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Leder                                                                                  Februar 2003                             

af Hanne Petersen 

I en ny undersøgelse udført af Videnskabsministeriet konkluderes det, at sandsynligheden 
for at gennemføre et universitetsstudium er op til 20% højere, hvis studiemiljøet er i orden. 
På IFSK har vi løbende haft denne debat – hvilken rolle spiller en central kantine, små 
samlingspunkter og øvrigt socialt liv for de faglige rammer? Således bragte Kandestøberen 
tilbage i efteråret 2001 en vox pop, resultatet af en rundspørge blandt studerende og 
undervisere. Adspurgt, hvorvidt kantineflytningen ville bringe positive eller negative 
effekter med sig, var svaret ikke entydigt, nogen generel holdning fandtes ikke. Mange 
antydede dog, at flytningen ville ændre på studiemiljøet, og at nærheden og intimiteten 
blandt studerende på IFSK ville mindskes til fordel for pladshensyn og biblioteksudvidelse.   
I skrivende stund er flytningen af kantinen netop gennemført. Personalet åbnede den 7. 
januar officielt for dørene, og siden har kantinen været flittigt besøgt. I en måned, der 
traditionen tro står i eksaminernes tegn, og hvor de studerendes sociale liv normalt stagnerer 
til fordel for økonomiske formler, offentlig forvaltning og andet fagligt, plejer 
socialiseringen ikke at være oppe i vanlige omdrejninger. Alligevel kunne undertegnede 
konstatere, at såvel IFSK’s gamle kantine som den nye i Historisk ikke led under denne 
kendsgerning. Trods den nye kantines størrelse syntes det derfor til tider vanskeligt at finde 
en plads i afdelingen for ikke-rygere eller at komme frem til kassen uden halve timer i kø. 
Nej – de studerendes evne til at finde hinanden på den anden side af vejen lider ikke under 
hensynet til stordrift, studiemiljøet syntes umiddelbart intakt og sandsynligheden for at vi 
engang kan forlade IFSK med et kandidatbevis i hånden forekommer ikke at være forringet 
ved kantinens flytning.  
Kvaliteten af dette kandidatbevis synes pt. at være i top. Nyligt viser en rangliste over 
politologiske institutter globalt og i Europa, at IFSK hører med blandt de bedste. Således 
placerer vi os som nummer fyrre globalt og som nummer fem i Europa. Og der er grund til at 
være stolt, idet ingen andre skandinaviske institutter er med på den globale top-50. 
København befinder sig til sammenligning på en 127. plads…. Denne rangering kan du læse 
mere om inde i bladet.   
I nærværende nummer bringer vi ligeledes en anmeldelse af atmosfæren, maden og livet 
generelt i den nye kantine – trods flytningen synes meget at være uændret, er der blot tale 
om gammel vin på nye flasker? Ligeledes kan du læse en anmeldelse af julerevyen anno 
2002. Således sættes der punktum for det kæmpe arbejde, frivillige gennem det forgangne år 
lagde i at skabe en festlig revy og dermed bidrage positivt til det overordnede studiemiljø.  
På den faglige front kan du inde i bladet læse om månedens profil Mette Bock, der som 
kandidat fra IFSK har drejet sin karriere i skiftende retninger, om Uffe Ellemann-Jensens 
bog Østen for solen og om foreningslivet på IFSK og meget andet.    

København får baghjul 
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Kantineanmeldelse: 

Gammel vin på nye flasker 
af Ditte Søbro Jensen 
foto af Anton Skjernaa 

 
 
 

Genåbningen af den nye kantine var, som 
alt andet byggeri omkring Juragården 
forekommer at være, forsinket! Så da det 
endelig blev januar, og december med 
karrysild, stegte sild og røde sild 
(lykkeligvis) var overstået, var det med 
en vis glæde, undertegnede så frem til at 
frekventere den nye kantine. Mødet med 
kantinen viste sig dog at være en blandet 
fornøjelse. 
 
Men, men, men. Denne glæde blev 
forholdsvist hurtigt afløst af en vis skuffel-
se. For hvori består egentligt det nye? 
Udbuddet i den nye kantine ligner til 
forveksling det, som fandtes i den tidligere 
kantine på statskundskab (man kan have en 
formodning om, at det er de selv samme 
fiskefileter og frikadeller, som er flyttet ind 
i den nye kantine). Og hvis det slet ikke var 
så ringe endda, var det jo udmærket, og du 
ville ikke læse dette. Men udbuddet i 
kantinen er, efter min beskedne mening, alt 
for begivenhedsfattigt og trivielt. Sådan, så 
sagde jeg det og ja, nu ved jeg godt, at der 
falder brænde – for hvad ved jeg egentligt 
om at skulle lave fantasifuld og kreativ mad 
til 500 mennesker? Indrømmet, ingenting 
og jeg mener heller ikke, at vi skal have 
laksefondue med tomatcoulis og skorso-
nerrødder, fusionskøkken eller Jamie Oliver 
til frokost, men jeg kunne godt tænke mig et 

lidt sundere, lidt mere varieret og lidt 
frækkere køkken (læs: knap så mange 
fiskefileter, tarteletter og frikadeller). 

En anden ting, som skabte en vis undren hos 
undertegnede, er indretningen i den nye 
kantine. Efter at man i det meste af efteråret 
har skullet stå i kø i en halv time for en kop 
kaffe, er jeg givetvis ikke den eneste, som 
har set frem til en lidt større kantine med 
lidt hurtigere bevægelse i køen. Jeg er ikke 
ekspert i logistik, men jeg kan i hvert fald 
konstatere, at køen ikke er blevet hurtigere. 
Og her undrer det mig også, at man har 
lavet to kasser, når man ikke har i sinde at 
anvende mere end en. Jeg er klar over, at 
det er besværligt at skulle tælle to kasser op, 
men til hvilket formål er kasse nr. 2 
oprettet? Venter vi på den dag, hvor alle 
omkringliggende spisesteder simultant 
beslutter sig for at nedlægge arbejdet og 
derefter valfarter til statskundskabs kantine? 
 
Indtil videre kan den nye kantine vist ikke 
beskrives anderledes end, at der er tale om 
gammel vin på nye flasker... på den ufede 
måde. Det fede er, at det er det samme 
smilende og venlige personale, som betjener 
kantinen, og ovenstående er ikke ment som 
et angreb eller kritik mod disse. 
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af Ane Yde Skaksen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Ny indgang, nye lokaler, højt til loftet, 
flere borde og ikke mindst en ny 
kantineleder og kok i én og samme 
person. Det må alt andet lige betyde 
ændringer og nytænkning i forhold til 
vor gamle kantine på Statskundskab. 
Undertegnede satte sig for at undersøge, 
om dette var tilfældet ved at få en snak 
med den nye kantineleder om kantinens 
planer og muligheder fremover. 
 
At dømme efter antallet af studerende ved 
de fyldte borde en tirsdag ved en middagstid 
kan der vist ikke herske megen tvivl om de 
studerendes velbehag ved at spise i den nye 
kantine. I køkkenet hersker travlheden på 
fuld styrke, så tør man overhovedet spørge, 
om Fjola Gudnadottir, den nye kantineleder, 
har tid til en snak? Er der hold i rygterne om 
de skrappe kantinedamer, for hvem ordet 
service er et fremmedord? Nej! Det er som 
om at den større plads i køkkenet og de 
bedre forhold, har gjort personalet mere 
imødekommende. For jo minsandten, der er 
tid til en snak, men kom tilbage klokken to, 
så er det værste overstået, var svaret. Det 
gjorde jeg så. 
 
Fjola  – en islandsk kok 
Jeg bliver vist ud i personalestuen og får 
tilbudt kaffe (gratis endda), mens jeg venter 
på at Fjola lige får rengjort de nye kerami-

ske kogeplader. Imens kan jeg nyde 
udsigten over søen, de grønne træer og det 
rige dyreliv i form af en and, der i ny og næ 
kommer vraltende forbi. En udsigt der næ-
sten svarer sig til udsigten fra den 
eksklusive restaurant Navigator i Århus 
Lystbådehavn, hvor Fjola tidligere var ansat 
som køkkenchef. Så vi må jo sige, at vi har 
at gøre med en kompetent kantineleder og 
kok. 
Ventetiden er fuld forståelig taget i 
betragtning, at omkring 1500 ekspeditioner 
hver dag løber gennem kasseapparatet. Der-
med være ikke sagt, at kantinen er nogen 
overskudsforretning. Som Fjola fortæller, 
skal kantinens budget køre i nul, efter at 
udgifter til bl.a. lønninger og råvarer er 
betalt. Fjola og de fem andre kantine-
medarbejdere skal således ikke alene sørge 
for at servere ordentlig og varieret mad til 
de studerende, de skal også have regnskabet 
til at balancere. Det sætter selvfølgelig visse 
begrænsninger for de mere eksotiske 
udfoldelsesmuligheder, når de spisende 
gæsters madbudget for de flestes 
vedkommende skal dækkes af den måned-
lige SU. 
 
Noget for enhver smag 
Alligevel er det kantinens mål, at der skal 
være noget for enhver smag og nationalitet. 
De mere konservative sjæle kan derfor 
fortsat vælge at lade sig bespise af det 
velkendte danske smørrebrød eller svineste-
gen, som er på menuen den sidste tirsdag i 

Interview: 

Nye boller på suppen? 

Debat                                                                            Februar 2003                                    
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denne måned. Tilhængerne af det udenland-
ske køkken gør derimod klogt i at undersø-
ge den månedlige menuplan, hvor det 
græske, mexicanske, italienske eller sågar 
det finske køkken er repræsenteret. 
Som noget nyt vil Fjola forsøge sig med at 
sætte suppe på menukortet, samt at servere 
burgere og fritter om fredagen – det er jo 
weekend! Desforuden vil kantinen fremover 
fast have fisk på menuen én gang om ugen. 
I forlængelse heraf tilføjer Fjola, at hun er 
meget åben for forslag til menuen fra 
kantinens besøgende både mht. forslag til 
forbedringer eller noget man er utilfreds 
med. ”Men ha´ et alternativ klar, da det 
ellers er alt for let at kritisere”, opfordrer 
Fjola. Der har fx hersket rygter om salatba-
rens mangler og slattenhed efter at have 
stået ude i et stykke tid, men de friske 
grønsager koster altså en del, især udenfor 
sæsonen, og det er jo nu engang kantine-
mad, der serveres, får jeg belært. Fjola vil 
også hellere end gerne selv købe flere og 
mere varierende grønsager, hvis blot de 
studerende er villige til at betale prisen! 
Hermed videregivet en lille henstilling til os 
studerende om at holde dette for øje, inden 
man næste gang kommer med alt for megen 
rynken på næsen og diverse negative udtryk 
så som ”bvadr!”. Det er Fjolas håb, at vi 
studerende blot engang imellem ville udvise 
lidt større taknemmelig for, at nogen 
arbejder fra klokken 7.00 med at lægge 
dejen til de nybagte boller og kagen til 
eftermiddagskaffen samt rører farsen til det 
græske farsbrød, inden de hjemmelavede 
frikadeller står for tur. Alt dette for at vi kan 
få stillet vores sult og få samlet ny energi til 
endnu et par timer på læsesalen. 

Udsolgt 
Da jeg spørger til de lokale legendariske 
pølsehorn, ryster Fjola opgivende på 
hovedet, da hun ved hvor eftertragtede de 
er, men da kantinen kun er i besiddelse af 

én røremaskine, som altså som nævnt også 
skal bruges til frikadellefars og dej til 
boller, sætter det visse begrænsninger. 
Ang. de rygter der til tider florerer blandt de 
studerende, om hvor træls det er, når der 
bliver meldt udsolgt, så kan mængderne 
altså være svære at beregne. Den nye kanti-
neleder har fx erfaret, at hun ikke kan regne 
portionsstørrelser ud udfra almindelige 
gængse opskrifter, hvor man normalt 
beregner 250 g. kartofler pr. mand – nej en 
rigtig statskundskaber spiser derimod i 
gennemsnit 400 g. kartofler til hver 
portion!, oplyser Fjola. Måske skulle vi 

Den nye kantineleder Fjola ved kødgryderne. 

Debat       
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hellere se surt til vores sidemand, hvis en af 
hans 117 kartofler, som han har fået stablet 
op på sin tallerken, netop er trillet udover 
kanten pga. overlæs, frem for til kantineda-
merne! 
 
Køkultur 
Og så lige en opsang til os studerende efter 
at jeg havde spurgt, om det ikke var muligt 
bare engang imellem at åbne et ekstra kas-
seapparat i myldretiden, nu hvor man har 
muligheden for det. Hertil svarer den nye 
kantineleder og kok, at det til dels er de 
studerendes egen skyld. Hun ved snart ikke, 
om det er tegn på dansk høflighed eller bare 
almindelig tåbelighed, når en studerende 
venter på, at en person fx tager salat, mens 
han/hun bare selv skal have kaffe. ”Spring 
dog personen ved salatbaren over og gå hen 
og hent din kaffe, eller hvad du nu ellers 
skal have, der ligger tættere på kasseappara-
tet end salatbaren gør, så køen ikke forlæn-

ges af unødvendige ophold. Desuden vil det 
lette ekspeditionen hvis du i højere grad 
gjorde brug af kontanter frem for dankort 
både for dine medstuderende og personalets 
skyld - så bliver alle glade” udtaler Fjola. 
Og det er netop kantinepersonalets vigtigste 
mål: At have smilende studerende, der 
fristes til at sige Uhm! frem for Bvadr!, når 
de tager for sig af maden i kantinen. 
....og så lige til sidst: Der  er lagt op til en 
fast kantine-klumme i ”kandestøberen” med 
et månedligt kantinenyhedsbrev fra 
personalet, den månedlig menuplan samt 
mulighed for, at du kan få en ”kort sagt” 
indført med ris, ros osv. af kantinen. 
….og så lige til allersidst.: Nej, der er ikke 
prisstigninger i udsigt hverken på varme 
retter, kaffe eller øl. 
Kort sagt ikke de vildeste nye boller på 
suppen, men suppe det bliver der, og det er 
vel heller ik´ så ring´ endda!  
Velbekomme! 

