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af Hanne Petersen 
Vi har nu nået oktober måned. En måned, hvor bladene falder af træerne og det til stadighed 
bliver mørkere udenfor, men også en måned, hvor de studerende her på stedet efterhånden 
igen har fundet den gængse rytme og hvor læsesale og fredagsbaren igen er fyldt. Også 
russerne synes at være faldet til. Hvorvidt det var rus-arrangementet og de hjælpsomme 
tutorer, der gjorde udslaget, kan du læse om i dette nummer, hvor russekretærerne sætter 
punktum for opstarten med en evaluering af forløbet. 
Ligeledes følger vi op på den endeløse diskussion om, hvorvidt henholdsvis 
statskundsskabsstudiet i Århus eller København tager teten indenfor det politologiske felt. Vi 
bragte i sidste nummer af Kanden en artikel om dette emne – en artikel hvis hovedvægt var 
lagt på københavnernes fordel i form af studierelevant arbejde. I denne måned har vi talt med 
studerende fra smilets by, der har fundet studiejobs med politologisk substans. Jobbene 
spænder vidt – fra det private til det offentlige. Det synes med andre ord ikke umuligt at 
blive i den jyske hovedstad uden at sætte vigtige point til i kampen om de efterhånden 
knappe stillinger i ’det virkelige liv’.  
Karakterer baner ofte vejen, når man søger studierelevant arbejde. Det er imidlertid en 
udbredt opfattelse blandt studerende, at karaktererne alene ikke rækker som tilbagemelding 
på eksamensopgaver. De fleste studerende ønsker at dygtiggøre sig og lære af deres fejl, 
hvorfor yderligere information ofte er ønsket. Dette er især et problem på grunduddannelsen, 
og på den baggrund bringer vi i denne måned en artikel om den manglende respons på 
opgaver.  
På overbygningen sker en sådan evaluering af de studerendes arbejde løbende gennem et 
seminar, hvorfor ovenstående problemstilling ikke i udpræget grad gør sig gældende her. 
Imidlertid blev der nyligt afholdt et inspirationsmøde for undervisere og studerende, hvor 
idéer og tanker om tiltag, der kan gøre overbygningen bedre, blev vendt. En reportage om de 
ønskede substantielle og formmæssige forandringer findes inde i bladet.  
De fysiske forandringer, der pt. sker indenfor på instituttet, er efterhånden nået et skridt 
videre, men som afløsning for byggestøv, brædder og håndværkere hober endeløse stabler af 
tallerkener med halvt spiste pølsehorn og snavsede kaffekrus sig op. Klagen lyder, at i takt 
med at kantinens spidsbelastning er blevet større, er de studerende også blevet mere 
svinske – en situation, der ikke er holdbar, hverken for de studerende selv eller for kantinens 
ansatte, der i realiteten ikke er ansat som afryddere. Således i nummeret en løftet pegefinger 
og et håb om snarlig bedring på den front.  
Tilbage er kun at ønske alle en fortsat god oktober måned. 
 

Roen har sænket sig…. 
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af Thomas Laursen 
 
De findes – de studierelevante job.  Men 
om de meget få tilbagemeldinger, 
Kanden har fået i sin søgen efter 
studerende med sådanne job, skyldes, at 
antallet af disse er meget få, eller om der 
er en frygt blandt studerende på IFSK 
for at opleve de legendariske 15 
minutters berømmelse, er uvist. Kanden 
mødtes med tre studerende fra IFSK, 
som kan prale af at have et af de 
sagnomspundne studierelevante job, til 
en snak om, hvordan man får et sådant 
og på et lidt højere plan, hvordan man 
egentlig skal definere et studierelevant 
job. 
 
Umiddelbart spænder deres job vidt – fra 
PLS rambøll management i det private til 
Marselisborgscentret i det offentlige og be-
liggende i den lidt mere specielle ende af 
registret et arbejde som projektkoordinator 
for et midlertidigt projekt for Århus Festuge 
for Børn og Unge.  
 
Uden en ansøgning… 
Anders Leth Nielsen læser statskundskab på 
4. år og har været ansat hos PLS rambøll 
managements surveyafdeling i godt og vel 2 
år. Oprindeligt blev han ansat som ’ind-
taster’ i et job, som mest af alt bestod af…
indtastning. Udviklingen har imidlertid be-
tydet, at arbejdsopgaverne har ændret sig en 
del, og i dag er indtastningsarbejdet i jobbet 

ret begrænset. I stedet er arbejdsopgaverne 
meget varierende med alt fra praktisk 
kontorarbejde som kopiering, pakning og 
udsendelse af breve til opgaver som at ind-
taste spørgeskemaer, databaseoprettelse, 
databaseopdatering m.m. ”Derudover læser 
jeg korrektur på spørgeskemaer og tjekker 
tabeller i rapporter,” siger Anders.  
Samtidig fremhæver han også arbejdet med 
at finde ønskede interviewpersoner til en 
undersøgelse, som noget der tager en stor 
del af hans tid: ”Eksempelvis kan det være 
svært, at finde frem til de ressourcesvage 
personer i samfundet, da de måske ikke har 
egen bopæl, telefon eller andet – men hvis 
det er dem, vi skal bruge til en under-
søgelse, så må vi jo finde dem,” siger 
Anders. I forlængelse heraf henviser han til, 
at det jo er på et troværdigt respondent-
grundlag, at PLS skal sælge sig selv.  
Anders arbejder som udgangspunkt en fast 
dag om ugen, men under udarbejdelsen af 

Drømmen lever 

Anders Leth Nielsen 
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 større projekter, kan arbejdsbelastningen 
godt være større. Kontoret, som Anders er 
tilknyttet, er ret ungt, og det giver ifølge 
Anders et rigtig godt arbejdsmiljø: ”Det at 
der er mange unge mennesker gør, at vi har 
lidt den samme tilgang til tingene”.  
Anders fremhæver, at han er meget glad for 
sit job til trods for, at han understreger, at 
han ikke nødvendigvis ser sig selv i 
konsulentbranchen efter studiet.  
På spørgsmålet om hvordan han fik jobbet, 
griner Anders lidt: ”Jeg har faktisk aldrig 
sendt en ansøgning”. Anders kendte en, 
som vidste, at de var i gang med at ansætte 
folk hos PLS, og så greb han telefonen, 
ringede til PLS og fik talt sig til en samtale: 
”Jeg var til en kort samtale og en 
’tastetest’, som jeg åbenbart klarede ok, og 
så fik jeg brev med tilbud om jobbet.” 
 
Fra bademester til webmaster 
”Jeg er alt fra bademester til webmaster,” 
siger Martin Randrup Nielsen om sit job på 
Marselisborgscentret. Martin går på 3. år, 
og er 23 år. Han har været ansat siden 
februar måned i år, men hans tilknytning til 
centret startede allerede i Påsken 2001. Han 
fik et job hos en forsker,  som var tilknyttet 
Marselisborgscentret, som arbejdede på en 
Master of Public Health. ”Det var 
hovedsagelig deskriptiv, men også  
analytisk metode, jeg arbejdede med,” 
fortæller Martin. Han tilskriver det i høj 
grad held, at han i det hele taget fik jobbet: 
”Det blev slået op i påskeferien, så der var 
nok ikke ret mange, der søgte det, da alle 
havde ferie og ikke var på instituttet”. 
Heldet varede åbenbart ved, for efter 
afslutningen af projektet anbefalede 
forskeren ham til Marselisborgscentret, som 

ikke lang tid efter tilbød ham et job på 
centret.  
Nu arbejder Martin fast på centret, hvor han 
som føromtalt varetager mange varierende 
opgaver; receptionist, IT, referent, ud-
sendelse af materiale, medredaktør på det 
interne nyhedsbrev m.fl. Men også specifik 
research på enkelte områder som for-
beredelse til chefen er en af Martins 
opgaver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud over varierende arbejdsopgaver, har 
Martin også meget varierende arbejdstider, 
og arbejdet er præget af en høj grad af 
autonomi, hvor det mest er opgave-
belastningen, der bestemmer arbejdstiden. 
”Det er svært at sætte tal på, (arbejdstiden 
red.) blandt andet fordi jeg også arbejder 
hjemmefra, når jeg bl.a. arbejder med 
hjemmesiden,” siger Martin.  
Generelt er han rigtig godt tilfreds med 
jobbet bl.a. på grund af den store frihed, 
men også fordi han arbejder rigtig godt 
sammen med sin chef: ”Min chef er også 
scient.pol, så vi er meget på bølgelængde —
vi taler samme sprog”. 

Martin Randrup Nielsen 



6 

Kandestøberen                                                                  Oktober 2002 

 Frivilligt arbejde er aldrig spildt… 
Sideløbende med Århus Festuge kører der 
også en festuge for børn og unge, som er 
målrettet mod at skabe flere tilbud til børn 
og unge mellem 10 og 17 år i løbet af 
festugen. Som et led i dette tiltag har man 
bl.a. oprettet en midlertidig organisation til 
at varetage de overordnede koordinations-
opgaver, og som projektleder ansatte man 
Jesper Kaarfast Larsen, 28 år gammel og 
specialestuderende på IFSK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesper havde ellers sine tvivl da han fik 
tilbudt jobbet: ”Jeg var kommet rigtig godt 
i gang med mit speciale, så jeg var ikke 
meget for at lægge det fra mig i længere 
tid”. Det gjorde han nu alligevel, og er i dag 
glad for, at han gjorde det.  
Stillingen var midlertidig, og løb fra 1. juni 
til 1. oktober, hvor den sidste periode af 
arbejdet har været præget af aflæggelse af 
regnskab og gennemførelse af evalueringer. 
Som projektleder har arbejdet ellers bestået 

i at indhente tilladelser, daglig administra-
tion og specielt i projektets start handlede 
det om fundraising. ”Helt overordnet hand-
lede det om at have et overblik og så 
fungere som tovholder på de mange for-
skellige projekter,” vurderer Jesper. Jobbet 
har været fuld tid, så Jesper har ikke haft tid 
til at arbejde videre på sit speciale.        
Jesper fik jobbet gennem sit frivillige 
arbejde på et projekt for kriminelle unge. 
Her havde Jesper også arbejdet med fund-
raising, og det mente klublederen var gået 
så godt, at han anbefalede ham til 
styregruppen for Århus Festuge for Børn og 
Unge. Først arbejdede Jesper med fund-
raising for Festugen, men blev senere 
spurgt, om han ikke havde lyst til at være 
projektleder på Festugen. ”Gratis eller fri-
villigt arbejde er aldrig spildt,” konkluderer 
Jesper med et smil. 
 
Den faglige relevans og det studierele-
vante job 
Når man kommer ind på den faglige 
relevans, så viser det sig hurtigt, at det er et 
meget svært begreb at have med at gøre. 
Alle tre kommer imidlertid ind på de samme 
faglige kvaliteter ved deres job; man skal 
have overblik og analytisk evne, kunne 
sætte sig ind i meget stof hurtigt og evne til 
at se tingene fra flere sider – det er således 
ikke en floskel, at det netop er nogle af de 
ting vi som statskundskabere virkelig kan. 
Selvom det er et flyvende begreb, så er 
ovennævnte karakteristika muligvis det 
bedste bud på definitionen af et relevant 
studiejob. 
 

Jesper Kaarfast Larsen 
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af Mette Lykke Kjeldsen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Gang på gang forsøger de med nye skilte og 
mails at få de studerende til at fatte, at det 
her på stedet bør og skal være kotume at 
rydde op efter sig selv, men de har ikke 
meget held med missionen. Kantine- og 
rengøringspersonalet kæmper en ulige 
kamp, og de er godt trætte af det.  
De studerende, hvis IQ ellers for de flestes 
vedkommende burde ligge et stykke over 
gennemsnittets, er tilsyneladende udstyret 
med en noget selektiv fatteevne. I hvert fald 
fortsætter mange ufortrødent svineriet i 
kantinen, i undervisningslokaler, i 
computerrummene, på gange og toiletter og 
stort set hvor som helst, de kommer hen. 
Det har aldrig nogensinde været så slemt, 
som det er nu, siger kantineleder Lone 
Vesterdal. Det er meget utilfredsstillende at 
arbejde med. Kl. 11.15 er der ingen rene 
tallerkner, kopper, knive og gafler. De tager 
tingene med over på den anden side , 
fortsætter hun og hentyder til bygningerne 
på den anden side af Bartholins Allé. Folk 
tager servicen med sig og kommer aldrig 
tilbage med den. Det er særligt slemt lige nu 
pga. lukningen af historisk kantine, der har 
betydet et betydeligt større kundesegment i 
kantinen på IFSK.  
Det er selvsagt et stort irritationsmoment for 
kantinepersonalet – mest fordi det ikke er en 
del af deres arbejde at rydde op efter de 
studerende – heller ikke i kantinen. Deres 
arbejde består i at få kantinen til at løbe 
rundt, og derudover at tørre bordene af en 

gang imellem. Vi har simpelthen ikke 
personale til at rydde op efter alle de 
mennesker, siger Lone Vesterdal.  
Også andre har bemærket svineriet. 
Adskillige undervisere, teknisk admini-
strative medarbejdere og studerende har 
gjort opmærksom på problemet overfor 
Kanden.  

