
Kjære BAHRalumni,

Etter to års opphold har vi gleden av å invitere til BAHRalumni, 
hvor tidligere og nåværende BAHRister møtes. 

Torsdag 12. januar 2023, kl. 17.30
BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Alumnisamlingen er todelt i form av en særs aktuell faglig del, 
etterfulgt av mingling med god mat og drikke utover kvelden. 

Les mer om den faglige delen og foredragsholderne på de 
neste sidene.

Vi gleder oss til å se deg! 

Thomas K. Svensen
Managing Partner

Påmelding til alumniarrangementet gjør du HER

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4341594471424251417240


Program

Kl. 17.30

Med krig i Europa, usikre tider geopolitisk og økonomisk, har vi 
hentet inn noen av landets fremste fagkapasiteter. De vil dele sine 
tanker om hva man står i nå, og hva det kan lede til globalt og 
nasjonalt, politisk og økonomisk.

Velkommen/introduksjon
Thomas K. Svensen, Managing Partner, BAHR

Den storpolitiske situasjonen
Ulf Sverdrup, Direktør, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Den økonomiske dimensjonen
Øystein Thøgersen, Rektor, professor, dr. oecon, Norges Handelshøyskole

Den militære dimensjonen/Nordområdene
Karen-Anna Eggen, Forsker, Institutt for forsvarsstudier

Om å leve med Russland inn i fremtiden
Sten Inge Jørgensen, Utenriksjournalist i Morgenbladet og forfatter med Europa og 
Tyskland som hovedfelt

Panelsamtale
Ulf Sverdrup, Øystein Thøgersen og Karen-Anna Eggen 

Ledet av Sten Inge Jørgensen

Mer om foredragsholderne på neste side.

***

Ca. kl. 19.00 > : Sosial del med bevertning og mingling



Ulf Sverdrup er direktør for NUPI. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra 
Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært professor ved Handelshøyskolen BI, og 
forskningsprofessor ved ARENA ved UiO.

Sverdrup har publisert omfattende arbeid på en rekke tema innen internasjonal 
politikk, med spesielt fokus på europeiske anliggender og norsk utenrikspolitikk. 
Han er fast bidragsyter i Dagens Næringsliv.

Sverdrup har vært Jean Monet-stipendiat ved European University Institute, 
gjesteforsker ved Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung og 
seniorrådgiver i Utenriksdepartementet. Han har også ledet regjeringsutnevnt 
utvalg som utredet langtidsperspektivene for Statens pensjonsfond utland, og 
han var sekreretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2).

Øystein Thøgersen er økonomiprofessor og har siden 2017 vært rektor ved 
Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI og dr. oecon fra NHH. Thøgersen arbeidet som 
høyskolelektor ved BI i årene 1990-1992. Etter dette har han vært knyttet til 
Norges Handelshøyskole, hvor han ble professor i samfunnsøkonomi i 2004. 

Thøgersen er mye benyttet som medlem av finanspolitiske ekspertutvalg. Han 
ledet ekspertutvalget som utredet praktiseringen av handlingsregelen, og har vært 
medlem av hovedstyret i Norges Bank. Thøgersen har også vunnet flere priser 
som beste foreleser ved NHH.

Karen-Anna Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Eggen er 
programkoordinator for IFS' forskningsprogram Security and Defence in Northern 
Europe (SNE). Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 
Eggen var en av få norske forskere (om ikke den eneste) som sa tydelig at 
invasjonen i Ukraina kom til å skje. 

Hun har tidligere jobbet ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg, 
Russland, og som rådgiver i Den norske Atlanterhavskomité, med fokus på euro-
atlantisk og russisk sikkerhetspolitikk. 

Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet med Europa og 
Tyskland som spesialfelt. Han har markert seg som en av Norges skarpeste 
kommentatorer på internasjonal politikk. 

Jørgensen er også forfatter og har tidligere bl.a. gitt ut bøkene «Vesten mister 
grepet», «Globale utfordringer», «Tyskland stiger frem», «Vi som elsker Europa -
et nytt EU for en ny tid», og nå sist «En europeisk tragedie - hvordan Vesten og 
Russland ble fiender - og kan finne sammen igjen». 

Om foredragsholderne