Debat                                                                            Februar 2003 
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Myten om fredagsbaren 
af Agnete Etzerodt og Marie Tefre, PF 
  
Med forårssemesterets start betyder det 
også en ny start for fredagsbaren. Både 
ØF (økonomi) og PF har fået ny 
bestyrelse, og JUS (jura) får det inden 
længe. På baggrund af en samarbejds-
vilje fra alle tre bestyrelser om at give 
fredagsbaren et ”nyt liv”, vil dette seme -
ster byde på en forhåbentlig bedre, og 
sjovere fredagsbar end hidtil. Men først 
vil vi gerne aflive nogle myter om 
fredagsbaren. 
 
Ølpriserne  
Øl er dyrere i vores bar end i andre barer, 
hvis man blot ser på prisen. Men sagen er, 
at der bliver tjent lidt mere per fadøl end at 
det præcist kan køre rundt. Det bunder i, at 
for en del år siden manglede baren en 
egenkapital, så der blev taget en overpris for 
at få en sådan. Da der så endelig kom penge 
i kassen var der fra bestyrelsernes side ikke 
interesse eller overskud i at bruge 
overskuddet på aktiviteter. 
Vi fortsætter med den gældende pris, men 
vil til gengæld prøve at forbedre baren ved 
forskellige aktiviteter. Disse vil have 
karakter af en del livemusik, som I oplevede 
til den sidste fredagsbar, et fodboldbord, 
nye og flere spil, temabarer, en hyggeligere 
atmosfære osv. 
En anden finte vedrørende ølpriserne er, at 
vores øl er større!! Vi sælger øl i 0,5 liter 
krus og fylder op til randen, mens fx. 
historisk bar kun benytter 0,3 liter krus. Det 

lyder absurd – men det er faktisk en del øl 
der tales om. 
Fustagepriserne er ikke bestemt af Ceres, 
men af kantinen. PF ejer en sjettedel af 
kantinen (statsrådet ejer også en sjettedel, 
og JUS og ØF ejer hver en tredjedel), og vi 
yder kantinen tilskud i form af, at købe 
fustagerne igennem dem. Derfor er priserne 
som de er! Dog skal der skelnes imellem 
madudvalget – og madpriserne, og ølpri-
serne. Det er to forskellige diskussioner, 
hvor kun ølpriserne indgår i fredagsbarens 
regi. På vegne af hele PF kan vi dog fastslå, 
at der ligenu er en proces igang, der skal 
skabe mere åbenhed mht. kantinen. Det vil I 
høre nærmere om senere. 
Der er således flere ting, der spiller ind, så 
det er ikke bare lige at sænke ølpriserne til 
fx 15 kr. fra den ene dag til den anden. I 
forbindelse med det nye tankanlæg skal vi 
dog til at regne lidt på ølpriserne igen. 
I fredags til fredagsbaren havde vi en meget 
givtig diskussion med nogle studerende. De 
kunne blandt andet ikke forstå, hvorfor vi 
ikke bare solgte billig-øl, eller dåseøl… 
Sagen er, at vi har en meget favorabel aftale 
med Ceres, og det vil være utroligt usmart 
og særdeles upraktisk at opsige den aftale. 
Desuden løber vores kontrakt en del år 
endnu.  
 
Åbningstider 
Som det ser ud nu, holder baren åben fra kl. 
15.30 til 18.00. Grunden til, at der ikke kan 
åbnes før, er fordi kantinen har spiritus-
bevillingen. Oveni har der fra økonomisk 

Debat  
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institut været et ønske om, at baren først 
åbnede, når al undervisning var slut. 
Da historisk kantine bliver benyttet til fester 
af både PF, JUS og ØF, er der således ofte 
fester fredag aften. De skal begynde at stille 
op kl. 18.00 – derfor er det ikke muligt, at 
holde baren åbent længere, omend vi gerne 
ville! 
Dog vil den nye fredagsbars bestyrelse se 
nærmere på, om det er muligt at åbne baren 
lidt før. Og desuden holde senere åbent, når 
der en sjælden gang ikke er arrangementer 
om aftenen. 
  
Aktiviteter 
Vi har allerede nu planlagt en del temabarer 
for forårssemestret. Blandt andet afterski-
bar, indvielse-a f- tankanlægget–bar, 
countrybar, FAK mesterskab i bordfodbold–
bar, påskebar, polkabar og meget mere. Der 
vil selvfølgelig også være helt almindelige 
fredagsbarer – bare med lidt mere krydderi i 
form af, som før nævnt, flere spil, 
fodboldbord, hyggeligere atmosfære osv. 
  
Nye forslag 
Hvis nogle af jer har forslag til et tema, 
bandforslag eller andet, der kan gøre baren 
bedre, vil det blive hilst meget velkomment. 
(Sådan er det jo altid i PF..) Det kunne også 
være, at en af jer går med en lille DJ eller 
stand-up’er i maven, som I vil have prøvet 
af til en bar.…så tag og skriv til os 
(polfor@ps.au.dk). 
  
Til slut vil vi gerne runde af med at tage til 
genmæle overfor al kritikken af fredags-
baren. Kritikken har været berettiget mht. at 
baren hidtil har været for sløv i optrækket. 

Det har vi taget til efterretning. Til gengæld 
mener vi ikke, at kritikken er berettiget mht. 
ølpriser og åbningstider, som vi har klarlagt 
ovenfor. Der er som sagt mange ting, der 
spiller ind, hvis man skal ændre ølpriserne, 
åbningstiderne, eller andet, så det er ikke så 
ligetil. Der er dog en proces i gang, så der 
kan komme mere åbenhed og klarhed 
omkring det. Vi er klar over, at det kan 
virke indviklet, derfor er det vigtigt, at I 
kommer og spørger, så vi undgår 
misforståelser. Vi vil gerne slå fast, at vi er 
der for at gøre et stykke arbejde for de 
studerende. Det vil vi gerne have, at I 
holder in mente, når snakken kører i 
krogene! 
  
Desuden kan vi pr. 1. marts prale af, at hele 
kælderen under kantinen er fyldt med øl.. 
Ceres har foræret os alle et gigantisk 
tankanlæg, så øllet kan løbe direkte i vores 
ganer, og ikke først gennem fustager! 
  
  
  
  
 
  

Debat                                                                            Februar 2003 
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af Ane Yde Skaksen 
 
Danmark er ved at få et akademisk 
proletariat, hvor talentet hos en hel 
årgang af nyudklækkede akademikere 
bliver tabt på gulvet.  
 
Mange af de kandidater, der udklækkes fra 
universiteterne i dag, har udsigt til at gå 
arbejdsløse i et eller flere år. Situationen 
forværres måned for måned. I december var 
hver tredje af det seneste års kandidater 
uden job. Det svarer til omkring 3000 unge. 
Et år tidligere var det blot hver fjerde ifølge 
Ugebrevet Mandag Morgen. Ledigheden er 
måske endda større, end tallene afspejler. 
Mange studerende tøver med at færdiggøre 
deres specialer, før de har et fast job på 
hånden. Beregninger foretaget af Undervis-
ningsministeriet viser, at 3000 ledige dimit-
tender repræsenterer en udgift for samfun-
det på mindst 1,5 milliarder kroner! 
Det er på den baggrund, at forskningspro-
fessor ved Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet, Erik Jørgen Hansen, fremfører det nye 
begreb ”de overuddannede danskere”, som 
et opgør med den måde, hvorpå uddannelse 
anvendes i Danmark. EJH mener, at det 
danske samfund spilder en masse penge på 
at overuddanne befolkningen uden tanke for 
arbejdsmarkedets reelle behov og gør 
således op med den økonomiske teoris 
antagelse om, at uddannelse er den bedste 
investering, samfundet kan gøre – der er så 
at sige gået inflation i uddannelsessystemet. 

Ifølge professoren er der ikke behov for det 
omfang af studerende med en lang videre-
gående uddannelse, som vi er vidne til 
udklækkes i dag. Vurderingen er, at der er 
tale om en uhensigtsmæssig udnyttelse af 
ungdommens tid. I en periode med stor 
arbejdsløshed gør det ikke den store forskel, 
men med de små årgange, som vi ser i dag, 
kan det synes uholdbart at holde de unge 
væk fra arbejdsmarkedet i det omfang, som 
det sker i dag. Dertil kommer de store 
udgifter til uddannelse, som man må 
formode kan reduceres, såfremt antallet af 
uddannelsespladser fulgte med. Dette vil 
imidlertid kræve, at politikerne erkender 
problemet og dernæst, at de tør tage 
konsekvenserne. 
 
Politikerne bør være deres ansvar bevidst 
Tendensen hidtil har imidlertid været, at det 
tør politikerne ikke. I stedet skærer de i 
kvaliteten og forsøger at få flere gennem det 
samme system til færre penge (-hvilket vi 
studerende jo kun kender alt for godt taget 
de til tider overfyldte undervisningslokaler i 
betragtning). Dette har ifølge EJH ført til 
kvalitetsforringelser med alvorlige 
konsekvenser for studietidens længde. I dag 
er studerende fx ikke klar til at forske med 
en kandidatgrad som tidligere, da dette 
fordrer at man læser yderligere tre år 
suppleret med en ph.d.-grad. Ikke fordi 
kravene ifølge EJH er større end førhen, 
men fordi kvaliteten af et kandidatspeciale 
før var på niveau med nutidens ph.d.-

Det store uddannelsesspild 
- et fremtidigt akademisk proletariat 

Debat  
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afhandlinger. Udviklingen inden for uddan-
nelsessystemet er derfor ikke sket pga. 
øgede krav fra arbejdsgiverne, men pga. 
udbuddet af kandidater. Kvalifikationsud-
viklingen er vokset hurtigere, end der er 
behov for på arbejdsmarkedet, således at 
job, som kan varetages af folk med en 
kortere videregående uddannelse, i dag 
varetages af folk med en højere uddannelse. 
Taberne bliver herved både de studerende 
med en kortere uddannelse, som skubbes ud 
af arbejdsmarkedet, men også de 
studerende, der efter mange år i uddannel-
sessystemet nu kan se sig nedgraderet til et 
job, der ikke stemmer overens med deres 
kompetencer. 

Spild af penge og tid i en situation med 
mangel på arbejdskraft. Pengene bør i stedet 
bruges på uddannelser med erhvervskompe-
tence, dvs. en bachelor eller en erhvervsfag-
lig uddannelse. Dermed tilgodeser man 
ifølge professoren erhvervslivets behov for 
de kortere uddannelser med en deraf 
bredere tilgangsvinkel til de job, der findes, 
og  pengene bruges herefter mere fornuftigt 

på efter- og videreuddannelse, når man har 
fundet ud af, hvad/hvor behovet er for en 
yderligere specialisering. 
Men løser det reelt noget, at køre studeren-
de hurtigt gennem en pølsemaskine, når 
erhvervslivet samtidig efterlyser selvstæn-
dighed og modenhed? 
 
Studiechef: Vær egoistisk i dit valg 
Nej! Mener bl.a. lederen for Den 
Koordinerende Tilmelding, Jacob Lange, 
der ikke finder, at uddannelse er spild af 
hverken tid eller penge. Han gør samtidig 
op med ønsket om at målrette de unges 
studievalg, samt at unge i deres valg bør 
tage større hensyn til arbejdsmarkedets 
behov. De skal ifølge studiechefen i stedet 
se stort på ledighedstal og være mindre 
fornuftige, når de vælger uddannelse. Ergo 
mener studiechefen, at der er plads til at 
studere arkæologi, marinebiologi eller følge 
alle de andre, der vælger en samfundsviden-
skabelig uddannelse, hvis det er det, man er 
interesseret i. En akademisk uddannelse i 
dag sætter ifølge Lange ikke folk i bås, men 
sikrer tværtimod en større bredde af fremti-
dige karrieremuligheder. Eksempelvis får 
flere humanister i dag job i den private 
sektor. 
 
Hjerneflugt 
Såfremt studiechefens opfordring følges, er 
der således ikke fare for, at nyuddannede 
kandidater flygter til udlandet med udsigt til 
lave skatter og et job, der i højere grad 
stemmer overens med deres uddannelse? 
Har samfundet råd til at uddanne akademi-
kere, som der reelt ikke har brug for i 
Danmark? I princippet giver det danske 

Danske akademikere overudddannes. ”Spild af tid at 
være specialestuderende”, siger Erik Jørgen Hansen, 
professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 
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samfund jo en gratis uddannelse, hvorefter 
færdiguddannede kan rejse videre til velbe-
talte jobs med lav skat i andre lande, og som 
samfundet kun ser, når de bliver syge eller 
går på pension. Har vi råd til at producere 
endnu flere økonomer, jurister scient. 
pol´er, hvis de alligevel ikke bliver produk-
tive her i landet? Vil det derfor ikke være en 
god ide at skæve til ledighedsstatistikkerne, 
når valget af uddannelse skal tages? Hvis fx 
statskundskab bare er ens et og alt, kunne 
man måske frem for at satse på kandidaten 
nøjes med en bachelor for derefter hurtigt at 
komme ud at undervise på et gymnasium. 
Eller man kunne jo overveje lærersemi-
nariet, og dermed komme lærermanglen til 
livs. Hvor kræsne kan vi studerende tillade 
os at være, og hvor meget kan vi tillade os 

at kræve af uddannelsessystemet? Og hvad 
er mest tilfredsstillende: At være arbejdsløs 
scient. pol. eller undervise i samfundsfag på 
et gymnasium? 
 
Løsningsforslag? 
Skal de unge se stort på ledighedstal og 
være mindre fornuftige, når de vælger 
uddannelse, eller bør de skæve til arbejds-
markedets behov, når valg af uddannelse 
står for døren, og dermed gå på kompromis 
med egne ønsker? 
Måske vil en øget koordinering mellem 
uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken 
være en del af løsningen på problemet med 
det voksende akademiske proletariat. 
Debatten er herefter givet fri til 
kommentarer eller ligefrem løsningsforslag! 

af Torben K. Jensen 
Hver anden onsdag i tidsrummet 14.15 - 15.30 vil en underviser ved IFSK diskutere aktuel 
forskning, aktuelle begivenheder og/eller rollen og arbejdet som (engageret) samfundsfor-
sker med interesserede studerende. Møderne finder sted i kantinen, overetagen (bygn. 321), 
hvor studielederen vil være vært ved en let anretning bestående af kaffe/te og kage. 
Baggrunden for initiativet er, at vi er et stort institut: ca. 1700 studerende, 44 fastansatte for-
skere og 25 Ph.d’ere  - dertil en stab af TAP’ere. Gennem den ordinære undervisning møder 
studenterne kun et lille udsnit af instituttets forskere og tilmed ofte kun i rollen som forelæ-
ser. I forbindelse med vedtagelsen af en ny studieordning aftalte man i studienævnet at forsø-
ge sig med dette initiativ, så flere studenter kommer til at kende flere undervisere - også i 
rollen som forsker. Forhåbningen er, at arrangementerne både bidrager til en generel integra-
tion mellem studenter og forskere/undervisere, til formidling af aktuel forskning, men også 
giver de studerende et bedre grundlag for valg af seminarer, undervisere og vejledere. I løbet 
af foråret vil det være muligt at møde Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Pallesen, Martin 
Enevoldsen, Ana Devic, Mette Skak og Torben K. Jensen. Se KAleNDerEN for datoer. 

Studenter møder forskere 

Nyheder  
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af Georg Sørensen 
foto af Anton Skjernaa  
 
En nylig gennemført undersøgelse fra LSE 
(London School of Economics and Political 
Science) placerer Institut for Statskundskab 
i Aarhus helt fremme i front i en sammen-
ligning med andre statskundskabs-institutter 
i Europa og resten af verden. Undersøgelsen 
er baseret på medarbejdernes publikationer i 
23 internationale tidsskrifter i perioden 
1997-2001. Statskundskab i Aarhus indtager 
en yderst meriterende femteplads på den 
europæiske top-20 liste. Kun to andre insti-
tutter i Skandinavien er placeret på listen; 
Oslo Universitet er nr. 12 og Uppsala er nr. 
19. Aarhus har altså førstepladsen i Skandi-
navien og er samtidig det bedst placerede 

ikke-engelsk-sprogede institut i Europa.  
På den globale top-50 er Statskundskab i 
Aarhus lige så flot placeret, på 40. pladsen. 
Pladserne foran er helt domineret af ameri-
kanske institutter, med Harvard, Stanford og 
Columbia som de første tre. Der er ingen 
andre skandinaviske institutioner på den 
globale top-50.  

Statskundskab Aarhus i førerfeltet 
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Top 50 over verdens bedste politologiske institutter 

Nyheder  

 Kilde: London School of Economics and Political Science.  
 Se desuden instituttets hjemmeside: www.ps.au.dk  
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give et klart svar. Men en basisviden, et 
udsyn og et perspektiv på de rammer, som 
samfundet sætter om det enkelte menneskes 
liv, er vigtige ting, jeg fik med i kufferten. 
Hertil kommer udvikling af en analytisk 
stringens, som jeg sidenhen har haft megen 
gavn af. 

Nu er jeg midt i livet og har fundet min 
branche. Et helt andet sted end jeg 
forventede som ung. Den første stilling, jeg 
søgte uden for universitetet, var i Vejle 
Kommune. De ville ikke have mig. Hvis jeg 
dengang havde fået stillingen i kommunen, 
kunne mit arbejdsliv have taget en helt 
anden retning. Uanset hvad må jeg 
konstatere, at statskundskabens brede fag-
lighed har været en stor fordel. Med de 
ændringer, som samfundet undergår for øje-
blikket, kan vi slet ikke undvære 
scient.pol.er. Uanset om vi er onde eller 
gode. En grunduddannelse i statskundskab 
er først og fremmest et udgangspunkt og en 
affyringsrampe. Den retning, ens arbejdsliv 
kommer til at tage, afhænger af mange, 

af Mette Bock, ansvarhavende chefredaktør 
og adm. direktør på JydskeVestkysten 
 
Der er grøde i en mærkelig mod-
standsbevægelse, hvis repræsentanter jeg 
ofte støder ind i. DJØFere er onde og skal 
bekæmpes. Magistre er derimod gode. 
Jeg vil ikke løbe fra, at jeg er 
cand.scient.pol., men det mildner sind-
ene, at jeg også er magister i filosofi, og 
dermed kun halvond. 
 
Mit arbejdsliv har ført mig vidt omkring. En 
uddannelse i statskundskab åbner mange 
døre, og alene det er en stor kvalitet. Jeg har 
været konsulent, direktør i Muskel-
svindfonden, journalist – og sideløbende 
nåede jeg at opstille til Folketinget. Først 
for SF og siden Det radikale Venstre, hvis 
landsorganisation jeg nåede at blive næst-
formand for. Men de kære vælgere foretrak 
andre end mig på tinge. I dag har jeg så 
ansvaret for JydskeVestkysten, en medie-
virksomhed med 350 medarbejdere og en 
omsætning på 450 millioner kroner årligt. 
Det er en branche, der er så turbolent, at jeg 
hver morgen skuer ud over medielandskabet 
for at se, hvilke kolleger, der er forsvundet i 
nattens løb. Med kun et enkelt års an-
ciennitet hører jeg snart til blandt de længst 
siddende. 
 
Da jeg i sin tid blev kandidat, blev jeg 
grebet af en slags panik. Jeg spurgte mig 
selv om, hvad det egentlig var, jeg havde 
lært. Til min fortvivlelse kunne jeg ikke 

Et liv med den fjerde statsmagt 

Månedens profil: Mette Bock 

Profilen             Februar 2003 
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mange andre faktorer. Nogle ligger uden for 
vores indflydelse, andre kan vi selv påvirke. 
P.S. Der er dog en helt konkret ting, jeg 
lærte på statskundskab. Der er kun tre 
statsmagter i det danske samfund. Ikke fire. 
Medierne er underlagt de tre andre 
statsmagter helt på lige fod med alle andre. 

 Det har jeg ved flere lejligheder drøftet 
med mine chef-redaktørkolleger i branchen, 
men jeg står tilsyneladende ret alene med 
det synspunkt. Jeg har dog tænkt mig at 
holde fast i min statskundskabsviden! 
Uanset om det er populært eller ej. Man er 
vel en ond DJØFer.... 

Kort sagt: Forvirring om den gode opgave 
af Mette Lykke Kjeldsen 
Det er en kendt sag blandt mange studerende, at afviklingen af ugeeksaminer oftest tager 
karakter af en uge i helvede. Det er ligeledes en kendt sag, at de enkelte undervisere har ret 
klare forestillinger om, hvordan en god ugeopgave ser ud. Men hvad er konsekvenserne, hvis 
underviserne inden for et fag ikke er enige om kriterierne for en god opgave?  
Blandt de studerende er konsekvensen i første omgang forvirring, som den nyligt afholdte 
eksamen i offentlig forvaltning vidner om. Én underviser vægtede evnen til at vise bredden i 
pensum, mens en anden vægtede evnen til at gå i dybden med en eller to teorier. Det 
resulterede i en generel forvirring, som i løbet af ugen udviklede sig til frustration.   
I anden omgang er konsekvensen en fare for, at karakteren kommer til at afhænge af, hvem 
der retter opgaven. Som studerende kan man i så fald blot håbe på, at ens opgave lander på 
det rigtige skrivebord. Hvis det viser sig, at man ikke er så heldig, kan man selvfølgelig altid 
klage.  
På den baggrund kan konsekvensen i sidste ombæring være et stort antal klager fra utilfredse 
studerende. Disse klager er yderst ressourcekrævende, hvorfor det måske i OF-afdelingen på 
sigt kan betale sig at tale lidt om kriterierne for en god opgave. Og efterfølgende formidle 
budskabet videre til de cirka 200 studerende, som så kan glæde sig over at have en væsentlig 
dæmon mindre at slås med i løbet af ugen.   

Kort sagt: Nu klapper de ikke længere 
af Anton Skjernaa Jacobsen 
 Det er næsten som et helt lille (jule)mirakel, men sandt er det. Efter at de førsteårsstuderen-
de i et helt semester stædigt vedholdende har klappet efter hver eneste forelæsning, er det 
endnu ikke sket en eneste gang i dette semester. Et enkelt forsøg blandt en lille gruppe blev 
hurtigt kvalt med stilhed fra resten af salen. 
I sidste nummer efterlyste jeg en forklaring på dette sære fænomen, og har fået en enkelt. En 
IFSK babe, der som førsteårsstuderende selv har haft rig mulighed for at observere fænome-
net, mener at det skyldes l’effet mouton. På dansk vel bedst oversat til lemminge-effekten, er 
det den effekt, der kan få en flok til at gå i døden eller klappe, uden overhovedet at tænke 
over hvorfor.  
Så langt så godt, men hvad er det, der har gjort, at de nu er holdt op med at klappe, når selv 
den højt respekterede professor Elklits henstillinger ikke hindrede dem i at fortsætte med 
denne uskik. Selv ville jeg jo gerne tro, at min artikel i sidste nummer fik folk til at genover-
veje klapperiet, men det ville jo nok være at påtage mig mere ære end der kan tilkomme mig. 

Kort sagt  
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Studenterhus 
af Helge Tindal på vegne af styregruppen, 
uddrag af presse-meddelelse 
 
Det 5000 kvadratmeter store, centralt 
beliggende Studenterhus Århus skal i 
praktisk talt døgndrift være centrum for 
vidensudveksling og erhvervskontakter, 
kulturelle oplevelser, socialt samvær samt 
rådgivnings– og serviceaktiviteter rettet 
mod byens 35000 studerende. 
(…)  
De studerende ved byens uddannelses-
institutioner har gennem længere tid 
arbejdet med ideen om et studenterhus på 
tværs af byens mange uddannelses-
institutioner. I foråret 2002 så det første 
projektforslag dagens lys. Erhverv Århus 
igangsatte herefter - med støtte fra Århus 
kommune - en afklarings– og modernise-
ringsproces baseret på, at erhvervslivet ser 
en række spændende og udviklende 
perspektiver i etableringen af et ’connecting 
point’, som det betegnes i rapporten. Det vil 
sige: Et bindeled mellem studerende fra 
byens mange højt kvalificerede uddannel-
sesinstitutioner, erhvervslivet, kulturlivet, 
det offentlige - samt byen som sådan. 
Rapporten foreslår konkret et studenterhus  
på 4 ’ben’ og med lys i vinduerne det meste 
af døgnet. De 4 ’ben’ er:  
• Viden - udveksling, innovation og 

erhvervskontakt 
• Rådgivnings– og serviceaktiviteter 

rettet mod de studerende 
• Aktiviteter relateret til kulturel 

oplevelse og udfoldelse 

 • Socialt samvær  
Et studenterhus efter dette koncept vil være 
unikt i såvel en national som en 
international sammenhæng. Det er 
styregruppens opfattelse, at et studenterhus 
med de visioner og det indhold, som 
rapporten beskriver, vil være et særdeles 
attraktivt tilbud til de studerende og udgøre 
et stærk aktiv for Århus - og hele den 
østjyske region.  
Borgmester Louise Gade, Århus, siger om 
rapporten: ”Den er spækket med gode og 
konkrete anbefalinger til det videre arbejde. 
Jeg ser allerede Studenterhuset for mig - 
som et sted, hvor de studerende har både 
hjernen og hjertet. Her vil de næsten døgnet 
rundt mærke byens unge puls - uanset om 
de kommer for at finde et studiejob, høre et 
foredrag, søge rådgivning eller bare danse. 
Studenterhuset skal appellere til fornuften, 
følelserne, fødderne, fantasien og ikke 
mindst fremtiden. For det bliver et vigtigt 
mødested for de studerende og 
erhvervslivet.” 
Borgmesteren ser Studenterhuset som et 
omdrejningspunkt for visionen om at gøre 
Århus til landets mest attraktive 
uddannelsesby. Hun glæder sig derfor over 
den store opbakning, der generelt er til 
studenterhus-projektet. 
(…)  
Yderligere oplysninger om rapporten kan 
opnås hos formanden for styregruppen 
arkitekt Helge Tindal, Arkitema, tlf. 70 11 
70 11.    

Nyheder             Februar 2003 
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Reportage 

 

Lyden af succes 
Anmeldelse af årets julerevy 2002.  
af Laura Glavind 

 
 
 

”Julen har bragt … en julerevy!”. Selv 
om jul og julerevy efter januar måneds 
eksamenslæsning nok synes langt borte, 
er der al mulig grund til ikke at glemme 
årets julerevy (2002). Forestillingen var 
et rent overflødighedshorn af prægtig 
sang og musik, finurlige sketches, 
smækre dansepiger i lårkorte skørter og 
ikke mindst professionalisme på alle 
leder og kanter. 
 