Den ulige kamp 

Elin Tveskov, Studienævnssekretariatet og 
medlem af instituttets forskønnelsesudvalg 
beklager sig til Kanden: De nyindrettede 
læsegrupperum og læsepladser synes 
absolut at opfylde et behov, og det er meget 
positivt. Der er lagt mange penge og 
arbejde i indretningen, men der gik ikke to 
dage, før etagen lignede en rodebutik.  Hun 
fortsætter med en opfordring, som foreløbig 
bliver sidste ord i sagen: Jeg vil meget gerne 
kraftigt henstille til alle, der benytter 
instituttets faciliteter i både den gamle og 
den nye bygning, at passe på tingene. Her 
på universitetet er der et princip, vi kalder 
selvafrydning, og det indebærer altså, at 
man selv skal rydde op. 



8 

Kandestøberen                                                                  Oktober 2002 

 

Inspiration til overbygningen 

af Hanne Petersen 
 
Trods et ringe studenterfremmøde blev 
alt fra pensum og gruppearbejde til 
oplæg og projektseminarer diskuteret på 
overbygningens inspirationsmøde. 
 
Klokken nærmede sig hastigt kvarter over 
fire, røgfyldt kantine fyldtes langsomt med 
undervisere, mens kun få studerende stak 
næsen indenfor. Tidspunktet var torsdag 
den 3. oktober, og formålet med 
sammenkomsten var a t diskutere 
overbygningen – studerende og undervisere 
skal i fællesskab finde ny inspiration. 
Umiddelbart synes projektet at være 
gavnligt for begge parter; en god mulighed 
for at komme med ris og ros, komme ud 
med indestængte idéer og vejre stemningen 
for tiltag, der måske falder lidt ved siden af 
det gængse. Af samme grund undrer det 
ringe studenterfremmøde en udenforstående 
reporter. Af syv fremmødte studerende 
sidder de fem i Statsrådet – er det da kun 
denne gruppe, der er interesseret i studiets 
form og indhold? Eller skal udeblivelsen 
tolkes i retningen af, at alle over-
bygningsstuderende generelt er tilfredse? 
Det må forblive ved gisningerne herom, 
men set i lyset af de studerendes 
brokmentalitet, forekommer det sidste ikke 
oprigtigt talt at være en mulighed.  
Faktum er, at de fremmødte havde en 
mening. Efter et kort oplæg ved adjunkt 
Vibeke Lehmann Nielsen gik startskuddet 

til en debat, hvor alt fra pensum og 
gruppearbejde til oplæg og projektseminarer 
blev diskuteret.  
 
Specialisering 
Det første berørte emne omhandlede 
seminarernes specialisering. Enkelte havde i 
udlandet oplevet brede seminarer, hvor flere 
teoriretninger blev præsenteret, og hvor det 
herefter var den studerendes eget job at 
fordybe sig i en valgt retning. Alle var dog 
enige om, at et sådant tiltag ville fordre et 
højt aktivitetsniveau fra de studerendes side, 
ligesom det var en væsentlig indvending, at 
en kronologisk gennemgang af Hague, 
Harrop og Breslin ikke var ønskelig, 
hvorfor et niveau mellem det helt brede og 
de specialiserede seminarer ville være at 
foretrække.  
 
Oplæg 
Herefter vendte diskussionen sig mod et 
mere sprængfarligt emne: oplæg. En 
studerende fremlagde en holdning om, at alt 
for få studerende evner at holde et 
fyldestgørende oplæg. På intet tidspunkt 
gennem studiet lærer de studerende de 
redskaber, et godt oplæg forudsætter, 
hvilket kvaliteten af oplæggene er en direkte 
funktion af. Denne opfattelse ville ingen 
modsætte sig, selvom enkelte mente, at 
oplæg, hvor resten af seminarholdet aktivt 
inddrages, kan fungere godt. Specielt én 
underviser lagde ikke fingrene imellem og 
mente direkte, at oplæg er spild af tid og af 
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 for lav kvalitet. I stedet bør diskussion være 
det centrale punkt, mente denne. En anden 
fandt det dog i denne sammenhæng 
væsentligt at holde fast i, at oplæg er en 
træning til det senere liv på arbejds-
markedet, hvorfor man måske tidligt i 
forløbet skal indbygge et kursus i 
formidling og oplægsteknik. En studerende 
vendte også muligheden for at indføre 
debatindlæg på 5 minutter i stedet for oplæg 
på 45 minutter, som vi kender dem i dag. 
Generelt vandt denne indstilling tilslutning, 
idet kløften mellem oplægsholder og resten 
af seminarholdet da ikke bliver så stor. 
En anderledes undervisningsform, der blev 
nævnt som et eksempel på aflastning for de 
førnævnte oplæg, var workshops. Samtalen 
drejede hurtigt i retning af, hvorvidt de 
studerende på IFSK har præferencer for 
gruppearbejde, og om hvorvidt seminarerne 
er af en størrelse, hvor denne form lader sig 
gøre. Alternativt nævntes overhøringer som 
en mulighed for at presse de studerende til 
at tænke videre og ud over det stillede 
spørgsmål.  
 
Indhold 
Et andet stort emne på dagsordenen var 
udbuddet af seminarer. Den generelle 
opfattelse blandt de fremmødte studerende 
var, at seminarer i for vid udstrækning er 
udbudsbaserede, og der var forundring over, 
at der i et pt. populært emne som EU kun 
udbydes to fag. Underviserne lagde omkring 
dette spørgsmål vægt på, at de skal besidde 
de nødvendige kompetencer indenfor et 
givet emne for at kunne udbyde – et faktum, 
der besværliggør samstemningen af udbud 
og efterspørgsel. Herudover blev de 
studerendes muligheder for oprettelse af 

projektseminarer luftet. Et projektseminar 
bygger på, at minimum tre studerende 
sammen finder et emne, de vil fordybe sig i. 
I samspil med en underviser kan de da finde 
pensum og afholde et seminar. Af de syv 
fremmødte studerende var det dog ikke alle, 
der vidste, at denne mulighed eksisterer, 
hvorfor en eksponering af disse rent 
efterspørgselsbaserede seminarer synes 
nødvendig, for at idéen kan komme i spil. 
I forlængelse af denne diskussion efterlystes 
en mulighed for at kunne tilkendegive 
præferencer for ønskede seminarer. 
Tidligere var det muligt på eksamens-
tilmeldingerne at tilkendegive ønsker, men 
efter indførelsen af computertilmelding er 
denne mulighed forsvundet. Også 
underviserne syntes dette var en god idé, 
idet der ligger meget arbejde i opbygningen 
af et seminar. Arbejde, der er spildt, hvis 
faget bliver afvist af de studerende. Således 
var der generel enighed om med tiden at 
oprette en hjemmeside, hvor både 
studerende og undervisere kan veje 
stemningen for faglige ønsker og idéer. 
 
Inspiration 
Ovennævnte var blot nogle af de emner, der 
blev vendt på mødet. Set på afstand virkede 
såvel studerende som undervisere tilfredse 
med udbyttet – strøtanker hos nogle har 
skabt inspiration og eftertanke hos andre. 
Man kan kun håbe, at der vil blive taget 
lignende initiativer i fremtiden, og at de 
studerende så i større omfang vil gribe 
chancen for at gøre IFSK til en bedre 
arbejdsplads for alle parter. 
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af Peter Dinesen 
 
På en skala fra 1 til 5 over kedsommeligt 
læsestof i Kandestøberen, hvor 5 er mest 
kedeligt, ligger artikler om evaluering af 
rusarrangementer på et gennemsnit på 
4,8. I stedet for en endeløs gennemgang af 
russernes besvarelser af en lang række 
spørgsmål vedrørende rusintroduktionen 
vil denne artikel derfor være en mere 
overordnet kommentar til rusarrange-
mentet. 
 
I starten af september lagde Anders 
Rasmussen og undertegnede sammen med 
62 tutorer ryg og lever til rusarrangementet 
2002. Selve arrangementet var selvfølgelig 
kun toppen af kransekagen. Kulminationen 
på et arbejde der begyndte allerede i marts. 
Efter et par orienterende møder blev 
tutorerne delt ud i en række grupper, der har 
haft ansvaret for forskellige elementer i 
rusarrangementet. Anders og jeg har i den 
sammenhæng, i kraft af vores job som 
russekretærer, haft til opgave at koordinere 
indsatsen, så alle opgaver blev varetaget.  
Alt i alt kører rusarrangementet efter den 
samme opskrift som altid. Med morfarsk’ 
nostalgi kan det konstateres, at der ikke er 
lavet de store ændringer siden jeg startede 
(qua artiklen om at man ældes hurtigt på 
IFSK). Baggrunden for dette skal 
selvfølgeligt findes i, at evalueringen af 
rusarrangementet altid viser, at de nye 
studerende er ovenud tilfredse med den 
modtagelse, de har fået på IFSK. På den 
måde er rusarrangementet i dets nuværende 

form blevet en institution, der hvert år 
reproducerer sig selv. Man har derfor 
historiens åg over skuldrene, når man står 
overfor at arrangere modtagelsen af de nye 
studerende. Det er selvfølgeligt godt, at 
rusarrangementet er populært, men det er 
ikke ensbetydende med, at ændringer ikke 
har en berettigelse. I år har der derfor også 
været inkrementelle ændringer af 
programmet i rusugen, mens skelettet er 
bibeholdt. Overordnet har vi forsøgt at 
ændre rusugen, så den i mindre grad minder 
om en uge på Ibiza, hvor tutorerne indtager 
rollen som partyguider. Som et led heri er 
morgenbajeren om mandagen blevet 
droppet, for at undgå en ”...du vil jo gerne 
være med på holdet, ik’ Mulle”-situation. 
Det skal nødigt være ens valg af drikkevarer 
mandag morgen, der bliver udtryk for hvor 
socialt anlagt man er.  
Blandt de sociale aktiviteter er den mest 
markante ændring, at parkløbet har fået en 
ædru lillebror i form af et idrætsarran-
gement. Meningen med dette arrangement 
er at styrke holdenes interne fællesskab 
gennem deres kampe mod de andre hold i 
forskellige idrætsdiscipliner. Arrangementet 
blev en kæmpesucces og beviste således, at 
alkohol langt fra er en imperativ, når det 
gælder opbygningen af et social fællesskab 
på holdene. Der skal dog ikke herske tvivl 
om, at alkohol stadig har haft en central 
rolle som ”socialiseringsmiddel” under 
rusarrangementet. Dette er selvfølgelig 
langt fra optimalt, men i erkendelse af at 
rusugen er af relativ begrænset varighed, er 
dette valg acceptabelt.  

Same procedure as last year... 
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 På den faglige front har vi delvist genbrugt 
en del af de klassiske arrangementer, 
foredrag om fagene etc. Herudover har vi 
erstattet den kedelige ”Hvad laver en scient.
pol., der er ansat i den offentlige 
henholdsvis den private sektor”, med et 
foredrag, der med rette kunne få titlen 
”Scient.pol. Superstars”. Gennem en 
ihærdig indsats fra den gruppe af tutorer, 
der har stået for de faglige arrangementer, 
lykkedes det nemlig at få Tøger 
Seidenfaden og Bjørn Lomborg til holde 
oplæg for de nye studerende. Og de 
skuffede ikke. Indsatsen var så 
overbevisende, at undertegnede genfandt 
om ikke meningen med livet, så i hvert fald 
med statskundskabsstudiet. Det har tidligere 
været diskuteret, hvorvidt man i højere grad 
burde give rusarrangementet en mere faglig 
profil. Blandt de nye studerende synes der 
imidlertid ikke at være et udbredt behov for 
dette. Der har derimod været ytret ønske 
om, at man flytter hytteturen fra fredag til 

søndag til torsdag til lørdag. Søndagen vil 
således - symbolsk nok - være hviledag. 
Man kunne derfor til næste år overveje, om 
en omstrukturering af rusugen ville være på 
sin plads.  
 
Set i bakspejlet var rusarrangementet et fedt 
projekt at være en del af. Jeg har lært en 
masse om planlægning og samarbejde. 
Rusugen var ligeså hektisk som ventet, og 
det var kun ved hjælp af kaffe og Anders’ 
og de andre tutorers ihærdige indsats, at det 
hele hang sammen. Det er kernen i, hvorfor 
jeg har nydt at være russekretær. Det er et 
privilegium at arbejde sammen med en 
samling engagerede tutorer, der alle gør en 
formidabel indsats for, at de nye studerende 
skal føle sig velkomne. Derfor kan jeg på 
det kraftigste anbefale interesserede i at 
søge jobbet som russekretær – eventuelt 
sammen med en person man gider tilbringe 
en del tid sammen med.  

 
 

Læs Fakultetets Nyhedsbrev. 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udgiver  

et elektronisk nyhedsbrev. 
 

Nyhedsbrevet kan hver fredag eftermiddag ses på adressen: 
www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt  

 
Med venlig hilsen 
SAM-sekretariatet 
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Prioriteringen af tilbagemelding 
af Sara Treldal 
foto af Anton Skjernaa   
 
Noget af det første, man bliver 
præsenteret for, når man træder inden 
for statskundskabs mure, er evalueringer 
af undervisning, oplæg, rusarrangement 
osv. På alle eksamener, med undtagelse 
af pol. intro-opgaven, får man imidlertid 
ingen systematisk evaluering eller 
tilbagemelding. Dermed er der fare for, 
at de studerende ikke lærer af deres fejl 
og gentager dem gang på gang. 
 
