på 3. avdeling før man 
drar. Og som antydet – hvis man vil til 
utlandet først og fremst for å oppleve 
mye utenom studiene, er kanskje ikke 
Berkeley det beste stedet.

Einar Wøien Nordbø

Studier i utlandet: Berkeley1

1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 4 2003
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1 Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i Observator nr. 2 2009

Da jeg først ble spurt om å skrive 
denne artikkelen om hvordan det 

er å studere i USA, tenkte jeg: ”Hm, 
hvem i all verden bryr seg egentlig om 
hva jeg gjør her borte?”. 
Etter å ha tenkt litt mer over det 
hele, bestemte jeg meg allikevel for 
å skrive en kort artikkel om mitt 
utvekslingsopphold ved University of 
Washington i Seattle. En kort artikkel 
om faglige og sosiale opplevelser kan 
forhåpentligvis besvare en del spørsmål 
for andre studenter som vurderer et 
utvekslingsår i USA. Sju måneder har 
gått siden jeg flyttet til ”the Pacific 
West”, og jeg skal snart flytte hjem til 
Norge. Mange opplevelser og inntrykk 
har satt seg etter å ha bodd i et annet 
land så lenge.

Mottakelsen
Etter en 12 timers flyreise, fem gin & 
tonic og null timer søvn de siste 30 

timene ankom jeg endelig flyplassen 
i Seattle: SeaTac. Jeg ante ikke hvor 
jeg skulle bo eller hvilke fag jeg skulle 
melde meg opp i. Jeg var så heldig at jeg 
hadde noen bekjente i Seattle, som kom 
og hentet meg på flyplassen. De første 
to ukene tilbrakte jeg hos dem, frem til 
jeg fant meg min egen leilighet rett ved 
Universitetet.

Om man ikke kjenner noen i byen fra 
før, så er University of Washington 
utrolig behjelpelig med å finne 
leiligheter. Det er også mulig å delta i 
et såkalt ”home stay” program, hvor 
man bor hos noe som tilnærmet kan 
kalles en vertsfamilie de første to-tre 
ukene. Mange av mine gode venner 
deltok i dette programmet, og det er et 
flott tilbud for internasjonale studenter 
som kommer til en ny by uten å helt vite 
hvordan alt fungerer. Det er også lettere 
å finne et billigere og bedre sted å bo 

dersom man begynner å lete etter å ha 
ankommet byen. Det finnes mang en 
skrekkhistorie om utvekslingsstudenter 
som valgte å finne seg et sted å bo over 
internett før de reiste.

De første to ukene var proppa med 
spennende aktiviteter og ”events”. Det var 
virkelig stelt i stand en stor mottakelse 
for alle de nye internasjonale studentene. 
Med en gjennomsnittstemperatur på 23 
grader celsius i hele september manglet 
det ikke på aktiviteter å ta seg til: 
Fotballturneringer (Ja, ekte fotball!), 
camping i fjellet, ferjeturer i fjordene 
som omkranser Seattle og mye mer.

Undervisningen
Etter å ha funnet en leilighet, blitt litt 
kjent med byen og truffet mange nye 
venner var det tid for første forelesning. 
Før denne var jeg fylt med spenning 
og litt nervøsitet. Hvordan fungerer 

Presidentvalget, spennende fagtilbud og musikkbyen Seattle er noe av det jeg har fått oppleve som 
utvekslingsstudent ved University of Washington. 

André Anundsen

The Emerald City1
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dette her? Har UiO gitt meg nok 
forkunnskaper? Vil jeg klare å henge 
med?

Undervisningsmetoden i USA er veldig 
forskjellig fra hva man er vant med 
fra Blindern. Man er under konstant 
evaluering: Hjemmelekser, prøver, 
presentasjoner, ”papers”, ”mid-terms” 
og til slutt ”finals”. I begynnelsen var jeg 
naturligvis spent på hvordan dette skulle 
gå, og hvordan i all verden jeg skulle 
klare å forandre den studieteknikken 
jeg hadde opparbeidet meg gjennom 
tre år på Blindern. Det er overraskende 
hvor fort vi mennesker klarer å omstille 
oss, og nå synes jeg det er utrolig deilig 
å spre risikoen litt ut over semesteret. 
Om du er lei av at hele karakteren din 
baseres på en eksamen på slutten av 
semesteret, så er dette definitivt en 
evalueringsform du kommer til å være 
tilfreds med.

Fagtilbudet i USA er spennende, 
bredere og annerledes. Selvfølgelig 
tilbys alle de vanlige fagene i mikro, 
makro og økonometri, men det er 
også muligheter for å studere fag som 
”Financial Crises” og ”Economic 
Transformation of Russia and Eastern 
Europe”, for å nevne noen av kursene 
som tilbys. Fagene og undervisningen 
har vært utrolig spennende, utfordrende 
og motiverende. Det er veldig moro å 
bruke økonomiske teorier direkte på 
relevante spørsmål, og ikke bare sitte 
å derivere uten å helt vite hva man 
egentlig vil.