Lyd, lyd og lyd 
Den korte pointe er: Lyden til årets show 
var fantastisk. Ikke blot tale men ligeledes 
det meste af sangteksterne kunne, godt 
hjulpet af de fremragende aktører og det 
sublimt spillende orkester, HØRES og høres 
flot og godt! 
Nu virker det måske mærkeligt og ulogisk i 
en revyanmeldelse at kommentere på 
showets lyd, ja i det hele taget at starte 
hermed. Den lidt længere pointe er 
imidlertid, at der, trods lydens indlysende 
vigtighed, i revyens historie desværre har 
været problemer og atter problemer med 
netop lyd. Arme revyarrangører har set sig 
fanget imellem julefest-”budget-bissernes” 
krav om lyd (revy) til ingen penge, 
informations-asymmetri i den store og 
mangfoldige lydverden kombineret med for 

dårlig øvetid med udstyret samt en 
uhjælpelig lang og lyd-deform økonomisk 
kantine. I forhold til sidstnævnte viste 
historisk kantine sig langt mere revy-
velegnet, og man kan kun krydse fingre for, 
at der på trods af kantinens aktive status 
næste jul fortsat kan holdes revy her. 
 
Overudbud af kvindelig arbejdskraft 
For at blive endnu lidt i det strukturelle, så 
var også ”sketch-mellemtiden” forbedret 
med adskillige minutter sammenlignet med 
tidligere år. Årets revyfolk har 
tilsyneladende forstået, at en sketch ikke 
bliver bedre af, at der står ti borde på 
scenen, men at de vigtigste ingredienser i en 
revy tværtimod netop er aktørerne, der får 
plads til at folde sig ud. Ligeledes må 
uddeles ros for, at revyens – på godt og ondt 
– ”popularitetsproblem”, resulterende i en 
meget stor deltagerskare (tilsyneladende 
med en markant kvindelig slagside), ikke 
som tidligere set blev løst ved at sende 25 
mennesker på scenen ad gangen, men 
derimod gennem indførelsen af et 
ensemble-kor samt en masse flotte og 
velkoordinerede dansenumre. 
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Jul uden Lomborg 
Disse indledende betragtninger om revyens 
rammer er ikke udtryk for, at den 
substantielle del af revyen ikke også 
fortjener store roser. Statskundskabernes 
revy er traditionelt en smule indspist, 
hvilket på sin vis er en del af revyens 
kendetegn og charme, selvom årets revy vel 
nærmest var i den lavere ende af 
indspistheds-skalaen. Der var ingen 
gennemgående temaer, og emnerne spændte 
bredt fra traditionelle statskundskabs-
hyldester, nyhedsprogrammer og TV-
dueller over et aviskamps-stuntnummer til 
en traditionel falden-på-halen revysketch. 
Inden for statskundskabs-murene var de 
traditionelle personskildringer udskiftet med 
aldrig før sete parodier over Gorm Harste 
og - hentet ind helt uden for instituttets 
mure - Martin Paldam. Sidstnævnte måske 
inspireret af statskundskabernes ”invasion” 
af de omkringliggende institutter i 
Uniparken anført af ”General Nannestad”. 
Og så var revyen desuden den første i en 
lang årrække uden Lomborg! Hvor 
Lomborg for tiden ikke kan være utilfreds 
med den generelle mediedækning, svigtes 
han tilsyneladende på hjemme-fronten og 
må se sig slået af sin efterfølger. En, i øvrigt 
meget vellignende, udgave af Kenneth Thue 
lod forstå, at der tilsyneladende endvidere er 
kommet en potentiel arvtager efter Stefan 
Herman (kategori: yngste mandlige 
underviser med sexappeal). ”Metode kan vi 
ikke forstå, men Kenneth Thue tænder vi 
på” sang koret. At dømme efter 
ansigtsudtrykkene på danse- såvel som 
korpiger opvejer Lomborg-efterfølgerens 
ydre fortræffeligheder klart eventuelle 

pædagogiske brister. 
Ikke blot ”Kenneth-Thue-copien” men 
ligeledes en række andre aktører sang og 
optrådte fremragende i deres sketch, 
blandt andet en tilpas fjantet Louise Gade 
og en morder på læsesalen. Og når musik, 
sang og dans går op i en højere enhed, gør 
det ikke noget, at det ikke er første gang, 
nogle finder ud af, at YMCA ”rimer” på 
IFSK. 

”Intellekt er intet krav” 
Årets revy-folk viste endvidere evne til at 
tænke utraditionelt og kreativt ved at 
indføre en overheadprojector i showet. 
Projektoren kan vel nærmest ses som en 
måde at ”forberede jokes hjemmefra”, 
hvilket eksempelvis sås i en sang om 
politik (do-re-mi fra Sound of Music), 
hvor velplacerede billeder af forskellige 
politikere udgjorde den illustrative 
baggrund til, hvor let det nu engang er at 
blive politiker! Også i ”nyheder, som kan 
forstås af alle”, blev projektoren ivrigt 
brugt, endda til et live-interview med Ulla 
Terkelsen. 
Kreativitet og utraditionelle sketches til 
trods blev der dog heldigvis som vanligt 
også plads til årets tutor-trøjer i en ”hot” 
udgave af Nik&Jay samt til en enkelt 
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jurapige til en (også ”hot”) jobsamtale med 
Anders Møller (nej, ikke ham fra det gamle 
PF!!). Trods sin afgang fra både 
statsminister- og partiformandsposten fik 
selv Nyrup lidt taletid. 
 
De små blev de store 
Endeligt må fremhæves årets revy-perle, 
”de små på IFSK”, en sketch der på brillant 
vis ramte plet i kernen af, hvad 
statskundskabere er for nogle. To små 
forskræmte ”nisser” med høje hatte 
præsenterede den nye forenings 
standpunkter og program bl.a. en lille bustur 
til Lillebæltsbroen, lillejule-aftensdag. 
”Rigtige” statskundskabere har sikkert 
tænkt over, hvorfor der faktisk ikke findes 
en forening for de små. 
Sidst men ikke mindst var vi i øvrigt også 

glade for at se vores egen (”Kandens”) 
heroiske indsats i aviskampen, samt at det 
endelig er lykkedes revyens Grand-
Mamma-Maj (4. årgang) at indføre sit 
surprise-karneval! 
 
Nogle læsere vil måske finde Kandens 
anmeldelse en smule overdrevet. Set i lyset 
af den kamp, det er, at koordinere indsatsen 
fra så mange statskundskabere (med egne 
meninger om alting) kombineret med 
strukturelle, pengemæssige og tidsmæssige 
begrænsninger og så alligevel ende med så 
flot en revy, kan man simpelthen ikke rose 
for meget! 
  
 Vi anmelder det, vi selv ser, hører, erfarer, 
fornemmer, sanser, fejlvurderer og finder 
mest rigtigt! 

 af Laura Glavind og Peter Thisted Dinesen 
 
Statsrådet: Trucker-bar 
Lille intim bar i ”fællesområdet” i de nye bygninger. Statsrådet skal have ros for evnen til at 
hygge om hinanden (og de besøgende?) selv i disse omgivelser. 
 
PB: Fodboldbar 
”Bøgernes venner” har åbenbart andre interesser! Barens deltagere kunne næppe komme til 
fodboldbordet for lutter PB’ere, der til gengæld var vildt begejstrede for deres egen idé. 
 
Ph.D.’erne: Hatte-bar 
Meget skuffende oplevelse, da ingen på besøgstidspunktet bar en hat! Vi kan kun tage hatten 
af for, at Ph.D.’erne heller ikke selv gad at deltage i deres egen bar. 
 
 

 

ÅRETS JULEBARER 

Reportage                                                                           
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DAMP: Friluftsbar 
Værende i sin statueringsfase som en af de mange absolut uundværlige foreninger på IFSK 
måtte DAMP selvfølgelig også have sin egen julebar. Baren havde originalt nok et frilufts-
tema. Undertegnede frygter dog, at DAMP til næste jul udsættes for kraftig konkurrence fra 
instituttets største forening, SVAMP (alkoholiserede statskundskabsstuderende). 
 
PF og Kanden: Pornobar 
Selvom pornoen var godt indpakket bag rød cellofan, illustrerede denne julebar den gamle 
parole: Sex sælger. Øl og drinks blev serveret til lyden af en højere stønnen end 3. seme-
sters studerende, der læser til økonomi-eksamen. Enkelte besøgende, særligt drenge og lek-
torer, nåede næsten at få status som stamkunder. 
 
Metodeinstruktorer: Karaoke-bar 
Fællessang på Bakken i metodevarianten. Eneste problem var, at det var svært for alminde-
lige dødelige at komme til for metode-instruktorerne, der som vanligt gerne ville høre sig 
selv. 
 
Vagtmestrene: The BLUE Oyster Bar 
Et godt bud på årets julebar. Rigtig lun hygge i originalt interiør. 
 
Pol.intro.-instruktorer: Kommunebar 
De pædagogisk anlagte pol.intro.instruktorer benyttede chancen til at lære deres elever, 
samt alle andre, om forskellene imellem offentlig og privat. Flotte idealtyper om end der 
opstod en bias imod at komme i kommunebaren efter første forsøg (tidsmæssigt for kræ-
vende). Et trade-off opstod, eftersom pølsehornene var meget attraktive. 
 
Kritisk Profil: Kritisk julebar 
”Kom og kritiser julen ind i Kritisk Profils julebar”. Meget forventeligt og lidt letkøbt tema 
fra Kritisk Profils side. Forslag til næste år er ”Kritisk Profit Bar” med uhørt høje ølpriser 
(et problem er dog, at denne bar kan opleves hver fredag i historisk kantine!) eller ”Britisk 
Profil Bar”, hvor deltagerne kritiserer på cockney-engelsk. 
 
Idehistorie-instruktorer: Idehistoriebar 
Helt i tråd med de studerendes prioritering af idehistorie-faget, var denne bar trådt ”lidt” i 
baggrunden for at overlade mere plads og opmærksomhed til de andre barer. Eneste delta-
gere var efter sigende et par læsegrupper fra jura, der var glade for at finde et enkelt ledigt 
og helt stille læsegrupperum. 

 

Kritisk profil afholder generalforsamling 
torsdag den 27. februar  kl. 19.00 i A1   
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Billedreportage fra Store-juledag 

Årets juletaler: Jørgen 
Elklit taler om IFSK’s nye 
anneks, bygn. 350 

Porno-tøser flirter med  
kameraet 

Trucker-bar: Statsrådets Torben 
Mikkelsen  skænker op 

Lucia-drenge varmer op 

Reportage                                                                           
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Kenneth Thue look-a-
like omringet af diver-
se dejlige damer med 
bare ben i julerevyen 

Topløse Tut 
befinder sig 
vel i Porno-
baren 

I martsnummeret kan du læse mere 
om de to udvalgte: Årets underviser 
Peter Nannestad og Årets forsker 
Vibeke Lehmann-Nielsen. 

Reportage                                                                          Februar 2003 
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af Secilie Abildgaard 
foto af Rune Nørager 
 
Kandestøberen har i efteråret 2002 bragt 
et par artikler om ensomhed på studiet. 
Denne artikel følger i kølvandet på disse. 
Ensomhed behøver ikke kun være et 
problem for nye studerende i en fremmed 
by. Det kan også blive et problem, når dit 
faste hold brydes op, og I må skilles til 6. 
semester og overbygning. 
 
Savner du gymnasielivet og vennerne? 
Jeg sad for nylig og diskuterede socialt net-
værk på IFSK med 3 medstuderende fra min 
årgang. To af disse var af den mening, at det 
sociale liv på instituttet var langt ringere, 
end de havde forventet, da vi startede for 
godt og vel 2½ år siden. De havde håbet på, 
at universitetets studieliv ville være en 
forlængelse af det sociale liv og netværk, de 
havde haft i gymnasiet. Rus-ugen havde 
ganske vist været fed, men den blev jo ikke 
ved. Et eller andet sted havde de forventet at 
få serveret et færdigpakket socialt liv med 
stamholdet som en garanti for en tæt 
omgangskreds. Jeg havde ikke selv de 
forventninger, da jeg startede og har aldrig 
regnet med at få venner og aktiviteter 
serveret på et sølvfad. Tværtimod oplever 
jeg universitetslivet og livet på IFSK som 
en række af tilbud, hvor man kan vælge 
nogle af dem og vælge andre fra. Men hvis 
man vil have et aktivt studieliv både fagligt 
og socialt, bliver man nødt til selv at gøre 
en indsats, og uden at lyde for gammelklog, 
tage ansvar for sin omgangskreds.  

De forkerte tilbud? 
Det lyder jo meget nemt, hvis man er en 
udadvendt person, der har let ved at knytte 
nye kontakter. Men hvad hvis man ikke 
er? Jeg forstår godt, hvor mine to 
medstuderende vil hen. Hvad gør man på 
studiet, hvis man føler, man har prøvet de 
tilbud, der er til rådighed og derefter må 
indse, at man ud over studiet ikke har 
noget til fælles med sine medstuderende? 
Hvad hvis foreningerne og aktiviteterne 
ikke lige passer til en, eller man er løbet 
sur i den lange række af PF-fester, der alle 
ligner hinanden (undskyld PF– blot et 
eksempel)? Eller hvis man bedre kunne 
lide stemningen og hyggen i den gamle 
historie-fredagsbar og derfor føler sig lidt 
fortabt i det store og larmende mylder, der 
er blevet vores fælles fredagsbar?  
 