Overordnet mener studieleder Torben K. 
Jensen, at individuel tilbagemelding er den 
bedste form for undervisning, men der er 
ikke råd til dette: "Alle er enige om, at der 
her er tale om den mest effektive form for 
undervisning. Men også i særklasse den 
dyreste. Den form for undervisning kommer 
vi ikke langt med, med 1700 studerende og 
40 undervisere.”  
Torben K. Jensen mener endvidere, det er 
vigtigt at se isoleret på bachelordelen og  

endelige opgave. Torben K. Jensen mener 
samlet set, der bruges mange ressourcer på 
tilbagemelding og henviser til, at der bruges 
betydelige ressourcer på  politologisk 
introduktions-kursus på bachelordelen. 
Man har fra instituttets side valgt at bruge 
lidt færre ressourcer på bachelordelen til 
fordel for kandidatdelen, hvor der er 
betydeligt mere vejledning. Spørgsmålet er 
så, hvilken effekt denne prioritering har for 
bachelordelen. 
 
Bachelordelen 
Torben K. Jensen henviser til, at man i de 
fleste fag på bachelordelen har mulighed for 
at lave frivillige hjemmeopgaver og på den 
måde blive godt rustet til at skrive en 
opgave eller gå til en eksamen. Endvidere er 
der i alle fag holdtimer, hvor der er 
mulighed for at arbejde med stoffet på en 
anden måde end til forelæsningerne. 
Eksamen opfattes af Torben K. Jensen først 
og fremmest som en ”testsituation”, hvor 
man søger at finde ud af, hvad den 
studerende kan. Det er dog vigtigt, at de 

kandidatdelen i forbindelse med tilba-
gemelding på eksamener. På bache-
lordelen er det kun i forbindelse med 
pol. intro-opgaven, man modtager 
vejledning. Fra 6. semester foregår al 
undervisning på hold, hvor der ved 
opgaveskrivning er indbygget indivi-
duel vejledning samt muligheder for 
at drøfte opgaven med holdet, før den 
afleveres. Der er således her betyde-
ligt mere vejledning, om end man ik-
ke får nogen tilbagemelding på den  
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 studerende lærer noget af eksamen, og det 
er grunden til, at der i langt de fleste fag 
skrives ugeopgaver frem for seks timers 
prøver. Ifølge Torben K. Jensen lærer man i 
reglen mere af en ugeopgave end en 6-
timers prøve eller mundtlig eksamen.  
Medlem af studienævnet, Martin Koch 
mener, at vægten primært skal lægges i 
undervisningsforløbet, så man lærer tingene 
før eksamen. Han er af den opfattelse, at 
man bliver godt nok rustet til at skrive 
opgaver på statskundskab: ”Man ved godt, 
hvordan man skriver opgaver efter pol.
intro-opgaven og metodeopgaven,” siger 
han. Desuden henviser han til, at langt de 
fleste skriver disse to opgaver sammen med 
en eller to andre, og derfor kan bruge 
hinanden som støtte det første år.  
 

Kommentarer 
Torben K. Jensen henviser desuden til, at 
det langt hen ad vejen er muligt at få en 
kommentar på en eksamen: ”Jeg tror, de 
fleste undervisere er skruet sådan sammen, 
at de gerne vil hjælpe dem, der har fået 
dårlige karakterer med nogle kommentarer 
om, hvad der er kikset. Jeg tror tålmodig-
heden er mindre, når folk kommer og klager 
over eller ønsker en tilbagemelding på et 
nital.” 

 
Martin Koch mener, det er op til de 
studerende at vurdere, om de har brug for en 
tilbagemelding på en eksamen: ”Når en 
person har skrevet en opgave til f.eks. et 10-
tal, så ved de fleste godt, hvad de har gjort 
godt…..er det fordi jeg lige mangler at blive 
klappet på ryggen eller aet hen over håret, 
eller er det virkelig et problem?” 
 
Den nye studieordning 
Med den nye studieordning er det bestemt, 
at man på bachelordelen efter alle 
eksamener får mulighed for at få en 
tilbagemelding i kollektiv form. ”Folk kan 
komme og høre det og sammenligne med, 
hvad de har skrevet og på den måde få 
opklaret hovedparten af de spørgsmål, de 
sidder med,” siger Torben K. Jensen.  
Torben K. Jensen mener, at en skriftlig 
tilbagemelding på eksamenerne ville være 
mere ressourcekrævende end en mundtlig. 
Det vil kræve en masse tid, da der er langt 
fra notater til en læseværdig skriftlig 
tilbagemelding. Desuden vil skriftlige 
tilbagemeldinger formentlig ofte bliver set 
på med henblik på at klage, og de skal 

 
Når en person har skrevet en 
opgave til f.eks. et 10-tal, så ved 

de fleste godt, hvad de har gjort 
godt…..er det fordi jeg lige mangler at 
blive klappet på ryggen eller aet hen 
over håret, eller er det virke-
lig et problem? 

’’ 

 ’’ 
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 derfor formuleres meget omhyggelige og 
præcise. 
 
Forskellige oplevelser 
Torben K. er opmærksom på, at kontakten 
mellem studerende og undervisere kan 
opleves forskelligt.”Problemet er, at vi kan 
have to oplevelser, der kan være rigtige 
begge to. Den ene er, at vi synes, vi er 
enormt tilgængelige, og at der kommer 
mange, og vi giver god service og taler med 
mange og giver forklaringer, og så kan I 
have den fornemmelse, at det altså ikke er 
ret tit, I taler med os, og begge dele kan 

sagtens være rigtigt. Vi er et stort institut og 
med få undervisere i forhold til 
studentertallet.” 
 
Der er ikke uanede mængder ressourcer på 
statskundskab, og om den nuværende 
prioritering af ressourcerne er rigtig, er et 
åbent spørgsmål.   
Det bør til slut påpeges, at ikke alle, der 
ønsker en kommentar til en opgave over 
middel, gør det for at få skulderklap eller 
med henblik på at klage. Det er også en 
mulighed, at man blot ønsker at lære af sine 
fejl.  

af Mette Lykke Kjeldsen 
 
Information og Debat (Aarhus Universitets 
officielle avis, red.) er blevet oversvømmet 
med henvendelser siden avisen d. 23. sep-
tember bragte et indstik om L. Ron Hub-
bard. Indstikket havde karakter af otte siders 
reklame for Scientology bevægelsen, om 
end man ved første øjekast blev præsenteret 
for en artikelserie under titlen: En viden-
skabs udvikling.  
L. Ron Hubbards dianetik bliver langtfra 
opfattet som en videnskab indenfor forsk-

ningsverdenen generelt, og indstikket har 
derfor sået tvivl om Information og Debats 
troværdighed. Avisen har siden sendt en 
mail ud til alle medarbejdere ved Aarhus 
Universitet, hvor Informationschef ved Aar-
hus Universitet Ingeborg Christensen for-
klarer, hvordan fejlen er sket. Ifølge denne 
modtager alle landets studieblade annoncer 
via et centralt, privat annoncebureau, og det 
er herfra, reklamen er sendt ud. Der har ikke 
tidligere været restriktioner på hvilke an-
noncer, der bliver bragt, men det vil man nu 
overveje at lave fra universitetets side.  

Protest over Scientology 

Kanden er nu tilgængelig på nettet på adressen:  
www.ps.au.dk/kanden 

Her findes også et link til instituttets nye debatside 
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af Rasmus Beltofte 
 

Vækkeurets pludselige og tidlige aktivering 
afbryder min utilstrækkelige søvn, og så på 
en højhellig søndag.  Hovedet værker, og 
dovent smages på den nye dag. Den 
eviggyldige smag af gårsdagens udskejelser, 
ikke mindst foranlediget af StatsRådets 
udsendte – en person med store 
overtalelsesevner udi drinkskonsumeringens 
mindre ædle kunst.  
Det er Dansk Røde Kors’ Lands-
indsamlingsdag. Foruden støtte til et godt 
formål, for mig endvidere en årligt 
tilbagevendende mulighed for at pleje 
samvittigheden. Tre timer, hvor en forhen-
værende statsministers motto søges efter-
levet: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?”.  
Nattens festligheder var blandt studiefæller, 
og min forventning er nu en indsamlingsdag 
blandt et bredere udsnit af befolkningen. 
Allerede uden for afhentningsstedet 
krakelerer denne illusion fuldstændig. Det 
næsten vrimler med statskundskabere blandt 
indsamlere og personale. Ikke blot er 
indsamlingen i Århus biased ang. 
studerende, men blandt disse er flertallet 
tillige statskundskabere. 
Selve ruten præges derimod langtfra af 
medstuderende, men hovedsageligt af unge 
familier, enkelte ældre samt et kollegium. 
En omfattende rute, men folk er generelt 
venlige og særdeles forberedte på besøget. 
Den næsten tiggeriske ydmyghed kastes 
hurtigt væk. Selvom indsamlingsbøssen 
langsomt men sikkert fyldes, opdager jeg en 
lidet flatterende egenskab hos mig selv. 
Elitært udtrykker jeg irritation over 
betalinger i størrelsesordenen op til fem 
kroner. Usympatisk, men sandt. I stedet for 

Simbas Sofa - Kandens Klumme   
 

Om den statskundskabelige idealisme – grænse for ”galskaben”? 

idealistisk at betragte alt som udtryk for 
folks bidragsevne, vælger jeg den lettere 
egoistiske mål/middelrationalitet: en følelse 
af, at folk sjofler mit engagement og min tid 
ved at bidrage med ganske få kroner, når 
rutens længde samtidig gør den næsten 
umulig at nå igennem. 
Med denne selverkendelse i bagagen 
afsluttes årets rute og afleveringsstedet nås. 
Straks mødes flere statskundskabere, der 
hilses, men pinligt berørt konfronterer jeg 
ingen af disse med min erkendelse.    
Efter afleveringen vælger jeg i stedet at 
ranke ryggen en stund. Tilfredsheden ved at 
have givet en hånd, dog kun i tre timer, 
varer   eftermiddagen ud. Ikke mindst fordi 
det nævnte kollegiums beboere viser sig fra 
en mindre flatterende side. De få, der lukker 
op, viser sig generelt afvisende over for 
sagen. Til trods for, at de er studerende, om 
end ikke nødvendigvis medstuderende. Er vi 
statskundskabere så alligevel mere 
engagerede? 
Med udgangspunkt i mig selv, må jeg 
desværre konstatere, at det årlige tre timers 
engagement kun følges op af holdninger 
samt et mindre fast månedligt beløb, men 
ikke af det forkromede frivillige 
engagement i organisationerne året rundt. 
Måske er jeg atypisk, idet flere af disse 
organisationer jo er spækket med statskund-
skabere, men inderst inde tror jeg, at mange, 
som jeg, vælger denne søndag dels i den 
gode sags tjeneste, dels for egen 
samvittigheds skyld. 
For mig er der desværre en grænse for 
idealismen. Dette illustreres vel bedst af, at 
indsamlingsdagen afsluttes med et besøg på 
McDonalds af alle steder. Blot for at møde 
flere statskundskabelige indsamlere.  
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op og et skilt på min dør, vil flere forhåbent-
lig finde ud af, at jeg er back in town efter 
tre år – i øvrigt meget stimulerende – som 
adjunkt på den diskursteoretiske drageborg, 
søsterinstituttet i hovedstaden. Efter en kar-
riere som bedrevidende århusianer i Rosen-
borggade kan jeg nu af lufte kætterske tan-
ker om, at også landets ældste statskund-
skabsinstitut kan lære af omverdenen 
 
Hvorfor tilbage? Der var store udfordringer 
og højt til loftet i København, men Aarhus 

af Per Mouritsen 
 
Enkelte ældre studerende vil have bemærket 
at en vis tidligere amanuensis, ekstern lektor 
og (for folk med sjove årskort) instruktor 
igen er begyndt at vise sig i køen i kantinen. 
Jeg er til rådighed i lettere opdateret indpak-
ning, ansat fra 1. august som lektor i poli-
tisk teori og idehistorie. Det falder lige sam-
men med fyrreårskrisen, så det skal nok gå 
godt. Når der snart bliver tid til at lave en 
rigtig checket hjemmeside, få sat et billede 

Gensyn med Per 

”Hvorfor tilbage? Der var store udfordringer og højt til loftet i København, men Aarhus er i 
en rigtig god faglig udvikling med uddannelse og forskning som jeg gerne vil bidrage til.” 
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 er i en rigtig god faglig udvikling med ud-
dannelse og forskning, som jeg gerne vil bi-
drage til. Og de studerende har ikke så travlt 
med tjekkede studiejobs her, så de har fak-
tisk tid til at forberede et oplæg og læse et 
passende pensum. Dertil kommer, at fagor-
ganisation og administrativ infrastruktur er 
bedre – og at familien foretrækker Risskov.  
 
Efter kandidatuddannelse i Aarhus og en 
Masters Degree i Warwick var jeg 3½ år på 
det Europæiske Universitets Institut i Firen-
ze, hvor jeg (endelig) forsvarede min af-
handling for tre år siden. Afhandlingen er en 
idéhistorisk analyse af den republikanske 
tradition i politisk tænkning. (Og jo, jeg er 
faktisk en af de få danske republikanere, der 
mener vi skulle afskaffe kongehuset – og 
eventuelt udnævne Alexandra til præsident). 
Efter hjemkomst fra Firenze og før Køben-
havn var jeg løsarbejder her på Instituttet og 
på Europastudier. Mens jeg var i Køben-
havn var jeg igen et halvt år i Firenze.  
 
Min forskningsprofil er indenfor politisk te-
ori i bred forstand. For det første har jeg ud-
viklet, eller er jeg ved at udvikle, en række 
temaer fra min afhandling om republikanis-
me. Det drejer sig om metodologiske og hi-
storiografiske aspekter ved studiet af denne 
tradition og ved idehistoriske traditioner i 
det hele taget (begrebshistorie, forholdet 
mellem begreber og argumenter mm); om 
forskellige stadier og komponenter i det re-
publikanske frihedsbegreb og akademiske 
kontroverser herom; om den amerikanske 
konstitutionelle debat og sammenligninger 
mellem den og Europadebatten i dag; og om 
teorier vedrørende patriotisme som politisk 
identitetstype og som en kritisk, normativ 

kategori – herunder forholdet mellem patri-
otisme og kosmopolitisme.  
 
For det andet har jeg i det sidste par år skre-
vet om en række emner som teorier om mul-
tikulturalisme – hvorom der blandt andet 
kommer en artikel i Politica, og hvorom jeg 
og andre arrangerer en stor international 
konference her i Aarhus i maj næste år –; 
om politisk teoris disciplinhistorie og status 
indenfor statskundskab; om Hannah 
Arendts politiske tænkning; om værne-
pligtsinstitutionen; og om Robert Putnam-
debatten om civilsamfundet i Italien.  
 
Jeg er leder af et nyt netværk, Politisk Teori 
i Danmark, der er støttet af SSF i tre år, og 
som nu med min ansættelse har fået vores 
institut som værtsinstitution. Hensigten er at 
samle og stimulere forskning i politisk teo-
ri-miljøer i hele landet med en række semi-
narer og konferencer. Herudover deltager 
jeg bl.a. i et større tværfagligt projekt (SSF/
SHF) om Kulturmøder og fællesskaber. In-
den for dette projekt er det i øvrigt min hen-
sigt at lave nogle mere empiriske ting om 
nationale indentitetsopfattelser i Danmark.  
 
I foråret 2003 vil jeg udbyde seminarer in-
denfor nogle af disse emner – sandsynligvis 
dels et om multikulturalismeteori og dels et 
integreret forskningsseminar om nationale 
identiteter i Danmark. I øvrigt mangler jeg 
(dygtige, entusiastiske, højt motiverede etc.) 
specialestuderende, der med disse bemærk-
ninger har fået en idé om. hvad jeg kan bru-
ges til. Jeg sidder i 2.22 i den nye bygning – 
og man træffer mig bedst ved først at sende 
en mail til pm@ps.au.dk.  
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af Stine Kristoffersen og 
Ane Yde Skaksen 
 
For en god ordens skyld vil vi gerne 
understrege, at denne artikel ikke er et 
udtryk for roterende æggestokke, men 
nærmere et udtryk for, at kvindelige 
studerende ikke slipper uden om det 
dilemma, at skulle overveje fordele og 
ulemper ved at få børn i studietiden - 
hvornår er det mest hensigtsmæssigt at få 
børn i forhold til ens fremtidige 
muligheder og planer? 
 
I løbet af sommeren har Jyllands-Posten i 
flere artikler påpeget kvindelige studerendes 
dilemma, og vi mener, at det må være på sin 
plads at indvie alle  - såvel hankøn som 
hunkøn – i det nævnte problem.  
 
Hva’ er den rette prioritering?? 
”Cykler med barnestole fylder stadig mere 
på uddannelsesstederne.” Sådan kon-
kluderer JP og fastslår endvidere, at flere 
studerende vælger at få børn, mens de læser. 
Dette er ifølge to kvindelige uddannelses-
chefer i Århus en god ide. Men er det 
vitterligt det, når man har valgt denne 
uddannelse (læs: Statskundskab)?  
Grundet den formodning at hovedparten af 
os har et ønske om at være fuldt disponible 
på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, 
bliver børn så i den sammenhæng således 
ikke blot noget, der skal ”overståes”? Med 
”overståes” mener vi, at de færreste ønsker 
at begrænse deres jobmuligheder fra start af 
ved indenfor den nærmeste fremtid at have 

udsigt til barselsorlov. Som en stud.scient.
pol. udtaler til JP: ”Alle de røde 
alarmklokker ringer jo hos arbejdsgiverne, 
hvis man kommer som kvinde i trediverne, 
og endnu ikke har børn”.  
Nogle vil måske nikke bekræftende til, at 
det vil være en fordel i forhold til ens videre 
karriereforløb at få børn i studietiden, men 
hvor mange vil realistisk set få samtlige 
antal ønskelige børn i studietiden, hvis blot 
de har andre præferencer end de rent faglige 
(læs: Fester samt kaffe-”pauser” i 
kantinen)? Fortalere for børn i studietiden 
begrunder ofte deres standpunkter med, at 
SU-reglerne i dag giver mulighed for en 
øget fleksibilitet ( ja; i forhold til det at få 
børn!). Således er der plads til syge børn og 
hyggedage, og en hverdag, hvor børn ikke 
skal stresses af sted til vuggestue og 
børnehave, ligesom de aldrig bliver hentet 
som de sidste af travle karriere-forældre.  

Hva’ med det sociale?? 
Det hele lyder jo vældig godt, men det kan 
da ikke være lutter lagkage at blive vækket 
klokken både tre, fire og fem om natten af et 
kolik-plaget barn med udsigt til en 
efterfølgende dag med flere hundrede siders 
læsning? Samtidig må det formodes at 

Kvindelige studerendes dilemma 
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 påvirke ens sociale liv på studiet, da rollen 
som forældre nødvendiggør en anderledes 
prioritering af ens hverdag i forhold  til ens 
medstuderende, da fritid alt andet lige må 
blive en mangelvare. ” ..ens liv bliver 
kedeligere, fordi der ikke er plads til noget 
sekundært. At gå på universitetet er jo også 
at drikke kaffe sammen, sidde på biblioteket 
og gå på café med de andre”, forklarer en 
studerende far.  
I ethvert job, som vi kan bestride, kræver 
det fra start af, at vi er villige til at sætte 
andre ting på stand-by, mens vi etablerer os 
på arbejdsmarkedet. Det kræver fleksibilitet, 
og selv om ingen af undertegnede har gjort 
sig de store erfaringer (endnu), ved vi da alt 
andet lige, at et barn på selv 5 år kræver tid 
og omsorg, hvilket naturligt vil indvirke på 
ens prioriteringer i hverdagen. Omvendt vil 
de studerende, der har valgt at få børn under 
studiet, stå stærkere i nogle arbejdsgiveres 
øjne, da hun/han sandsynligvis formoder, at 
et krav om barselsorlov alt andet lige vil 
være mindre. ”Man siger, at der er 
ligestilling, men det er der jo slet ikke, så 
længe arbejdsgiveren risikerer mindre 
fravær ved at vælge en mandlig 
medarbejder i den fødedygtige alder”, 
udtaler en studerende far til JP.  
 

 

Hva’ med at blive færdig!! 
En anden følge af det at få børn i studietiden 
må formodes i de fleste tilfælde at forlænge 
ens studietid. Dette vil imidlertid stride mod 
det politiske budskab om ”jo hurtigere jo 
bedre gennem uddannelsessystemet”! Hertil 
er det fristende at indskyde den 
bemærkning, at på baggrund af det seneste 
års mange nedskæringer i central- 
administrationen kunne ma n frygte, at de 
studerende netop fristes til at forblive i 
studiemiljøet, da motivationen for at blive 
færdig må formodes at falde proportionalt 
med antallet af djøf-fyringer – men det er jo 
en helt anden diskussion!  

PS: Her på falderebet må vi ty til 
bekendelse og tilstå, at vi hverken er far 
eller mor, og derfor ikke har gjort os nogle 
praktiske erfaringer i forhold til dette emne. 
Så hvis du føler dig trådt over tæerne, er du 
mere end velkommen til at kommentere på 
dette indlæg.  

Faktaboks: 
 
1996: 17.000 studerende havde børn – dvs. 
7 % af alle studerende. 
2000: 25.000 studerende havde børn – dvs. 
9 % af alle studerende è altså en svag stig-
ning i antallet af studerende forældre. 
Økonomien for studerende med børn: 
SU-grundbeløbet = 4231 kr. 
+ 
Et årligt indtægtsreguleret beløb per barn på 
5000 kr. 
+  
”fribeløbet” øges med ca. 20.000 kr. årligt.  
+ 
Barselsklip: for moderen = 12 SU-klip og for fade-
ren = 6 SU – klip. 

 
Man siger, at der er ligestil-
ling, men det er der jo slet ik-

ke, så længe arbejdsgiveren risikerer 
mindre fravær ved at vælge en mandlig 
medarbejder i den fødedygtige 
alder. 

” 

” 
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Kan en struds lære fransk? 
af Kristian Mørk Puggaard og Lars 
Grønvall Foldspang 
 
Vi vil gerne takke Ole Nørgaard for hans 
replik til vores indlæg om sprog-
undervisning. Det lader til, at Ole og vi er 
enige på en række punkter. 
 
For det første er vi helt enige i, at sproglige 
og kulturelle kompetencer bliver mere og 
mere vigtige konkurrenceparametre på et 
stadigt mere internationaliseret arbejds-
marked. Dernæst vil vi gerne støtte op om 
opfordringen til underviserne om at udnytte 
de enkelte studerendes specielle færdig-
heder, herunder sproglige. Vi mener 
naturligvis også, at man her på instituttet 
bør tage imod eksterne organisationers 
tilbud med kyshånd, og endelig vil vi gerne 
erklære os enige i, at studerende 
selvfølgelig skal udnytte deres kontakter til 
fulde i denne sammenhæng. 
 
Der er dog et par andre synspunkter, som vi 
gerne vil knytte et par kommentarer til. 
Indledningsvis synes det mest af alt at være 
et prioriteringsspørgsmål, hvorvidt det er 
muligt at tilbyde de studerende sprogunder-
visning. Når denne prioritering foretages, 
skal man naturligvis vurdere og diskutere, 
om dette er én af instituttets opgaver.  
 
Ole Nørgaard mener ikke, at instituttet skal 
lære de studerende sprog. Vi bliver derfor 
nødt til at spørge, hvad instituttets rolle er. 

Er instituttet et sted, hvor man giver de 
studerende de nødvendige kompetencer til 
at klare sig på arbejdsmarkedet (her er Ole 
Nørgaard enig med os i, at sprog bliver 
mere og mere nødvendigt), eller er det 
nærmere en struds, der stikker hovedet i 
jorden, mens verden passerer forbi? 
Her vil vi gerne minde om, at DJØF’eres 
aktuelle stilling på arbejdsmarkedet kan 
gøre det nødvendigt at søge nye græsgange, 
jf. den høje dimmitend-ledighed og statens 
ansættelsesstop. 
 
Det er også nødvendigt for os at anfægte, at 
de studerende ikke selv ønsker at gøre noget 
for at lære sprog. Dette og forrige indlæg er 
netop et eksempel på det modsatte. Et andet 
eksempel er den i sommerferien tilbudte 
franskundervisning, der på trods af 
tidspunktet blev overtegnet på ganske kort 
tid. 
Ligeledes kan de ”altid ganske voldsomme 
negative reaktioner fra de studerende” 
problematiseres. Det at man ikke kan på ét 
sprog, betyder ikke, at man ikke vil på et 
andet! I øvrigt var der ingen voldsomme 
reaktioner, da Stefan Hermann i foråret 
havde henholdsvis en tysk og en fransk 
tekst som supplerende litteratur til en 
undervisningsgang. Disse to tekster indgik 
naturligt i oplægget, der blev fremlagt af de 
studerende. Vi gentager hermed endnu 
engang vores støtte til opfordringen til 
underviserne om at trække på forskellige 
studerendes forskellige veksler. 
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 Derudover vil vi opfordre Ole til at forholde 
sig til det, vi har skrevet og ikke bruge 
bisse-tricks. Fag-fransk og fag-tysk betyder 
ikke gastronomiske kompetencer. Det 
betyder sprogindlæring med et fagligt 
grundlag. Man kan fint bestille struds på 
engelsk på Bruxelles’ restaurationer. 
Konkluderende kan vi kun erklære os enige 

i, at ”[I] skal lære [os] at anvende sproglig 
og kulturel kompetence i faglige 
sammenhænge.” Det betyder måske også, at 
man her på stedet vil opleve, at de 
studerende fremover ikke vil være så 
fastlåste i deres forhold til sprog og 
politologi. Lad os i fællesskab få strudsens 
hoved op af jorden.  

 

 HVORFOR ER DET SÅ FEDT AT VÆRE EN MAND? 
 

1) Telefonsamtaler KAN overstås på 30 sekunder 

2) Nøgne mennesker på film er næsten altid kvinder 

3) 14 dages ferie kan klares med en kuffert 

4) Vennerne er bedøvende ligeglade med, om du har tabt dig eller taget på 

5) Når du kanal-zapper, behøver du ikke standse, hver gang du ser en, der græder 

6) Din røv er aldrig interessant under en jobsamtale 

7) På natklubber kan du gå på toilettet alene 

8) Du beholder dit efternavn 

9) Hvis dit arbejde kritiseres, tror du ikke automatisk, at de andre i hemmelighed hader dig.  

