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Om spåmanden fra Singapore 
Til forskel fra dem, der læser i kaffegrums, indvolde eller bare krystalkugler, stammer 
Jørgen Ørstrøm Møllers spådomme på erfaring og ikke mindst tal i alle former. Det er 
noget af en tour de force i talgymnastik, når Jørgen Ørstrøm Møller begrunder sine 
argumenter. Statistikker, grafer og økonomiske begreber flyver gennem luften, Jørgen 
Ørstrøm Møllers baggrund som økonom fornægter sig ikke. Det er dog som skarp 
analytiker og tænker, at Jørgen Ørstrøm Møller er blevet en efterspurgt oplægsholder 
rundt om på kloden.  

 

Af Charlotte Odgaard Sjælland, etnolog og formidlingsmedarbejder 

Et CV i verdensklasse 
Ved første øjekast er Jørgen Ørstrøm Møller en undseelig mand, der ikke gør meget 
væsen af sig. Bevæger man sig i stedet over i det digitale univers fremstår Jørgen 
Ørstrøm Møller absolut ikke undseelig, han har et CV, de fleste kun kan drømme om. 
Som nævnt er Jørgen Ørstrøm Møller uddannet økonom og har gjort karriere i 
Udenrigsministeriet, hvor han nåede at få ansvaret for den vestlige verden, blive 
departementschef samt ambassadør i 4 selvvalgte lande. Det sidste er eftersigende 
enhver ambassadørs drøm. Til gengæld var den danske befolknings nej til EU et stort 
nederlag for Jørgen Ørstrøm Møller, der var en af hovedarkitekterne bag den danske EU 
politik. Han kunne have smidt håndklædet i ringen, men valgte at sikre et ja gennem de 
danske forbehold i Maastricht aftalen.  

Godt begyndt er halvt fuldendt 
At Jørgen Ørstrøm Møller er en usædvanlig skarp analytiker, er hans mange bøger et 
vidne om. I hans tid i Udenrigsministeriet skrev han i en årrække nyhedsbreve, der af 
kolleger og politikere blev anset for at være endog meget præcise. Indledt af en 
underfundig vittighed, præcis som det er tilfældet når han holder oplæg rundt om i 
verden. Så har han nemlig publikum i sin hule hånd. Klar til den tour de force gennem 
økonomiske tabeller, grafer og begreber, der ligger til grund for hans knivskarpe 
analyser. 

Læs også Politikkens portræt af JørgenØrstrøm Møller fra 2005 her: 
www.oerstroemmoeller.com/photogallery/PolPortraet041205.pdf 

29. november sidste år holdt Jørgen Ørstrøm Møller oplæg hos Rambøll i Ørestaden under 
overskriften En ny tidsalder. Oplægget var en del af Dansk Byplanlaboratoriums kursus Danske 
byers Udfordringer. Uddybende artikler, slides og information kan findes på www.byplanlab.dk 

http://www.oerstroemmoeller.com/photogallery/PolPortraet041205.pdf�

