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af Mette Lykke Kjeldsen 
 
Endnu en Kande-sæson lakker mod enden. Dette nummer er semestrets sidste og dermed 
også det sidste med den nuværende redaktørduo ved roret. Således er det også min sidste 
chance for uredigeret at belemre andre med mine personlige synspunkter. Den chance skal 
udnyttes – og det i bladets bedste interesse. Det er tid til selvransagelse. 
Vi lavede fra begyndelsen en lang liste over de gennemgribende forandringer, vi ønskede, 
ville følge i farvandet på vores tiltrædelse. En hurtig status levner ikke spor af mediehistori-
ske revolutioner. Men mindre kan også gøre det, og der er faktisk sket visse ændringer. 
Det er lykkedes at skabe en bedre struktur i bladet. Kanden har hele dette semester været op-
delt i sektioner som nyheder, debat, portræt etc., og bladet skulle på den måde gerne være 
blevet mere overskueligt. Det er også lykkedes at tiltrække en række profiler med meget for-
skellige karriereforløb. Efterhånden som gruppen af toppolitikere med en fortid på IFSK 
svandt ind, har vi det forløbne år haft indlæg af forskellige redaktører og direktører, og dette 
har haft til formål at illustrere, hvor langt omkring man kan komme med statskundskab. Her-
udover er det lykkedes at skabe bedre fysiske rammer for Kanden, idet bladet nu har adgang 
til et kontor på foreningsgangen. 
Andre ting er ikke lykkedes. Det er ikke lykkedes at ændre formatet til A4. Et sådant format 
er ønskeligt, fordi det skaber langt flere layoutmæssige muligheder end det nuværende A5 
format, og dermed fremstår mere læseværdigt. Det har ikke været muligt at realisere dette, 
da der er langt større omkostninger forbundet med et A4 format. Vi havde desuden et ønske 
om at bringe annoncer i bladet. Pengene skulle gå til et lidt mere ’lækkert’ blad – f.eks. i det 
omtalte A4 format, i farver eller på blankt papir. Det er foreløbigt ikke lykkedes, fordi Kan-
den ikke er en selvstændig institution, og eventuelle annonceindtægter derfor tilfalder insti-
tuttet og ikke bladet. Der røg det incitament.  
Kanden kan selvfølgelig stadig blive meget bedre. Problemet er bare, at det er svært at vide, 
hvad studerende og medarbejdere savner i bladet og ønsker anderledes. Med fare for at den-
ne side udvikler sig til en føljeton om løftede pegefingre og opfordringer til engagement, vil 
jeg gerne benytte denne sidste lejlighed til at opfordre jer til at gøre den nye redaktion op-
mærksom på det, hvis I af den ene eller anden grund er utilfredse med Kanden, eller hvis I 
har nogle nye ideer. 
 
I denne måned kan du blandt andet læse om det omdiskuterede program ’Fogh bag facaden’, 
bådrace og ølsmagning. Du kan også læse om Kritisk Profil, der får en kritisk kommentar 
med på vejen fra to afgående bestyrelsesmedlemmer. Endelig kompenserer vi for april må-
neds manglende profil ved i denne måned at bringe to profiler. Det er Bo Schmidt, departe-
mentschef i Beskæftigelsesministeriet og Christian S. Nissen, generaldirektør for DR, der 
skriver om deres erfaringer med statskundskabsstudiet. Sidstnævnte er dog kandidat fra Kø-
benhavn, men det er spændende læsning alligevel. 
 
 Hav en rigtig god sommer og held og lykke med eksamen. 

                       

                                      Kanden går på hæld    

Leder               Maj 2003 
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Med kurs mod fremtiden 
Så skete det endelig. Efter næsten et års 
forberedelser blev instituttets nye flag-
skib, Kandidatforeningen, søsat. Med en 
besætning bestående af både kandidater 
og studerende har foreningen fået den 
bedst mulige start på en spændende og 
givende rejse. Kursen er sat mod netværk 
og brobygning. 
af Henrik Noes Piester, styregruppen 
 
Initiativtagerne kunne efter en lang, ihærdig 
indsats nu endelig se deres anstrengelser 
bære frugt. Godt 60 friske foreningsstiftere 
var lørdag den 29. marts 2003 mødt op til 
den stiftende generalforsamling i Kandidat-
foreningen for at ruste foreningen til fremti-
dens udfordringer. Af de fremmødte var 
godt halvdelen kandidater, hvoraf flere hav-
de taget turen fra Odense og København for 
at deltage i arrangementet. Betydningen af 
denne brede deltagelse blev understreget i 
initiativtagernes indledende orientering om 
baggrunden og motiverne for at stifte for-
eningen. Det blev slået fast, at Kandidatfor-
eningen skal knytte instituttet, kandidater og 
studerende tættere sammen, og derigennem 
gøre det muligt at drage fordel af hinandens 
styrker. Dette forudsætter imidlertid, at alle 
parter deltager aktivt i foreningsarbejdet ved 
at bidrage med ressourcer og gode idéer, 
således at samarbejdet løbende udvikles og 
styrkes.  
 Nøgleordene i Kandidatforeningen er 
netværk og brobygning. Konkret dækker 

disse ord dels over oprettelsen af projekt-
bank og medlemsdatabase (’blå bog’); dels 
over afholdelsen af en række forskellige 
fællesaktiviteter. Disse omfatter sociale ak-
tiviteter, erhvervsrettede arrangementer som 
f.eks. virksomhedspræsentationer og -
besøg, samt faglige arrangementer i både 
Århus og København, hvor kandidater får 
mulighed for at trække på de vidensressour-
cer, som instituttet ligger inde med.  
 
Demokrati – en hyggelig udfordring for 
tålmodigheden 
60 statskundskabere. Et sæt vedtægter. Et 
potentielt mareridt… Men så galt gik det 
heldigvis ikke. Årets forsker, Vibeke Leh-
mann Nielsen, blev årets dirigent, og hun 
ledte slagets gang med sikker og retfærdig 
hånd. Særligt formålsparagraffen var gen-
stand for en god og perspektivrig diskussi-
on, hvor man til sidst enedes om at vægte  
1) dialogen mellem institut og arbejdsmar-
ked, samt 2) opbygningen og udviklingen af 
netværket mellem kandidater, institut og 
studerende. Sammensætningen af bestyrel-
sen gav ikke i samme omfang anledning til 
diskussioner. Det blev vedtaget, at Kandi-
datforeningens bestyrelse består af 7 – 10 
medlemmer. Heraf udpeges 1 medlem af 
institutlederen, mens resten af bestyrelsen 
så vidt muligt består af lige dele kandidater 
og studerende.  
 
 

Nyheder 
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Følgende blev indvalgt i bestyrelsen: 
• Michael Brix Hesselager, 

stud.scient.pol (formand) 
• Martin Hovbakke Sørensen, UNI-C 
• Lise Tjerrild, Århus Amt 

(næstformand) 
• Mette Dremstrup, Århus Amt 
• Vibeke Lehmann Nielsen, Institut 

for Statskundskab 
• Torsten Asbjørn Andersen, 

stud.scient.pol 
• Christina Buchtrup, stud.scient.pol  
• Rune S. Clausen, stud.scient.pol 
• Henrik Noes Piester, stud.scient.pol 

(kasserer) 
• Tonny Brems Knudsen, repræsen-

tant for Institut for Statskundskab. 
 
Medlemskab og de selektive incitamenter 
En af de spændende diskussioner i forbin-
delse med den stiftende generalforsamling 
vedrørte kriterierne for medlemskab af for-
eningen. Forsamlingen besluttede sig for en 
inklusiv model, således at f.eks. gymnasie-
lærere med sidefag/hovedfag i samfundsfag 
også vil kunne være medlem af foreningen. 
Medlemskredsen omfatter iflg. vedtægterne:  

• personer, der har afsluttet bachelor- 
eller kandidatuddannelsen i stats-
kundskab 

• personer, der har afsluttet supple-
rings-, sidefags- eller hovedfagsud-
dannelsen i samfundsfag 

• studerende indskrevet på kandidat-
uddannelsen i statskundskab 

• nuværende og tidligere videnskabe-
ligt ansatte på IFSK 

Kontingentet blev fastsat til kr. 100,- om 
året, og pengene går til foreningens daglige 
drift. Et samarbejde mellem Kandidatfor-
eningen og Forlaget Politica betyder, at for-
eningen  kan tilbyde medlemmer rabat på 
abonnementer på Politica. Læs mere herom 
på vores hjemmeside.  
 
Kommende arrangementer 
Kandidatforeningen står i de kommende 
måneder for en række erhvervsrettede, fag-
lige og sociale aktiviteter for både studeren-
de og kandidater. Som det første arrangere-
de foreningen i samarbejde med PF fælles-
spisning for studerende på kandidatuddan-
nelsen som optakt til PF-festen den 25. 
april. Næste arrangement på programmet er 
Kandidatbar, som afholdes fredag den 9. 
maj kl. 15.30 på Café Smagløs. Disse socia-
le arrangementer kombineres med foredrag 
og virksomhedsbesøg – tid og sted vil blive 
annonceret løbende på hjemmesiden og via 
mail.  
 
Horisonten 
Med den stiftende generalforsamling er sej-
lene sat og kursen lagt. Kom med om bord – 
enten ved at tilmelde dig mailinglisten, mel-
de dig ind i foreningen og/eller ved at delta-
ge aktivt i planlægningen og gennemførel-
sen af foreningens forskellige aktiviteter. 
Du kan få yderligere oplysninger om for-
eningen og vores aktiviteter på vores hjem-
meside (www.ps.au.dk under ’foreninger’) 
eller ved at kontakte foreningen på kandi-
dat@ps.au.dk.  
 
 

Nyheder                    Maj 2003 
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Meritoverførsel  
Instituttet har opsagt nogle af de hidtidi-
ge udvekslingsaftaler. Grundlaget har 
været en gennemgang af alle aftaler i in-
stituttets internationale udvalg, og udskil-
lelsen er sket, dels fordi de involverede 
institutter kun har tilbudt kurser på B.A. 
niveau, dels fordi niveauet generelt er for 
lavt. Allerede indgåede tilsagn om ud-
vekslingsophold vil selvsagt blive respek-
teret.  
af Finn Bruun, formand for internationalt 
udvalg  
 
Generelt er niveauet tilfredsstillende på de 
universiteter, vi stadig har aftaler med, og 
der skulle derfor normalt ikke opstå proble-
mer i forhold til instituttets bestemmelser 
om meritoverførsel. Jf. vejledningen om 
studieophold i udlandet er hovedregelen, at 
studier på B.A. niveau ikke kan overføres til 
kandidatuddannelsen. 
 
Specielt i Frankrig kan der dog vise sig pro-
blemer.  Både vores egne studenter og vores 
franske samarbejdspartnere har peget på to 
hurdler. For det første er Århus-fransk et for 
spinkelt sprogligt fundament til at følge me-
re avancerede kurser på franske universite-
ter. For det andet er studiestrukturerne ikke 
altid identiske. Således kan længden af ba-
chelorniveuaet variere, og dermed rejses en 
række formelle spørgsmål om, hvorvidt 
franske universiteter kan lade danske stu-
denter deltage på deres overbygningsni-
veauer. 

Der kan derfor være grund til at præcisere, 
at hovedregelen fortsat er gældende. Selv 
om et udlandsophold ud over andre udbytter 
forhåbentlig også fører til større sproglig 
kompetence, er manglende sproglig kunnen 
ikke et tilstrækkeligt argument for at fravige 
hovedregelen om deltagelse i avancerede 
kurser. En undtagelse kan være deltagelse i 
de introduktionskurser om fransk politik og 
historie, som tilbydes af mange franske in-
stitutter, svarende til det obligatoriske intro-
duktionskursus for udenlandske studenter, 
som udbydes her på stedet. Begrundelsen 
for afvigelsen er da, at en undervisning i 
franske samfundsforhold ved en fransk un-
derviser kan være både særdeles krævende 
og udbytterig, ikke mindst som en forudsæt-
ning for at kunne følge mere avancerede 
fag. 
 
På den anden side bør et udlandsophold og-
så rumme mere avancerede elementer. De 
bør efterspørges, og i de fleste tilfælde kan 
de også imødekommes. Et undervisningstil-
bud på  fjerde år af en underbygningsuddan-
nelse vil normalt være i overensstemmelse 
med instituttets hovedregel og undtagelses-
bestemmelsen. Hvis man får det, og hvis 
niveauet er højt nok er den formelle indpla-
cering på bachelor-eller kandidatniveau alt-
så ikke afgørende. 
 
 
 
 

Nyheder           
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Nogle af de nuværende aftaler udløber i 2004 
og aftalerne omfatter derefter:  
 
Tyskland: 
Universität Potsdam (1 plads) 
Universität Konstanz (2) 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2) 
Humboldt-Universität zu Berlin (2) 
Universität Bielefeld (2) 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (1) 
Justus-Liebig-Universität Giessen (1) 
Universität Bremen (2) 
 
Spanien: 
The Autonomous University of Barcelona (2) 
 
Holland: 
Universiteit Leiden (3) 
Vrije Universiteit Amsterdam (1) 
 
Belgien: 
Katholieke Universiteit Leuven (2) 
 

Frankrig: 
Institut d'Études Politiques de Grenoble (3) 
Institut d'Ètudes Politiques de Lille (4) 
Institut d'Études Politiques de Strasbourg (1) 
Institut d'Études Politiques de Paris (4) 
Université Panthéon-Assas Paris II (2) 
Institut d'Études Politiques de Bordeaux (2) 
 
England: 
The Robert Gordon University Skotland (1) 
University of Warwick (2) 
University of Sussex (1) 
 
Italien: 
Università degli Studi di Bologna (4) 
Università degli Studi di Milano (1) 
 
Schweiz: 
Universität Bern (2) 
 
Letland: 
Vidzeme University College (2) 
 

B.A.opgavens længde 
af Thomas Laursen 
Som følge af den nye studieordning, har der de sidste par måneder blandt et tilsyneladende 
større antal studerende (og undervisere) hersket tvivl om, hvorvidt dette semesters BA-
opgave, politologisk opgaveseminar, skal være 25 (2002-ordning) eller 30 sider (1996-
ordning). Ifølge Studienævnssekretariatet er svaret meget kort og meget præcist: Opgavebe-
svarelsens normerede omfang er maksimalt 10.000 ord, svarende til ca. 25 sider – og det 
gælder for alle studerende, der afleverer BA-opgave dette forår. 

Opslagstavle til udvekslingsstuderende   
af Statsrådet  
Der er nu blevet sat et skilt op på tavlen over for studienævnssekretariatet, således at den nu 
er reserveret til oplysninger til de udvekslingsstuderende. Hvis I har nogle informationer, der 
er relevante for disse, ville det være en god ide at hænge en plakat eller lignende op på den-
ne.  

Nyheder                    Maj 2003 
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Kritisk Profil – en forening for os alle? 

Foredragsforeningen Kritisk Profil blev 
oprettet i 1994 af studerende, der ønske-
de et forum som et alternativ til den al-
mindelige undervisning på IFSK. Desu-
den var formålet at inddrage de stude-
rende i nogle samfundsvidenskabelige 
problemstillinger på et højt fagligt ni-
veau. Dette er ikke lykkedes.  
af Simon Kaiser og Karl Johan Eriksen, tid-
ligere bestyrelsesmedlemmer, Kritisk Profil 
 
Inden for de sidste to år har Kritisk Profil 
afholdt fire foredragsrækker – en pr. seme-
ster. Tager man eksempelvis foredragsræk-
ken om bioetik var der aldrig mere end 10-
15 deltagere pr. foredrag (inklusive besty-
relsen).  
I efteråret 2002 afholdtes foredragsrækken 
forvaltning i forandring. Denne foredrags-
række trak betydelig flere deltagere. Dette 

skyldtes, at den var relevant for undervis-
ningen i sociologi og offentlig forvaltning. 
Det mest succesfulde foredrag i denne ræk-
ke – med hensyn til deltagere – var Niels 
Åkerstrøms foredrag, hvor der mødte om-
kring 60 deltagere op. Spørgsmålet er såle-
des, om 60 deltagere til et Kritisk Profil fo-
redrag er mange, eller om det ikke altid bur-
de være sådan? Desværre var dette foredrag 
det eneste, hvor deltagerantallet var i denne 
størrelsesorden. Hvorfor møder der ikke 
flere op til disse foredrag? Og hvad er i det 
hele taget det acceptable deltagerantal ved 
sådanne foredrag?  
 