Det er specielt blevet et problem nu, hvor 
min årgang lige er begyndt på 6. semester. 
Stamholdet er blevet brudt op, og hvis 
man ikke selv sørger for at ringe rundt, er 
der intet skema, der garanterer at dine 
gamle holdkammerater dukker op til en øl 
i fredagsbaren. Det virker lige nu, som om 
semestret og overbygningen godt kan gå 
hen og blive lidt ensom. Man kunne så 
søge råd hos studenterpræsten eller på 
www.ensomung.dk, som Kanden har 
omtalt i tidligere numre. Eller man kan 
følge et gammelt råd, som ofte bliver givet 
til de nye studerende, og specielt dem der 
kommer langvejs fra: Flyt på kollegium!   
 
 

En vej ud af ensomheden 
Rapport  
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Parkkollegiernes velsignelser 
Lad nu være med at tænke, det er jeg godt 
nok blevet for gammel til og spring resten 
af dette indlæg over. Jeg tænkte selv det 
samme, da jeg i efteråret  af økonomiske 
grunde ”valgte” at flytte på kollegium. En 
af mine bekendte forsøgte at skræmme mig 
med skrækscenarier om et køkken fyldt med 
19-årige drenge, der lige var flyttet fra deres 
mødres madgryder og opførte sig, som om 
fælleskøkkenet var en svinesti. Så galt gik 
det heldigvis ikke. Jeg flyttede ind på 
kollegierne i universitetsparken, og min 
skræk om små drenge blev gjort til skamme, 
da det viste sig, at jeg var en af de yngste på 
gangen, og jeg har trods alt passeret min 25 
års fødselsdag. Gennemsnitsalderen på min 
gang er 26½ år. Unikollegierne er 
tilsyneladende fyldt med gamle studerende, 
der alle har skrevet et par år på deres halv-
færdige specialer. Man kan derfor godt føle 
sig som en grønskolling, når man ikke 
engang er blevet bachelor.  
 
Men anbefalingen står jeg ved. Det er meget 
morsomt at bo på unikollegiet. Det er 
næsten som at genopleve den gymnasietid, 
som mine to medstuderende efterlyste. Der 
er næsten altid folk i køkkenet, som lokker 
dig til at drikke en lille mandagsøl eller et 
glas tirsdagsvin. Weekenden er  blevet 
forlænget, idet de fleste beboere tilbringer 
torsdag aften og nat i  kollegiebaren, 
Eforen. Desværre er det blevet sværere at 
koncentrere sig om lektielæsningen.  
Kollegielivet er en meget god måde at møde 
studerende på tværs af studieretninger, og 
det er måske netop det, der gør rådet om en 
kollegieindflytning så godt, hvis du er 

blevet træt af dine studiekammerater eller 
studiekultur. I Gymnasiet var der så mange 
forskellige studerende med forskellige 
interesser, og det blev derfor mindre 
ensformigt at omgås disse mennesker. 
Forestil dig at du i hele din gymnasietid kun 
havde kendt dit matematik højniveauhold. 
Kedeligt ikke? Sådan kan nogle nok godt få 
det med statskundskabere.  
 
En bemærkning, jeg ofte har hørt i Eforen, 
når jeg fortæller, at jeg læser statskundskab, 
er: ”Ja dem er der jo så mange af,” eller, 
”det gør alle jo efterhånden, I er overalt.” 
Og det til trods for at jeg stort set aldrig 
møder andre statskundskabsstuderende i 
baren. Ifølge kollegiekontoret udgør stats-
kundskabere 7,9% af beboerne på kollegiet, 
så vi kan da godt klemme et par stykker 
mere ind. Så undgå ensomhed på din 
overbygning. Flyt på parkkollegierne!  
 
Oplysninger  om kollegierne kan findes på 
www.koll.au.dk. Kommentarer til dette indlæg eller 
egne opfattelser af studiemiljøet på IFSK er mere 
end velkomne i debatforum på Kandestøberens 
hjemmeside.           

Fest i Eforen: Kønsfordelingen er i orden.  

Rapport                                                                              Februar 2003 
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Simbas Sofa - 
EU-fori ved semesterstart? 

af Rasmus Beltofte Sørensen 
 

”Hvornår kom du ? Sent lørdag aften, men hvad med dig?” 
 

Hentydningerne i ovennævnte konversation var klokkeklare, da forårssemesteret 
påbegyndtes med ”high-fives”, knus og kram. Undervisningslokalet fik lynhurtigt karakter af 
transithal, hvor man efter kort tids adskillelse mødes igen, realiserer sin udlængsel eller blot 
farer småforvirret rundt. Og hvor alle forsøger at optimere sin egen bagagemængde. Endnu 
en delegation var returneret fra statskundskabelige praktiksteders svar på Calella. Ren EU-
fori, og så ikke et ondt ord om Bruxelles.  
Kandidatdelen som en transithal er naturligvis voldsomt karikeret, men ikke helt skævt. 
Internationalisering, rejselyst, lyst til praktisk afprøvning af studiets teorier, studietræthed, 
politologiske studentertrends m.m. forklarer en del af udlængselen. Sandsynligt er det dog, at 
udviklingen også har en selvforstærkende effekt. Når flertallet tager i praktik og/eller på 
studieophold, udvikler dette sig til gældende norm og forstærker presset på residualgruppen. 
For at gøre sig uundværlig eller særdeles attraktiv til fremtidens ønskejobs udvikler der sig et 
implicit krav om at tage udenlands, og helst så hurtigt som overhovedet muligt efter 
overstået BA. 
Måske er jeg havnet kortvarigt i en tidslomme, måske er jeg blot paranoid, men 
kombinationen af netop hjemvendte hhv. nuværende udenlandsfarende samt yngre 
studerende, der knap kan vente på grunddelens afslutning, før de flyver, har en isolerende og 
ekskluderende effekt ift. os tilbageblevne gamle. En følelse der åbenlyst forstærkes, når man 
direkte spørges; ”skal du ikke snart ud?”. Så kan man lære det, for lidt taber er man vel! 
Essensen er vel blot, at fremfor at reproducere og derigennem forstærke normen, at første 
studierelevante udenlandsophold skal være overstået maksimalt 1 år efter BA-delen, bør man 
som kommende højtuddannet være en smule mere reflekteret og forstående. Accepter dog 
forskelligheden ift. medstuderende, der først sent tager udenlands, såvel som dem der aldrig 
gør. 
Muligheden for et studierelevant job udskød (ikke aflyste) således fx mine udenlandsplaner 
umiddelbart efter det første praktikafslag.  
Indsocialiseret i netværkstankegangen og med tiden som knap faktor surfer de fleste af os 
kontinuert blandt hyldernes tilbud og selekterer de bedste kontakter og aktiviteter. Alligevel 
er det i denne travlhed givtigt at standse op løbende. For at betragte sig selv i relation til 
andre. Vores accept af eller nærmere forståelse for medmennesker må nemlig aldrig 
reduceres til udelukkende akademisk karakter – og det uanset medmenneskene.  

Klummer 
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PB-klummen 
af Rikke Skovbølling Knudsen 
 
Ja, der er jo nogle ting her i livet, som man ikke kan løbe fra. For mit vedkommende 
må klummen være en af disse ting. Efter en storstilet afsked med mit kortvarige 
indblik i forfatterskabets glæder og frustrationer i forrige udgave af Kanden, må jeg 
erkende, at jeg atter sidder foran skærmen i et febrilsk forsøg på at nedfælde noget 
interessant læsning. 
 
De indledende bemærkninger skal dog ikke forlede læseren til at tro, at semesterets første 
PB-klumme skal være styret af negative undertoner. Tværtimod. Efter en julemåned med et 
svært underskud af julestemning og nisseøl og et svært overskud af fordybelse i for-
valtningsloven genopdager man hurtigt glæden ved at have tid til netop at foretage sig ting 
som fx at skrive en klumme. Pyh, havde helt glemt økonomieksamen….. 
 
Det er derfor med sprudlende energi og godt humør, at PB på skrift ønsker alle vel-
kommen til det nye semester. Når denne udgave af Kanden udkommer, er semester-
starten jo stort set overstået. I kraft af at det derfor vil være temmelig omsonst at 
angive vores udvidede åbningstider i de to første uger af februar, nøjes vi med at hen-
lede opmærksomheden på de normale åbningstider: 
 
 PB har altid åbent: Mandag – fredag kl. 12-13 
                       Torsdag  tillige    kl. 16-17  
 
I denne forbindelse skal der lige falde en bemærkning om den glædelige forandring, som er 
hændt vores papirvaresortiment. Udfaldet tager sig ud både i form af nye varer, flere 
valgmuligheder og ved gud også prisfald! Det er ganske enkelt fantastisk. Intet mindre. 
Til sidst er der ikke andet tilbage end at fremføre endnu et incitament for at komme forbi PB. 
Det drejer sig selvfølgelig om:  
 
Månedens bog i februar som er: 
”Who Governs?” af Robert A. Dahl 
 
Værket behøver næppe nogen nærmere introduktion. Nævnes skal dog den ekstremt 
favorable pris: 130 kr.  
Sælges som altid så længe lager haves. 

Klummer                                                                            Februar 2003 
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af Jesper Kronborg og Mette Skou. 
 
Så er vi begyndt på et nyt semester, og PF er atter ved at komme i omdrejninger efter 
eksamensræset. 
 
Til generalforsamlingen den 5. december var det dejligt at se så stort et fremmøde. Der var 
rigtig mange, som stillede op til bestyrelsen eller havde gode råd og spørgsmål. Da hele ni 
medlemmer af den gamle bestyrelse samtidig ønskede at stoppe og sige tak for denne gang, 
har det resulteret i en ganske ny bestyrelse. 
Den nye bestyrelse består af: 
 
Kasserere: Søren Degn (4. sem), Christian Harsløf (4.sem) 
Fredagsbaransvarlige: Samy Abdel-Jamel Khelfa (4. Sem), Marie Tefre (4.sem) 
Fagligt ansvarlige: Mette Skou (4.sem), Peter Amstrup (2.sem), Jesper Kronborg (4.sem) 
Studietursansvarlige: Louise Tarp (4.sem), Karen Meisner (2.sem) 
Festansvarlige: Lasse Lauridsen (4.sem), Mette Krogh (4.sem) 
 
Med den nye kantine kan vi, foruden mere plads til daglig, også glæde os over de sprit nye 
festlokaler. Det er selvfølgelig vigtigt, at festlokalerne er så hyggelige som muligt, så hvis du 
har et kreativt gen gemt et sted, er du naturligvis altid velkommen til at komme og give dit 
bidrag som medhjælper. 
 
Festdatoerne for det nye semester er nu lagt fast. Den første fest afholdes den 21. februar i 
den velkendte og traditionelle ”party uartig” PF-stil. Årets første fest giver således mulighed 
for at få kridtet danseskoene af til resten af semesteret. 
 
De faglige arrangementer er ligesom årets faglige dag endnu ved at blive sammensat, men så 
snart vi er færdige med at planlægge forårets program, får I besked. Ligesom sidste år plan-
lægges faglig dag i samarbejde med Statsrådet. 
 
Semesterets fester bliver afholdt: 
21. februar, 21. marts, 25. april og  20. juni  
Desuden glæder vi os til at se jer til torsdagscafeer og fredagsbarer. 
Til slut skal det siges, at hvis I har nogen gode ideer eller spørgsmål, enten i forbindelse med 
fester, faglige arrangementer eller andet, håber vi, at I kigger forbi kontoret. 

PF – Klummen 
Klummer                                                                             
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PF’s nye bestyrelse 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre øverst: Lasse Lau Lauridsen, Christian Harsløf, Samy Khelfa, Karen Meisner og  
Marie Tefre.  
Fra venstre nederst: Mette Skou, Mette Krogh, Jesper Kronborg, Søren Degn og Louise 
Tarp.   
Fraværende: Peter Amstrup. 
Foto af Anton Skjernaa. 

DAMP – TØR HVOR ANDRE VIGER 
af Marie Louise Thorstensen og Henrik 
Noes Piester 
  
En række succesfulde friluftsarran-
gementer i 2002 viste, at der findes 
masser af friluftsgale statskundskabere 
med hang til bjergtagende natur-
oplevelser, socialt samvær og personlige 
udfordringer til lands, til vands og i 
luften. På denne baggrund har bag-
mændene m/k bag IFSK’s nye fri-
luftsforening, DAMP, taget initiativ til at 

formulere et udkast til vedtægter, der ud-
gjorde fundamentet for foreningens stif-
tende generalforsamling onsdag den 12. 
februar 2003 og dermed foreningens 
fremtidige aktiviteter. 
 
Udgangspunktet for DAMP har fra 
begyndelsen været at skabe et projekt-
orienteret netværk, hvor studerende i 
fællesskab planlægger og afholder 
friluftsaktiviteter for sig selv og andre 
interesserede. Udkastet til foreningens 
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vedtægter er blevet forsøgt formuleret i 
overensstemmelse hermed, således at 
DAMP også efter generalforsamlingen 
fungerer som et projektorienteret netværk 
med en flad struktur, hvor der er plads til, at 
alle medlemmer kan drøfte, udvikle og 
realisere deres idéer sammen med andre 
studerende. Vedtægterne vil dog kunne 
bidrage positivt til foreningen i fremtiden, 
idet man med en formalisering af 
foreningen dels styrker dynamikken i 
foreningens forskellige projekter; dels 
skaber et stabilt, organisatorisk grundlag, 
som foreningens medlemmer kan drage 
fordel af i forbindelse med planlægningen 
og gennemførelsen af friluftsaktiviteter. 
 
Det er tanken, at der på den stiftende gene-
ralforsamling skal vælges en bestyrelse for 
et år bestående af en formand, en næstfor-
mand, en kasserer og ét til to bestyrel-
sesmedlemmer. Bestyrelsen skal fungere 
som et administrativt organ, der har 
ansvaret for at vedligeholde den fælles 
mailingliste, koordinering af projektgrupper 
og kontaktpersoner samt indkaldelse til to 
møder i Fællesudvalget per semester og en 
årlig generalforsamling. 
 