10) Du kan skrive dit navn i sneen med gult.  

11) Du behøver ikke barbere dig fra halsen og ned 

12) Ingen af dine kollegaer kan få dig til at græde 

13) Tre par sko er nok 

14) Michael Bolton eksisterer ikke i dit univers 

15) Du er ligeglad med om nogen bemærker, at du er blevet klippet 

16) Et humør i mere end en time af gangen 

17) Samme arbejde... mere i løn 

18) Med 400 mio spermatosorer pr skud: I teorien kan du fordoble jordens befolkning med 

15 skud 

19) Du kan besøge venner uden at tage en lille gave med 

20) Prinsesse Dianas død var bare endnu en nekrolog i avisen 

21) Pornofilm er lavet med dig i tankerne 

22) Hvis man ikke synes om en person, udelukker det ikke at have sex med vedkommende. 

23) Baywatch 

24) En dag bliver du en gammel gris 
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I am an assistant professor at the Utrecht 
School of Governance of the University at 
Utrecht in the Netherlands. I graduated from 
the Department of Public Administration of 
the University of Leiden. This is the same 
university where I obtained my PhD, i.e. a 
study on the reform of the training schools 
for Islamic ‘preachers and prayers’ by the 
Turkish military during three subsequent 
periods of military rule. Through my work 
on subjects as the politics of public 
management reform and central government 
policy-making, on which I wrote and 
lectured next to my PhD project, I came into 
contact with several staff members of 
Statskundskab several years ago. These 
relationships had initially started as regular 
e-mail correspondence on broad issues 
pertaining to work, but they became further 
deepened in due course during several after-
workshop-drin-king’s at one or two con-
ferences in Europe’s nice little university 
towns. The latest development in these 
relationships is that I will spend the entire 
academic year 2002-2003 in Aarhus to-
gether with my family, which consists of 
one wife, Saartje, and two boys Tijs and 
Daan, respectively aged 7 weeks and 1 year 
and 8 months. Saartje has received a com-
bined maternal/sabbatical leave from the 
law firm in The Netherlands where she 
works as an employment law lawyer. Daan 
has received a year off from his crèche and 
Tijs is just discovering the world, which for 
him is Denmark! Besides giving two semi -
nars and working on my two research 

projects, I hope that above-mentioned ac-
tivities can be maintained and  
developed to further heights. As a matter of 
fact, the several nice social meetings we 
already had in the past three weeks point at 
the right direction.  

Of my seminars and research projects, 
which remain of course the main reason for 
my stay here, the main research project is a 
comparative research on the political 
control of quasi-autonomous government 
agencies in Denmark, the Netherlands and 
the UK. I examine the set of rules and 
procedures that politicians have designed to 
check the policy-making autonomy of these 
agencies in these countries. I am interested 
to see how these affected the relationships 
between politicians and central depart-

Kutsal Yesilkagit 
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 mental organizations on the one hand, and 
the autonomous agencies on the other hand. 
I am also interested in how the design of 
these rules has affected the power con-
figuration between the abovementioned 
actors and interested groups within the poli-
cy domain itself. The ultimate question is 
who has gained the most control on inde-
pendent agency policymaking and why is 
that so? My second research project, which 
I am combining with my seminar “Central 
Government Reform in Western Europe”, is 
on what I call the politics of dissemination 
of public management reforms. Many new 
ideas on management and organization have 

been launched by strategically located 
political and fiscal bureaucratic elites in the 
1980s, the majority of these under the so-
called label of New Public Management. In 
certain western European countries, some of 
these reforms have been disseminated with 
success to sectors’ policymaking and imple-
mentation levels, in other European 
countries these reforms have failed. The 
main question is to explain these different 
outcomes by looking at various factors such 
as policy sector structure, state traditions in 
those sectors, and the different contexts in 
which these reforms have been 
implemented in various countries. 

Studienævnssekretariatet meddeler  
 

at  
 

Stillinger som studenterunderviser i fagene  
 

Metode, 
Videnskabsteori og klassikere 

Økonomi og 
Fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik 

 
opslås i Information og Debat nr. 12, der udkommer den 14. oktober 2002. 

 
Ansøgningsfrist: mandag den 4. november 2002, kl. 12,00. Ansøgninger ind-

sendes til Aarhus Universitet, Journalkontoret, mærket 2002-215/3-21. 
 

På forhånd tak og venlig hilsen 
 

Elin Tveskov 
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af Laura Glavind 
 
Egentlig har man vel godt kendt til 
fænomenet tidligere. Tegnene har 
langsomt meldt sig. Alligevel har man 
lullet sig ind i en overbevisning om, at 
alting var som det skulle være – og 
plejede at være. De gode, søde år som 
studerende kunne række laaaangt, langt 
ind i fremtiden. Men pludselig en dag 
vågner man op til erkendelsen af, at man 
faktisk er blevet ”gammel”. Man må 
revurdere hele sin opfattelse af sig selv 
som ”bare studerende”, lægge nye planer 
og finde nye mål.  
 
Det starter måske med, at min mor erklærer: 
”Nå, så er du færdig om to år”. Alt imens 
jeg søger at redegøre for extracurriculære 
aktiviteter, studiestatistikker og ”mindst 7 
år”, går det op for mig, at afgangen faktisk 
allerede er begyndt. Over halvdelen af 
holdet er allerede ”stukket af”, og de 
tilbageblevne har allerede planlagt eller 
planlægger på højtryk deres eget flugt-
forsøg. Praktik- eller studieophold eller i det 
mindste en flytning til København.  
Parolen synes at være, jo hurtigere væk, 
desto bedre. Studerende på 6. år beklager jo 
nærmest deres tilstedeværelse på semi -
narerne. Til gengæld lover de højt og hel-
ligt, at de nok snart skal blive færdige: ”Det 
er sidste seminar – jeg kan bruge det til mit 
speciale”. Mest af alt glæder de sig sikkert 

til den dag, hvor det endelig er dem, der 
skal sidde med familie og champagne i røg-
fyldt kantine og ånde lettet op. Endelig 
færdig med institut for statskundskab.  
Hvordan kan det sted, der tidligere lagde 
grunden for så mange gode faglige og 
sociale aktiviteter, pludselig været blevet af 
en så forfærdelig karakter, at alle ønsker sig 
langt væk? Selvfølgelig har en række træk 

ved vore uddannelse – de gode muligheder 
for praktik- og studieophold – en del af 
skylden for ”den store flugt”. Men seme -
strene på instituttet er vel fortsat en 
væsentlig bestanddel af vores overbyg-
ningsuddannelse. Er vi ”for gamle” til at 
være en del af det normale studenterleben, 
eller har vi gjort os selv for gamle?  
 
Livet som overbygningsstuderende 
Da det som sagt altså kan være svært at er-
kende de tragiske omstændigheder på over-
bygningsuddannelsen, når man selv er 
studerende på de yngre årgange, må en 
skildring af livet som overbygnings-

Gammel i utide 

 
 ” Hvem andre end enligt ankom-

mende  overbygningsstuderen-
de når nogensinde at få et gra-
tis shot og en øl?   

” 
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 studerende være på sin plads. Så for nu at 
tage udgangspunkt i min egen situation  så 
er, hvad angår undervisningen, mine 
forpligtelser på universitetet mildest talt 
stærkt reduceret. Med to fag inklusive et 
blokseminar kan mine ugentlige besøgstider 
ikke engang sættes i  flertalsform. Samtidigt 
har de sociale aktiviteter været stærkt 
faldende. Holdsammenkomsterne er af gode 
grunde helt i bund. Jeg har allerede opbrugt 
to læsegrupper. Og hvem gider måske at se 
de samme aktører år efter år i julerevyen? 
Er ordet ”homoscedasticitet” som stående 
vit-tighed og Ole Borre/O.B. udtørringskon-

stellationen i det hele taget gangbare 
elementer i en ”moderne” statskundskabs-
revy? 
Til fester og caféer er ”primærgruppen” for 
længst udvidet fra det oprindelige hold, 
hvilket selvfølgelig kan være sundt nok. 
Man bliver da helt sikkert glad for at spotte 
”andre fra årgangen”. Alligevel synes bud-
skabet at være, at man bør trække sig 
tilbage og overlade scenen til de nye stude-
rende. Spørgsmålet må uvægerligt være, om 
de overbygningsstuderende, der dukker op 
til PF-festerne, dog ikke har noget bedre 
sted at tage hen? Og ja, hvem andre end 

enligt ankommende  overbyg-
ningsstuderende når nogensinde 
at få et gratis shot og en øl?   
 
Alderdommens hårde kår 
Åh, søde første studieår. Synet af 
de nystartede studerende bringer 
minder frem fra de tidligste tider 
på instituttet, hvor ”holdånden” 
var intakt bevaret fra de glade 
rusdage. Hvor man sammen for-
søgte at løse statskundskabens 
mysterier og havde energi og lyst 
til faktisk at lære hinanden at 
kende. Nu er man blevet så gam-
mel, at selv det at melde sig som 
tutor ville virke suspekt. Og efter 
at have affyret den traditionelle 
tre-trins-raket: 1)Hvordan gik 
dine eksamener? 2)Har du haft 
en god sommerferie? og 3)
Hvilke fag har du fået? Kan det 
endda også være småt med po-
tentielle samtaleemner, når man 
endelig møder de gamle hold-
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 studerende her i starten af efterårssemestret.  
Når man færdes på instituttet, er der efter-
hånden langt flere ukendte frem for kendte 
ansigter. I EDB-lokalet kunne man tidligere 
smile af, at nu sad der andre studerende og 
forsøgte at lære metodekunsten. Nu ved jeg 
ikke engang, om det, de siger, er rigtigt eller 
forkert. Ofte føles det, som om min faglige 
viden netop indskrænkes og ikke udvides. 
Hukommelsen svigter, som det jo sker for 
gamle mennesker. Jeg glemmer de basale 
færdigheder, imens overbygningssemi-
narerne har en langt snævrere emnekreds. 
Analogien til gymnasiet er slående. Første 
år er fuld af fart med nye mennesker og 
oplevelser. Andet år fortsætter i samme stil, 
men med lidt mere slid. På tredje år kon-
solideres de personlige relationer i højere 
grad, og man orienterer sig imod, hvad der 
nu skal ske. Men hvad så med studerende på 
fjerde, femte og sjette år? Eller studerende, 
der har læst i endnu længere tid, for den 
sags skyld. Hvor er vores plads? Er vi – for 
nu at blive i analogiens termer – henstillet 
til at være de gamle 4/5/6 g’ere, der aldrig 
rigtigt er kommet videre. Der fortsat 
opholder sig i hjembyen og dukker op til 
gymnasiefesterne og snakker om gode 
gamle dage og alt i alt er rigtig ”kiksede”.  
  
Drømmen om et blomstrende over-
bygningsmiljø 
Men studerende på overbygningen er jo 
ikke tiloversblevne studerende, der ikke er 
kommet videre. Faktisk er vi jo netop på-
begyndt en helt ny uddannelse – førsteårs-
studerende på ny. Så hvordan kan det være, 
at man allerede i starten af 20’erne er gam-
mel?  

Er der logiske grunde til ”flugten”? Er Train 
f.eks. mere fristende end en PF-fest? Slår 
karriereambitionerne pludselig så stærkt 
igennem, at man bliver nervøs ved alle de 
andres gode studiejobs i København eller 
spændende extracurriculære aktiviteter og 
selv må i gang? Er der egentlig ikke blot 
tale om en ”ond cirkel”, hvor de andres 
fravær gør, at man selv holder sig væk. Er 
det ikke netop os selv, der har forårsaget 
”aldringen”? Studerende på bachelordelen 
ser vel ikke skævt til overbygningsstude-
rende, men undrer sig måske snarere over, 
at man så at sige ”over night” (eller i hvert 
fald over sommerferien) mister lysten til at 
være en aktiv del af miljøet på instituttet. I 
så fald må det vel være muligt at bryde 
denne onde cirkel og skabe et aktivt fagligt 
og socialt studiemiljø – også på overbyg-
ningen. At der også forekommer faglig dis-
interesse vises vel med al tydelighed af det 
pinlige faktum, at kun 7 studerende gad at 
komme til mødet om undervisning på over-
bygningen. Og nej – trods gode undskyld-
ninger - jeg var der ikke. 
 
Den nystiftede kandidatforening er et incita-
ment, der skaber lidt håb for fremtiden. Til 
caféerne er det efterhånden også tilladt at 
dukke op, måske endda netop for at holde 
kontakten ved lige med de andre stude-
rende. Men der er fortsat lang vej endnu, før 
miljøet på overbygningsuddannelsen blom-
strer og ikke blot er skyggesiden til alle de 
mange andre ting, man burde/gerne ville 
lave, og de mange andre steder, man burde/
gerne ville være.  
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af Ane Yde Skaksen 
 
Impotens! Hvem? Mig?   
Nej; det er jo alt andet lige ikke noget, 
man ligefrem praler med, men måske er 
der en helt naturlig årsag til denne 
lidelse. Så hvis du er en af dem, der lider 
i det skjulte, så fortsæt blot læsningen, og 
pris dig selv lykkelig for, at du pt. 
befinder dig alle mulige andre steder end 
på en cykel.  
 