I denne forbindelse ser vi tre årsager, som 
gør, at de studerende ikke vælger Kritisk 
Profils foredrag. 
Den første årsag er, at de studerende 
”svømmer” i tilbud fra en lang række fore-

Debat       
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dragsforeninger på IFSK. Her kan fx næv-
nes FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, 
PF´s faglige arrangementer, Frit Forum, 
Studerende møder forskere og desuden de 
foredrag som undervisere udbyder med jæv-
ne mellemrum. Der er naturligvis en diffe-
rentiering mellem disse foredrag, og nogle 
besøges mere end andre. Men det ændrer 
dog ikke ved kendsgerningen, at de stude-
rende hver uge tilbydes at komme til mange 
forskellige foredrag. 
Det leder os til den anden årsag til det ringe 
fremmøde i Kritisk Profil, som tager ud-
gangspunkt i foredragenes struktur. Virker 
det ikke hensigtsmæssigt at antage, at stude-
rende på højere uddannelser ønsker at udvi-
de deres horisont gennem disse foredrag? 
Sådan forholder det sig dog ikke på IFSK, 
jf. artikel i sidste nummer af Kanden vedrø-
rende Faglig Dag. En forklaring på dette 
kan være, at foredragenes struktur er baseret 
på envejs-kommunikation. Det ville være 
hensigtsmæssigt for Kritisk Profil at bryde 
den autonomi, som undervisningen og det 
øvrige udbud af foredrag ofte byder på. Det 
vil kunne være en måde at løse problemet 
med det lille fremmøde, men langtfra til-
strækkeligt.  
Dette leder så til den tredje og vigtigste år-
sag, nemlig Kritisk Profils snævre afgræns-
ning af deres foredrag. Kritisk Profil af-
skrækker mange af de studerende gennem 
deres studentikose og Erasmus Montanus 
inspirerede spisesedler, som ironisk nok har 
til formål få flere studerende til foredragene, 
men i virkeligheden giver den modsatte ef-
fekt. Et eksempel herpå er Lars Bo Kasper-
sens foredrag i Kritisk Profil i efteråret 
2001, hvor deltagerantallet var omkring 20. 

For nylig afholdt PF et foredrag med sam-
me, hvor deltagerantallet var væsentlig hø-
jere, det var dog ifølge PF noget skuffende!  

En anden, og mere vammelsød side af Kri-
tisk Profil, er foredragenes finansiering via 
DJØF-tilskud. Tilskuddets størrelse pr. fore-
drag varierer, men ligger typisk på 2500-
3000 kr. Et eksempel blandt mange er fore-
draget ved Søren Nagbøl, som afholdtes i 
februar 2003, hvor antallet af fremmødte 
var 12, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Såle-
des kostede foredraget, med lidt simpel ho-
vedregning, 600 kr pr. deltager! Er det rime-
ligt, at disse foredrag skal støttes med så 
mange penge fra vores fagforening? Vi me-
ner, at Kritisk Profil skal søge at trække fle-
re studerende til deres foredrag. Det er med 
en ubehagelig smag i munden, at mistanken 
falder på, at Kritisk Profil tilrettelægger fo-
redrag for sig selv og ikke for de studeren-
de. 
 
Kritisk Profil lever altså langt fra op til de-
res egen målsætning om at inddrage stude-
rende i samfundsvidenskabelige problem-
stillinger, og foruroligende er Kritisk Profils 
forvaltning af de føromtalte DJØF-midler. 
 
Dette indlæg er også lagt ind på Kandens 
hjemmeside, hvor vi håber debatten vil fort-
sætte. 

      Det er med en ube-
hagelig smag i munden, at 
mistanken falder på, at Kritisk 
Profil tilrettelægger foredrag 
for sig selv og ikke for de 
studerende. 

” 

” 

Debat                          Maj  2003 
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Vox pop om Irak-krigen:  

Hvad fatter gør... 
Irak-krigen er nu erklæret 
for slut. Undervejs har 
Bush været udskældt over 
det meste af verden, og det 
samme har den danske re-
gerings politik. Vi har 
spurgt en række undervise-
re om, hvordan de ser på 
krigen.  

Det bemærkelsesværdige ved krigen er ik-
ke, at Bush administrationen gennemførte 
en ulovlig invasion. Det kunne – givet dens 
flertal af højrefløjsrepublikanere - forudses 
meget længe. Det virkelig overraskende er, 
at Danmark er blandt tre lande i verden der 
leverede –og fortsat leverer - kampstyrker 
til USA’s forehavende. Det kunne ikke for-
udses, dels fordi regeringen fik os til at tro, 
at den fulgte ”FN-sporet”, dels fordi Dan-
mark jo aldrig i sin nyere historie er gået i 
krig på denne måde, helt uden nogen FN- 
eller NATO-paraply. Og vi vælger angrebs-
krig i en situation, hvor alle de lande, vi 
normalt drøfter tingene med, ikke har gjort 
det – bortset fra England.  
Nu kunne der være en solid national interes-
se i det. Under den kolde krig var USA’s 
velvilje af betydning for dansk sikkerhed, 
selvom stræderne nok skulle have været for-

svaret alligevel. Men efter Sovjets fald er 
Europa blevet vigtigere for os, og især er 
det afgørende for en lille stat at forsvare in-
ternational ret og multilaterale institutioner 
– som værn mod ”de stærkes ret”.  
Her ligger for mig at se den største forsøm-
melse. Statsministeren har – for et klap på 
hovedet af en åndsfælle – sagt ja til præven-
tiv krig og solgt hensynet til vores udenrigs-
politiske interesser, til balancen mellem vo-
res EU- og vores USA-politik, til den brede 
konsensus om udenrigspolitik og til interna-
tional ret. Vi er nu, med Annan’s ord,  be-
sættelsesmagt i et mellemøstligt land, vi er 
del af et projekt som et flertal  i verden kal-
der imperialistisk. 
 

Clemens Stubbe Østergaard:  
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Mette Skak:  
 
I efteråret 1988, efter Saddam Husseins krig 
mod Iran, fik jeg og min mand lejlighed til 
at besøge Irak og køre rundt på egen hånd. 
Selv om oldævl, kirker og moskeer ikke er 
min kop te, faldt jeg pladask for de sumeri-
ske forsamlingshuskonstruktioner af siv i 
sumpene ved Basra, ligesom jeg sent skal  
glemme Kerbalas og Samarras enestående 
skønhed. Irakerne var venlige, så det var 
hårdt at blive konfronteret med en dansk 
diplomats usædvanligt udiplomatiske me-
ning om Irak: 
 ”Det er en politistat, det her – der sker 
meget væmmelige ting – folk forsvinder og 
den slags”. I et boghandlervindue så jeg til 
min rædsel bøger med hagekors, velsagtens 
Hitlers Mein Kampf. Så selv om den netop 

Gorm Harste: 
 
Da jeg forleden på et seminar om ”Krig og 
Fred” underviste i diplomatiets historie og 
traktat-dannelsen omkring skabelsen af det 
vestfalske system i 1600-tallet, havde både 
jeg og studenterne en usædvanlig øvelse. 
Det var to dage efter, at USA havde angre-
bet Irak. Vi stod derfor over for udfordrin-
gen: Om det fransk-europæisk baserede sy-
stem i folkeretten havde gjort sig gældende 
fra midt i 1600-tallet til ”i forgårs”? 
Vi kan analysere den politiske, retlige og 
militære tradition ikke blot siden skabelsen 
af det vestfalske system, men på mange må-
der også siden korstogstiden og grundlæg-
gelsen af det pavelige system og den retsor-
den, som har ført til skabelsen af den mo-
derne verden. Ud fra det spillerum, der er 

overståede krig mod Saddam ikke havde 
mandat fra FN, mener jeg, at det er et kolos-
salt fremskridt for Irak og Mellemøsten, at 
hans fascistiske Baath-styre nu er fjernet. 
Modsat det fascistiske Franco-styre i Spani-
en og juntaerne i Grækenland og Chile var 
Saddam en beviseligt revisionistisk aktør i 
det internationale system. Sagt på alminde-
ligt FN-dansk var han en generel trussel 
mod den internationale fred og sikkerhed. 
Derfor var det uholdbart at vende blikket 
den anden vej og håbe på langtidseffekterne 
af den FN-våbeninspektion, han fik sat en 
stopper for i 1998. Så selv om der er proble-
mer i den amerikansk-britiske linje, har jeg 
bedre kunnet identificere mig med den end 
med krigsmodstanderne. 

for den type analyser, må man sige, at Bush, 
Blair og Fogh har brudt med den verdensor-
den, vi har haft i den Middelhavsdominere-
de verden, som ikke blot Europa, men også 
arabiske lande og USA er undfanget af. 
Doktrinen om ikke-angreb og om begrun-
delseskrav i forbindelse med overtrædelser 
hænger sammen med både retssamfundets 
undfangelse i 1100-tallet og den mere eller 
mindre diplomatiske måde at koordinere og 
organisere på, som vi har haft sidenhen. 
Det betyder, at angrebskrigen mod Irak og 
besættelsen af Irak i det perspektiv ikke blot 
er ulovlig. Det betyder også, at de fortolk-
ningsmuligheder, vi har, over for hvad vi 
mener med legitimitet, legalitet, begrundel-
se etc., er blevet truet. Selv om vi taler om 
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et mindre problem end sammenbruddet i 
verdensordenen i mellemkrigstiden, siger 
det noget om, at et er retsbrud, noget andet 
er bruddet på gængse common sense eller 
filosofisk begrundede forestillinger om ret-
færdighed og rimelighed. Pointen er jo, at to 
stridende parter ofte kan have forskellige 
retssystemer, men at de så på et mere grund-
læggende, hverdagsligt eller filosofisk be-
grundet niveau må kunne finde sammen 
igen. Måske skal man tilbage til det tidlige 
Romerrige for at finde paralleller. Kuldka-
ster vi folkeretlige kriterier, har regeringen 
et medansvar for udstødelsen af tusindvis af 
dødsdomme uden belæg for skyld, overtræ-
delser. Man vil bekæmpe et despoti ved 
hjælp af en despotisk omgang med folkeret-
ten. Det fremmer man ikke retssamfundet 
med. Det drejer sig jo ikke om først at få 
skabt et demokrati i Irak, men om at få 

skabt et retssamfund. 
Jeg har derfor svært ved at se, ud fra hvilke 
begrundelser Fogh ikke læner sig op af særde-
les voldsomme lovbrud. På længere sigt kan 
man håbe, at USA får en anden præsident, der 
har et forhold til retssamfundet, og at Irakkri-
gen derfor bliver en engangsforestilling. Pro-
blemet er jo, at Bush har sat en dagsorden om, 
at hvad som helst er tilladt, hvis blot man har 
magt. For eksempel for Kina eller for lande 
med stornationale drømme. For en småstat 
som Danmark er det politisk vanvid at lægge 
sig bag USA's destruktion af det internationa-
le retssamfund, og beslutningen skyldes for-
modentlig rent ud, at man demonstrativt vil 
ud af fodnoterollen fra 1980’erne. Det bedste 
vi kan få ud af situationen er måske, at ven-
strefløjen med et slag endeligt har set betyd-
ningen af, at EU får en selvstændig udenrigs-
politik. 
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William L. Mitchell: 

 

With the welcomed silence of the big guns 
in Iraq came another welcomed silence here 
in the West. An army of Anti-War experts 
on the UN, international law, human rights, 
morality & ethics, and chronic USA foreign 
policy and/or Republican and/or Texas and/
or just ‘Bush haters’ fell quiet and dis-
persed.  
Some were undoubtedly disappointed that 
their predictions of WW III, massive refu-
gee flows, hundreds of thousands of civilian 
deaths, environmental catastrophes, or the 
end of the UN, did not materialise. Or per-
haps they went home with a more subdued 
disappointment like that of 30% of the 
French population who had just hoped for a 
significantly higher number of dead Coali-
tion soldiers, whether they be fellow Euro-
peans or not.    
Gone are the peace demonstration parties 
advertised at AU promising entertainment, 
and one must say, what really did sound like 
a generally pleasant way to spend an after-
noon discussing the merits of killing or not 
killing.  
Gone in Sydney are the peace protests 
where schools emptied, and 8-16 year old 
children made their first splash into security 
policy analysis on the world stage, symboli-
cally defying the ‘no swimming’ signs 
posted at public fountains on a hot day.  
Gone too are the less festive examples of 
peace demonstrations where protesters un-
dertook friendly AK-47 waving, violence, 
or looting to make their solidarity known 
with the more festive lot in Aarhus and Syd-
ney. 
As a soldier in the first Gulf War of 1991 I 
remember standing in the desert, 3hrs drive 
from Baghdad, arguing with my mates on 
the merits of the hour old ‘cease fire.’ Many 
of us would have rather finished Saddam 

then and there. Alas ending Saddam’s ca-
reer at that point in time would exceed the 
UN mandate - so we left. 
I supported war then, I supported calls for 
war against Iraq in 1992, 1995, 1998, and 
most recently here in 2003, and if Saddam 
ever comes back I will most likely support 
it again – though arguably just out of habit. 
But I am, without a doubt, in the War (is 
sometimes necessary) Camp and have 
clearly been frustrated with the Anti-Iraq 
War (and various other stuff) Camps’ ac-
tivities before the start of the conflict.  
I have noted that my membership in this 
camp is a serious disadvantage in a democ-
ratic society when trying to counter half-
baked security analysis, semantic politi-
cians, wobbly ‘peace’-demonstrations, le-
galistic wannabe’s, eroding journalistic eth-
ics, or by far the most important of all - jus-
tifying the sometimes necessity of war to a 
6 year old who already understands that war 
is a bad thing.   
 Throughout history ’fear-mongering’ has 
been a morally dubious method of affecting 
public opinion, and had been traditionally 
used by the politicians and/or military lead-
ers often to help start dubious wars. Well 
congratulations to the Anti-Iraq War (and 
various other stuff) Camp, and many of its 
protesters, commentators, analysts, NGOs, 
and academics. Morally speaking, dubious 
wars or dubious peace, it does not really 
matter why you used it - welcome to the 
club. 
I guess when all is said or done I am more 
comfortable now that our opposing camps 
are morally converging. If only for the fact 
that socially I will no longer be forced to 
strain my neck in order to see the moral 
high ground the Anti-War Camp usually 
claim is their perch - by default. 
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PF og Statsrådet evaluerede i april årets 
faglig dag-arrangement, og de nåede 
frem til, at de havde gjort en god indsats 
forud for arrangementet. Det kan nu dis-
kuteres.  
af Jens Jørgensen & Rasmus Tovborg 
 
Først er der annonceringen af dagen, som 
man i evalueringen når frem til har været 
tilfredsstillende. Undertegnede er dog ikke 
helt enige, idet selve datoen for faglig dag 
samt det korte program og det uddybende 
program med beskrivelse af foredragshol-
derne var meget sent ude. Endvidere var der 
ingen reklamer op til forelæsningerne, men 
blot opslag enkelte steder på studiet. 
Angående kompetente foredragsholdere, 
som evalueringen også når frem til har væ-
ret optimal, så må man sige, at Mogens 
Camre var oppe mod en ulige debattør. Hvis 
man samtidig ser på fremmødet, kunne no-
get indikere, at foredragene/foredrags-
holderne ikke var interessante.  
PF og Statsrådet spørger så, om den mang-
lende deltagelse betyder, at faglig dag bør 
stoppes. Ikke nødvendigvis, vil undertegne-
de svare. Vi var selv til to foredrag og fandt 
det meget interessant; endvidere er det be-
hageligt at få input uden nødvendigvis at 
skulle tage noter til eksamen.  

Spørgsmålet er, om ikke størstedelen af de 
statskundskabsstuderende bare laver ”cost-
benefit-analyser” på alle deres handlinger 
(det er jo det, vi uddannes til). Dvs. hvis 
man ikke får et smart diplom, en flot karak-
ter eller lignende, som kan fremvises i karri-
eremæssigt øjemed, så prioriteres sådanne 
arrangementer lavere end pensum læsning, 
arbejde, etc. 
Problemet er dermed: bør man aflyse faglig 
dag, når størstedelen af statskundskab ikke 
møder op og dermed lade flertallet bestem-
me? Eller skal man lade den faglighed, som 
denne dag giver, komme dem som møder 
op til gode? Svaret må være, at det bør 
komme de få til gode, så man ikke ender op 
med flertalsdiktatur på det faglige område. 
PF er ikke kun en festforening, og det er 
derfor vigtigt at de sammen med Statsrådet 
bibeholder et fagligt arrangement. Dette gø-
res blandt andet ved at afholde faglig dag og 
andre lignende arrangementer. Man kunne 
dog overveje, om faglig dag kunne holdes 
på en anden måde, eller måske lade de stu-
derende komme med forslag til emner, fx 
ved afstemning på mail. Det kunne måske 
mobilisere en større del af de studerende.  

Faglig dag  

Fakultetets nyhedsbrev kan nu ses på adressen: 
www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt 
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Den forunderlige foredragskultur på IFSK 
af Christina Christensen, Marie Tefre og 
Anders Harbeck  
 
Foreningernes foredragsrækker på IFSK 
udgør et slaraffenland for os studerende. 
Foredragene er alsidige, gratis og talrige. 
Det er sikkert de færreste, der kan komme 
til alle foredrag, pga. interesse for forskelli-
ge emner og tidsproblemer i forbindelse 
med forelæsninger, pensum, fritidsarbejde 
osv., men det burde være muligt at fatte in-
teresse for et eller flere foredrag i løbet af 
semesteret. At skulle vælge blandt de man-
ge tilbud må derfor ses som et luksuspro-
blem og som en chance for at lære lidt uden 
for pensum. 
Faglig Dag udskiller sig dog fra de mange 
øvrige foreningers foredrag, fordi al under-
visning denne dag var flyttet. Udvalget bag 
Faglig Dag bestod af repræsentanter for de 
studerende, mens underviserne hjalp med 
faglige input og ideer. På denne måde burde 
der være noget for enhver smag. Fremmødet 
til Faglig Dag var imidlertid skræmmende 
lavt blandt begge grupper – en del benyttede 
sig dog af den gratis morgenmad, men und-
lod at tage imod tilbuddene om udvidelse af 
den faglige horisont!!  
Undskyldninger for ikke at møde op var der 
nok af: havde ikke tid, skulle læse, kunne 
ikke finde ud af foredragsjunglen med de 
mange opslag og skulle hjælpe min morfar 
med at klippe hæk. 
Med hensyn til tidsproblemet var der, som 
før nævnt, ingen undervisning den dag. 
Konkret skulle de 4. semester studerende 

eksempelvis have haft kom.pol. forelæsning 
- tidsproblemet for dem var derfor løst!! Ge-
nerelt burde de studerende have tiden til et 
sådan arrangement på netop dette tidspunkt 
mellem eksamenerne!!  
I forbindelse med læsepresset er der rent 
faktisk mulighed for at læse på årets 364 
dage og 19 timer ud over de fem timer, som 
Faglig Dag varede!! 
Ja, der er mange plakatopslag. Og ja, det 
kan være forvirrende, men hvis man kan 
blive optaget på IFSK og næsten kan forstå 
Foucaults ”governmentality”, kan man også 
finde ud af at læse en plakat med store blok-
bogstaver på vej til kantinen – ”FAGLIG 
DAG”. 
Desuden er undertegnede overbevist om, at 
morfar godt kan vente. 
Generelt opfatter vi de ovennævnte und-
skyldninger, og de fleste andre vi har lagt 
øre til, som forunderlige og som værende 
udtryk for det eneste faktum angående del-
tagelsen i Faglig Dag: I gad ikke! 
Konsekvensen af den manglende opbakning 
til dette unikke arrangement tror vi i sidste 
ende kan medføre en aflysning. Den forun-
derlige passivitet og manglende feedback 
fra den store skare, der ikke mødte op, er 
åbenbart kendetegnende for de studerende 
ved IFSK. Denne passivitet rækker tilsyne-
ladende længere end blot til Faglig Dag. 
Foredrag generelt er ligeledes ramt. Det er 
til slut værd at bemærke, at når foredrag har 
direkte relevans for pensum, kan mange fin-
de plakaten, lysten, tiden og ikke mindst 
lokalet, mens morfar venter. 
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Den forunderlige foredragskultur på IFSK  

– en replik 
I indlægget ’Den forunderlige foredrags-
kultur på IFSK’ undrer indlæggets for-
fattere sig over det manglende fremmøde 
til dette års faglige dag. Men det mang-
lende fremmøde er ikke så stort et myste-
rium endda.  
af Thomas Laursen 
 
De studerende har tiden til dette arrange-
ment, og arrangementet er fagligt attraktivt, 
mener CC, MT og AH  (herefter CMA) og 
konkluderer, at det manglende fremmøde 
må være udtryk for, at folk ikke gider møde 
op. Endvidere drages konklusionen, at pas-
sivitet og feedback på diverse aktiviteter på 
studiet er kendetegnende for de studerende. 
Jeg er ikke enig i alle de dragne konklusio-
ner og mener grundlæggende, der er behov 
for at drage konsekvenser af det manglende 
fremmøde, og ikke blot (subjektive) konklu-
sioner – derfor dette indlæg. 
Der er ingen tvivl om, at man som studeren-
de har tid til at deltage i faglig dag – det er 
et spørgsmål om prioritering. Som alt andet 
er det i denne verden. CMA overser blot 
med deres anden antagelse (faglig dags høje 
niveau), at denne prioritering ikke nødven-
digvis er udtryk for, at man ikke gider, men 
simpelthen, at man ikke finder emnet for 
dagen interessant – eller måske finder man 
rent faktisk emnet interessant, men synes 
ikke ’udbuddet’ af talere/debattører lige-
frem er prangende. Faglig dag har ikke på 
forhånd et højt fagligt niveau og er ej heller 

unikt pr. definition. I en tid med mange for-
skellige tilbud til den enkelte, mener jeg, 
der har udviklet sig en cost-benefit-kultur 
blandt studerende. Man vil have fuld valuta 
for pengene, og det skal være noget, man 
kan bruge på den ene eller anden måde. Det 
betyder stigende krav til de arrangementer 
m.m., man stabler på benene. Et indlæg, 
hvor man brokker sig over det manglende 
fremmøde, er således ikke nok, da målgrup-
pen ikke vil føle sig ramt – det var jo ikke, 
fordi man ikke gad, men fordi det ikke var 
et godt arrangement.  
Konsekvenserne og læren, man må drage af 
dette mislykkede faglig dag-arrangement, 
må først og fremmest være, at man må spør-
ge de studerende, om de vil have en faglig 
dag – altså er der et behov? Dernæst må 
man i højere grad involvere de studerende 
generelt i temaet for faglig dag. Endvidere 
må man sørge for et højt fagligt niveau. 
Sidst må man også overveje, om dette års 
fiasko var situelt – jeg synes personligt, at 
det var ret vellykket sidste år.  
At man ikke kan få feedback på de initiati-
ver, man tager, er et problem, enig – men 
det er ikke overraskende.  
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Specialepladser: Hvor står vi nu? 

Midlertidige specialepladser 
I forbindelse med beslutningen om at opret-
te et antal midlertidige pladser, blev det 
kraftigt pointeret, at inddragelsen af det sto-
re læsegrupperum i bygning 350 til specia-
le-pladser udelukkende er gældende til og 
med august, således at rummet fra septem-
ber igen kan give plads til læsegruppearbej-
de. Desuden var forudsætningen, at alle 30 
på ventelisten skulle tilbydes en plads. 
 
Efter et godt samarbejde mellem de stude-
rende, Studienævnssekretariatet, Birgit Kan-
strup og ”de blå mænd” blev rummet hurtigt 
taget i brug.  
 
Debatmøde 
I forlængelse af Studienævnets beslutning 
om at revidere den eksisterende speciale-
pladsordning blev der onsdag den 30. april 
afholdt et debatmøde i Røgfyldt kantine. 
Mødet var initieret af en arbejdsgruppe be-
stående af denne artikels forfattere og Stu-
dienævnsrepræsentanterne Søren Uhre og 
Rune Munch Christensen. Det blev afholdt i 
samarbejde med Statsrådet, der stod for kaf-
fe og kage. Hensigten med mødet var at få 
en bredere debat blandt studerende om mu-
ligheder og problemer ved at ændre det ek-
sisterende specialepladssystem. Ca. 35 del-
tog i mødet. Heraf var hovedparten nuvæ-
rende specialestuderende og studerende, der 
i det kommende semester påtænker at påbe-
gynde specialet.  
 

De, der har haft deres gang i bygning 350 
siden påske, har måske bemærket, at der 
i det store læsegrupperum er oprettet 
midlertidige specialepladser. Her sidder 
de førstegangsansøgere, der i den officiel-
le tildelingsrunde var så uheldige at mod-
tage et afslag på deres ansøgning. Det 
vidner om, at det er lykkedes at få en 
midlertidig løsning igennem i Studienæv-
net. Den opmærksomme har endvidere 
bemærket, at der har været afholdt et 
debatmøde om specialepladsordningen. 
Herunder kan du læse om baggrunden 
for disse tiltag og udsigterne til foran-
dringer fremover. 
af Birgitte Petersen, Anne Marie Christian-
sen og Line Wagener. 
 
 
På Studienævnets møde d. 9. april var et af 
punkterne på dagsordenen en diskussion af 
specialepladssituationen. Næstformanden 
for Studienævnet, Niklas Brøndum, havde 
på baggrund af artiklerne om specialeplad-
ser i Kandens forrige nummer opfordret un-
dertegnede til at udarbejde et notat til mø-
det. Notatet indeholdt to indstillinger, dels 
at Studienævnet skulle beslutte, at den nu-
værende specialepladsordning skal ses efter 
i sømmene, og dels at der blev oprettet mid-
lertidige specialepladser til de studerende på 
ventelisten. Efter en livlig diskussion be-
sluttede Studienævnet at imødekomme beg-
ge indstillinger. 
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Dagsordenen for mødet var kriterier for til-
deling af specialepladser, tildelings-
periodens længde og indførelsen af dele-
pladser. I knap 1½ time diskuterede de 
fremmødte med stor entusiasme.  
 
Målet med debatmødet var ikke at opnå 
enighed blandt de fremmødte, men at få 
flest mulige input og forskellige holdninger 
til specialepladsordningen bragt på banen, 
hvilket i høj grad lykkedes.  
 
Det videre forløb 
Arbejdsgruppen sætter sig nu sammen for at 
udforme et detaljeret forslag til en ny speci-
alepladsordning. Udmeldinger fra debatmø-
det og Statsrådet, der i forlængelse af mødet 
også diskuterede problemstillingen, udgør 

en væsentlig del af grundlaget for forslaget. 
Formålet er bl.a. at øge udnyttelses-graden 
af de eksisterende specialepladser og at ska-
be et gennemskueligt system, der kan af-
hjælpe uhensigtsmæssigheder ved det nu-
værende system. Forslaget forventes frem-
lagt for Studienævnet første gang den 28. 
maj. Forhåbningen er således, at de nye reg-
ler kan træde i kraft gældende fra september 
2003.  
 
Selvom Kanden ikke udkommer inden da, 
kan du alligevel orientere dig om speciale-
pladssystemets fremtid og de nye regler, 
inden næste ansøgningsrunde: Nemlig ved 
at klikke dig ind på Studienævnets møde-
referater som findes på instituttets hjemme-
side.  

Biblioteksombygning 
Biblioteket skal bygges om i sommerens løb. Bogsamlingerne vil derfor være 
utilgængelige fra slutningen af juni til begyndelsen af oktober. Flittige stude-
rende, der vil skrive opgave eller speciale i denne periode, må derfor være for-
udseende mht. til at hjemlåne/bestille den nødvendige litteratur. 

 
Kanden ønsker alle såvel trofaste 
som mindre trofaste læsere en  
rigtig god sommer.  
Og held og lykke med eksamen.  
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Månedens profil: 

Departementschefen,  
der fik sin ønskestilling 

af Bo Schmidt 
 
I efteråret 1966 kom jeg til Århus og be-
gyndte at læse statskundskab. Jeg kom di-
rekte fra en amerikansk kostskole, kendte 
ikke en sjæl i byen og var drevet alene af 
interessen for samfundsforhold og politik. 
Syv et halvt år senere rejste jeg som så man-
ge andre scient.poler til København for at 
begynde som fuldmægtig i et ministerium, i 
mit tilfælde Finansministeriet. 

Næsten tredive år senere husker jeg stadig 
tilbage på min studietid med glæde og tak-
nemmelighed. Studiet var godt, præget af 
den pionerånd, der kendetegner unge studi-
er, og af dets fædre: Bjøl, Rasmussen, Clau-
sen og Meyer. Især Poul Meyer står kniv-
skarpt i erindringen.  

Uden at forklejne studiet lærte jeg dog mere 
af  at undervise og ved at drive studenterpo-
litik end af bøgerne og timerne. Omkring 70 
brugte jeg vel to år på  kampen om ”onde 
Helges” styrelseslov, og de sidste år under-
viste jeg i flere fag på studiet som adjunkt-
vikar og undervisningsassistent. Politik i 
praksis og træning i at formidle supplerede 
selve studierne og gav ballast til den cen-
traladministrative løbebane. 
 
Hvad jeg har lavet siden kan ikke rummes 
indenfor 400 ord. På kort form har jeg pend-
let mellem Finansministeriet og en række 
andre ansættelsessteder: i syv år Miljømini-
steriet heraf i et par år som ministersekre-
tær, i otte år på ny i Finansministeriet som 
kontorchef og afdelingschef, så Københavns 
amt som amtsdirektør sluttende med en tje-
nestemandssag, da amtet tabte et par hund-
rede millioner på Hafnias konkurs, så Data-
centralen som divisionsdirektør, på ny Fi-
nansen som direktør for Økonomistyrelsen 
og fra 98 departementschef i det, der nu 
hedder Beskæftigelsesministeriet.  
 
Er der en rød tråd fra studiet gennem dette 
noget brogede forløb? Både ja og nej. Jeg 
har aldrig været i tvivl om, at jeg helst ville 
være embedsmand og helst have en ledende 
stilling. Hvad der virkelig interesserer mig 
er samfundets udvikling, dets styring og det 
politiske liv. Og det er at organisere og lede 
et administrativt system. Efter Hafnia sagde 
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mine rådgivere til mig, at jeg aldrig igen 
ville kunne få en større stilling i det offentli-
ge. Sådan gik det ikke, jeg har været heldig 
og jeg har i dag en stilling, der for mig er en 
absolut ønskestilling.  
 
Den røde tråd er interessen, som drev mig 
til Århus og som har styret de valg, som jeg 
selv har kunnet træffe i mit arbejdsliv. Tro 
ikke, at man kan karriereplanlægge, at man 
selv kan lægge den røde tråd ud fra stilling 
til stilling. Men man kan gå efter det, der 
fænger engagementet, investere sig selv i 
det og gøre det omhyggeligt – og så slå til, 
når chancen er der.  

Statskundskabsstudiet er fortsat et glimren-
de afsæt både til stillinger, som dem jeg har 
haft og til mange andre. Som censor gen-
nem mere end tyve år kan jeg dog ikke dy 
mig for at give et råd. Hold fast i det oprin-
delige koncept – at studiet skal rumme en 
række forskellige fag, være bredt, men med 
politologien som kernen, som den selvstæn-
dige identitet. Det er en stor styrke at kunne 
offentlig ret på niveau med juristerne og 
økonomi til et vist niveau. Lad være at gøre 
studiet for teoretisk – det er vekselvirknin-
gen mellem teori og empiri, der giver ind-
sigt. Sørg for at lære noget håndværk – og 
at kunne skrive.  

Månedens profil:           

Den første københavner 
af  Christian S. Nissen, generaldirektør, DR 
 
De var bedre, dem i Århus. Det mente de 
selv, og i stille stunder var vi i København 
tilbøjelige til at give dem ret. Men det var 
ikke noget vi indrømmede, hverken for os 
selv eller for andre. 
Ved scient.pol.studiets start for godt 40 år 
siden, lå Århus meget, meget langt væk. Det 
krævede eventyrlyst og mandsmod at tage 
derover. Der var også en pionerånd og et gå 
på mod, som ofte findes blandt dem, der 
bryder nyt land.  
Sådan kan man måske forklare, at der ved 
scient.pol.studiet i Århus var en top af enga-
gerede og meget dygtige studenter, som vi i 
København ikke helt kunne måle os med. 
Eller også var der simpelthen så kedeligt i 
Århus, at man ikke havde andet at tage sig 

til end at læse og følge undervisning. En 
rigtig københavnerfordom. 
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I København begyndte man først med sam-
fundsfagsstudiet i 1965. Vi var på det første 
hold studerende en sammensat skare stude-
rende med bifag i historie, geografi, et par 
fra naturvidenskab og nogle med erhvervs-
erfaring fra folkeskolen, militæret og er-
hvervslivet. En spændende sammensætning, 
der strittede lidt i alle retninger. Med lærer-
korpset var det næsten lige sådan. Folk med 
deres rødder i andre fag, som de enten be-
vidst distancerede sig fra eller savnede. 
Vi havde også en oplevelse af, at man 
”marcherede mere i takt” i Århus. Studie- 
og forskningsmiljøet der var ikke så 
”langhåret” i ordets overførte betydning. Vi 
var i København mere i konstruktiv tvivl 
om fagets retning og mening, mens vi havde 
en oplevelse af, at man i Århus tromlede 
derudaf med lange baner af kvantitative 
analyser. Det er måske derfor, københavn-
ske kandidater holder sig til ”fire-
feltsskemaer”, når dikotomier skal sammen-
stilles, mens man i Århus kan håndterer ske-
maer med både 9 og 16 felter. 
Jeg blev færdig med samfundsfag 
(hovedfag) i 1972 (den gang tog vi os god 
tid!), og blev ansat i en adjunktstilling i in-
ternational politik. Provokeret af en kollega 
fra Århus, som forklarede mig at forskellen 
mellem en samfundskandidat og en 
scient.pol. var som forskellen mellem en 
sygeplejerske og en læge (en rigtig Århus-
fordom), meldte jeg mig til studiet i Århus. 
Det krævede en del fodarbejde og mange 
skrivelser, og blev mødt med betydelig 
skepsis blandt lærerne, som jo til daglig var 
mine kolleger. Ikke mindst da det kom 
frem, at jeg ikke havde planer om at følge 
undervisningen. De offentligretlige fag tog 

jeg ved jurastudiet i København. Statskund-
skabsdelen og nogle kursusfag blev klaret 
ved selvstudier og afløsningsopgaver. Så 
mine Århusaktiviteter blev begrænset til en 
mundtlig og en skriftlig eksamen. 
Senere fulgte vel et halvt hundrede køben-
havnere efter og tog på nogenlunde samme 
måde deres supplerende eksamen i Århus. 
Indtil man (også i Århus) erkendte det tos-
sede i situationen og åbnede op for 
scient.pol.studiet i København. Og nu er der 
vel ingen, der rigtig hæfter sig ved om kan-
didaterne kommer fra det ene eller andet 
sted. Eller er der? 
Jeg underviste i international politik og 
statskundskab på Institut for Statskundskab 
i København fra 1969 til 1977. Først som 
undervisningsassistent, senere som nævnt i 
en adjunktstilling og til sidst som lektor. 
Derefter fulgte med 4-5 år hvert sted Miljø-
ministeriet, Budgetdepartementet, National-
museet, Rigshospitalet og siden 1994 DR.  
Både de mange år som underviser og de 
mange jobskift har tit fået mig til at tænke 
på, hvad studiet egentlig har givet mig af 
ballast til det senere arbejdsliv. Rent fagligt 
(forstået som indholdet af de enkelte fag) 
nok ikke meget. Og mosset er for længst 
groet henover det, der blev hængende af 
faglig viden. Jeg har heller aldrig spurgt til 
det, når jeg har ansat scient.pol’er. De ved 
lidt om alt og ikke for meget om noget som 
helst. Og det er slet ikke så tosset, hvis man 
skal arbejde i offentlig administration, der 
har brug for kandestøbere, der kan skabe 
overblik over kaos og finde vej i mørke. 
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af Jens Jørgensen 
 
Hvad lavede du, før du begyndte på stats-
kundskab? 
Mad. Jeg blev uddannet som kok i 1990. 
 
Hvorfor valgte du at begynde at læse stats-
kundskab? 
Det var lidt en pragmatisk beslutning. Da 
jeg skulle noget andet end at lave mad (jeg 
havde fået melallergi), havde taget en hf og 
fået nogle børn - var der ingen tvivl om, at 
jeg gerne ville tage en videregående uddan-
nelse. At det blev statskundskab, hang i høj 
grad sammen med, at det efterfølgende gi-
ver undervisningskompetence i samfunds-
fag i gymnasiet. I de sidste ti år har jeg væ-
ret aktiv i ulandsforeningsarbejde - et områ-
de, hvor man møder rigtig mange arbejdslø-
se akademikere. Derfor var det vigtigt for 
mig, at jeg fik undervisningskompetence på 
gymnasialt plan. Set i bakspejlet er jeg også 
glad for, at jeg har valgt en uddannelse som 
generalist.   
 
Hvorfor valgte du at skifte fra København 
til Århus? 
Det havde ikke noget med studiet at gøre, 
men at det var blevet for klaustrofobisk at 
bo på indre Nørrebro med tre små børn i en 
lille lejlighed, og at udsigten til at slå sig 
ned i Rødovre eller en anden forstad mildest 
talt virkede skræmmende. Derudover var 
det også en kollektiv aftale med familie og 
nogle ungdomsvenner at flytte (tilbage) til 
Århus. Studiemæssigt havde jeg ingen skru-

Stud.profil: Lene Gilby 2. sem 

Grydeskeen blev skiftet ud med SPSS 

pler, da jeg havde hørt meget positivt om 
IFSK her. 
 
Hvad har du oplevet af positive/negative 
forskelle mellem København og Århus? 
Der er en tendens til, at der i København er 
lagt mere vægt på de sociologiske aspekter, 
hvor det virker til, at økonomi i Århus har 
en større indflydelse på fagene - og det er 
der vel både fordele og ulemper ved. Det 
rent fysiske studiemiljø her har meget mere 
at byde på end i København, hvor udslidte 
lokaler uden udstyr ligger spredt over man-
ge baggårde. Dog vil jeg gerne bytte den 
herværende kantine med den intime cafe 
Jacques D, på trods af dens manglende mad 
og en liden størrelse. Forelæsernes engage-
ment her, ikke bare i stoffet, men også i for-

Tidligere kok Lene Gilby, 2. semester. 
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midlingen af det, gør, at jeg bestemt ikke 
har fortrudt skiftet.  
 
Hvad har det betydet for dit videre studie-
forløb, at du har nogle lidt atypiske erfarin-
ger med i bagagen? 
Jeg tror det betyder, at det ikke er så svært 
at fastholde forskellen mellem teorier/
modeller og virkeligheden, lige meget hvor 
mange mellemkommende variabler der er 
taget med.  
Det har været vigtigt for mig, at jeg trods 
10-15 års aldersforskel også fik nogle gode 
sociale kontakter her. Så jeg var parat til at 
bide mig fast i haserne på, i hvert fald min 
læsegruppe. Uden nogen forhåbentligt blev 
skambidt, viste det sig, at jeg havnede i en 
guldgruppe - hvor især humoren bærer os 

oppe, som når vi eksempelvis står enfoldige 
foran metodevagtens kontor og endnu en 
gang må bede om hjælp til det allermest ele-
mentære.  
 
Hvad er det bedste ved at studere statskund-
skab?  
At det er så skide vigtigt, at man ind imel-
lem sidder med røde pletter på halsen af bar 
iver for at forstå eller opponere.   
 
Hvad er det værste ved studiet her? Et irri-
tationsmoment er, at i fremstillingen af me-
toder eller videnskabsteorier præsenteres de 
som fuldstændig kategorisk opdelte, mens 
det virker oplagt, at de kan have hver sin 
forklaringsdel af det samme fænomen.   
  

Bag om underviseren 
Dette er starten på en artikelserie, som 
prøver at give et lidt mere personligt 
billede af de forskellige undervisere på 
IFSK.  
Her vil I blive præsenteret for alt lige 
fra barndomserindringer, studieliv 
samt underviserens opfattelse af egen 
placering i det videnskabelige miljø. 
Den første i rækken er Gorm Peter 
Harste. 

på nordsiden af grænsen. Faderen arbejdede 
som laboratoriechef, men havde også en 
stor interesse for teologi og politik. 

af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 

Gorm Peter Harste er opvokset på Viborg-
egnen, familien stammer oprindeligt fra 
grænselandet og kan med egne ord bedst 
beskrives som en tysk familie, der havnede  
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Interesse for politik 
Gorm Harstes interesse for politik, daterer 
sig tilbage til efteråret 1963. Han var på det-
te tidspunkt 8 år og på ferie i Berlin ved en 
familie, hvor forældrene havde været mod-
standsfolk under 2. verdenskrig. Besøget i 
Berlin foregik under Berlinkrisen, hvilket 
gjorde, at der var militære køretøjer overalt. 
Samtidig var det også tidspunktet for mu-
rens opførelse, og erindringerne fra gåture-
ne langs muren står stadig printet i hukom-
melsen; her var der nemlig lagt blomster for 
alle dem, der var blevet skudt i forsøget på 
hoppe over til det vestlige Berlin. Kort efter 
hjemkomsten fra Berlin bliver John F. Ken-
nedy myrdet, hvilket chokerede hele verden, 
da Kennedy på dette tidspunkt nærmest blev 
opfattet som en halvgud og den eneste sik-
kerhed for, at verden ikke brast sammen. 
Disse to begivenheder gjorde et så stort ind-
tryk på den otteårige knægt fra Viborg, at de 
skabte hans interesse for politik. En interes-
se der især kom til at handle om koblingen 
af hverdagsliv og storpolitik, men også med 
vægt på det historiske og kulturelle. Interes-
sen kan udtrykkes sådan: den første bog, 
Gorm Harste læste, var Peter Plys, mens 
den næste var Juri Gagarins selvbiografi. 
”Det spændende ved bogen var ikke rejsen i 
rummet, men Gagarins beskrivelse af det 
sovjetiske hverdagsliv”. 
 
Tiden i VU 
Den politiske interesse og borgerlige fami-
liebaggrund gjorde, at Gorm Harste i slut-
ningen af tresserne som fjortenårig meldte 
sig ind i VU. Indmeldelsen skete i en lille 
lokalafdeling, hvor formanden var den sek-
stenårig Anders Fogh Rasmussen. Her blev 
der især diskuteret udenrigspolitik og EU,   

mens Gorm Harste med opbakning fra An-
ders Fogh Rasmussen dog mente, der skulle 
lægges mere vægt på miljøpolitikken. Util-
fredsheden med VU’s politik gjorde, at 
medlemskabet kun holdt nogle år. Medlem-
skabet af VU skete altså i tiden for ung-
domsoprøret, et ungdomsoprør som Gorm 
Harste så som et opgør mod den galoperen-
de materialisme, en kurs vi igen i dag er på 
vej ind på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EF, statistik og geografi 
Diskussionen omkring EF i 1972 var for 
Gorm Harste meget interessant. Dette havde 
udover den politiske interesse også bag-
grund i en stor glæde for geografi og stati-
stik. Eksempelvis beregnede han allerede 
som otteårig, at der i år 2000 ville være 6 
milliarder mennesker på jorden, ”hvilket jo 
næsten kom til at holde stik”. Glæden for 
statistik og hans klæbehjerne, når det kom 
til tal, gjorde at han i gymnasiet fik tilnavnet 
Gorm-puter i stedet for Gorm Peter. 
 
Fritiden 
Fritiden blev som ung brugt i Viborg gym-
nastiskforening, hvor han nåede at blive 
Danmarksmester for gymnasiehold.  

Den første bog Gorm 
Harste læste var Peter 

Plys, mens den næste var Juri 
Gagarins selvbiografi. ”Det 
spændende ved bogen var ikke 
rejsen i rummet, men Gagarins 
beskrivelse af det sovjetiske 
hverdagsliv”. 

” 

” 
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Gymnastikken gav et indblik i disciplinerin-
gen af folk, som ses i foreningens motto 
”Viljen til at ville, giver evnen til at kunne”, 
”hvilket jo er skrevet af fra Immanuel Kants 
moralfilosofi”, bemærker han. 
 
Studietiden 
Gorm Harstes studietid var præget af et op-
gør mellem borgerlige og progressi-
ve/marxistiske kræfter. Da han startede med 
at læse statskundskab i 1974, var det med et 
borgerligt udgangspunkt, men han følte ik-
ke, at de borgerlige havde noget at byde på 
hverken kulturelt eller analytisk, og da de 
marxistiske kræfter kun fokuserede på øko-
nomiske forhold, begyndte han efter et år på 
filosofi. Her fandt han sig dog heller ikke til 
rette da studiet generelt var præget af kom-
munister. Da statskundskab i 1977 i 5 uger 
bliver besat af studerende, havde Gorm 
Harste fået nok, og flygtede nærmest ud af 
landet. Han tog til Belgien hvor han læste 
europæiske studier. 
Det er også i disse år, at læsning af Haber-
mas skaber Gorm Harstes interesse for at 
studere samfundet ud fra en sociologisk til-
gang. På denne måde er der også mulighed 
for at forene de to studieretninger, filosofi 
og statskundskab. Forskningen har ud fra 
dette de seneste 15 år især drejet sig om hi-
storien bag statsdannelser. 
 
Arbejde under studietiden 
For at tjene til studiet arbejdede Gorm 
Harste om sommeren på et stålvalseværk, 
hvor også Georg Sørensen har arbejdet. For 
at tjene så mange penge som muligt tog han 
alt det overarbejde han kunne, hvilket resul-
terede i arbejdsdage på op til 16 timer.  

Dette var dog sjældent et stort problem, da 
maskinerne ofte gik i stykker og repara-
tionstiden kunne bruges på enten at læse 
eller sove. Pengene gik ikke kun til studiet, 
men også til interrail, som har ført ham vidt 
omkring i Europa,” der findes en mængde 
banegårde eller parker i Europa hvor jeg 
har overnattet”. 
 
Forskerens og underviserens rolle 
Forskere har ifølge Gorm Harste en form 
for forpligtigelse til at formidle og forklare 
politiske problemstillinger til folk, så de har 
et ordentligt grundlag at vurdere tingenes 
tilstand på. ”Underviserens rolle behøver 
ikke altid at være at få folk til at forstå alt, 
men i stedet at inspirere/provokere folk så 
de kommer til at tænke over problemstillin-
gerne”. 
Selvom Gorm Harste mener, at studiet er 
blevet mere pacificerende i forhold til 
70’erne, hvor holdtimerne kunne vare fra 
14.00 til 22.00, fordi diskussionen ikke var 
slut, så mener han, at en stor del af de stude-
rende i dag er meget aktive, og at det er me-
get tilfredsstillende at undervise på stats-
kundskab. 

Faktabox 
Gorm Peter Harste 
Født 1955 
Starter på statskundskab i 1974, afslutter i 
1983 
Starter på filosofi 75 afslutter i 81 
77-79 europæiske studier i Belgien 
To børn på 12 og 15 år 
Fritids beskæftigelse: Fjeldvandring i 
Norge og cykelture med bøger, telt og 
venner eks.Firenze-Trondheim og Stock-
holm-Bretagne. 
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Maritime kommunister 
 i trøjen 

Hektisk aktivitet i juragården! Båddåb, 
opvarmning og store forventninger... 
Kandens udsendte fik, som eneste rap-
porter, et eksklusivt interview med PF, 
umiddelbart inden de den 2. maj skulle 
forsvare (eller måske nærmere vinde) 
Statskundskabs ære i den årligt tilbage-
vendende kapsejlads på unisøen. 
af Frederikke Beer 
foto af Rasmus Tovborg 
 
Hvad skal barnet hedde?  
PF havde i år valgt at profilere sig inden for 
IP-området og havde udklædt sig til uken-
delighed i militærtøj, camouflagemaling og 
hjemmeværnshjelme. Da undertegnede an-
kom til VIP-logen var deltagerne i gang 
med at øve sig i at marchere efter den røde 
kommunistfane, gøre honnør og mindre se-
riøst, at bunde øl. Temaet var altså kommu-
nist-tema, og da det som bekendt bringer 
uheld, at sejle i en båd uden navn, blev den 

sølvgrå gummibåd døbt ”Sælen”. At opkal-
de en gummibåd efter en ubåd, der jo sejler 
under vandet kan måske lyde lidt sært, men 
der kunne spores en smule tvivl og nervøsi-
tet i besætningen med hensyn til ”Sælens” 
bæreevne: ”Den er jo kun beregnet til to 
piger på 12 år” udtalte et lidt utrygt besæt-
ningsmedlem.  
 
Særlig øldrikningstaktik og ambitiøst 
mål 
Efter den festlige dåb fik undertegnede en 
lille snak med Sælens besætning. Kommu-
nisterne havde i modsætning til andre be-
sætninger ikke øvet sig i roning over søen, 
men mente derimod at de ville være i stand 
til at klare turen over søen på rutinen. Øl-
drikkeriet var imidlertid sat i fokus, hvilket 
gav en utrolig høj og livlig stemning. Tilsy-
neladende havde et par af kommunisterne 
svært ved at ramme munden og havde i ste-
det hældt øllet ud over sig selv --- om dette 
var en del af besætningens taktik ville de 
dog ikke røbe. Årets mål var ambitiøst: En 
placering blandt de 3 første!  
 
33 Brabrand-duer  
I uniparken ankom Anders Lund Madsen og 
erklærede, under de forskellige foreningers 
entréer, stort set samtlige hold for sidste års 
vindere. Igen i år var der gået inflation i de 
forskellige foreningers ankomster, og da der 
en overgang fløj en helikopter over unipar-
ken, startede der øjeblikkeligt spekulationer 
omkring medicinernes ankomst. Helikopte-

Kampklar PF-bestyrelse. 
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ren var dog ikke medicinernes, der traditio-
nen tro skulle selvfølgelig forsøge at overgå 
alle andre. Det blev i luften som flyvende 
batmen og -women. De andre foreninger var 
dog helt godt med - for eksempel ankom 
økonomerne med Århus Brandvæsen, syge-
plejerskerne bag på motorcykler, juristerne i 
en lastbil sammen med AGF’s cheerleaders. 
Sidste års rigtige vindere, idræt, formåede 
under deres sporty svømmende entré at mi-
ste pokalen, Det gyldne Bækken, som for-
svandt i søens snaskede dyb! Da det blev 
statskundskabs tur til at marchere ind, skete 
det i fast takt til russisk marchmusik og In-
ternationale, hvorefter der blev sluppet 33 

fredsduer løs, (som eftersigende fløj direkte 
hjem til Brabrand Brevdueforening). 
 
Ny målsætning 
Selve sejladsen viste ifølge Anders Lund 
Madsens voldens grumme ansigt, da tand-
lægerne, i det indledende heat, i misundelse 
overfaldt ingeniørernes racer-gummi-kano. 
Statskundskaberne opførte sig dog både fair 
og eksemplarisk, men Sælen var ikke den 
hurtigste fisk i havet, og øldrikningstaktik-
ken virkede åbenbart ikke særlig godt, så 
efter sejladsen blev målsætningen om at væ-
re blandt de tre første omforumleret til at 
være blandt de tre første - bagfra. I henhold 
til den justerede målsætning klarede PF sig 
ganske tilfredsstillende og undgik fuldstæn-
dig deltagelse i finalen. Imidlertid indkasse-
rede de af Anders Lund Madsen en uventet 
titel som bedste udklædning. I finalen viste 
medicinerne deres konkurrenter fra økono-
mi og tandlægeskolen baghjul og vandt 
overbevisende Det Gyldne Bækken (på bun-
den af søen) tilbage igen. Således sluttede 
en begivenhedsrig fredag og de overlevende 
uni-ænder kunne igen vende tilbage til deres 
vante omgivelser. 

PF-bestyrelsen mens det endnu kørte derudaf…. 

Tilskuere, der trodsede regn og kulde 
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1900 stafetten:  
bedre end sidste år – men…. 

af Mette Kjær 
 
”7 kilometer” skilter en lille pæl diskret i 
kanten af grusvejen. Kun tre kilometer igen. 
Men hvilke tre! Forude stiger grusvejen ad 
én lang bakke, som nedefra synes endeløs. 
Godt at fuglene synger, skoven er begyn-
dende forårsgrøn og at en let brise ind imel-
lem køler forfriskende. For ellers er der ikke 
meget godt at sige om strækningen mellem 
de syv og de otte kilometer. Men efter otte 
kilometer mærket endelig er lagt tilbage 
nærmer man sig mål-området, folk står 
langs stien og hepper, og 800 meter før mål 
kommer man forbi startstedet, hvor hold-
kammeraterne også kommer med opmun-
trende tilråb. Hvis de da ikke lige, som i un-
dertegnedes tilfælde, synes at udstråle et 
spørgsmål: ”hvor F…. blev du af”? 
 
Ja, nogen løber langsommere end andre, 
men igen i år holdt vi fra IFSK fast i den 

stolte tradition og gennemførte Aarhus 1900 
stafetten i fin stil. Blot det at gennemføre er 
en sejr i Danmarks hårdeste ti gange ti kilo-
meters stafet i Marselisborg-skoven, hvor 
højdekurven kan skræmme enhver motions-
løber bort.  
 
På trods af nogle afbud fra VIP-siden fra 
rutinerede løbere som Georg Sørensen og 
Ole Nørgaard, slog vi alligevel os selv fra 
sidste år og fik med en gennemsnitsløbetid 
på 48 minutter en samlet placering som nr. 
83 -17 pladser bedre end april 2002. Det 
skete dog med lidt hjælp nordfra: Erik Al-
bæk, som har været med til at starte stafet-
traditionen, var med og bidrog til det fine 
resultat.  
 
Vi måtte dog med skam erkende, at den tra-
ditionelle sejr over de studerende ikke blev 
til noget. De slog os! Men vi har DAMP 
folkene mistænkt for at håndplukke gode 
løbere i år: De har trods alt ca. 1200 stude-
rende at vælge imellem, hvor vi har betyde-
ligt færre! Men OK, vi ønsker modstræben-
de holdet tillykke med deres flotte nummer 
36 og en gennemsnitsløbetid på 45.  
 
Vi ses igen til næste år! 
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Hvert semester ansætter Instituttet et an-
tal mentorer til at modtage de udenland-
ske studerende, som kommer til institut-
tet, men der er ikke mange, der er klar 
over, hvad mentorordningen indebærer. 
Denne artikel vil derfor omhandle men-
torordningen. Der skal samtidig lyde en 
kraftig opfordring til at melde dig som 
mentor. 
af Camilla T.N. Bentzen, Katrine Mulvad og 
Rune Munch Christensen på vegne af Stats-
rådet 
 
Hvert semester kommer der ca. 20 udveks-
lingsstuderende til Statskundskab – du ser 
dem ofte sidde i en klynge i røgfyldt. Nor-
malt modtager vi flest fra Sydeuropa 
(Spanien, Italien og Grækenland), men der 
kommer også folk fra bl.a. Frankrig, Tysk-
land, Canada og USA samt de nordiske lan-
de. Statskundskab er et af de studier, der 
sender flest studerende ud, men vi har ikke 
været gode til at modtage de få studerende, 
der kommer til IFSK. 
Det knippelfine ved at være mentor er, at du 
får en mulighed for at møde studerende fra 
andre lande og få indblik i deres kultur. 
Hvis du har tænkt dig at tage ud og studere i 
udlandet, eller allerede har været af sted, er 
det en enestående mulighed for at træne el-
ler genopfriske kendskabet til land og sprog. 
Hvis du har præferencer ift. et bestemt 
sprog, kan du ønske dig at blive sat sammen 
med studerende fra et specifikt land. Hvis I 
går godt i spænd, er der også mulighed for 
nye udbytterige venskaber, der kan vare i 
mange år.   

Det at være mentor indebærer, at du er an-
svarlig for modtagelsen af de(n) udveks-
lingsstuderende på Banegården eller ved 
lufthavnsbussen, at du viser hvor de(n) ud-
vekslingsstuderende skal bo og viser nær-
området – hvor man køber ind og des lige. 
Endvidere skal man være behjælpelig med 
registrering på Internationalt Sekretariat, 
ansøgning om opholdstilladelse samt tilmel-
ding til Folkeregister. Inden de(n) studeren-
de ankommer, skal du have hentet nøglen til 
boligen på Internationalt Sekretariat samt 
sikret dig, at boligen indeholder de nødven-
dige ting. 
Det er også din opgave, at vise de ”nye” 
studerende rundt på studiet, eksempelvis 
hvor ligger ekspeditionen, hvad bruges den 
til, hvor gemmer studievejlederne sig. Sam-
tidig skal du fortælle lidt om, hvordan man 
studerer på IFSK, da det kan være markant 
anderledes end det, de er vant til. Instituttet 
og Studievejledningen afholder dog arran-
gementer, der introducerer de udvekslings-
studerende til de faglige områder. Din vig-
tigste opgave er derfor, at vise dem de soci-
ale sider af studiet: Hvor ligger kantinen, 
hvad er en fredagsbar, PF-fester, foredrag 
osv. 
Det er ikke kun studiet der tæller, så det 
ville også være en god ide, hvis du lavede 
en rundtur i Århus, gik på Kunstmuseet, tog 
dem med på stranden osv. Du kan også vise 
dem ISC, der er en forening for internatio-
nale studerende, og folk med tilknytning 
hertil. Her har du mulighed for at møde en 
mængde udvekslingsstuderende og træne 
dine fremmedsprog og møde folk fra andre 

Mentor – hvad er det? 
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lande. 
De udvekslingsstuderende ankommer i to 
omgange – hovedparten kommer ca. 1. au-
gust og resten ankommer 1. september. Det 
er især i den første uge, at du skal bruge tid 
på at hjælpe de udvekslingsstuderende, og 
herefter er det op til dine præferencer, hvor 
meget eller hvor lidt tid du vil bruge. Man 
bliver aflønnet med 5 timer til alm. studen-
tertakst pr. udvekslingsstuderende. Der er 
dog højest mulighed for at være mentor for 
3 udvekslingsstuderende – afhængig af an-

Fordommenes endestation: Ålborg Universitet 

af Simon og Karl Johan Eriksen 
 
Vi ved det godt alle sammen: På Ålborg 
Universitet sidder Jørgen Goul Andersen i 
kantinen med wienerbrød i hele hovedet – 
imens hans studerende ryger Marokko-
skunk på de i gruppelokalerne opstillede 
vandpiber. 
På Ålborg Universitet er niveauet derfor 
væsentligt lavere end i Århus. Stedet er i vid 
udstrækning præget af seksuel inaktivitet, 
og de studerende går i grimt tøj. De fleste 
bevæger sig derfor rundt i grupper 
(skæbnefællesskaber), hvor grundvilkåret er 
den traumatiserende kontrast til omgivelser-
ne. 
Sådanne udsagn hører til den daglige kon-
versation her på Aarhus Universitet. Men 
siger det noget om de faktiske forhold i Ål-
borg? Siger det i virkeligheden mere om os 
selv? Siger det i virkeligheden noget? 
Med disse fordomme i tankerne tager jeg 
toget til Ålborg - og trætheden overmander 
mig. Pludselig lykkes det at vriste en ål-

borgstuderende væk fra sin gruppe. Simon 
hedder han – administration kalder han sin 
uddannelse. Efter kort tids samtale viser det 
sig at fyren her er min bror. Jeg er chokeret. 
Han er i sandhed et frygtindgydende syn. 
Det første, der rammer mig, er stanken. 
Stanken af dårlig hygiejne og derefter den 
grelle lugt af spæk. Ja, du læste rigtigt. Fy-
ren her har i snart 2 år levet af bacon og kø-
daffald fra Tulip slagterierne… 
Jeg vågner brat fra dette mareridt, og opda-
ger til min glæde, at toget ankommer til Ål-
borg Station. Jeg ser heldigvis hurtigt min 
bror på den anden side af perronen. Vi be-
slutter os for at tage ud på universitetet for 
at samtale i hans naturlige habitus. Projektet 
er i gang! 
En rundvisning på universitetet afslører 
nogle, må jeg med fortrydelse i stemmen 
erkende, rigtig flotte forhold. Flotte audito-
rier, grupperum og fællesrum til sociale ak-
tiviteter. Vi ender i den store kantine, med 
udsigt til boghandlen og parkens ensartede 
dyreliv (ænder). Her fik jeg så endelig lej-
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tallet af studerende, der ønsker at blive 
mentor. Eftersom de udvekslingsstuderende 
skal læse på kandidatdelen, vil kandidatstu-
derende blive prioriteret højere end BA-
studerende, men det skal ikke afskære BA-
studerende fra at søge. Der vil i midten af 
maj blive sendt en mail til alle studerende, 
vedlagt en oversigt over hvilke lande de ud-
vekslingsstuderende kommer fra. Ansøg-
ning om at blive mentor afleveres i ekspedi-
tionen. Man kan i ansøgningen angive om 
man har præferencer med hensyn til land. 
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lighed til at prøve fordommene af. Jeg læg-
ger ud med et par eksplorative spørgsmål og 
føler mig overbevist om, at jeg nok skal få 
afdækket den livsverden. 
 

Nå, får I så høvlet nogle bajere her på ad-
ministrationsstudiet? 
Den står rent faktisk på den udmærkede År-
hus-øl, Ceres i vores fredagsbar, der går un-
der navnet ”Det Sociale Rum” (hvilket sik-
kert giver nogle associationer hos den kvik-
ke studerende.) Derudover har vi vores 
(Jomfru) Ane Gade, som altid er god for en 
stor fadøl til en ti’er.  
 

Hvordan vil du beskrive en typisk dag på 
Ålborg Universitet? 
Jeg vil tro, at arbejdstid og arbejdsmængde 
er den samme i Ålborg som ved de fleste 
andre universiteter. Vi har oftest to timers 
forelæsning eller seminar kl. 10-12 og der-
efter går eftermiddagen med projektarbejde. 
I forbindelse med netop projektarbejdet er 
der ofte en del arbejde hjemme oveni forbe-
redelse til forelæsningerne. 
 

Hvordan er arbejdet i projektgrupperne. 
Ønsker du aldrig, at der var flere selvstæn-
dige elementer i studiet? 
Det er nok den typiske fordom, at der slet 
intet selvstændigt er ved studieformen i Ål-
borg. For det første er det langt fra sandt, 
men man kan vende det om og sige, at en 
studerende i Århus eller København ikke i 
samme grad lærer den disciplin, der tillæg-
ges stadig større vægt på arbejdsmarkedet, 
nemlig at kunne arbejde i teams. Jeg mener 
derfor, at fordommen er grundlæggende for-
kert. Teamarbejde er en arbejdsform, der er 
vigtig at mestre, og når det lykkes, tror jeg, 

det er den mest lærerige studieform, der 
findes.  
 

Sidder I så ikke bare 8 mennesker i en 
gruppe og lader de 2 bedste lave det hele? 
Jo længere man når frem i studieforløbet, 
jo mindre bliver projektgrupperne. De fle-
ste erfarer, at ca. 4 personer i en gruppe er 
en tilpas størrelse og giver det bedste ud-
bytte. En af pointerne ved studieformen er, 
at projektgruppen sammensættes efter det 
emne eller område, man brænder efter at 
skrive om, og således er der ofte en enig-
hed i gruppen om, hvordan arbejdet skal 
laves.   
 

Er Goul Andersen lige så stor, som vi si-
ger i Århus? 
Man har jo altid nogle forelæsere, man 
foretrækker frem for andre, og Jørgen er 
bestemt en af de bedre.   
 

Er det muligt at reservere et grupperum til 
sent fredag aften, hvis man regner med at 
score til en fest? 
Det er muligt at benytte et grupperum, 
men som regel tager jeg simpelthen en hel 
sofagruppe, eller sekretærernes gulvtæp-
pebetrukne frokoststue, når jeg har været 
heldig en fredag. 
 
Således kom vi på en solbeskinnet onsdag, 
hvor AaB i øvrigt slog AGF med 2-0 på 
Ålborg Stadion, rundt i nogle af studieli-
vets mest relevante områder. Det synes 
klart, at man i Ålborg udvikler nogle kom-
petencer, som vi tillægger ringe betydning 
i Århus. Men ud over forskellige studie-
former er vi nok mere ens, end vi vil vide 
af i Ålborg og Århus – på godt og ondt…  
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Artikelkonkurrence i Politica 
af Per Mouritzen 
 
Politica indbyder hermed for anden gang til 
en konkurrence om den bedste politologiske 
artikel skrevet af en studerende på sidste år 
af bacheloruddannelsen eller på kandidatud-
dannelsen. Dermed gentages en succes fra 
1998-99, hvor et større antal studerende fra 
landets statskundskabs- og forvaltningsud-
dannelser deltog i en lignende dyst 
Vi vil gerne sætte fokus på de ofte fremra-
gende opgaver, som danske studerende la-
ver som led i deres studium. De fire bedste 
artikelforslag vil blive offentliggjort som et 
specialnummer af tidsskriftet Politica i 
2004.  
Bidrag inden for alle statskundskabens man-
ge grene er velkomne. Artikelforslag kan 
være såvel teoretisk som empirisk orientere-
de. Udvælgelseskriterierne er under alle 
omstændigheder faglig kvalitet og originali-
tet. Sproget skal være lettilgængeligt, og det 
er meget vigtigt at følge den udførlige skri-
vevejledning, der findes på Politicas hjem-
meside http://www.politica.dk/ (klik på 
’bidrag til Politica’). 
Alle artikelforslag bliver anonymt bedømt 

af et panel med repræsentanter fra alle de 
politologiske miljøer i Danmark, og fire for-
slag udpeges som de bedste studenterartik-
ler i dansk statskundskab i 2003. Bemærk at 
artikelforslaget skal afleveres eller indsen-
des anonymt til Politica. Artiklen påføres et 
mærke, og der vedlægges en lukket kuvert 
indeholdende forfatterens navn og adresse 
(samt eventuel kontaktadresse i februar 
2004). Kuverten påføres samme mærke som 
artiklen. 
Alle artikelforslag skal være Politica i hæn-
de senest 1. oktober 2003, kl. 12. Panelet 
udpeger de bedste artikelforslag 1. februar 
2004, hvorefter forfatterne får besked. Ar-
tiklerne vil blive publiceret i Politica, nr. 3, 
2004 der er på gaden i august-september. 
De fire bedste artikler præmieres, udover 
publicering, med et abonnement på årgang 
2004 af tidsskriftet samt et gavekort på 
1000 kr. Politica afholder en reception i for-
bindelse med uddelingen.  
 
Bidrag sendes/indleveres til Politica, c/o 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universi-
tet, Universitetsparken, 8000 Aarhus C. 

Rekonstruktion af PF-festen 
Fest: Klasisk PF-fest 
Sted: Samfundsfagenes kantine 
Tid: Fredag d. 25. april kl. 21-02 

  
 
 

Denne måneds festanmelder forsøger at 
opstille nogle kriterier for en god fest, og 
i den forbindelse efterlyses et større spiri-
tusudvalg i baren.  
af Ditte Søbro 
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Da Kandens ene redaktør en meget tidlig 
morgen bad (læs: tvang) mig til at skrive 
anmeldelsen af den pågældende aftens fest, 
begyndte jeg at overveje, hvilke vurderings-
kriterier der egentlig er for en god fest. Jeg 
er imidlertid ikke – end ikke i skrivende 
stund – kommet til en endegyldig opskrift 
på, hvad den gode fest er. Da jeg endvidere 
lider af momentale hukommelsessvigt fra 
den pågældende fest, forekommer opgaven 
at anmelde festen en anelse vanskelig. Men 
jeg vil prøve at rekonstruere aftenens forløb.   
 
Var musikken god? Ja, meget pop- og dan-
sevenlig DJ. I hvert fald var musikken bedre 
end til sidste PF-cafe for slet ikke at tale om 
musikken til Polka-prik-arrangementet.  
 
Var udbuddet i baren godt? Hmm… me-
get på det jævne, men det undrer mig stadig, 
at det ikke er til at opdrive whisky til PF’s 
fester. Det er ikke alle, som gider drikke 
Breezer og andre drinks, hvor hovedingredi-
ensen er sodavand. Og nu vi er ved bar-
faciliteterne, kan det måske i parentes næv-
nes, at der ved at placere baren i et hjørne, 
ikke opstår et særligt velfungerende kø-
flow, da folk synes, at man, efter at man har 
indkøbt de ønskede drikkevarer, skal blive 
stående i baren (det gør det vanskeligt for os 
på under 1,70 at nå frem).  
 
Var der pyntet pænt og hyggeligt op? Her 
er imidlertid et lille problem, da det på in-
gen måde står særligt soleklart i min erin-
dring, hvorledes der var pyntet op. Men der 
skal vel ikke så meget til før en kantine, 
som til dagligt mest af alt ligner en kloning 
mellem en lager- og bingohal, kommer til at 

tage sig lidt mere festlig ud, så lad os bare 
sige, at udsmykningen var helt i top.  
 
De sanitære forhold? Ganske udmærkede 
– flere toiletter en på Train og den bakterio-
logiske standard forekommer mig også at 
være bedre end på Kurts Mor og Anne Lises 
Bar.  
 
Opførte folk sig pænt og hyggede de sig? 
Jo, det mener jeg da helt bestemt… Ingen 
slåskampe ej heller andre former for korpor-
ligheder (måske lige bortset fra det par, som 
lå på et bord uden for toiletterne…). 
 
Promillen? Vel ganske som til andre PF-
fester. Bemærkede imidlertid en fyr, som 
havde lagt sig til at sove på et bord… Mig 
bemærket er det ikke før set.  
 
Samlet vurdering? Tja, alt i alt tegner der 
sig vel et billede af en ganske god fest. Den 
eneste umiddelbare indvending har ikke så 
meget med festen at gøre, men vedrører det-
te meget omstændige afkrydsnings-system, 
som det nye PF har indført ved køb af billet-
ter. Jeg er med på, at man eliminerer mulig-
hederne for snyd, men ærligt talt: Det er 
trættende at stå i kø i 20 minutter for at kø-
be en billet, hvorefter man kan stille sig i 
kantine-køen i yderligere 20 minutter for at 
købe frokost. Endvidere tror jeg også nok, 
at budskabet med at dørene lukker kl. 22.00 
er forstået – spar regnskoven og jer selv for 
besværet med at udlevere røde sedler, hvor-
på der står, at dørene lukkes kl. 22.00. Men 
i øvrigt – god ide at have indført last-
arrival-time.      
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Billeder og kommentarer  
fra PF-festen d. 25.04.03 

Anonym 
”Mere gas, klovn - mere af det de unge vil ha’ 
sex, drugs and rock’n roll.” 
Gitte, 2. sem. 
”Okay skæg, ikke sådan jey-hey-whey, men 
ik’ så ringe endda” 

Til PF– festen besluttede to medarbejdere 
fra kanden at lave en rapportage om, 
hvordan det er at være til, og hvad menin-
gen med livet er. Dette fandt vi hurtigt ud 
af ikke kunne lykkes (med alle de fulde 
mennesker), så vi lavede en lille wox-pop 
om, hvordan festen var. Her er, hvad vi 
(ædru rapportere) mødte på vejen rundt i 
kantinen. 

Den crazy medarbejder har fundet en, der for-
står at drikke øl som en mand.   

Øverst: Gangster Jonas ka-
ster håndtegn, (det tog ham 
10min af finde det rigtige 
tegn). 
Nederst: Operasangeren 
Kurt synger igennem; er det 
måske en sidefagsstuderen-
de fra den Jyske opera.  

af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
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Krog, 6. sem. og russekretær 
”I år skal rusarrangementet være 
mere fagligt”. Derfor gælder det 
om at drikke de øl man kan inden 
vi starter på rusugen, syntes Krogs 
filosofi at være 

Venstre: Ukendt. Der var også nogle, som valgte at 
tage en slapper til festen.  
Nederst: Thure, 8. sem. 
”Det er en mad fest!! Det eneste der mangler er 
nogle niggere og ho!” 

Christian, 2. sem. 
”Udover den faglige 
disciplinering er det 
godt at der også er 
plads til at vifte med 
ørerne – Carpe 
Diem!” 
 
Hong og Sidse, 2. 
sem. 
”Billedet er bias, men 
efficient” 

Andre citater fra festen: 
Uffe, 6. sem. 
”Der er for lidt lap-dance ved bordet” 
Helle, 2. sem. 
”Den fedeste gymnasiestemning” 
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PF – medlemmernes forening? 

Efter i sidste nummer at have konfronte-
ret Christian Harsløf, Søren Degn-
Pedersen og Mette Skou, alle PF-
bestyrelsesmedlemmer,  med spørgsmål 
om foreningens regnskab samt myter om 
studieturene og forbrug på medlemmer-
nes regning, så vender vi nu blikket mod 
festerne, dannelsen af et alternativt PF 
samt fredagsbaren. 
af Thomas Laursen 
 
Myte III: JUS og ØF drikker på PFs reg-
ning? 
Er der fri adgang samt fri bar til bestyrelses-
medlemmer fra juristernes festforening 
(JUS) og økonomernes festforening (ØF)? 
Og er det samme tilfældet for PFs bestyrel-
sesmedlemmer til JUS og ØF fester? 
”Det fungerer sådan, at vi kommer gratis 
ind til hinandens fester – det er der en helt 
klar aftale om,” forklarer Christian Harsløf. 
Fri bar er der dog ikke tale om – umiddel-
bart. De pågældende bestyrelsesmedlem-
mer, som er til festen, afleverer drinksbillet-
ter i baren, når de skal have noget at drikke. 
Disse drinksbilletter afregnes så imellem 
foreningernes kasserer, således at JUS og 
ØF betaler for de drinksbilletter, som PF er i 
besiddelse af. Om det så er foreningerne 
eller de pågældende bestyrelsesmedlemmer, 
som betaler, er et internt anliggende. Den 
nye bestyrelse har endnu ikke været til en 
JUS- eller ØF-fest, men regner umiddelbart 
med at fastholde den hidtidige procedure 
om, at foreningen betaler. Her fremhæver 

Christian den økonomiske ramme (kr. 
10.000 til bestyrelsens frie disposition, 
red.), som blev vedtaget på sidste general-
forsamling. Herved er der lagt begrænsnin-
ger på bestyrelsens forbrug på sig selv – 
herunder øl og drinks til JUS og ØF fester.  
 
Myte IV: Bar-nepotisme – hvem skal ha-
ve gratis øl? 
Gratis øl fordi man kender en i PF eller en 
der står i bar til en PF-fest – nogle gange 
lyder det mere som reglen frem for undta-
gelsen. Ud over det imageproblem, det ska-
ber, så betyder det vel i sidste ende en dyre-
re forening – et problem ingen vel kan være 
tilfredse med. ”Hvis det er sket, så har det 
været hjælpere (der har givet gratis øl, 
red),” siger Mette. Hun ønsker dog ikke at 
hænge nogen ud men derimod at understre-
ge, at det rent faktisk er undtagelsen og ikke 
reglen. ”Det indskærpes hver gang,” under-
streger hun. Derudover fortæller Christian, 
at man fra og med fastelavnsfesten begyn-
der at udregne svindet i øl og spiritus, noget 
man er meget spændt på. Om det kommer 
til at fremgå nogen steder, er endnu ikke 
besluttet. ”Det er lidt mere nysgerrighed fra 
vores side. Er der nogen grund til at lave 
indskærpelser på det her område? Hvis der 
virkelig er meget svind, så er det klart, at  
det er noget, man er nødt til at se på,” siger 
Christian. Derudover finder man nu også ud 
af, hvor meget der bliver drukket af PF’ere 
samt hjælperne til festen.  
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Myte V: Alternativt PF? 
Rygterne om, at en alternativ festforening/
fredagsbar var i støbeskeen, har flere gange 
passeret undertegnede. Imidlertid er det ik-
ke noget, nogen af de tre PF’ere tidligere er 
blevet konfronteret med. Søren kan ikke 
rigtigt se, hvad det er, man vil lave som al-
ternativ til PF: ”Jeg kan forstå, hvis det er i 
forhold til fredagsbaren,” siger han og hen-
viser til, at PF og fredagsbaren, hvor PF 
sammen med JUS og ØF stiller nogle perso-
ner til rådighed, er to forskellige foreninger. 
Der er en bred erkendelse i PFs bestyrelse 
af, som det kunne læses i forrige nummer af 
Kanden, at fredagsbaren ikke har kørt opti-
malt. Samtidig er man dog enige om, at det 
er blevet meget bedre de sidste par måne-
der. ”Hvis der er andre folk, der tror de kan 
gøre mere (end den siddende bestyrelse, 
red.), så er det jo selvfølgelig også bare fint. 
Det er jo kun godt for de studerende,” me-
ner Mette. Men om det er særlig frugtbart, 
stilles der blandt alle tre PF’ere spørgsmåls-
tegn ved. I stedet fremhæver Søren, at det så 
er tankevækkende, at man ikke har hen-
vendt sig til bestyrelsen med sine beklagel-
ser. 

Fredagsbaren 
Ølpriserne i fredagsbaren er altid i skudlini-
en, når fredagsbaren bliver diskuteret rundt 
omkring på instituttet. Fredagsbaren køber 
sine øl gennem kantinen. Disse købes af 
fredagsbaren (og foreningerne når de holder 
fester) gennem kantinen til en højere pris, 
end man skulle give ved køb direkte ved 
bryggeriet. Som Christian Harsløf udtrykker 
det: ”Der foregår noget økonomisk tilskud 
fra fredagsbaren og foreningerne til kanti-
nen.” Det afføder naturligvis højere priser. 
”Hvis vi flyttede fredagsbaren ud af det re-
gi, så ville kantinen miste en ret stor ind-
tægtskilde (…) Spørgsmålet er, om det er i 
de studerendes interesse, spørgsmålet er om 
vi overhovedet ville have en kantine, hvis 
ordningen ikke var på denne måde,” siger 
Christian Harsløf.  
Som det af tidligere indlæg fra PF’s side er 
fremgået, så har man en aftale med Ceres – 
som efter sigende er meget favorabel. Fre-
dagsbarens administrator Anders Christen-
sen uddyber dette ved at forklare at man 
grundet de investeringer, som Ceres har 
gjort i det nye tankanlæg, samt de ydelser 
man får fra bryggeriet i form af anlæg, ba-
rer, duge og trykning af billetter har forplig-
tiget sig til at aftage 70.000 enheder øl pr. år 
de næste 5 år – ”så må vi jo heller ikke 
glemme, at det er vores lokale bryghus,” 
tilføjer Anders. Med forårets komme intro-
duceres nu også Barcardi Breezer i fredags-
baren, men på spørgsmålet om flaskeøllene 
vil få et comeback svarer Anders klart nej: 
”Hvis man gerne vil have flaskeøl, er der rig 
mulighed for at købe dem i kantinens åb-
ningstid. Vi har ikke flaskeøl på grund af 
det store arbejde, der er forbundet med ad-
ministrationen af dem.” 

 
 

 Vi har ikke flaskeøl på 
grund af det store 
arbejde, der er 
forbundet med 
administrationen af 
dem. 

” 

” 
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Mange går rundt og frygter eksamen, 
planlægger sommerferien og har taget 
det fancy sommertøj frem, men en lille 
gruppe på 45 statskundskaber går også 
og tænker tilbage på en suveræn studie-
tur til Tysklands hovedstad, Berlin. 
"Vi vil altid have Berlin..." og JA TAK - 
det er vi sgu glade for! 
Denne lille samling af ord har til hensigt 
at give et lille indblik i, hvad en studietur 
til Berlin kan indeholde. Det er selvfølge-
lig kun en forenklet billede af turen, men 
brug fantasien... 
af Niels Pedersen 
 
Fællesskab! 
Jaaa, det hele startede med, at der manglede 
en plads i bussen. Her skal der lyde ros til 
PFs bestyrelse, der primært tog pladsen på 
det knap så bløde busgulv i en bus fra 1986 
og med en chauffør, der fylder 43 år d. 1. 
maj. 
Soverummene på vores hostel var også af 
en betragtelig størrelse og i nogle rum var 
der op til 14, som sov sammen. Det gav ef-
ter sigende plads til mange komiske ople-
velser og måske lidt irriterende snorkerier!!  
  
Oplevelser! 
Ja vi oplevede og oplevede... Berlin er en 
dejlig, spændende, mærkelig, kontrastfuld, 
grøn, grå og rød by. Programmet var fyldt 
og så nærmest uoverkommeligt ud hjemme-
fra, men med professionel styring fra Karen 
og Louise, en buschauffør af format og med 
uovertrufne guider i Stefan S og Florian 
gled det hele i gelé. Vi husker vel alle Ste-

fans fantastiske tørre (måske lidt bagstive) 
kommentar..."Tiergarten ! Der boller og tis-
ser de alle sammen til Loveparade!". 
 
Fagligt! 
Var det bare 45 halvfede danske turister 
som gik rundt nede i Berlin med kamera 
rundt om halsen? Ja ok, det var vi også, men 
det faglige var så sandelig ikke nedpriorite-
ret. Berlin er, og det blev vi alle klar over, 
en utrolig spændende by. En by der har væ-
ret delt og så genforenet igen rummer en 
masse historie, kontraster, udfordringer og 
problemer. 
Som statskundskaber gav det også lidt eks-
tra krydderi at besøge Rigsdagen og den 
danske ambassade. Vi så desværre ikke Fi-
scher eller Schröder, men så havde vi vel 
også været som teenagepiger til Jon-koncert 
og var enten gået kolde eller havde smidt 
vores trusser efter dem! 
 
Det "kulturelle"! 
Heldigvis var der plads til hyggen på enten 
den lokale Bier-stube eller cocktailbar. Folk 
drak, snakkede, grinede og fjollede på tværs 
af hold og årgang, hvilket var virkelig befri-
ende. Vi var "Dumme-Däne", Ministre for 
vores eget parlament eller et nummer i kø-
en...! 
En ting er sikkert! Har man været med på 
turen til Berlin har man med garanti 44 ven-
ner. Venner til hvem man kan sige: "Vi vil 
altid have Berlin!" 
 
  

Evaluering af PF-studietur til Berlin 
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”Nogle gange er der receptioner med pin-
demadder, og det er herrefedt”, griner 
stud.scient.pol. Lars Cornett og retter på 
det dyre jakkesæt, der synes at være obli-
gatorisk påklædning i designerbygnin-
gerne i det nordiske ambassadekompleks 
i Berlin. 
45 studerende er taget på studietur til 
den tyske hovedstad med PF og den uku-
elige tysktalende guide Stefan fra hold 1, 
i spidsen. Dels for at mærke suset efter 
genforeningen og diskutere EU's fremtid, 
dels for at se lidt nærmere på de mulighe-
der, metropolen har at tilbyde. 
af Trine Barnøe 
 
Lars Cornett er praktikant på den danske 
ambassade, og han forsikrer os om, at de 
arbejdsopgaver, man får tildelt, er både kræ-
vende og udfordrende. ”Vi ved nødvendig-
vis ikke mindre end diplomaterne om de 
tyske forhold”, siger Lars og henviser til at 
hans nuværende chef, som tidligere var am-
bassadør i London, og som derfor naturlig-
vis ikke er ekspert i tysk historie og økono-
mi. Samtidig er det snarere reglen end und-
tagelsen, at Lars kommer sent hjem, og ar-
bejdsbyrden er ikke blevet mindre af, at 
Danmark valgte at deltage i krigen i Irak. 
Ambassaden har modtaget adskillige op-
ringninger fra forundrede tyskere, og et par 
konvolutter med det efterhånden så vel-
kendte hvide pulver har da også fundet ve-
jen til komplekset. Lars har sågar mødt folk 

på gaden uden for de imponerende bygnin-
ger, som forsikrede ham om, at de var fær-
dige med at tage til Danmark og holde ferie. 
 
EU's fremtid set med ”grønne” øjne 
Det tyske folks antikrigs holdninger er til at 
forstå, når man tænker på landets blodige 
historie, og derfor kom det heller ikke bag 
på nogen, at Ina Schöneberg, EU-talsmand 
for Die Grünen, ser EU som fredens projekt. 
Vi mødte hende i Vortragssal 2 i den tyske 
Bundestag, hvor vi diskuterede forskellige 
visioner for den europæiske union.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg er ikke sikker på, at nogen af os med 
undtagelse af Stefan og Florian var klar 
over, hvor begejstrede den tyske venstrefløj 
er for unionen. ”En traktat – en leder”, blev 
sagt mere end en gang, og efterhånden som 
debatten skred frem, blev det tydeligt, at 
Die Grünen ikke deler mange danskeres 
skepsis for, hvordan Europa skal kunne stå 

„Ich war ein Berliner“ 

Plenarsalen i den tyske Bundestag 
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sammen om en fælles identitet og kultur. 
Tværtimod skal EU overveje at medtage 
Rusland og de nordafrikanske lande, hvis de 
ønsker det, fordi åbne grænser og gode rela-
tioner er vigtige. 
”EU skal have en udenrigsminister og én 
plads i FNs sikkerhedsråd, ellers bliver vi 
aldrig en stormagt og en modpol til USA” 
argumenterede Schöneberg til en meget 
skeptisk forsamling statskundskabere. ”Vi 
skal vælge ud fra kompetence i stedet for 
nationalitet”, fortsatte hun og understrege-
de, at kommissionen må blive EU's regering 
med repræsentanter for europæiske partier. 
Uenig eller ej, det var yderst interessant, at 
høre et venstrefløjsparti med så klar en EU-
profil!! 
 