Fællesudvalget er tænkt som samlings-
punktet for foreningens aktiviteter – et sted, 
hvor man kan finde inspiration og møde 
ligesindede. Det er også på Fælles-
udvalgsmøderne, foreningens retningslinier 
fastlægges. Den reelle beslutningskompe-
tence ligger altså i Fællesudvalget, der 
består af de til ethvert fælles-udvalgsmødes 
tilstedeværende medlemmer. Fællesud-
valgsmøderne er tænkt som et forum, hvor 

de respektive projekt-grupper briefer om 
igangværende projekter, medlemmerne kan 
diskutere og fremlægge idéer til nye 
aktiviteter, og nye projekt-grupper kan 
dannes. DAMPs aktiviteter er deltager-
finansierede og er et non-profit projekt-
netværk, der kun må have en kassebe-
holdning, der kan dække foreningens 
daglige drift. 
Hidtil har DAMP som nævnt i tidligere 
artikler i Kandestøberen både været på 
dykkertur i Egypten og på knapt så eksoti-
ske Samsø, samt begivet sig af sted på trek-
kingtur med overnatning under den 
midtjyske stjernehimmel.  Der er med andre 
ord plads til, at såvel korte som lange, 
billige som mere kostelige aktiviteter kan 
arrangeres indenfor rammerne af DAMP. 
P.t. har DAMP projektgrupper, der arbejder 
på at arrangere bl.a. dykkertur, kanotur, 
klatring, mountainbike, adventure-race, 
faldskærms-udspring, skitur, triathlon og 
trekkingture. Enhver med tilknytning til 
IFSK kan gratis blive medlem af DAMP 
ved tilmelding til den fælles mailingliste, 
der allerede nu har over 40 tilmeldte. 
 
Hvis du har lyst til at deltage i en af projekt-
grupperne, starte en ny projekt-gruppe eller 
blot har lyst til at se, hvad DAMP har at 
tilbyde DIG og din indre dykker, bjerg-
vandrer, spejder eller jægersoldat, så 
kontakt Henrik på 981964@ps.au.dk eller 
Marie Louise på 982132@ps.au.dk for at få 
tilsendt en oversigt over de eksisterende 
aktivitetsgrupper eller blive tilmeldt 
DAMPs fælles mailingliste. 
DAMP – vinder ved nærmere bekendtskab 

☺   
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PF-skituren til Avoriaz 
Perfekt pulver 
Portes du Soleil-området har et særdeles 
velfungerende liftsystem, der – på trods af 
en enkelt afsporet rejsedeltagers vedvarende 
advarsler om, at der var tale om ”rene 
dødsfælder” – fungerede upåklageligt. 
Midt på ugen havde vi et par dage med 
mere eller mindre uafbrudt snevejr. Da der 
samtidig var relativt koldt, blev sneen 
perfekt, men skyerne lå desværre i en højde, 
som gjorde det umuligt at komme hverken 
over eller under dem. Da der torsdag 
endelig begyndte at være tegn på opklaring, 
blev det således modtaget med stor 
begejstring. De to sidste dage præsenterede 
os for noget nær det perfekte skiføre: 
masser af nysne (herunder lækkert pulver 
off-piste), sol fra en blå himmel og 
temperaturer, som holdt sig under 
frysepunktet. 
 
 

Frokost på pisten 

af Thor Hvidbak 
 
Det nye års PF-skitur bød på en tiltrængt 
mulighed for at kombinere fantastisk skiløb, 
eksamensrestitution og fransk after-ski, når 
det er bedst. Rejsemålet var Avoriaz i de 
franske Alper – en bilfri arkitektonisk perle 
på grænsen til Schweiz. Avoriaz er centralt 
placeret i det enorme fransk-schweiziske 
Portes du Soleil-område, som har så stort og 
varieret et udbud af skiløb, at man på én uge 
ikke har mulighed for blot tilnærmelsesvist 
at prøve samtlige pister. 
PF havde arrangeret turen i samarbejde med 
Nortlander, hvis guidegruppe imponerede 
ved at udvise totalt fravær af overblik og 
organisatorisk talent. Hvis selskabet har 
Ung Rejs som samarbejdspartner, findes 
forklaringen på disse tilsyneladende 
fejlplacerede Ibiza Party Crew-guider 
måske dér. Nuvel, på trods af lidt 
vanskeligheder med bagagen lykkedes det 
os alligevel at få klemt to gode, hele skidage 
ud af både ankomsts- og afgangsdagen, så 
med mulighed for i alt otte hele dage på ski 
var der rig lejlighed til at prøve kræfter med 
de dejligt sneklædte bjergskråninger. 
Busturen tog et lille døgn og var, som den 
slags nu engang notorisk er; herunder 
chaufføren, der går i selvsving med små 
kommentarer om alskens selvfølgelige 
forhold. Vi ankom tidligt lørdag morgen, og 
da solen stod op, afsløredes en blå himmel 
over de ventende pister. 
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Statsrådets sprogambassadør 
Rejsegruppen bestod primært af statskund-
skabere, men adskillige andre uddannelser 
var repræsenteret. På tværs af uddannelses-
skel var der samordnende faktorer, hvor-
under de små, obligatoriske Kronenbourg-
saftevandsøl med skruelåg må henregnes. 
En enkelt statskundskaber præsterede endog 
at erfare, hvorledes disse tilsyneladende 
tilforladelige små flasker kan give 
brandmærker på læberne, hvis de – af uran-
sagelige årsager – tempereres i mikro-
bølgeovn. 
Årets skitur blev også den, hvor den ærede 
Hr. Statsrådssekretær (iklædt hvid heldragt 
med fartstriber) for alvor markerede sig som 
en værdig ambassadør fra en højere 
læreanstalt i Danmark. Især imponerede han 
i den sproglige sfære med universelle 
fraseringer som "fem fritter!" (inkl. 
håndtegn) og "hey – sidder der nogen dér?”. 
 
Hooters og half-pipe-kælkning 
Stambaren Shooters (som hurtigt mistede 
s’et) havde en fed, hed og tætpakket 
feststemning hver eftermiddag/aften, og her 
tilbragte vi mange sjove timer i selskab med 
ligesindede skifolk, høj musik og uanede 
mængder øl serveret i halvandenliters 
ølkander. På natklubben overfor præsterede 
to unævnelige personer inden for fem 
minutter at have hvert sit lille intermezzo 
med stedets udsmidere; den ene ved at rulle 
sig selv ind i den røde løber, den anden ved 
uopfordret at give verdens måske korteste 
klaverkoncert på spillescenen. 
Vi overlevede heldigvis alle skituren uden 
alvorlige skader. Dog præsterede én uheldig 
statskundskaber at pådrage sig en knæskade 

på en natlig kælketur nedad snowboard-
halfpipen; de tre kælkførere havde – under 
indflydelse af føromtalte kander – 
tilsyneladende overset det enorme hop, som 
knejsede ved pipens fod! 

En lyrisk-episk odyssé 
Kendetegnende for Avoriaz-turen var også 
mange deltageres uforbeholdne overgivelse 
til de to største trubadurer i moderne tid: 
multikunstnerne Nik og Jay. Deres 
forunderlige tekstunivers bandt os sammen 
og satte ord på vor fælles skæbne; på 
emine(n/m)t vis spidder de den danske 
folkesjæl, vender den i altigennemtærende 
satirisk fedt og serverer den i form af smuk 
og ydmyg lyrik. 
Som det nye milleniums svar på en tvedelt 
Homer, beskriver disse sprogekvilibrister 
den ellers uartikulerede angst i et potpourri 
af skønhed, stil, Nintendo-beats og 
altomfavnende relevans. De bygger så at 
sige en lyrisk-poetisk bro mellem det 
intellektuelle og det glade/festlige; på én 
gang simpelt og komplekst. Skiløb og 
Hooters til trods, var Nik og Jay uden tvivl 
den styrende mekanisme.  
 

Tak for en god skitur! 
 

P.S. Hvor blev russerne af? 

En dag på pisten 
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Østen for solen 

Østen for solen – Et helt Europa. Af Uffe 
Ellemann-Jensen, Gyldendal, 166 sider. 
af Thomas Laursen 

 
 
 

Med en udvidelse af den Europæiske Union, 
der rykkede betragtelig nærmere virkelig-
heden i midten af december måned sidste 
år, har Uffe Ellemann-Jensen begået en bog, 
der behandler et af tidens politisk mest hotte 
og relevante emner. Bogen er imidlertid 
ikke en indgående behandling af, hvorvidt 
den kommende udvidelse skal ses som en 
fordel eller en ulempe for det ene eller det 
andet land, og ikke mindst hvor meget det 
nu kommer til at koste. Disse spørgsmål 
besvares meget kort af forfatteren, som 
understreger, at alle har en fordel af en 
udvidelse, samtidig med at han fremhæver, 
at det europæiske projekts grundlæggende 
og helt centrale formål er og bliver 
sikkerhed og stabilitet. Dermed bør der slet 
ikke være tvivl om denne udvidelse. 
Bogens formål er grundlæggende at fortælle 
om de lande, de mennesker og den historie, 
der knytter sig til de 12 lande, der i 
øjeblikket er mere eller mindre klar til 
optagelse, samt Tyrkiet, som Ellemann-
Jensen dog ikke regner med får en plads i 
Bruxelles inden for hans levetid. 
De indledende knæbøjninger tages i de tre 
første kapitler, der behandler: i) Europas 
historie efter 2. Verdenskrig, ii) De fælles 
europæiske værdier samt iii) Optakten til 

udvidelsen. Specielt det første og sidste af 
disse kapitler er allerede kendt stof, men 
fungerer som en meget god opfriskning, 
samtidig med at forfatterens understregning 
af at det europæiske projekt er et fredens og 
stabilitetens projekt derved understøttes. 
Det midterste kapitel kan synes lidt kort, og 
man savner flere overvejelser over, hvad der 
legitimerer, at man kan tale om nogle fælles 
europæiske værdier – ikke mindst den 
europæiske samhørighed, som Ellemann-
Jensen flere gange fremhæver. Kapitlet er 
dermed et meget godt billede på bogens 
store styrke og samtidig også dens svaghed: 
Dens normativitet. Denne betyder, at  flere 
elementer i det europæiske samarbejde og 
omkring udvidelsen, har en given (positiv/
negativ) værdi på forhånd. Dermed er der 
flere overvejelser/diskussioner, der ikke 
tages, hvorfor bogen i glimt bliver 
overfladisk. Det overskygges dog overve-
jende af, at bogen dermed bliver meget 
direkte og skærer ind til benet – holdnin-
gerne er klare, hvilket er meget befriende.  
Efter de første tre kapitler gennemgår 
forfatteren ansøgerlandene enkeltvis, 
hvorefter Europas grænser berøres for til 
sidst at bringe en kort omtale af fordele/
ulempe-debatten samt et kig i krystalkuglen 
og dermed Ellemann-Jensens eget bud på 
fremtidens Europa. Landebeskrivelserne er 
bogens rygrad og tager i høj grad 
udgangspunkt i Ellemann-Jensens egne 
erfaringer med landene fra sin tid som aktiv 
politiker og minister. Enkelte gange kan 
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man som læser ønske sig noget mere 
uddybende om de enkelte lande, men på den 
anden side er det netop en anden af bogens 
styrker – at den behandler tingene på et 
mere overordnet plan og derved bliver 
meget let tilgængelig. 
 
 

Afsluttende kan bogen klart anbefales til 
folk, som ikke føler de har tid til at læse 
mursten om udvidelsen, men samtidig også 
gerne vil vide, hvad det er, der er gået forud 
for udvidelsen samt ikke mindst, hvad det er 
for nogle lande, der står på spring til at blive 
fuldgyldige medlemmer i EU.      

Åh, skat 
Åh, skat - en debatbog.  Af Ulf V. Olsen  
af Jens Hørlück Jessen 

 
 
 

Åh, skats forside og titel vækker 
associationer til parforholdsproblemer, 
følelseslal og gruppeterapi, men ” Åh skat” 
kan ikke løse problemer i parforholdet. Til 
gengæld har bogen heller ikke en teori om 
at Kvinder er fra Mars og mænd er 
hysteriske, og den giver heller ikke den 
mandlige kønsdrift ansvaret for nogen som 
helst historiske bedrifter.   
”Kan danskerne lære at elske skatten, lige 
så meget som de elsker de goder, den 
finansierer?” Dette spørgsmål rejses 
derimod på bagsiden af debatbogen. Har 
man slået op på første side, lægges der dog 
ikke skjul på, at debatten foregår på den 
danske venstrefløj. Har man læst bogen til 
ende, er man ikke i tvivl om, at debatten i 
bogen foregår inden for Enhedslisten. Den 
bastante sætning "Enhedslistens holdning 
er.:." optræder med jævne mellemrum i 
debatbogen, og sætningen "Fælles for de 

borgerlige partier fra midt i SF, via 
Socialdemokratiet og helt ud til højre er 
troen på, at konkurrence er den gode måde 
at indrette samfundet på", slår fast, hvilket 
perspektiv forfatteren har.   
Bogens forord er skrevet af Franck Aaen 
og har nærmest form af et programskrift 
for Enhedslisten, mens introduktionen rent 
faktisk er en introduktion til bogen.  
Bogen er inddelt i seks afsnit om hvert sit 
klassiske tema: såsom angreb på 
højrefløjen, forsvar af velfærdsstaten, 
beregninger der viser den stigende ulighed 
i dagens Danmark, diskussioner af 
borgerlønslignende ordninger og klasse-
perspektivets bevarelse og ikke mindst 
angreb på A. P. Møller, Coca Cola og 
McDonalds. 
Formålet med en debatbog må være at 
skabe debat. Om ”Åh, skat” har skabt 
nogen debat, må forblive et åbent 
spørgsmål. Den efterlader dog ingen tvivl 
om, at den yderste venstrefløj er, hvor den 
altid har været, og hvor man kunne 
forvente at finde den, men samtidig uden 
på nogen måde at overraske.  
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Kommunismens sorte bog 
Kommunismens sorte bog. Af Stéphane 
Courtois m.fl., Høst & Søn, 864 sider, 499 
kr. 
af Svend-Erik Skaaning 

 
 
 

Kommunismens sorte bog vakte enorm 
opstandelse grænsende til hysteri ved sin 
oprindelige udgivelse. Efter en 
gennemlæsning virker den ret besindige 
danske modtagelse mere på sin plads, da 
bogen, måske foruden indledningen og 
efterordet, ikke indeholder flere kon-
troversielle udsagn end vanlig historie-
skrivning. 
 