Det penile ilttryk er formodentlig ikke det 
første, man som hankøn tænker på, når man 
sætter sig på cyklen om morgenen til 
universitetet. Men måske burde det være 
sådan (-og glem så lige for et øjeblik diverse 
sundhedseksperters råd om, at cykling er 
godt for sjælen….der er altså ting, som er 
vigtigere). 
Det penile ilttryk formodes nemlig at have 
en ikke uvæsentlig betydning for den ikke 
uvæsentlige mandlige funktion, der er 
forudsætningen for en af livets få (og i de 
fleste tilfælde gratis) glæder. Sagen er 
nemlig, at videnskabsmænd mistænker 
hyppig cykling og sadlens hårdhed for at 
øge risikoen for impotens. Dette begrundes 
med, at trykket på de ædlere dele øges, når 
man tramper rundt i pedalerne, hvorved 
blodtilførslen hertil nedsættes. 
 
Ifølge Jyllands-Postens oplysninger har 
tyske forskere konstateret, at det penile 
ilttryk faldt med helt op til 82 procent, hvis 
man cyklede 20 minutter på en hård 

racercykelsaddel, mens trykket kun faldt 
med 20 procent ved brug af en blød 
damesaddel. De tyske læger konkluderer på 
den baggrund, at langdistancecykling 
nedsætter blodtilførslen, og at det kan være 
en faktor til impotens. Undersøgelsen 
underbygges tillige af overlæge Steen 
Walter fra Odense Universitets-hospital, 
som mener, at det er en faktor, man bør 
være opmærksom på: ”Der er helt sikkert 
noget om det. Jeg har også set patienter, 
som cykler meget, med det samme 
problem”. 
 
Så hvis du er en af dem, der har problemer 
med impotens, og du samtidig cykler 
dagligt, er det helt klart noget, som du bør 
have øje for. Ifølge en ny amerikansk 
undersøgelse viste det sig, at i en gruppe på 
799 mænd mellem 40 og 70 år havde 10 
procent ”svær impotens”, mens 25 procent 
havde problemet i ”moderat omfang” (-lige 
hvordan graderne af impotens defineres, og 
hvorledes de måles, vil jeg ikke til at gøre 
mig klog på lige nu!). 
Det er imidlertid svært at sige, hvor mange 
mænd der har problemet i Danmark. Tallene 
er meget usikre, da det jo som nævnt ikke 
ligefrem er en lidelse, man praler med. 
Steen Walter vil dog alligevel gå så langt 
som til at konstatere, at der her er tale om 
ikke mindre end en folkesygdom. 
 
Et råd herfra som afsluttende kommentar 
skal lyde: Ta´ bussen eller få udskiftet den 
saddel! 

Op at stå – på cyklen vel at mærke 
En advarsel til alle mandlige studerende! 
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 Et konstruktivt surt opstød 
af Stine Kristoffersen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Efterhånden har vi alle mellem byggerodet 
fundet frem til de nye læsepladser og 
læsegrupperum…Det hele ser jo skønt ud, 
men er det nu så rosenrødt det hele? Dette 
indlæg vil påpege elementer, som ved 
udbedring ville kunne sætte prikken over 
”i’et” på de nye og dejlige faciliteter. Der er 
kommet tre nye rum med læsepladser og 
ligeledes tre rum til læsegruppemøder på 
gangen i stueetagen på det tidligere 
økonomi (byg. 350). Faciliteterne synes 
tilsyneladende at være ideelle for de 
studerende, som gerne vil læse koncentreret 
og uforstyrret. Problemet er blot, at denne 
dybe koncentration ofte forstyrres af andre 
studerende, som åbner døren til rummet for 
at lede efter en ledig læseplads. Og lad det 
være sagt med det samme – der er sjældent 
ledige pladser efter kl. 9.30 – så man kan nå 
at blive forstyrret mange gange i løbet af en 
dag. Dette tilsyneladende lille men 
forstyrrende element vil kunne overvindes 
ved eksempelvis at sætte en form for 
opslagstavle op uden for døren, hvor man 
kunne rykke en brik fra ”fri” til ”optaget”, 
når man tager en plads (ala på 
Kollegiegange om man er ”ude” eller 
”inde”). Eller man kunne indsætte et lille 
vindue i døren, hvilket ligeledes vil kunne 
udbedre dette irritationsmoment. Således 
ville man udefra kunne se, om alle pladser 
er optaget. Endvidere ville et ”stille” skilt på 
døren til gangen, hvor de nye læsepladser 
og læsegrupperum støder ud til, blive 
værdsat, da dørene til læsepladserne på 
ingen måde er lydisoleret, og der kommer ti l 
tider meget støj fra gangen.  

 
For at forblive i det kritiske og på samme 
tid konstruktive spor – er et andet 
iøjnefaldende, men måske mindre 
irritationsmoment, at man sjældent i 
dagtimerne kan finde en computer, hvor 
man kan sidde i ro og fred for at skrive 
opgave, synopsis elign. Det kan i sådanne 
tilfælde være ret så irriterende ufrivilligt at 
følge med i en læsegruppes diskussioner 
eller for den sags skyld hyggesladder fra e-
mail trængende studerende. Her kunne man 
overveje eller eventuelt her i Kanden 
diskutere, hvorvidt det ville være en ide at 
”omdøbe” det lille computerrum til et 
”stille” computerrum, mens det øverste 
computerrum kunne fortsætte i sin 
nuværende form. Hvis man så allerede var i 
gang med at se på forholdene ved 
computerrummene, ville det være rart, om 
man i samme åndedrag kiggede lidt på 
printerne, hvor det nærmest snarere er 
undtagelsen end reglen at disse fungerer. 
Som kloge mennesker engang har sagt, så 
bliver man kun bedre af at få lidt kritik – 
dette er hermed givet! 
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 Kort sagt: Takt og tone på en læsesal 
af anonym (forfatteren er redaktionen bekendt) 
Den korte pointe er: Folk har simpelthen for dårlige læsesalsmanerer. Lad mig illustrere med 
at par eksempler og komme med et par anbefalinger: 
Snakken: Læsegruppemøder kan med fordel holdes i de nye læsegrupperum. Det er fint nok, 
at du gerne vil sige hej til dine bekendte, men hvad med at gå op i kantinen, hvis I vil snak-
ke?  
Mobiltelefoner: Nogle sidder direkte og snakker i mobiltelefon på læsesalen, imens flertallet 
har deres mobil liggende tændt. Når telefonen ringer, tager de den og går udenfor. Sluk mo-
biltelefonerne! Og hvis I venter en vigtig besked, så gå udenfor og tjek telefonsvareren en-
gang imellem.  
Spisning: Kantinen er til for det samme formål. Det værste er næsten, at folk ofte prøver på 
at være stille, når de spiser. Men et æble kan altså ikke spises stille! Så i stedet for at stå på i 
omkring 5 minutter, skal de omkringsiddende lide i mindst et kvarter, imens den 
”hensynsfulde” læsesalsbruger får tygget sit æble rigtig, rigtig langsomt.  
Bærbare computere: Mange bærbare computere (og særligt de lidt ældre) larmer utroligt me-
get – ligesom enkelte slet ikke skruer ned for lyden. Måske kunne man overveje, om arbejdet 
kunne laves i computerrummet  eller derhjemme i stedet.  
Snøften og hosten: Efterår og vinter bringer med sig forkølelser og snottede næser. Med hen-
syn til sidstnævnte, så gå ud og puds den næse i stedet for at snøfte 300 gange. Hoster du rig-
tig slemt, så bliv hjemme og læs og spar os andre for bakterier og unødig irritation.  
Alt i alt eksisterer der en meget ringe læsesalskultur her på stedet. Kort sagt: Lad os få et 
bedre læsesalsmiljø, hvor man tager lidt mere hensyn. Det er faktisk ikke så svært.   

Kort sagt: Hyggekrog til revision 
af Mette Lykke Kjeldsen 
De studerende er tilsyneladende faldet godt til i de nye lokaler i bygning 350. De nye facili-
teter benyttes flittigt, og det er da også indtrykket, at de studerende påskønner den investe-
ring på et tocifret millionbeløb, som renoveringerne har krævet.  
Der er dog et areal, der ikke udnyttes optimalt. Den såkaldte hyggekrog beliggende overfor 
Kandens kontor benyttes ikke ret meget af de studerende. Det skyldes formentlig en lidet 
funktionel indretning. De høje skamler er i sig selv ikke særligt behagelige, men derudover 
er det tilhørende bord langs væggen ikke specielt fremmende for hyggen, idet man tvinges til 
at sidde og kigge ind i den grå væg. Derudover er bordet ikke dybt nok til, at man eksempel-
vis kan have en avis liggende på det.  
Med fare for at lyde en smule forkælet foreslås det, at man fjerner de nye ventesalsagtige 
møbler og i stedet indretter en krog, der på en helt anden måde opfordrer til socialt samvær 
og hygge. En sådan indretning kunne meget vel inkludere nogle sofaer eller lænestole, samt 
nogle hylder til diverse læsestof. Man kunne måske ligefrem overveje at flytte alle aviserne 
fra biblioteket herover.  
Med en mindre indsats er det således muligt at skabe en betydeligt bedre udnyttelse af dette 
areal, og dermed vil hele stueetagen i bygning 350 være til størst mulig glæde for stedets 
brugere.  
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Sprudler talenterne? 
af Louise Broe på vegne af Politologisk Forening 
 
Nu nærmer efterårsferien sig, og når dette nummer af Kanden udkommer, er to 
veloverståede fester bag os. Med Fakultetsfesten har vi forhåbentlig fået indviet Historisk 
Kantine godt og grundigt og vores egen fest d. 11. får virkelig sparket efterårsferien i gang.  
 
Hvis man tænker på at stille op til PFs bestyrelse til december anbefaler vi, at man prøver at 
være hjælper inden. Man kan selvfølgelig også blive hjælper, bare fordi det er sjovt. Man 
bliver hjælper ved at sende os en mail, men man kan også kigge forbi kontoret, der er ved 
siden af PB. 
 
Oktober/november byder på masser af sjov. Vores torsdagscafé den 31. oktober er ny og 
banebrydende. VI VIL SE HVAD I KAN: caféen er en talentcafé, så hvis du har et lille 
band eller selv spiller på kazoo, får du nu muligheden for at vise det frem for dine 
medstuderende. Vi tilskynder alle, der mener de har det mindste (eller største- alt afhængig 
af selvtillid) talent, til at komme. Vi tror på jer, der må være nogle derude, der ikke har 
glemt, at Statskundskab ikke er hele livet, selvom det fylder meget.  
  
Men for at kunne planlægge festlighederne skal I melde jer til en uge før. Det vil sige torsdag 
d. 24. oktober. Skriv til PF hvad I/du kan, og hvad talentet er ( polfor@ps.au.dk ). Alle vi 
andre talentløse glæder os til at se jer.  
 
Den 6. november tager vi en tur på Amtsgården. Amtet giver kaffe og kage; vi starter med en 
kort introduktion a la gymnasietur, og bagefter vil Amtsdirektøren holde et oplæg om 
perspektiver for amterne som sådan, hvor vi håber, vi kan få en god debat i gang. Meld jer 
til, det bliver virkelig hyggeligt og vanvittigt aktuelt. Tilmelding sker ved en mail til en af de 
fagligt ansvarlige på 20001186@ps.au.dk.. Tilmelding d. 30.10. 
 
Traditionen tro holder vi J-dag fredag d. 8. november med Ceres øl, men ikke desto mindre 
bliver det dødhyggeligt.  
 
Sæt krydser i jeres kalendere, vores program er over det hele. 
 
Vi ses 
PF 
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På IFSK er det Politologisk Forening, i daglig tale kaldet PF, der arrangerer festerne. Der 
afholdes tre fester hvert semester og ud over det er der caféer, J-dag, foredrag osv. 
 
Festerne på statskundskab er store arrangementer, der kræver en masse arbejde. Alt det 
arbejde kan bestyrelsens 11 medlemmer ikke klare alene, og det er her, du kommer ind i 
billedet – som en af de 12 -15 hjælpere PF skal bruge til hver fest.  
 
At være hjælper indebærer, at du kommer klokken 18.00 på festdagen. Allerførst er der en 
kort introduktion, hvor du møder de andre hjælpere og bestyrelsen og får at vide, hvordan 
aftenen kommer til at forløbe. Efter introduktionen skal der sættes op til festen – barerne 
gøres klar, der pyntes op, og borde og stole opstilles. 
Når oppyntningen er færdig, sætter vi os sammen og får noget mad og hygger, indtil festen 
starter kl. 21.00. Til selve festen har du 2 vagter af en times varighed. Vagterne kan indebære 
at stå i baren eller i døren.  
Endelig skal der ryddes op, når festen er slut, hvilket normalt tager ca. en time. Derefter skal 
vi have noget mad, som vi også spiser sammen. 
 
Vælger du at blive hjælper, er festen selvfølgelig gratis for dig, du får mad og fri bar. At 
være hjælper er den perfekte måde at møde studerende fra andre hold og andre semestre. 
Endelig er det en rigtig god måde at få indblik i, hvad det indebærer at være i bestyrelsen for 
PF – nyttig information, hvis man overvejer at stille op. 
Hvert år (semester?) afholdes der endvidere en hjælperfest, hvor der kræses om dem, der har 
været hjælpere i løbet af året (semestret?). 
 