Etter å ha oppvokst med janteloven 
nærmest som en bibel, tok det en liten 
stund for meg å venne meg til måten 
undervisningen legges opp på i USA. 
Om du gjør det bra på en hjemmelekse 
eller skriver en oppgave som foreleseren 
er fornøyd med, så er det store sjanser 
for at du blir utfordret til å holde en 
presentasjon for hele klassen. Dette var 
også uvant og litt rart i begynnelsen, 
men jeg er overbevist om at dette har 
ført til en god akademisk og personlig 
utvikling for min egen del.

Ikke bare faglig
Som utvekslingsstudent er jo de 
fleste også ute etter utenomfaglige 
opplevelser. De fleste av oss reiser jo 
tross alt på utveksling av flere grunner: 
Faglige, sosiale og ikke minst i et ønske 
om å forbedre sine språklige ferdigheter.

I en by som Seattle mangler det ikke 
på ting å ta seg til. Byen er utrolig 
pulserende og det finnes aktiviteter 
for alle og enhver. For kaffeelskerne, 
hva er vel bedre enn en kaffe på den 
første Starbucks-kafeen i verden? 
Digga du Bruce Lee, gå å besøk hans 
grav! Seattle er også en av verdens 
største musikkbyer, og er hjembyen til 
både Jimi Hendrix og grungekulturen, 
sistnevnte særlig representert ved 
Nirvana.

Om man får spart opp litt penger, så 
er det gode muligheter for litt lengre 
turer også. Lei en bil og kjør tre timer 
nordover, og du er i Vancouver, som er 
en fantastisk by. Kjør tre timer østover 
og du er midt i ørkenen. Washington 
har en fantastisk natur og variasjonen i 
topografien er som forskjellene mellom 
inflasjon og deflasjon.
 
Det er heller ikke vanskelig å finne 
billige innenlandske flybilletter, og 
man kan og bør jo tross alt få meg seg 
minst en ”road trip” når man er i USA. 
Selv kjørte jeg sammen med en kompis 
fra Tucson i Arizona til Las Vegas. Det 
var en fantastisk opplevelse, og Las 
Vegas var en like absurd by som jeg på 
forhånd hadde trodd. 

Det historiske valget
Et av de største og mest spennende 
øyeblikkene jeg har opplevd under mitt 
opphold i USA, var presidentvalget; 
ville det bli en gammel og gråhåret 
mann fra Arizona, eller en ung 
afroamerikansk jurist fra Illinois? På 
denne tiden hadde jeg besøk av en 
av mine kompiser fra Norge. Trofaste 
sosialdemokrater som vi begge er, 
bestemte vi oss selvfølgelig for å 
dra på demokratenes største ”event”. 

Lokalet var stappfullt av mennesker 
og stemningen var fantastisk. Da 
resultatene begynte å tikke inn sto 
jubelen i taket, og alle hoppet rundt 
og ga hverandre klemmer. Det var 
nærmest som om åtte år med krig 
endelig var over og at en nasjon igjen 
ble samlet. Dette er vel kanskje heller 
ikke så langt fra sannheten, selv om 
følelsen av samling kanskje var mindre 
i republikanernes leir.

Jeg husker godt en ung afroamerikansk 
kvinne som gren av glede over 
skuldrene på sin hvite kjæreste. Det 
var et fantastisk og rørende syn. 
Måten valgseieren ble feiret på minnet 
nærmest om feiringen av et VM-gull 
i fotball. 

Etter at Obama formelt var utnevnt 
til USA’s 44. president og den første 
av afroamerikansk herkomst, var 
gatene stappfulle av mennesker. Folk 
kjørte rundt i sine biler med Obama-
postere og tutet og feiret. Titusener 
av mennesker løp nedover gatene og 
ga klemmer til vilt fremmede. Flere 
amerikanere jeg snakket med sa at de 
aldri hadde opplevd noe lignende. Det 
var en så stor glede og spenning knyttet 
til dette. Jeg husker en amerikaner også 
sa til meg: ”Tror du kanskje at dere 
europeere vil like oss bedre nå? Tror du 
at vi endelig kan reise i Europa uten å 
være forhatt og bli sett ned på?”

Jeg håper denne artikkelen har vært 
med på å besvare noen spørsmål og 
eventuelt motivere andre studenter 
som vurderer et år ”overseas”. Personlig 
synes jeg i aller høyeste grad at det er 
verdt det, og jeg er overbevist om at det 
også har utvidet min faglige horisont 
og tyngde.  

Campus ved University of Washington.
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