Sortbogens fokus 
Det er forfatternes ambition at forholde sig 
til kommunismen med udgangspunkt i dens 
kriminelle aspekter ud fra en naturretlig 
præmis om umistelige rettigheder. Dette 
snævre fokus virker umiddelbart 
utilfredsstillende, da den sparsommelige 
behandling af de overordnede politiske, 
økonomiske og sociale forhold gør det 
svært at sætte forbrydelserne ind i en 
kontekst. På den anden side er det 
begrænsede fokus bogens styrke, fordi den 
derigennem bidrager med en mere 
indgående beskrivelse af forbrydelserne.  
Apropos bidrage, har Per Stig Møller 
absolut intet at bidrage med i sit korte 
forord. I modsætning til de tyske og 

engelske oversættelser har det danske forlag 
åbenbart ikke ment, at den danske version 
burde udstyres med et ordentligt forord, 
som kunne redegøre for indholdet af den 
debat, som bogen har afstedkommet siden 
1997. Samtidigt skal det pointeres, at 
sortbogen mangler afsnit om Mongoliet, 
DDR og måske Sydyemen, mens man i 
stedet har en selvstændig behandling af Den 
lysende Stis hærgen i Peru. Denne 
disposition virker temmelig mystisk, da 
man samtidigt undlader at skrive om andre 
af 1900-tallets kommunistisk inspirerede 
oprørsbevægelser!? 
 
Vurdering 
Der er ikke mange overraskelser at finde i 
bogen, som hovedsageligt består af meget 
detaljerede og gruopvækkende beskrivelser 
af den ”røde” terrors mange ansigter. Ud 
over politisk fremtvungen hungersnød og 
massehenrettelser fokuseres der bl.a. på 
retspraksis. De velkendte skueprocesser i 
Østeuropa virker måske groteske, men i 
Kina var retsforholdene i perioder endnu 
mere surrealistiske. Her blev man ikke 
arresteret, fordi man var skyldig. Man var 
derimod skyldig, fordi man blev arresteret, 
og i stedet for at blive stillet over for 
anklager, blev den anholdte sat til at 
udfærdige sit eget anklageskrift!  
Bogens tema giver grundlag for god 
komparativ forskning, men desværre skorter 
det voldsomt på sammenligninger, og 
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indledningen og efterordet står meget alene 
i stedet for at opstille en fælles teoretisk 
ramme og samle op på resultaterne. 
Bidragene er i det hele taget meget 
teorifattige. Denne kommentar bunder 
velsagtens i anmelderens tilhørsforhold til 
en mere teoriorienteret politologisk 
tradition, men en diskussion og definition af 
kernebegreber, såsom totalitarisme og 
terror, bør være selvskreven i et sådant 
værk. 
Disse skavanker til trods er der dog stadig 
grund til at læse bogen. Specielt den 250 
sider lange tekst om Sovjetunionen er 
spændende og velskrevet. Her finder man 
belæg for, at også ”revolutionsheltene”, 
Lenin og Trotskij, terroriserede den almene 
befolkning, ligesom Stalins forbrydelser 
selvfølgelig demaskeres igen. Også teksten 
omhandlende Central- og Sydøsteuropa 
fortjener at blive fremhævet. Ud over at 
være komparativt anlagt tages der 
udgangspunkt i nyåbnede arkiver og 
interview med involverede personer, hvilket 

både fører til ny viden og en mere levende 
og nærværende skildring af de kom-
munistiske misgerninger. Beklageligvis 
bærer de fleste andre bidrag præg af mangel 
på inddragelse af ikke-fransk litteratur, 
systematik og overblik, og tilmed er 
redigeringen af bogen mangelfuld og 
inkonsistent.  
 
Kommunismens endeligt? 
Betyder de grusomme erfaringer nu, at 
Marx’ radikale vision kan afvises som 
efterstræbelsesværdig? Logisk set nej, da 
man til stadighed – og ikke helt grundløst – 
kan påpege, at der ikke var tale om egentlig 
kommunisme. På den anden side giver de 
mange eksempler stof til eftertanke. For det 
første viser erfaringen, at et radikalt brud 
med den herskende samfundsorden ofte har 
omfattende negative konsekvenser, og for 
det andet giver eksemplerne god – om end 
ikke endegyldig – grund til at 
problematisere realiserbarheden af det 
kommunistiske ideal.  

  
     Stud.Samf. søger stud.scient.pol’ere 

  Vi er en redaktion af samf’ere, fotografer og  
                      illustratorer, der alle beretter om livet som 
      samfundsvidenskabelig studerende på godt og ondt.   

   Kunne du tænke dig at give en frivillig hånd med og selv få 
               en hånd til at blive bedre til at formidle, researche  

         Og i det hele taget at arbejde journalistisk ?  
 

          Har du lysten, en kritisk og kreativ sans og tid til at  
    være med på op til fire blade om året ? Så kontakt: 

 
    Jeff Jørgensen på 26 54 27 54 eller evaldorado@hotmail.com  
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Med fødderne opad - Den omvendte 
verdens skole. Af Eduardo Galeano, 
Klim’s forlag, 344 sider, 298 kr. 
Illustreret af José Guadalupe Posada, 
oversat af Kirsten Nielsen. 
af Anton Skjernaa 

 
 
 

“For et hundrede og tredive år siden, efter at 
Alice havde besøgt eventyrlandet, gik hun 
ind bag et spejl for at opdage den omvendte 
verden. Hvis Alice blev  genfødt i dag, 
behøvede hun ikke gå ind bag et spejl, det 
ville være tilstrækkeligt, hvis hun bare 
kiggede ud ad vinduet” 
Sådan starter Eduoado Galeano’s bog fra 
1998. Dette gælder nok i betydeligt højere 
grad, hvis det vindue, man kigger ud af, 
sidder i en væg i det Sydamerika, Galeano 
kommer fra, end hvis man kigger ud af sit 
vindue her i Århus. Det gør dog ikke bogen 
mindre læseværdig eller mindre aktuel. 
Bogen er et modstykke til alt, hvad der 
bliver skrevet om den moderne verdens 
vidunderlighed, og ønsker at vise os 
bagsiden af medaljen, en bagside der 
sjældent kommer frem i medierne.  
Bogen er bygget op som en studieplan og 
indeholder bl.a. ”grundkursus i uretfærdig-
hed”, ”frygtens industri” og ”lektioner fra 
forbrugersamfundet”. I hvert kapitel tages et 
emne under kærlig behand-ling, og Galeano 
fremviser bl.a. en række eksempler på, 
hvordan korruption og forskelsbehandling 
stadigt florerer mange steder i verden. 

Selvom mange eksempler hentes fra Syd-
amerika, omhandler en del af dem for-hold, 
der gør sig gældende fra Afrika til USA.  
Gennem bogen redegøres der for, hvordan 
”de hvide” siden ankomsten til Amerika har 
undertrykt de oprindelige befolknings-
grupper, og tvunget dem til at følge i 
vestens fodspor i fremskridtets navn. Denne 
praksis føres i dag videre af Den 
Internationale valutafond og Verdens-
banken, der dikterer over for mange af de 
Sydamerikanske lande, hvordan de skal 
styre deres nationaløkonomi. 
Det fremdrages også, hvordan århundreders 
gamle uretfærdigheder og fordomme i 
mange tilfælde lever i bedste velgående. 
Som eksempel nævnes, at Mexicos 
indianere idømmes lange fængselsstraffe 
uden at vide, hvad de er anklaget for, idet 
alle retshandlinger føres på spansk. 
Galeano fremhæver også eksempler på, 
hvordan store selskaber i vidt omfang 
benytter sig af bestikkelse for at opnå 
kontrakter, hvordan CIA flere gange har 
medvirket til at vælte demokratisk valgte 
præsidenter og har forsynet bl.a. Saddam 
Hussein med giftgasser til brug i krigen 
mod Iran. Der er mange andre eksempler, 
men jeg vil overlade det til den enkelte selv 
at læse bogen.  
Udover at være indholdsmæssigt spænd-
ende, er bogen også fagligt oplysende og er 
desuden også særdeles velskrevet. Sproget 
er letflydende og samtidigt intenst, en 
blanding af skøn- og faglitteratur, der til 
tider nærmer sig det næsten lyriske. Rent 

Med fødderne opad 
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fagligt tæller det på plussiden, at der efter 
hvert kapitel er en litteraturliste, så man selv 
kan finde de rapporter, artikler og 
statistikker, som Galeano har benyttet. Det 
bør i den sammenhæng nævnes, at mange at 
de anvendte rapporter stammer fra vel 
ansete organisationer som UNICEF, Human 
Rights Watch og Amnesty International, 
samt fra værker af bl.a. Robert McNamara 
og Michel Foucault. Det kan dog være en 
ulempe for mange, at en del af henvisnin-
gerne er på spansk eller fransk. 
Det, der løfter bogen fra blot at være en god 
bog, til at være noget langt ud over det 
sædvanlige, er bogens illustrationer og 
faktabokse. Strøet rundt på siderne findes et 
utal af illustrationer, der er udført af den 
Mexicanske litograf José Guadalupe 
Posada, der døde i 1913. Hans sjove og til 
tider let underlige illustrationer pepper op i 

teksten, der trods sin velformulerethed til 
tider godt kan være lidt lang. Derudover 
findes der rundt omkring en masse ”fact-
boxe” med citater eller små sjove/ 
underlige/absurde/oprørende historier, 
hvoraf mindst et er nærmest profetisk, når 
man tænker på at bogen er skrevet i 1998: ”I 
midten af 1998 satte Det Hvide Hus en 
anden skurk på verdensplakaten. Hans 
kunstner navn er Osama bin Laden, og han 
er islamisk fundamentalist, han har skæg og 
bærer turban, og han kærtegner en riffel på 
sit skød. Vil denne nye stjerne gøre 
karriere? Vil han sælge mange billetter? Vil 
det lykkes ham at nedbryde den vestlige 
civilisations fundament, eller vil han kun 
komme til at spille en birolle? I horrorfilm 
ved man aldrig, hvad der kan ske.” I dag, 
knap 5 år senere, kender vi svarene på nogle 
af spørgsmålene. 

Illustration fra Med fødderne opad - Den omvendte verdens skole  
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Indhold: I biblioteksorientering i SOL, Statsbibliotekets katalog, gives der en kort 
gennemgang af søgning og bestilling af bøger og bestilling af kopier af 
tidsskriftsartikler. Desuden vises, hvordan man som bruger kan se, hvad 
man har lånt og reserveret i SOL. 
Der orienteres om adgangen til elektroniske tidsskrifter og databaser, 
der er tilgængelige fra Statsbiblioteks hjemmeside. 
Der kan evt. blive orienteret om Bibliotek.dk med Artikel-basen. 
  
Ca. 1 times gennemgang og derefter mulighed for individuel hjælp til 
søgning. 
  

Varighed: 2 timer 
  

Hvornår: Klokken 16-18 på følgende dage: 
  
 
onsdag d. 26. februar 2003 (Library introduction in English) 
torsdag d. 6. marts 2003 
onsdag d. 2. april 2003 
  
Der er maksimalt plads til 12 deltagere til biblioteksorientering. 
Bibliotksorienteringen aflyses, hvis der tilmeldes mindre end 3 personer. 
  

Sted: Statsbiblioteket, Undervisningslokalet i kælderen. 
  

Tilmelding Tilmelding bedes foretaget på en liste, der hænger på opslagstavlen i 
forhallen, eller til Tove Jepsen: tje@statsbiblioteket.dk eller telefon 
8946 2172 
Der er mulighed for individuel vejledning i forbindelse med opgaver 
ved henvendelse til: 
Tove Jepsen – tje@Statsbiblioteket.dk eller telefon 8946 2172 

Biblioteksorientering på Statsbiblioteket 
og introduktion i brugen af SOL, Statsbiblioteks katalog 
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Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 
 International Institute of Administrative Sciences/Cameroon Ministry of the Civil Service 

and Administrative Reform: Shared Governance: Combatting Poverty and Exclu-
sion, Second International Regional Conference, Yaoundé (Cameroon), 14-18 July 
2003. 

World Conference: "Dialogue among Civilisations - the Key to a Safe Future", 23-26 April 
2003, The Gromada Hotel & Congress Centre, Warsaw, ul. 17 Stycznia 32. 

Russian Academy of Sciences, Center for Civilizational and Regional Studies, Institute for 
African Studies: Third International Conference: "Hierarchy and Power in the His-
tory of Civilizations", June 18-21, 2004, Moscow, Russia. 