Højt at flyve dybt at falde 
Efter besøget bevægede vi os op i den store 
glaskuppel, som danner loftet til Plenarsa-
len, en imponerende bygningskonstruktion, 
hvorfra vi kunne se ud over Berlin og ane 
den opsplitning, der var før murens fald i 
1989. Bæltet som før bestod af mursten og 
pigtråd er i dag forvandlet til moderne glas 
og pastelfarvede bygninger, som måske 
uden at ville det med al tydelighed skiller 
sig ud fra de tidligere vestlige kontorhuse 
og de gammel østlige betonblokke. Berlin 
set fra oven er grund nok i sig selv til at tage 
derned. 
Men Berlin er mere end politik, pacifisme 
og historie. Det er også en by med et leven-
de og mentalt udfordrende natteliv. Sidst-
nævnte smagte nogen af os på lørdag aften, 
da Stefan endnu engang formåede at guide 

os hen, hvor det sker. 
”Sage” hed stedet, der blev præsenteret af 
en dragqueen maskeret bag et rødt tørklæde. 

En 

undergrundsklub der viste sig at være en 
blanding mellem en luderjoint og et gay-
diskotek. ”Forteltet” var indhyllet i røde ve-
lourhvælvinger, hvorfra der hang adskillige 
falske krystal lysekroner. I et hjørne stod to 
kokke og lavede små lækre anretninger af 
bagte kartofler med kulinarisk fyld. Rundt i 
lokalet sad elskende par af forskellig seksu-
el observans og pettede, og på den ene lang-
side prøvede ludere og lommetyve at ind-
fange aftenens bytte. Da vi gik længere ind i 
”syndens hule”, blev vi præsenteret for et 
farverigt persongalleri, en dobbelt tequila til 
ens’ pris, og en DJ der med held spillede 
melodisk house musik. Vi indtog dansegul-
vet, og ingen forlod det, før det peaceT-
shirtbærende barpersonale havde taget ad-
skillige billeder til deres hjemmeside. Nat-
ten var lys og ung, og vejen hjem til Social 
Club syntes befriende lang. 
Ses vi i Berlin, det tror jeg nok, vi gør!  
 

 
 
Rundt i lokalet sad elsk- 

   ende par af forskellig sek- 
           suel observans og pettede,  
           og på den ene langside  
           prøvede ludere og lom- 
   metyve at indfange aften- 
   ens bytte 

” 

” 
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Da øllet blev hans skæbne…. 
Danmark er, modsat Sverige, blevet et øl-
u-land, stærkt industrialiseret og kønsløst 
domineret af monopolet Carlsberg. For 
lille opmærksomhed vies dels små danske 
eller specielle udenlandske bryggerier, 
dels andre øltyper end pilsneren. Samti-
dig serveres øllet i forkerte glas, eller 
endnu værre direkte af flasken, og gene-
relt for koldt, så fluidummets aroma- og 
duftstoffer ikke udfoldes. En ølsmagning 
under Danske Øl-entusiaster introduce-
rer således ikke kun til spændende og 
forskellige øl men forsøger samtidig at 
fravænne os dårlige vaner. 
af Rasmus Beltofte  
 
Med W.C. Fields’ ord, ”alt der er sjovt i li-
vet, er enten umoralsk, forbudt, eller feden-
de”, gik kandens udsendte til PF’s ølsmag-
ning for at bekræfte sin selvopfattelse som 
livsnyder. Seancen var en kombination af 
(be)læring, røverhistorier, kritik af monopo-
ler og afgiftspolitik og ikke mindst smag-
ning af i alt 10 øl, hovedparten fremragende 
og meget interessante. En seance, som, na-
turligvis, blev påbegyndt med og afrundet af 
belgiske specialiteter. 
 
Ole Madsen er bestyrelsesmedlem i Danske 
Ølentusiaster hhv. redaktør for foreningens 
medlemsblad, ”ØLentusiasteN”. Danske 
Ølentusiasters formål er: at arbejde for et 
bredt udbud af øl, oplyse om øl, stimulere 
til håndbrygning, sikre respekt om den ædle 

drik og fastholde en sund vinkel på øl. 
Ølsmagning er således blot en af mange ak-
tiviteter for foreningen. En anden er, som 
foredraget viste, af politisk karakter.  
Ølentusiasterne er, hvad angår medlemstal, i 
kraftig vækst. Foreningen, som blev stiftet i 
1998, tæller allerede over 5000 medlemmer 
og ca. 50 nye melder sig under fanerne hver 
uge! 
 
ØL-U-land og ”det lede monopol” 
At Danmark er et ølland, kan de fleste af os 
øldrikkere vel bekræfte. Iflg. Ole Madsen er 
dette uheldigvis kvalitativt (ikke nødvendig-
vis kvantitativ) fejlagtigt, for så vidt angår 
situationen i dag. Historisk har Danmark 
været en ølnation, oprindeligt med hvidtøl 
og skibsøl, senere med bayersk øl og pils-
nerøl. Hvor enhver provinsby med respekt 
for sig selv engang havde et bryggeri, til-
svarende hvad man stadig oplever i fx, 
Tjekkiet, har etableringen af ”De Forenede 
Bryggerier” hhv. ”Bryggerigruppen” og dis-
ses opkøb langsomt reduceret antallet. Også 
de enkelte bryggeriers øltyper begrænses. I 
dag udfaser Carlsberg især Tuborg klassike-
re, som er gået af mode. Ensretningen og 
forudsigeligheden i de stores ølproduktion, 
og desværre også i ølsalget, er den væsent-
ligste årsag til, at Danmark i dag karakteri-
seres som et Øl-U-land. Det bør i den sam-
menhæng bekymre, at Sverige, skaberen af 
Blå Pripps, internationalt betragtes som et 
ølland, og Danmark ikke, og at Malmø tra-
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ditionelt har huset de bedste danske ølbutik-
ker (S-Bolaget)! 
Gård- og mikrobryggerier er hemmelighe-
den bag svenskernes succes. Heldigvis, kan 
man sige, er flere danske småbryggerier, 
såsom Brøckhouse, Ørbæk samt værtshus-
bryggerierne (fx Clemens i Århus) opstået 
inden for de senere år til at supplere de få 
eksperimenterende bryggerier herhjemme. 
Disse er bl.a. Thisted Bryghus, Hancock, 
Fuglsang og Refsvindinge.  
 
Ølpolitik 
Selvom Ole Madsen ikke påpegede det, kan 
en ueffektiv dansk (europæisk) monopol-
lovgivning være stærkt medvirkende til 
markedets begrænsede produktdiversifikati-
on. Osteområdet md Arla som monopolisten 
er et lignende eksempel. 
Afgiftspolitikken og dåseproblematikken 
har begrænset ølimporten. Den begrænsede 
ølimport har ikke blot fjernet konkurrencen 
fra markedet, men også den helt eventyrlige 
mangfoldighed, som flere lettilgængelige 
specielle øl på markedet kunne bidrage med 
(og evt. stimulere kvalitetsbevidstheden hos 
forbrugerne). 

Fra det sureste sprøjt til aftenens overra-
skelse 
I forbindelse med selve smagningen belær-
tes vi om bl.a. forskellen på under- og over-
gæret øl, de enkelte øltyper, at hver øl har 
sit eget specielle glas, at dansk øl serveres 
for koldt, at afgiften pålægges efter indbryg-
ningsprocent og ikke sluttelig alkoholstyrke 
til ugunst for mange udenlandske øl, at man 
modsat vinsmagning ikke spytter hovedpar-
ten af øllet ud ved en ølsmagning (☺) og 
ikke mindst, at det faktisk var øl, som Jesus 
præsenterede ved brylluppet i Kanaan !! 
 
Smagningen vedrørte 10 øl, inklusive en 
indgangsspecialitet samt en overraskelse til 
sidst. Begyndelsesvist smagtes den ekstremt 
syrlige Chapeau Lambic, brygget ved 
spontan gæring, hvor gærstofferne i malten 
og humlen samt naturen initierer gæringen i 
åbne kar. Meget speciel (nogle nægter at 
anerkende denne som øl)! Dernæst, 
”dameøllen”, Chapeau Kriek, en Lambicøl 
tilsat kirsebær. Sød, vinøs og meget lækker, 
især som sommerøl eller aperitif. Vi var 
over Pilsner Urquell (=oprindelig pilsner), 
med mere humle og dermed bitterhed end 
danske pilsnere, Franziskaner Hefe Weis-
se, tysk Weissbier med kraftigt duft af ba-
nan og klasser bedre end danske kolleger, 
Ørbæk Classic, genial økologisk pilsner fra 
det lille fynske bryggeri. Brygget efter det 
tyske ”Reinheitsgebot”, som kun tillader 
maltet korn, gær og vand som råstoffer i øl. 
Vi smagte dernæst pubklassikeren, irske 
Kilkenney, en rød ale som trods smukt 
skum var ganske dødelig i aftenens øvrige 
selskab, herefter franske Jenlain Ambree, 
efterfulgt af Baltica Porter, brygget af 
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Carlsbergs baltiske bryggeri. Carlsberg kan 
altså brygge øl, men man sælger bare ikke 
det bedste herhjemme! Den officielt sidste 
øl var belgisk trappisterøl (brygget af trap-
pistermunke). Ole Madsen havde, til under-
tegnedes ”fortrydelse”, valgt Westmalle 
Dubbel. Retfærdigvis en glimrende øl, selv-
om jeg havde foretrukket Chimay Grand 
Reserve, Rochefort 8 eller 10 eller Westvle-
teren 12 (sidstnævnte er meget sjælden og 
hidtil uden for undertegnedes rækkevidde). 
At aftenen derefter afsluttedes med overra-
skelsen, Gulden Draak Tripel (=den gyld-
ne drage), en mørk tripel (øvrige tripeløl er 
lyse) med stor fylde og aroma og samtidig 
aftenens stærkeste med sine 10,5 %, bidrog 
kun positivt til oplevelsen. 
Alt i alt fremragende øl og ditto arrange-
ment, som ikke blev dårligere af den efter-
følgende mulighed for at stille spørgsmål, 
købe litteratur om øl eller stimulere den sti-
gende promille med aftenens personlige fa-
vorit. Mod yderligere betaling forstås. 
 
Et lille kuriosum: Siden charterturismen tog 
vores forældre til grisefest på Mallorca, har 
danskerne vænnet sig til vin. Først som er-
statning for øl ved festlige lejligheder, men 
især i vores generation er vin og øl blevet 

sidestillet. Vinen er blevet dagligdag og ik-
ke længere nødvendigvis ophøjet. Dette er 
givetvis en af forklaringerne på specialøls 
stigende kultstatus blandt yngre mennesker. 
Øl er ikke bare en tørstslukker, men faktisk 
findes der en øl eller øltype til enhver lejlig-
hed. Til forret, hovedret, dessert, som aperi-
tif, til fodbold eller til en god cigar i stedet 
for cognac. Og visse øl, fx Chimay Grand 
Reserve, er forsynet med aftapningsår og 
som andre overgærede øl modnes og udvik-
les denne ved lagring i årevis. Ligheden 
med vin er slående!   
 
Hvis du vil vide mere om Danske Ølentu-
siaster eller øllets forunderlige verden, hhv. 
gode udskænkningssteder eller velassortere-
de detailbutikker, giver nedenstående fakta-
boks nogle svar. 

Danske Ølentusiasters  hjemmeside: 
www.ale.dk 
 
Gode danske bryggerier, fx: 
Ørbæk bryggeri: www.oerbaek-bryggeri.nu 
Brøckhouse: www.broeckhouse.dk 
Thisted bryghus: www.thisted-bryghus.dk 
Hancock: www.hancock.dk 
 
Servering af godt øl i Århus, fx: 
Risrasfilionggonggong: www.risras.dk 
The Cockney Pub: www.cockneypub.dk 
Bryggeriet Clemens: www.bryggeriet.dk/
clemens 
 
Gode detailsteder i Århus: 
Superbest, Vesterbro Torv, www.superbest-
aarhus.dk 
Salling Super 
Chas E, Ryesgade 
Hemp House, Mejlgade 
Brygshoppen, Trige: www.brygshoppen.dk 
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Om ’Fogh bag facaden’: 

Indenrigs og udenrigs 
af Jørgen Grønnegård Christensen 
foto  fra www.dr.dk 
 
Så kører den igen. Den gamle diskussion 
om forholdet mellem indenrigs- og uden-
rigspolitik. De ellers så diskrete diplomater 
holder sig ikke tilbage. Aviserne kan citere 
den ene efter den anden for udtalelser om, 
hvor skadelig en cocktail det er, når inden-
rigspolitikken får overtaget i forhold til 
udenrigspolitikken, og den statsræson, som 
de antager styrer – eller i hvert fald burde – 
styre den.  
Det ligger til diplomaternes diskrete frem-
færd, at de ytrer sig anonymt. Derfor er det 
lidt svært at forholde sig til, hvad de siger. 
Så meget er dog klart, at det er DR TV’s 
meget omtalte udsendelse om statsministe-
ren bag facaden, der har kaldt dem på banen 
denne gang. Blandt de mange diskussioner, 
som denne udsendelse har udløst, er også 
påstanden om, at Statsministeriet har trængt 
Udenrigsministeriet tilbage. Er det rigtigt?, 
lyder spørgsmålet til mig. 
Hvis det er det, er det i hvert fald ikke noget 
nyt. Siden 1970erne har det nuværende EU 
som en af sine institutioner haft regelmæssi-
ge møder i Det Europæiske Råd. Dermed er 
stats- og regeringscheferne også blevet spil-
lere på den europæiske arena, akkurat som 
udenrigsministrene og en lang række fagmi-
nistre er det. Deres rolle er på sæsonbasis 
dels at feje op efter de mange møder på mi-
nisterniveau, som har efterladt hængeparti-
er, dels at tage sig af de rigtigt store spørgs-

mål, hvad enten det drejer sig om deres lan-
cering eller lukning. Betydningen er mulig-
vis taget til, men konsekvensen heraf er ik-
ke, at de andre regier, f.eks. heller ikke det 
generelle råd, som er udenrigsministrenes 
tumleplads, har mistet betydning. 
På nationalt plan har der været en parallel 
og naturlig udvikling. Den består i, at Stats-
ministeriet har opbygget en vis kapacitet på 
det udenrigs- og EU-politiske område, og en 
af ’søjlerne’ i ministeriets organisation er 
udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Men de 
er ikke mange embedsmænd om opgaven, 
og dermed er den første del af svaret også 
givet: Statsministeriet har ikke kapacitet til 
at matche Udenrigsministeriet, det være sig 
generelt eller på det EU-politiske område. 
Statsministeriet kan således lige så lidt un-
dergrave Udenrigsministeriets som noget 
andet ministeriums position. Det forbyder 
simple informationsasymmetrier. 
Hvorfor har statsministeren så sin egen stab 
på dette område? For det første fordi han 
har opgaver på området. For det andet fordi 
han har brug for at kunne følge med i 

 
 Det ligger til 

diplomaternes diskrete 
fremfærd, at de ytrer sig 
anonymt. Derfor er det 
svært at forholde sig til, 
hvad de siger. 

” 

” 
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(koordinere, kontrollere, følge op på og sæt-
te i gang), hvad der sker på de enkelte mini-
sterområder, og her er udenrigsministerens 
ressort ingen undtagelse. For det tredje fordi 
udenrigs- og indenrigspolitik er to sider af 
samme sag og længe har været det. EU har 
blot tydeliggjort denne kobling, som i øvrigt 
virker begge veje. 
Det bringer os til det sidste spørgsmål, nem-
lig om statsministeren og Statsministeriet 
ikke løber med gevinster, som rettelig tilhø-
rer udenrigsministeren og Udenrigsministe-
ren. Der er to led i svaret. Det første er, at 
det gør statsministeren og hans ministerium 
nok, men de kan kun gøre det i få og spekta-
kulære sager. I det lange seje træk gør de 
det ikke. Der har Udenrigsministeriet fat i 
en meget lang ende, hvis den til enhver tid 
siddende minister ellers er i stand til at 
hjemtage gevinsten til ministeriet. Det andet 

led er, at statsministeren også løber en risi-
ko, når han bevæger sig ind på ressortspeci-
fikke områder. Han kan derved komme til at 
skyde sig selv i foden, således som i hvert 
fald Foghs forgænger gjorde det ved adskil-
lige lejligheder. Og så har de embedsmænd, 
der i ’Fogh bag facaden’ så åbenlyst solede 
sig i genskinnet fra deres internationale 
statsmand af en minister fået et sår, som for 
en stund piller glansen af dem. 

 
 Han (Fogh, red.) kan 

herved komme til at skyde 
sig selv i foden, således 
som i hvert fald Foghs 
forgænger gjorde det ved 
adskillige lejligheder. 

” 

” 
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Klummer Klummer 

af Rasmus Beltofte 
 
Gennem de seneste to semestre har denne 
spalte etableret sig som en fast bestanddel af 
Kandestøberen og de studerendes bevidst-
hed. Opfattelsen af nærværende klumme 
som et forum, hvis bagmand påtager sig en 
holdning til alting og således rask væk cau-
serer over såvel ”ænder”, ligegyldigheder 
som politologiske dødssejlere i et overflø-
dighedshorn af populisme og selvtilstrække-
lighed, har haft betydelige implikationer. 
Blandt de væsentligste, og med stigende 
frekvens i nærværende forårssemester, er 
medstuderendes henvendelser af meget for-
skellig karakter og vigtighed. Fra priserne i 
kantinen til studieordningen og utilfredshed 
med vejledere.  
Sofaen udtrykker udelukkende skribentens 
egen snæversynede institutopfattelse og er 
ikke et talerør for andre. Derimod appelleres 
til, at man selv formulerer sin holdning i 
Kandestøberen eller på vores debatforum på 
hjemmesiden. Alle holdninger og spørgsmål 
er yderst velkomne! 
 