For at blive hjælper skal du såmænd bare troppe op på PFs kontor eller sende en mail til PF 
(polfor@ps.au.dk) med dit navn og dit årskortnummer.   
 
 
De venligste hilsner 

 
Politologisk Forenings bestyrelse.  
 

BBLIVLIV H HJÆLPERJÆLPER  TILTIL PF’ PF’SS F FESTERESTER  OGOG C CAFÉERAFÉER  
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 Den ny PB-klumme 
- PB søger ny administrator 

af Rikke Skovbølling Knudsen 
 
Som det gerne utvetydigt skulle fremgå af overskriften, søger PB ny administrator pr. 1-
11-2002. Som administrator er man ansvarlig for de bogindkøb, som jo må siges at udgøre 
basiselementet for PB’s virke. Dette indebærer, at man har en tæt kontakt til underviserne og 
indgår i et nært samarbejde med de forlag, hvorfra vi køber vores litteratur. I det daglige 
arbejder administratoren først og fremmest sammen med PB’s formand og bogholder. Dertil 
skal nævnes det sociale samvær i foreningen, som administratoren på lige fod med 
foreningens frivillige medarbejdere naturligvis også er en del af. For at søge stillingen 
behøver man ikke at have en stor litterær viden, men det vil selvfølgelig ikke være en 
graverende ulempe. Det eneste, der kræves, er, at man er ansvarsbevidst samt villig til at yde 
en indsats for at bevare og hele tiden forbedre IFSK’s bogformidling. Endvidere skal det 
nævnes, at stillingen er lønnet med 2059 kr. om måneden med en gennemsnitlig arbejdsuge 
på ca. 5 timer. Ansøgningsfristen er d. 21-10-2002, og interesserede kan rette henvendelse 
pr. mail til Søren Lund 993678@ps.au.dk. Potentielle ansøgere er endvidere velkomne til at 
komme forbi PB i åbningstiderne for at høre nærmere om jobbet og selve foreningen eller 
kontakte nuværende administrator Svend Thorhauge på PB@ps.au.dk. 
 
Tilbageblik på semesterstarten 
Semesterstarten må siges at være forløbet tilfredsstillende uden de helt store problemer. Der 
var som altid travlt i semesterets første to uger, hvor vi fik lejlighed til at byde velkommen i 
nye lokaler til såvel nye som gamle studerende. Mere er der sådan set ikke at bemærke hertil. 
Det skulle lige være en stor tak til foreningens medarbejdere, der som sædvanlig ydede en 
glimrende indsats. Det var derfor ganske velfortjent, at semesterstarten blev rundet af med en 
vældig reception, hvor der hverken skortede på pindemadder eller tilbudschips.  
 
Velkommen til 
PB har i den forløbne måned fået fire nye frivillige medarbejdere. Vi vil derfor gerne byde 
velkommen til ingen ringere end Line Brøgger, Christoph Stenkjær Burmester, Anne-
Kirstine Mourits Andersen og Christina Lindgaard, som alle er at finde på 5. semester.  
 
Månedens Bog 
Sidst, men ikke mindst, er der ikke andet tilbage end at præsentere månedens bog i oktober. 
Det drejer sig i denne omgang om: ”Efter 11. september” af Ralf Pittelkow. 
Poul Nyrup Rasmussens tidligere politiske rådgiver reflekterer over verdenssituationen efter 
terrorangrebet på USA. Bogens aktualitet og relevans behøver næppe en nærmere 
uddybning.  
Bogen sælges til den uhørte pris af 60 kr. og som altid så længe lager haves. 
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af Marianne Nielsen, 

 mn0310@hotmail.com 

 

Hvem kender ikke det: masser af 

mennesker, masser af tilbud og 

arrangementer, men til tider alligevel 

følelsen af, at det hele rammer lidt forbi, 

følelsen af at være ensom blandt mange. 

Ungdommens Røde Kors i Århus tager 

derfor fat om et meget overset problem, 

når de tirsdag den 15. oktober starter et 

nyt internetbaseret projekt op; www.

ensomung.dk 
 

Massevis af nye statskundskabsstuderende 

har netop forladt deres sociale netværk i 

forbindelse med studiestarten, og skal til at 

opbygge et nyt i en ny by. Her på IFSK 

gøres der meget for at hjælpe nye 

studerende på vej. Der arrangeres rusture, 

introuger og masser af fester. Men for nogle 

lykkes det alligevel ikke at skabe et nyt 

netværk. 

Man passer ikke ind i det sociale liv på sit 

nye studie. Måske føler man ikke, at man 

har noget til fælles med de andre på studiet, 

eller måske er man for tilbageholdende til at 

etablere kontakt med sine nye medstu-

derende, pensumpres og meget andet kan 

virke overvældende, når alt i forvejen er 

nyt, og det personlige overskud er 

begrænset. En by som Århus rummer 

mange muligheder og tilbud, men ingen der 

decideret går på at få nye venner fra samme 

by. Derfor kan nogle bo i byen i flere år 

uden at have et netværk. For disse unge kan 

www.ensomiaarhus.dk være en løsning.  

Ensom i Århus er et anonymt mødested på 

nettet for unge i alderen 15 til 30 år. På 

siden kan man oprette og besvare profiler, 

chatte og deltage i arrangementer. Det, der 

adskiller siden fra lignende sider på nettet, 

er, at frivillige fra Ungdommens Røde Kors, 

der står bag projektet, kan hjælpe de unge, 

fra de dukker op på siden første gang, til de 

har mødt deres nye venner i den virkelige 

verden. De frivillige sidder med på chatten 

for at støtte op om samtalerne, og deltager 

på arrangementerne for at sikre, at de unge 

mødes på en ordentlig og tryg måde første 

gang. 

 

Projektet har kørt i Odense siden oktober 

2001, og der har man kunnet konstatere, at 

der desværre er et stort behov for internet-

siden. Siden bliver brugt af et bredt udsnit af 

den odenseanske ungdom, men en stor del af 

de besøgende er studerende, der af 

forskellige grunde ikke har kunnet falde til i 

det sociale liv på deres studie. 

Siden drives af frivillige fra Ungdommens 

Røde Kors, der er Dansk Røde Kors’ 

selvstændige børne- og ungdoms -

organisation. Ungdommens Røde Kors 

arbejder efter de samme syv principper som 

Røde Kors-bevægelsen verden over, blandt 

andet medmenneskelighed, neutralitet og 

frivillighed.  

Ensom blandt mange 
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faremomenter, hvilket flere af de brave dyk-
kere måtte sande. Skaderne var heldigvis 
ikke større end det egyptiske sundhedsvæ-
sen kunne råde bod på dem, med en panodil 
og lidt sytråd. 
Alt i mens dette drama udspillede sig på 35 
meters dybde, lærte de resterende medlem-
mer af gruppen de basale færdigheder, som 
er nødvendige, når man bevæger sig under 
vandet. En af de vigtigste egenskaber er jo 
nok buddy-systemet. I hajfyldte farvande, 
som det Røde Hav er det vigtigt at være i 
besiddelse af en buddy – og helst en lidt 
langsomopfattende en af slagsen, således at 
man kan placere sin buddy imellem sig selv 
og hajen, hvis denne skulle angribe. Lidt 
lignende det system, som jeg har set skræm-
te russere bruge, når de ser en kæk tutor 
storme imod dem til en PF-fest. 
Efter fire lange dage, hvor det  kun et par 
gange var blevet til et besøg på den lokale 
dykkerpub, Camelbar, var PADI-certifikatet 

af Søren Josefsen & Søren Teglgaard Jakobsen 

 
Til vands, til lands og i luften, ja sådan 
gik med lidt god vilje for otte forvent-
ningsfulde statskundskabsstuderende, da 
de denne sommer drog ud på foreningen 
DAMP’s jomfrurejse.  
 
Egypten og det Røde Hav var endestation 
for denne lille skare af eksamensblege og 
oplevelses-hungrende studerende. Der skul-
le dykkes skulle der, og sent om aftenen an-
kom de otte rangers til hotellet i Sharm El 
Sheikh. Hvis du nogensinde har prøvet at 
sætte OBH’s bedste hårtørrer op mod ansig-
tet, mens den står på max, så har du en tem-
melig god ide om, hvilken varme, som mød-
te flokken. Sveden dryppede fra panden, og 
var stort set fordampet inden den nåede jor-
den. 
Al begyndelse er svær, og da kun halvdelen 
af gruppen havde prøvet at dykke før, måtte 
resten først bruge et par dage 
på bunden af poolen inden de 
for alvor kunne kalde sig: 
certificerede dykkere. De hår-
de nysere fik derfor lejlighed 
til at dygtiggøre sig og føje et 
’advanced’ til deres certifikat. 
Under dette kursus blev det 
tid til at dykke på vraget 
’Thistlegorm’, der rangerer 
som verdens 4. bedste vrag-
dyk. Dette dyk var ikke uden 

 

DAMP i Egypten  
– en dykkertur for viderekomne 
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endelig i hus. Det blev fejret på behørig vis, 
på netop Camelbar. I bedste koloniherrestil 
blev der spist peanuts, røget vandpibe og 
drukket iskolde Stella øl i den stjerneklare 
nat. Der var her en glimrende mulighed for 
at øve sig på en rolig ind- og udåndingstek-
nik, ligesom flydeevnen viste sig som en 
nyttig egenskab at være i besiddelse af. 
Endelig var det tid til de rigtige dykkerople-
velser, og med Muhammed, Muhammed og 
Muhammed, som kyndig besætning blev 
der skibet ud mod horisonten, med det ene-
ste formål at afsløre dybets hemmelighe-
der – intet mindre kunne gøre det. Hemme-
lighederne var det dog så småt med, men 
dette gjorde dog ikke det hele mindre spæn-
dende. Havet var fyldt med dyr, som man 
ikke lige ser i Århus Bugt (i hvert tilfælde 
ikke denne sensommer). Der var store skild-
padder, moræner, barracudaer og et væld af 
andre farvestrålende fisk, som ville have få-
et selv Jacques Costeau til at tisse i vandet.  
Nu var turen kommet til Cairo og pyrami-
derne. Det var tid til at besøge millionbyen 
og dens arkitektoniske mesterværker. Et li-
det pålideligt turistselskab skulle transporte-
re de efterhånden uovervindelige otte fra 
Sharm El Sheikh til Cairo og tilbage igen på 
blot fireogtyve timer. En tur, der hver vej, 
tager 8 timer i den golde egyptiske ørken. 
Denne tur føjede nye faremomenter til i takt 

med at timerne og kilometerne på landeve-
jen blev tilbagelagt. Kørehviletidsbestem-
melserne er vist ikke nået til Egypten endnu, 
og den tapre chauffør var da også blevet en 
smule klatøjet inden morgentrafikken i Cai-
ro blev en realitet. Et hurtigt besøg på det 
Egyptiske Nationalmuseum blev afløst af 
frokost på Nilen og Faraoernes fantastiske 
gravmonumenter. Fra at have set de ting, 
som arkæologerne i tidens løb har hentet fra 
pyramidernes indre, kom de måbende otte 
nu helt ind i en af de store pyramider. Der 
var nu ikke meget stads og glimmer at se 
(det hele lå jo på nationalmuseet), men nu 
bød chancen sig for at bevæge sig direkte i 
de gamle egypteres fodspor. Under hele tu-
ren havde det været …ja – varmt, men spe-
cielt i pyramidernes indre sprængtes termo-
meteret og efterlod de måbende otte som de 
ekstremt svedige otte. På hjemturen blev der 
skruet op for, hvad der må have været den 
egyptiske ækvivalens til ’The Voice’, nok 
mest for at holde Abdullah ved rattet vågen, 
men sikkert også lidt for at genere de soven-
de otte. På behørig vis blev det fejret, at 
gruppen igen var tilbage i Sharm El Sheikh, 
og at den trætte chauffør kun skulle køre li-
geud for at komme hjem til konen. 
Et par dage i solen var tiltrængt på dette 
tidspunkt. Det var ikke uden slet skjult glæ-
de, at de solbadende otte opdagede alle lyk-
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 spotte den 4 meter lange Tigerhaj, som var 
blevet set af mange dykkere i området. Tid-
ligere samme uge havde den selv samme haj 
været faretruende tæt på en italiensk snork-
ler. Hvis jungletrommerne talte sandt, så var 
den faktisk helt henne og snuse manden i 
skridtet, inden den lettere bleg svømmede 
væk. Dette var desværre nok grunden til, at 
de frygtløse otte ikke fik hajen at se. Unavn-
givne kilder vil dog mene at vide, at flere af 
de otte så en skygge ude i det blå , som me-
get vel kunne have været hajen. 
Men de otte egyptensfarere blev enige om, 
at oplevelserne og jagten på hajen ikke stop-
pede her. Så i september blev der aftalt en 
weekend med hajspotting på Samsø. Beæret 
over tilstedeværelsen af et nyt DAMP-barn, 
gik rejsen nu mod nye og koldere farer. 
Men ak og ve, det farligste, de otte stødte på 
den weekend, var en angrebslysten krabbe 
og de gin-kaffe drinks, som med en anelse 
sukker og meget god vilje smagte af hylde-
bærblomst.  
  