Legater til studier og/eller forskning i USA: Forårets ansøgningsfrist for Danmark-
Amerika Fondets & Fulbright Kommissionens  legater til studier eller forskning 
i USA 2003-2004 er onsdag d. 5. marts 2003 kl. 12.00. 

Dansk byplan laboratorium: Udviklingsstrategier i Øresundsregionen, seminar 4. marts 2003 
i København. 

Dansk byplan laboratorium: Regionplan 2005, 17.-18. marts 2003 i Korsør. 
Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet: Trafikdage på Aalborg Universitet, 25.-26. 

august 2003. 
Stockholm School of Economics in Riga: Conference Announcement - Call for Papers: Hu-

man Development in EU Accession Countries, June 1-2, 2003, Riga, Latvia. 

Personalia 
 
 Simon Calmar Andersen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. februar 2003 - 

31. januar 2006. 
Derek Beach er ansat som adjunkt med særligt henblik på forskning og udviklingsarbejde for 

perioden 16. december 2002 - 15. december 2005. 
Anette Borchorst har opsagt sin stilling som lektor i politiske sagområder ved Institut for 

Statskundskab pr. 31.12.2002. 
Viola Burau  er ansat som adjunkt i statskundskab med særligt henblik på offentlig politik 

for perioden 1. august 2003 - 31. juli 2006. 
Flemming Juul Christiansen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. januar 2003 

- 31. december 2005. 
Ana Devic er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor i statskundskab med særligt 

henblik på sociologi for perioden 1. januar - 31. december 2003. 
Bernhard Hansen er ansat som adjunkt med særligt henblik på forskning og udviklingsarbej-

de for perioden 15. januar - 28. februar 2003. 
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Lars Johannsen er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på komparativ poli-
tik (sammenlignende analyse af politiske systemer) pr. 1. januar 2003. 

Carsten Bagge Laustsen er ansat som adjunkt med særligt henblik på forskning og udvik-
lingsarbejde for perioden 1. februar 2003 - 31. januar 2006. 

Anders Lindbom er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor i statskundskab med 
særligt henblik på offentlig forvaltning for perioden 1. februar 2003 - 31. januar 
2004. 

Peter Bjerre Mortensen har påbegyndt sit ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. januar 
2003. 

Liselotte Odgaard er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på international 
politik pr. 1. januar 2003. 

Rune Stubager er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. december 2002 - 30. no-
vember 2005. 

Søren Winter er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor i statskundskab med sær-
ligt henblik på offentlig forvaltning for perioden 1. februar 2003 - 31. januar 2004. 

Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 
 
Blom-Hansen, Jens (2002). Anmeldelse af Bernard Dafflon (ed.), Local Public Finance in 
 Europe. Balancing the Budget and Controlling Debt, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 
 2002, Politica, årg. 34, nr. 4, pp. 357-361. 
Blom-Hansen, Jens & Jørgen Grønnegård Christensen (2002). "De institutionelle spilleregler 
 i EU", Politica, årg. 34, nr. 4, pp. 357-361. 
Braun, Thorsten (2002). Anmeldelse af Martin Frenzel, Neue Wege der Sozialdemokratie. 
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 skab, Aarhus Universitet. 26 pp. 
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 ces)  (2002). State of the State in Hungary, Demstar Research Report 11, Aarhus: De
 partment of Political Science, University of Aarhus, 52 + 22 + 22 + 46 pp.  
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Jensen, Torben K. (2002). Anmeldelse af Henning Olsen, Kvalitative kvaler - kvalitative me
 toder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet, København: Akademisk 
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Jørgensen, Knud Erik (2002). 'Liberalism', chapter/module in electronic book on Teaching 
 International Relations by Means of the Internet . Berlin: Freie Universität. 22 pp. 
Jørgensen, Knud Erik (2002). "Making the CFSP Work" pp. 210-232 in John Peterson & 
 Michael Shackleton (eds.), The Institutions of the European Union, Oxford: Oxford 
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Jørgensen, Knud Erik (2002). The Role of Values, Images and Principles in EU Foreign Pol
 icy, paper presented at the 1st Pan-European Conference on European Union Politics: 
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 28 September 2002, Bordeaux. Aarhus: Department of Political Science, University of 
 Aarhus. 15 pp. 
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Mozaffari, Mehdi (2002). "Os amerikanere", kronik i, Politiken, 27. december, 2. del, pp. 7-
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 om Europafrågor No 11, Nordisk Øst-forum, nr. 3, pp. 343-345. 
Pedersen, Karin Hilmer (2002). Farvel til førertrøjen. EU's udvidelse og miljøet, Køben
 havn: DUPI, 70 pp. 
Pedersen, Thomas (2002). "Demokrati og europæisk integration: En oversigt" pp. 11-31 in 
 Thomas Pedersen (red.), Europa for folket? EU og det danske demokrati, Århus: Aar
 hus Universitetsforlag/Magtudredningen. 
Pedersen, Thomas (red.) (2002). Europa for folket? EU og det danske demokrati, Århus: 
 Aarhus Universitetsforlag/Magtudredningen, 243 pp. 
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Svensson, Palle (2002). Anmeldelse af Michael Th. Greven and Louis W. Pauly (eds.), De
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Svensson, Palle (2002). Denmark and the Prospects for a Paneuropean Referendum, paper 
 to be presented at the Conference, "The European Referendum Challenge - Views 
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 sitetsforlag. 186 pp. 
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 p. 16 pp. 
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Yesilkagit, A. K. & J. de Vries (2002). "The Unanticipated Consequences of Decentralisa
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Nye specialer 
 
 Akselsen, Klaus Harpøth, Administrative reformer i spændingsfeltet mellem rationalistiske 

og inkrementalistiske modeller. En analyse af statslige kontraktstyringsreformer i 
Storbritannien og Danmark. 

Andersen, Gitte Høstgaard, Når mennesker mødes. Professionelle i velfærdsstaten mellem 
følelser, faglighed og upartiskhed med socialrådgivere som case. 

Andersen, Henrik Svenning, Differentiere for at motivere. En tidsserieanalyse af motivati-
onsfaktorer og jobtilfredshed med udgangspunkt i Post Danmarks årlige medarbej-
dertilfredshedsundersøgelse. 

Andersen, Mads Kjær, Kontraktstyring, et produktivitetsfremmende redskab? - En caseana-
lyse af hvordan kontraktstyring påvirker produktiviteten på Trafikministeriets områ-
de. 

Balslev, Anders, Gensyn med blame avoidance-hypotesen. - En empirisk analyse af nedskæ-
ringer i 12 svenske overførselsindkomster. 
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Borg, Nikolaj, På vej mod en videns økonomi? 
Christensen, Janus Pill (i samarbejde med Thomas Evermann), Tid til forandring? Analyse 

af omorganiseringen af fødevareområdet 2000-2002. 
Christiansen, Klaus Budker, Fungerer Verdensbankens og den Internationale Valutafonds 

nye konditionaliteter i praksis? En analyse af PRSP processen i Tanzania og Niger. 
Donde, Monica, Ministerbetjening. En analyse af ministerbetjeningens karakter gennem 

1990'erne. 
Dremstrup, Mette, Resultatkontrakter på Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. 
Eriksen, Birgitte, Unges holdninger til etniske minoriteter. Et studie af kontakthypotesen i 16 

århusianske 9. klasser. 
Evermann, Thomas (i samarbejde med Janus Pill Christensen), Tid til forandring? Analyse 

af omorganiseringen af fødevareområdet 2000-2002. 
Fallesen, Helle, Velfærdsstatslige reformer i Øst- og Centraleuropa - en analyse af reformer-

ne gennemført på pensionsområdet. 
Frejbæk, Anna Amby, Spiljournalistikken og dens konsekvenser for politikernes kommuni-

kation med vælgerne i DR1's og TV2's dækning af ØMU-valgkampen. 
Gamstrøm, Allan, Socialdemokratiets svære valg. En undersøgelse af Socialdemokratiets 

vælgertilslutning igennem de seneste tredive år med særligt fokus på 1990'erne og 
folketingsvalget i 2001. 

Hansen, Bettina Fjeldgaard (i samarbejde med Anne Juel Jørgensen), Det nye højre og 
Dansk Folkeparti - en analyse af forestillingerne i den offentlige debat om højreflø-
jen og Dansk Folkeparti ud fra 'en todimensional forståelse af det nye højre' og 
Dansk Folkepartis selvforståelse. 

Hansen, Rasmus Lerche, Er Socialdemokratiets flygtninge-indvandrerdiskurs styret af Frem-
skridtspartiet og Dansk Folkeparti? 

Holm-Nielsen, Niels B., The Challenge of Developing Sustainable Ecopolitics in Latin 
America. 

Horn, Line, Mangfoldighed eller konformitet? 
Hougaard, Lars, Effekter af digitaliseringstiltag i de danske kommuner. "Digital forvaltning 

er svaret, men hvad er spørgsmålet"? 
Jarlshøi, Claudia Gad, Fra parfume til spildevand. En analyse af den danske punktafgifts-

struktur og udvikling 1980-2000. 
Jensen, Charlotte, Kemiske våbens indflydelse på den internationale orden. 
Johansen, Lise, Rettens vej? - En analyse af rettens anvendelse i dansk politik. 
Jørgensen, Anne Juel (i samarbejde med Bettina Fjeldgaard Hansen), Det nye højre og 

Dansk Folkeparti - en analyse af forestillingerne i den offentlige debat om højreflø-
jen og Dansk Folkeparti ud fra 'en todimensional forståelse af det nye højre' og 
Dansk Folkepartis selvforståelse. 

Klith, Dorthe, Decentralisering på daginstitutionsområdet. 
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Knudsen, Poul Broberg, Den sikkerhedspolitiske dialogs udvikling i ASEAN og ARF efter 
den kolde krig - konflikt, sameksistens eller samarbejde i den regionale orden. 

Laugesen, Nicolai Søndergaard, Liberalisering i forskellige hastigheder - en komparativ ana-
lyse af telekommunikationspolitik i Belgien og Danmark. 

Lauritsen, Susanne T., Europæiseringen af Labour og Socialdemokratiet - en analyse af ud-
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Laursen, Anja Baisgaard, Den etniske konflikt i Bosnien - og folkedrabet i Srebrenica. 
Laursen, Mads Nørskov, Legitimeringen af EU. En analyse af output- og inputlegitimerin-

gen af en tysk, en fransk og en britisk model for en europæisk forfatning. 
Lihn, Jesper, Digitaliseringen af sundhedsvæsenet i Danmark. En institutionel forklaring på 
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Maarbjerg, Katja Just, Fra integrationsbetænkning til integrationslov. En analyse af hvorfor 
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Møller, Hans, Den nye verdensorden - En bedre verden af leve i? 
Møller-Nielsen, Kim, Mozambique - en analyse af den demokratiske konsolidering. 
Paldam, Mads Skovbjerg, Rækkefølgeeffekter og webbaserede surveyundersøgelser. 
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terende procedurer i den europæiske union". 
Rohde, Signe, Nationalismeperspektiver og unionistisk politik i Nordirland. En analyse af 
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Steffensen, Niels Hovgaard, Når strategi og politik bestemmer - en politisk-institutionel ana-

lyse af evalueringsanvendelse. 
Stubager, Rune, Cleavages: An Exploration in Definition and Model Development. 
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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 

 
 

Redaktionelt 
Redaktører 
Mette Lykke Kjeldsen (Ansvarshavende og ansvarlig for fællesredaktion) tlf. nr. 8676 1415. 
Hanne Petersen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 8610 4147. 
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, Ph.d. Erik Hagen 
Jørgensen, Hans Salling Petersen, Mette Lykke Kjeldsen, Rasmus Beltofte  og Hanne 
Petersen. 
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen,  Thomas Laursen,   Hans Salling,  
Secilie Abildgaard, Ane Yde Skaksen, Anton Skjernaa, Sara Treldal, Jens Hørlück og 
Rasmus Beltofte.  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 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. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage mellem kl. 14.15 og 
15.00.   
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden 
 
Næste Deadline 
Næste deadline er mandag d. 3. mats 2003, bladet udkommer tirsdag d. 18. marts.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Februar: 
19.: Foredrag i Kritisk Profil: Kunsten mellem stat, samfund og marked ved 

Hans Hauge 
19.: StatsRådsmøde 
21.: PF-FEST 
26.: Studenter møder forskere: Asbjørn Sonne Nørgaard og Thomas Pallesen 
27.: Generalforsamling i Kritisk Profil 
 
Marts: 
1.: Ansøgningsfrist for SOKRATES/ERASMUS og NORDPLUS  
 stipendier 
3.: Ansøgningsfrist for Fakultetsstipendium 
3-7.: Specialekursus 
5.: StatsRådsmøde 
6.: Studienævnsmøde 
13.: Foredrag i Kritisk Profil: Fra idrætsanlæg til multikulturhal v. Søren 
 Nagbø  
15.: Ansøgningsfrist for overflytning til Statskundskab, KU 
19.: StatsRådsmøde 
21.: PF-FEST 
24.: Sidste frist for eksamenstilmelding 
26.: Studienævnsmøde 
26.: Studenter møder forskere: Martin Enevoldsen 
27.: Foredrag i Kritisk Profil: Umberto Eco og de æstetiske tegns ’Politiske      

Økonomi’ ved Finn Frandsen 
 
April: 
2.: StatsRådsmøde 
9.: Studienævnsmøde 
9.: Studenter møder forskere: Ana Devic 
10.: Foredrag i Kritisk Profil: Europæiske fremmedbilleder ved Jan Ifversen 
23.: StatsRådsmøde 
24.: Foredrag i Kritisk Profil: Fantasien til magten ved Mikkel Bolt 
25.: PF-FEST 
30.: Studienævnsmøde 
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