Denne, historiens foreløbigt sidste Simbas 
Sofa, vil dog undtagelsesvist kommentere 
den hyppigste henvendelse inden for de se-
neste uger. Utilfredshed med adfærden på 
de nye læsesale. 
Solidariteten på læsesalene har åbenlyst 
trange kår. Trods sjælden anvendelse af læ-
sesalene sammenlignet med tidligere, har 
samtlige af overtegnedes forårsbesøg været 
en udpræget dårlig oplevelse. Den medmen-
neskelige respekt og forståelsen for spille-

reglerne på læsesalen, herunder at sikre alle 
ro til koncentreret læsning og indlæring, 
synes borte. Mobiltelefonerne slukkes ikke, 
trods påbud om dette. Der skramles med 
stort set alting. Der tales højlydt på gangen, 
selvom disse samtaler er sindssygt forstyr-
rende og sagtens kunne vente få øjeblikke, 
til man forlader området. Der handles ud-
præget egoistisk. Adfærden er identisk, 
hvad enten man opholder sig i kantinen eller 
på læsesalen. Det ene sted efterlades ser-
vicet, det andet sted forstyrres andres arbej-
de. Begge steder behandles dine medmen-
nesker respektløst. Og ingen af stederne har 
du din mor med!! 
 
Større solidaritet burde også udvises overfor 
juridiske studerende på læsesalene. Trods 
irritationsmomentet, naboernes medvirken 
til ”fuldt hus”, har vi ingen sanktionsmulig-
heder. Tak! Før lokaleudvidelsen søgte 
mange statskundskabere legitimt andre in-
stitutters læsesale, fx på Jura, Historie eller 
Økonomi. Hvorledes kan vi så i dag forsva-
re at begrænse adgangen til læsesalene for 
”fremmede” studerende? Tilmed er færdig-
gørelsen af Juras nye læsepladser i Bygning 
350 nært forestående og pladserne så småt 
taget i brug, hvilket, hvis ikke de førnævnte 
misforhold på vores læsesale forbedres, 
sandsynligvis medfører en migration de få 
skridt til bygning 350. 
 
Derfor: Tag jer sammen - vis solidaritet på 
læsesalene!! 
 
God Sommer! 

 Simbas Sidste Sofa:  
Solidaritet på læsesalene, tak!! 
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 PB’s jubilæumsklumme 

af Christina Lindgaard 
 
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det … I år runder PB et skarpt hjørne - vi 
kan faktisk fejre 10 års jubilæum – og det giver selvfølgelig anledning til blive lidt nostal-
gisk og kigge tilbage på tiden, der er gået. 
 
Engang i tidernes morgen besluttede en flok statskundskabere at starte PB – en bogfor-
midling drevet for og af de studerende og baseret på et non-profit grundlag. Visionen var 
at sælge bøger så billigt så muligt, og den vision har vi såmænd stadigvæk. Det er også 
grunden til, at man ikke bare liiiige kan få lidt rabat i PB eller ”prutte om prisen” – som 
udgangspunkt sælger vi bøgerne så billigt som muligt.  
 
PB startede ud i trange kår; forvist til et lille mørkt hjørne i den store andegård. Men som 
vi alle sammen ved, så kan selv den grimme ælling blive til en smuk svane. Sidste år var 
kulminationen på en lang og sej proces. I det nye og større lokale har PB kunnet folde si-
ne vinger ud og vise sit sande jeg: det er blevet til en rigtig flot lille butik - en butik, der 
endda kan prale lidt med at have været kongelig hofleverandør.  
 
Indtil PB så dagens lys, var de studerende på IFSK henvist til Gad på den anden side af 
Ringgaden, hvor prisniveauet var højere og udvalget mindre. I PB arbejder vi kontinuer-
ligt med at have et velassorteret sortiment af sekundærlitteratur, så der er noget at finde 
for enhver smag – både for rus´er uerfarne ud i den politologiske litteratur og for garvede 
studerende, der måske har fundet deres egen lille niche. 
 
Som enhver forening med respekt for sig selv, skal PB´ s jubilæum selvfølgelig fejres 
med manér. Vi leger lidt med tanken om at holde en reception, der er en (kommende) 
konge værdig – for det ville da være en oplagt mulighed at invitere H.K.H. Kronprins 
Frederik til jubilæet – ligesom ”the founding fathers”, PB´s tidligere og nuværende akti-
vister og andre med relation til ”vores bogformidling” er meget velkomne til at fejre jubi-
laren. 
 
Tilbage er vist kun at præsentere denne måneds bog: ”The Global Covenant” - en bog 
skrevet af en af kongerne inden for international politik, Robert Jackson. Bogen sælges i 
maj måned til prisen 179,- kr. Køb den !! 
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PF-Klummen 
af Mette Skou og Jesper Kronborg 
 
Det er i skrivende stund stadig 1. maj, og vi har, i forsøget på at undgå at skrive endnu en 
alibiklumme(??) og som en direkte konsekvens af LO´s ønske ifbm. 1. maj, skåret ned på 
øllene og i stedet forsøgt at lade seriøsiteten råde. Men nej, måske alligevel ikke… 
 
En af de vigtigste funktioner, denne PF-klumme har, må ganske givet være at informere 
om både fremtidige men også tidligere PF-arrangementer og deres forløb. I den forbindel-
se er det nærliggende at give en kort evaluering af Fredagsbaren, som i dette semester har 
gennemgået en større forvandling både indadtil og udadtil. I Fredagsbars-bestyrelsen 
(JUS, ØF og PF) har der været et ønske om, at skabe en bedre Fredagsbar, og for at få styr 
på det interne er der sket en større omstrukturering og effektivisering. Udadtil har vi vha. 
en lang række tiltag forsøgt at skabe en mere hyggelig og intim Fredagsbar. Yderligere 
har vi kæmpet for længere åbningstider både i starten og slutningen, hvilket vi endelig har 
fået. Vi stopper dog ikke her, og har allerede nu ideer til, hvordan Fredagsbaren kan blive 
endnu bedre næste semester - herunder udvalget i baren og priserne. På nuværende tids-
punkt er det dog begrænset, hvor meget der ligger fast, så vi håber, at I vil følge med i 
næste semesters afsnit af Fredagsbar-sagaen. 
 
Den opmærksomme (og foredragsinteresserede) studerende har muligvis lagt mærke til, 
at PF’s faglige arrangementer var stærkt koncentrerede omkring slutningen af april må-
ned. Det beklager vi, og naturligvis har dette til dels påvirket besøgstallet. For rent faktisk 
gik vi ved vores tiltrædelse meget tidligt i gang med at skrive til mulige foredragsholdere, 
og har i det hele taget brugt meget tid på både arrangement af Faglig Dag, sammen med 
Statsrådet, samt planlægning af PF’s egne faglige arrangementer. Uheldigvis viste det sig, 
at de alle kun stod til rådighed i ca. det samme tidsrum. Så tanken var, lad dem hellere 
komme nu end slet ikke! Vi kan dog glæde evt. foredragsstressede studenter med at næste 
semesters, indtil videre tre foredrag, er placeret med relativt større tidsrum imellem hinan-
den. 
 
Som bekendt for deltagerne på semesterets studietur havde vi en helt igennem fantastisk 
tur til Berlin og vi vil gerne sige tak til alle, der var med! 
 
Sidste PF arrangement i dette semester er Sommerfesten d. 20. juni. Denne sommer bliver 
Sommerfesten med garanti Sommerens fest – en sommerfest du ikke må gå glip af om 
sommeren!! 

Klummer                    
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Kantine-klumme 
af  Ane Yde Skaksen 
 
Eksmenstid = Sommertid = Istid 
Heldigvis er sommertid foruden eksamenstid også lig med istid. Af denne årsag har kantinen 
valgt at sælge is til os eksamensstressede studerende. Og det er ikke bare en hvilken som 
helst slags is. Alladin isen bliver nemlig lavet ved kun at bruge ingredienser, som hverken 
indeholder alkoholiske eller animalske rest- og fedtstoffer – altså en slags ”halal-is”.  Des-
foruden indeholder isen op til 20% friske jordbær eller bananer afhængig af variant. Alladin 
isen findes i kantinen i bægre á 125 ml. til 10 kr. stykket. 
Af varianter kan man vælge mellem ren vanille is; ”vanille chip” der består af vanille is med 
små chokolade stykker; ”chokolade chip” med små chokoladestykker; ”banana chip” med 
rigtige bananer (efter sigende skulle det være muligt ligefrem at smage trevlerne fra bananer-
ne!) og sidst men ikke mindst jordbær is med rigtige jordbær. 
 
En ”kop is”? 
Således er der nu endelig kommet et alternativ til os, der endnu ikke har lært (bryder sig om) 
kunsten at drikke kaffe. I stedet for at mødes over en kop kaffe kan vi nu håbe på, at det bli-
ver trendy at mødes over en ”kop is” i stedet for. Men realistisk set er det nok ønsketænk-
ning. Hvem kan forstille sig sætningen ”Kommer du lige forbi til en kop is?”? 
 
Kaffe som et kulturfænomen  
Alene ordet kaffe ligger så dybt i vores kultur, at det efterhånden er ligestillet med et fami-
liebesøg klokken 15.00 eller blot en tiltrængt pause. Kaffen er simpelthen blevet brygget ind 
i den danske kultur på samme niveau som Dannebrog og Tuborg på et kolonihavebord en 
søndag kl. 12.00. Stemplet klistrer sig til panden, når man undskylder nej tak til den duften-
de og hyggelige kaffe og i stedet åbner en kold kildevand – kulturkrøbling! 
Ligesom rygerne har kaffedrikkerne et fællesskab, som det ikke er nemt at blive en del af 
med en kildevand i hånden. Man afskæres fra et fællesskab af kaffepauser og kaffeslabbe-
rads. Et fællesskab man absolut ikke bliver en del af ved at prædike om koffeinafhængighed, 
kaffeånde og gule tænder! Man er simpelthen socialt handicappet uden en kop kaffe i hån-
den! 
 
Socialt handicappet 
Efterhånden er man ikke blot socialt handicappet men også u-trendy pga. de trendy kaffeba-
rer, der efterhånden skyder op alle vegne. Dette har sat ekstra skub i  det smarte ved at drik-
ke kaffe og alt andet lige, så er det altså ikke særlig trendy at bestille te på en kaffebar. Te er 
for de harmonisøgende helsefreaks, mens kaffe er for de smarte med en bærbar i den ene 
hånd og en to-go kaffe i den anden! 
Det er mit håb at kantinen med sin introduktion af ”kop is”, vil hjælpe os socialt handicappe-
de væsener igennem den forestående eksamenstid sammen med de sociale kaffe-elskere! 
Held og lykke med eksamen og god sommer. 
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11. september: Internationale konsekvenser 
og perspektiver 

11. september: Internationale konsekven-
ser og perspektiver af Mehdi Mozaffari 
(red.) 191 sider, 250 kr. Udgivet på forla-
get Systime 
af Thomas Laursen 

 
 
 

 
I efteråret udkom ovenstående bog – en 
samling af 13 artikler, som i kort form hver 
især analyserer konsekvenserne af terroran-
grebet på USA den 11. september 2001. Ar-
tiklerne er alle skrevet af nuværende og tid-
ligere medlemmer af Afdelingen for Inter-
national Politik ved IFSK og repræsenterer 
således navne som bl.a. Erling Bjøl, Georg 
Sørensen, Hans-Henrik Holm, Thomas Pe-
dersen og bogens redaktør Mehdi Mozaffa-
ri. Bogen spænder vidt i fokus – fra USA, 
Kina, Rusland og EU til analyser af konse-
kvenserne for internationale organisationer 
som FN og NATO,  og videre til analyser af 
temaer som globalisering og islamisme. 
Fælles for dem alle er naturligvis 11. sep-
tembers indvirkning på kort og – så vidt det 
er muligt i en bog udgivet et år efter – lidt 
længere sigt. Det er således indlysende, at 
bogen placerer sig inden for den del af litte-
raturen, som kan kategoriseres under rubrik-
ken ’international politik’. Det er dog rele-
vant at nævne, at bogen absolut ikke kan 
betegnes som teoritung, hvilket også følger 
af bogens sigte, som er at henvende sig til et 
bredere publikum, men samtidig ”…at leve-

re et fagligt begrundet bidrag til forståelse 
af 11. septembers konsekvenser, der rækker 
ud over det journalistiske.” Det betyder der-
for også at parallellerne til teorier om inter-
national politik står helt klart for den akade-
miske læser uden at være særligt fremtræ-
dende. Som det illustreres ved uddelingen af 
’kander’, så når forfatterne målet til fulde – 
bogen kan kun anbefales! 
 
Bogens analyser falder overordnet set i tre 
afdelinger. Bogens første del behandler de 
globale aspekter af 11. september. Med ud-
gangspunkt heri tager Georg Sørensen os 
rundt om forskellige statskonstruktioner ef-
ter Berlin-murens fald og deres betydning 
internationalt, samt en generel skitsering af 
perspektiverne for fremtidens verdenssam-
fund – optimisme eller pessimisme? – Sø-
rensen hælder til sidstnævnte. I bogens før-
ste del stifter vi ud over bl.a. FN og globali-
sering, bekendtskab med islamismen. Meh-
di Mozaffari præsenterer kapitlet, som re-
sten af bogen, i letlæselig form, og for en 
uvidende person på området (som underteg-
nede), er det et virkelig godt og afklarende 
kapitel. 
 
Anden del tager så fat på USA, NATO, EU 
og Danmarks reaktioner på 11. september 
og herunder konsekvenserne for amerikansk 
udenrigspolitik, NATO’s og EU’s udvikling 
samt dansk udenrigspolitik. Alle sammen 
virkelig gode og præcise analyser, hvor alle 
fire kapitler er særdeles interessant læsning 
i forhold til de sidste måneders udvikling 

Boganmeldelse 
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omkring krigen i Irak, og de førnævnte ak-
tørers ageren i forbindelse hermed. 
 
Bogens tredje og sidste del indeholder ana-
lyser, der fokuserer på lande og regioner 
udenfor den euro-atlantiske verden. Med 
afsnit om Kina, Rusland, Indien og Pakistan 
og Centralasien når man langt omkring. Det 
store problem, som det også påpeges af for-
fatterne selv i bogens forord, er, at man ikke 
berører Mellemøsten. Jovist, det opvejes 
delvist af et godt afsnit om islamisme, men 
manglen er stadig væsentlig. På trods af 
denne mangel, så er der overordnet set tale 
om en anbefalelsesværdig bog, som har sine 
styrker i korte og klare analyser med små 
antydninger af IP-teori rundt omkring. Der-
udover er bogen mangfoldig i sit syn på ver-
den efter 11. september: Optimisme og pes-
simisme – kontinuitet og forandring – og 
analyser der placerer sig ind imellem. Såle-
des får bogen også implicit fastslået, hvad 
der nødvendigvis må være konklusionen på 

bogens overordnede spørgsmål: Blev ver-
den en anden efter 11. september? Både 
og… 
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Studentermenigheden præsenterer... 
...Verdenskirkemusik. Onsdag den 14. maj kl. 19.00 i Møllevangskirken, Møllevangs 
Allé 49: Der vil være salmer, sange og bønner fra hele verden, når det musikalske ægtepar 
Betty og Peter Arendt denne aften medvirker ved Studentermenighedens gudstjeneste og 
efterfølgende samvær i sognegården. Prædikant: Studenterpræst Karen Neergaard Stubkjær 
 
….Grillfest. Onsdag den 21. maj kl. 19.00 i Studentermenighedens Hus og have, Rød-
kløvervej 3: Traditionen tro afsluttes forårssemesteret med et brag af en grillfest i Studen-
termenighedens hus og have. Denne sommeraften vil Studentermenighedens kor overraske 
med nogle hits fra deres koraftener.  

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 
Hirtshals Kommune: Fang Fremtiden IV - Fra ord til handling, 29.9.-1.10.2003. 
 
Institut for Menneskerettigheder: Invitation til seminarrække om FN's menneskerettigheds-

komiteer. 
 
European Group of Public Administration: Public Law and the Modernising State, EGPA 

Annual Conference, Oeiras (Portugal), 3-6 September 2003. 
 
United Nations, Information Centre for the Nordic Countries: Hamilton Shirley Amerasinghe 

Fellowship on the Law of the Sea Eighteenth Award - 2003. Application dead-
line: October 6, 2003. 

 
 
Personalia 
 
Bjørn Lomborg er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor for perioden 1. august 

2003 - 31. juli 2004. 
Karen Siune er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor for perioden 1. maj 2003 - 

31. januar 2004. 
 

Information 

 

Meddelelse fra studienævnet: 
Sidste frist for tilmelding til optagelse på kandidatuddannelsen, side-

fag - og suppleringsuddannelsen er 1. juni 2003 
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