salighederne ved at feriere i et uland. Uden 
så meget som at rejse sig kunne man bestille 
alt fra vandmeloner til vandpiber fra den ra-
re tjener Osama (og nej, han hed ikke Bin 
Laden til efternavn – han er vist i Silke-
borg). 
Men alt godt må naturligvis få en ende og 
således blev det besluttet at Sinaibjerget, der 
jo befandt sig lige rundt om hjørnet, natur-
ligvis skulle bestiges. Opstigningen foregår 
om natten, for at man siden kan se en fanta-
stisk solopgang, inden nedstigningen og et 
besøg i Katarina Klosteret overstås. Mens 
seks ud af de otte påbegyndte opstigningen 
til fods, mente to, at de hellere måtte opleve 
turen på den autentiske egyptiske måde. 
Uvidende om hvilket mareridt, der ventede 
dem, satte de sig derfor op på ørkenens ski-
be: kamelerne. (Jeg vil nu ikke så meget 
kalde disse prægtige dyr for ørkenens skibe, 
men nok snarere ørkenens skridttæskere). 
Mange vil måske argumentere for, at smer-
ten er lige ond, hvad enten man er af han- 
eller hunkøn. Det kan her afsløres for dem, 
der ikke har prøvet at ride på 
kamel, at dette er en ondsindet 
løgn. Det er meget muligt, at 
det gør ondt for kvinder at ride 
på kamel, men jeg har stadig 
brandmærker i skridtet som 
beviser på, hvor ondt det gør, 
når man som avlshingst forsø-
ger at gøre sig som en anden 
Lawrence of Arabia. Solop-
gangen var dog helt fantastisk, 
og alt besværet (læs: smerten) 
forbundet med opstigningen 
var for et øjeblik glemt. 
De sidste dage i Egypten gik 
med at dykke. Projektet var at 
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Rettens begrundelse og resultat: 
Udtalelsen i indlægget den 8. september 2001 må antages at vedrøre samtlige medlem-
mer af den sagsøgende forening, og ikke blot de eventuelle medlemmer af foreningen, 
der havde deltaget i den forudgående debat. I indlægget den 2. oktober 2001 begrænses 
udtalelsen til det lidt mere ubestemte ”medlemmer af foreningen”. Udtalelsen den 8. sep-
tember 2001 er fremsat i et debatindlæg i Politiken, som svar på et meget kritisk indlæg i 
samme avis fra Christopher Arzrouni, der er medlem af foreningen, og som også i 1999, i 
Berlingske Tidende, kraftigt kritiserede sagsøgte. Formuleringen ”hvis medlemmer…
tillige ser det som en væsentlig opgave for frihedens sag at overvåge og registrere deres 
politiske modstandere på venstrefløjen” kan have været anvendt ironisk, og må forstås i 
sin sammenhæng, og i lyset af at der med internettets udbredelse er anderledes mulighe-
der end tidligere for at sammenholde data vedrørende såvel enkeltpersoner som andet. 
Udtalelsen må ses i et hele, som sagsøgtes berettigede reaktion på meget krænkende udta-
lelser fra et af den sagsøgende forenings medlemmer. Som følge heraf og henset til, at 
sagsøgerens medlemskreds er ganske ubestemt, kan sagsøgtes udtalelser den 8. septem-
ber 2001 og den 2. oktober 2001 ikke anses for sådanne ærekrænkende udtalelser eller 
sigtelser, at forholdet er omfattet af straffelovens § 267 eller § 268, hvorfor sagsøgte fri-
findes i det hele.  
 
Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes, at det er 
lagt til grund, at hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med de tvister, der er 
opstået og behandlet under sagsforberedelsen.  
 

Thi kendes for ret 
 
Sagsøgte Curt Sørensen frifindes for den af sagsøgeren, Selskabet Libertas, fremsatte på-
stand.  
 
Sagsøgeren betaler inden 14 dage 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. 
 
Underskrevet  
Gunver Nørskov Pedersen 
 

Curt Sørensens dom 
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POLITOLOGISK FORENING 
 

Præsenterer: 
Skitur til Avoriaz – Uge 5  

Pris: 3195 kr.  
Efter den hårde eksamenstid tilbyder PF den perfekte form for restitution. De franske al-
pers fascinerende natur, suset om ørene når du racer ned af den sorte løjpe, og ikke 
mindst de kolde øl til afterski, skal nok få dine tanker væk fra eksamen og den ”hårde” 
hverdag. Årets skitur går til Avoriaz og skiområdet ”Portes du Soleil” på grænsen mel-
lem Frankrig og Schweiz. Områdets 650 km. pister byder med sikkerhed på udfordring 
for både begyndere og øvede. Sidste år var vi 87 glade og fro mennesker, der tog afsted. 
Heraf var hovedparten statskundskabere. Vi skulle gerne blive mindst det samme i år, så 
det er bare at melde sig til! 

                                                         Inkluderet i prisen er: 
                                   
                                                                                            
 
 
 

 
 
Derudover tilbydes:                         Skynd dig at melde dig til: 

 
 
 

 
Tilmelding på: 

PFskitur@hotmail.com 
 
Tilmelding er først gældende når depositum (600 kr.) er betalt. Ved indbetaling af deposi-
tum skal deltagerens fulde navn påføres.  
Selve rejsen strækker sig fra den 24/1 til den 2/2. 
Spørgsmål kan rettes til : 
 

 Transport t/r med Sovebus. 

7 overnatninger i 4-6 mands værelser. 

7-dages liftkort til Portes du Soleil. 

Lokale turistskatter og afgifter. 

Sengelinned. 

Slutrengøring. 

 Udvidelse af Liftkort med en 
ekstra dag:              150 kr. 

Afbestillingsforsikring: 125 kr. 

 Tilmeld dig inden fredag d. 25/10 og 
vær med i lodtrækningen om 1 stk. 
gratis rejse (værdi: 3195 kr.)* 
 

*gælder kun de første 60 tilmeldte og kun ved 
min. 60 deltagere. 

 Niels May: 990774@ps.au.dk eller tlf. 26204313 

Rune Munch Christensen: 990256@ps.au.dk eller tlf. 24657035 
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 Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup 
Dansk byplan laboratorium: SMV kursus, 27.-28. november 2002 i Middelfart.  
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Institut for Økonomi, Skov og Landskab: 

Symposium i anvendt statistik, 27.-29. januar 2003, København. Call for papers. 
Workshop on Paths on integration: Similarities and differences in the settlement process of 

immigrants in Europe, 1880-2000, Osnabrück, 19-21 June 2003. Call for papers. 
Invitation til informationsmøder om EU's 6. rammeprogram for forskning, teknologisk 

udvikling og demonstration (2002-2006). 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: IST 2002-konference i København 4.-6. 

november 2002. 

Personalia 
Ole Borre er meddelt afsked med pension efter ansøgning på grund af alder fra sin stilling 

som professor i sociologi fra den 30. september 2002. 
 

Nye publikationer 

Blomqvist, Paula & Christoffer Green-Pedersen (2002). Defeat at home? Recent Social De-
mocratic Success and Failure in Scandinavia, paper prepared for delivery at the 2002 An-
nual Meeting of the American Political Science Association, August 29-September 1, 
2002, Boston. 30 pp. 

Elklit, Jørgen (2002). "Lesotho 2002: Africa's First MMP Election", Journal of African Elec-
tions, Vol. 1, No. 2, pp. 1-10. 

Green-Pedersen, Christoffer (2002). The Politics of Justification. Party Competition and 
Welfare-State Retrenchment in Denmark and the Netherlands from 1982 to 1998, Amster-
dam: Amsterdam University Press, 207 pp. 

Green-Pedersen, Christoffer & Anders Lindbom (2002). Politics within paths. The trajecto-
ries of Danish and Swedish Pension Systems, paper til den XIII Nordiske Statskundskabs 
konference, 15.-17. august 2002, Aalborg. 25 pp. 

Harste, Gorm (2002). Habermas, Århus: Forlaget Modtryk, 63 pp. 

Järvinen, Margaretha, Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) (2002). Det magtfulde 
møde mellem system og klient, Århus: Magtudredningen/Århus Universitetsforlag, 200 
pp. 

Järvinen, Margaretha & Nils Mortensen (2002). "Det magtfulde møde mellem system og kli-
ent: teoretiske perspektiver" pp. 9-27 in Margaretha Järvinen,  Jørgen Elm Larsen & Nils 
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 Mortensen (red.), Det magtfulde møde mellem system og klient, Århus: Magtudredningen/
Aarhus Universitetsforlag.  

Larsen, Jørgen Elm, Nils Mortensen & Jens Peter Frølund Thomsen (2002). "Magtens man-
ge facetter i mødet mellem system og klient" pp. 185-197 in Margaretha Järvinen,  Jørgen 
Elm Larsen & Nils Mortensen (red.), Det magtfulde møde mellem system og klient, År-
hus: Magtudredningen/Aarhus Universitetsforlag.  

Olesen, Thomas (2002). "Zapatistas online?: internettet og transnational solidaritet", GRUS, 
nr. 66, pp. 56-72. 

Poulsen, Jørgen (2002). "Om små lygter i store rum" pp. 292-304 in Martin Blok Johansen 
(red.), Dannelse, Århus: Aarhus Universitetsforlag.  

Svensson, Palle (2002). "Parlamentarismens forudsætninger og konsekvenser: Det alternati-
ve flertal i Danmark i 1980'erne med særligt henblik på formuleringen af udenrigspolitik-
ken" pp. 182-194 in Eivind Smith (red.), Grundlagens makt. Konstitutionen som politisk 
redskap och som rättslig norm, Stockholm: SNS Förlag.  

Nye specialer 
Christensen, Mads Ellegaard (med Martin Harrow), Lægelig ledelse. En analyse af potentia-

ler og problemer. 
Harrow, Martin (med Mads Ellegaard Christensen), Lægelig ledelse. En analyse af potentia-

ler og problemer. 
Justesen, Amanda Hoelgaard, Fra jord til politikernes bord - Fødevarer på den politiske 

dagsorden. 
Mathiesen, Søren Aalund (med Ulrich Schmidt-Hansen), Offentlig ledelse i krydspres - 

håndtering af krydspres gennem hykleri. 
Musoke, Samuel David, An Analysis of Denmark's Development Aid Policy: The Private 

Sector Development Programme in Uganda. 
Nielsen, Lars Erik, Er der forskel på offentlige og private organisationer? - En analyse af im-

plementeringen af kvalitetsstyring.  
Rasmussen, Søren Bonde, Tid til forandring? - Venstre 1998-2002. 
Schmidt-Hansen, Ulrik (med Søren Aalund Mathiesen), Offentlig ledelse i krydspres -

håndtering af krydspres gennem hykleri. 
Slottved, Kristoffer, Offentlig styring i netværk - de stærkes ret eller reelt demokrati. 
Søgaard, Danny, Indførelse og udbredelse af digital forvaltning i de danske kommuner. 
Ussing, Peter, Ligestillede som om de er ligeværdige. - En politisk-sociologisk analyse og 

diskussion af dilemmaer og perspektiver i funderingen af det (homo)seksuelle medborger-
skab. 
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Redaktionelt 

Ansvarshavende redaktører  
Tanja Elisabeth Erbs (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 86169198 & 
Rasmus Beltofte Sørensen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 87410920  
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Christoffer Green-Pedersen  tlf.nr. 89421297  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Christoffer Green-Pedersen, Birgit Kanstrup, Hans Salling 
Petersen, Tanja Elisabeth Erbs og Rasmus Beltofte  
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Christian Atzen, 
Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Tanja Erbs og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1000 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag! Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. E-mail: kanden@ps.au.dk. Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 

 
Forårets Sidste Deadline 
Mandag d. 29. april, bladet udkommer mandag d. 13. maj 
 
Næste Studenterredaktionsmøde  
Tirsdag d. 26. marts kl. 13-14 I MII (besked herom senere!).  Alle er meget velkomne!! 

Redaktionelt 
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Mette Lykke Kjeldsen (Ansvarshavende) tlf. nr. 8676 1415 
Hans Salling Petersen (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 8676 0993 
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Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Thomas Laursen, 
Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Ane Yde Skaksen, Anton 
Skjernaa og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Bartholins Allé 
Aarhus Universitet, 8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 tirsdag 
mellem 11.00 og 12.00.   
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 
Næste Deadline 
Mandag d. 28. oktober, bladet udkommer tirsdag d. 12. november 
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KALENDEREN 

Oktober: 
21.: Foredrag om korpsåndens jernbur ved Gorm Harste arrangeret af 
Kritisk Profil 
23.: Studienævnsmøde 
31.: Foredrag om den fornægtende magt i mødet mellem system og 
klient ved Nils Mortensen arrangeret af Kritisk Profil 
 

November: 
6.: Information om studieophold i udlandet ved studievejledningen 
6.: Besøg på Amtsgården arrangeret af PF 
7.: Foredrag om værdiledelse ved Ole Thyssen arrangeret af Kritisk 
Profil 
8.: J-dag 
13.: Foredrag om den omsorgsfulde forvaltning ved Anne Knudsen  
arrangeret af Kritisk Profil 
13.: Studienævnsmøde 
15.: Ansøgningsfrist for scholar– og Ph.d.-stipendier 
20.: Foredrag om kærlighed og omstilling ved Niels Åkerstrøm An-
dersen arrangeret af Kritisk Profil 
22.: 70’er fest arrangeret af PF 
27.: Studienævnsmøde 


