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Dag, dag de Herrer og Damer go’daws. Så er endnu et år startet på Institut 
for Statskundskab ved Århus Universitet. Dejligt at få varmen en kold efter-
årsdag i form af gensynsglæde med de gule barakker og vores kære med-
studerende. Vi kan lide det. Kan du lide det?

Som det måske er ved at gå op for dig, kære læser, har Kandestøberen været 
impliceret i en mindre makeover i løbet af sommeren. På grund af ned-
skæringer (læs: lukning af trykkeriet på statskundskab), har vi her på Kanden 
været nødsaget til at søge efter andre muligheder for udgivelse af vores søde 
lille blad. Denne ekspedition mundede ud i et samarbejde med Møllegårdens 
Grafisk, der samtidig har givet mulighed for et blad i farver. Formatet er også 
en smule anderledes, men dette er gjort udelukkende fordi vi vil følge med 
de moderne tendenser indenfor blade/aviser. Vi smiler. Smiler du?

I foråret havde vi her på Kanden en journalist og Cavling-prismodtager (Skip-
per) på besøg for at fortælle os om kedsommelige faldgrupper i det journal-
istiske fag. Kort fortalt: Undgå klicheer. Derfor vil vi, som de rebeller, vi nu 
engang er, kaste os ud i klicheen over dem alle. Skrive om hvordan det er at 
skrive en leder. Her kan det så fortælles - det lugter. Hvorfor skulle vi have 
noget interessant at sige? Og så på kommando 2 timer inden det færdige 
blad skal sendes til trykken. Det skal dog nævnes, at vi bevidst har valgt at 
lægge ekstra pres på os selv, så vi virkelig kan se ud som rigtige journalister. 
Vi lugter. Lugter du?

Undskyld. Vi ved godt, at det bliver en sludder for en sladder. Men ingen 
læser lederen alligevel. Bortset fra dig selvfølgelig. Du er noget helt specielt. 
Så bladr videre i bladet og forlyst dig. Nyd frugten af den arbejdsomme stu-
denterredaktion, der kun stadig er til, fordi man ikke kan fyre en frivillig. Vi 
er her alligevel også kun fordi vi troede man skulle række hånden op, for at 
få kage. Tilbage har vi kun at sige: Velkommen tilbage. Vi glæder os til et 
forhåbentlig rigtig godt år fyldt med en masse spass, gak og gøgl. Vi bladrer 
og forlyster. Bladrer og forlyster du?

Redaktører
Louise Jørgensen & Kristian Larsen

Leder
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“When we hang the capitalists they will sell us 
the rope we use” - Joseph Stalin
Positech Games har udviklet en statsminister-
simulator, hvor spilleren får mulighed for at 
prøve kræfter med markedsmekanismerne og 
den krævende pøbel, der bærer nøglen til em-
bedets dør.
Man bliver valgt ind i fx. USA, Frankrig, Sverige 
eller Australien (desværre er Danmark endnu 
ikke en mulighed) og får muligheden for at 
springe ud af skabet som fuldblods politiker. 
Spilleren skal bl.a. styre skatterne, infrastruk-
turen og social understøttelse. Evigt og altid 

placeret i en konstant strid mellem ideologier 
og genvalg. Men uden genvalg. Game Over. 
“Games such as democracy are an important 
step forward in the evolution of education” - 
Kristofer Poland, professor i statskundskab, 
Ohio University
I Democracy kan du koncentrere dig om politik 
uden at skulle agere feltherre eller andre trivi-
aliteter. I hver runde bliver spilleren stillet over-
for et dilemma, som skal besvares. Skal canna-
bis legaliseres? Bør man indføre aktiv dødshjælp? 
Skal en nazimarch i et katolsk kvarter for-
bydes? 

Democracy! 
Et must for enhver statskundskaber.

“Troldspejlet” anmelder
Af Kristian Larsen

Kan et computerspil erstatte Pol. Intro? 

Minimalstatsministerens legeplads. Betonkommunistens hoppeborg. Find ud af hvor 

galt det kan gå, hvis du stod ved roret og navigerede på magtens ocean.

Pc

Genre: Simulation. 1 spiller
Udvikler: Positech Games

Pris: 134 kr.
www.democracygame.com
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“Our prime purpose in this life is to help others. 
And if you can’t help them, at least don’t 
hurt them” - Dalai Lama
Der skal proklameres valgflæsk, og un-
dlader man, som en hver anden virke-
lighedstro politiker, at leve op til disse 
vil vælgerne i sidste ende gøre regnska-
bet op på valgdagen. 
“Read my lips: no new taxes” - George 
W. Bush
Democracy er et virkelig vellykket forsøg 
på at lave et computerspil med centrum 
i den politiske proces - uden system-
atiske museklik. Hvert træk skal tænkes 
igennem, idet der altid vil være util-
fredse vælgere, der ikke tøver med æg-
kastning. 
“If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate 
it. And if it stops moving, subsidize it” - Ronald 
Reagan
Spillet erstatter naturligvis ikke Pol. Intro, men 
det kan give et hurtigt og lærerigt overblik over 

de mekanismer, en statsminister skal have med 
i sine politiske overvejelser. Man får virkelig øj-
nene op for de faktorer, der skal harmonere i et 
velfungerende samfund. Spillet taber dog en 
anelse i holdbarhed og opnår derfor ikke top-
karakter. 
Selve spillet kan kun købes online på siden 
www.democracygame.com og downloades med 
det samme. 

“Positech Games har udviklet en statsminister-            
simulator, hvor spilleren får mulighed for at prøve 
kræfter med markedsmekanismerne og den krævende 
pøbel, der bærer nøglen til embedets dør”.

Hvis du ligger inde med noget anmeldelses-
værdigt så skriv til kanden@ps.au.dk og vi 
trykker med glæde dit indslag. 
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NSU er som skrevet ikke en national forening, 
men derimod en nordisk forening, som gennem 
50 år har været forum for akademisk og in-
tellektuel debat på tværs af de nordiske græns-
er. NSU består af ni forskellige studiekredse 
hvortil der er tilknyttet mellem 15-25 personer. 
Disse studiekredse er ret forskelligartede – fra 
”krop og praksis” over ”konkreta samhällsuto-
pier och medborgarlön” til sikkerhedspolitik og 
retspolitik” – og samtidig er der ofte mulighed 
for at lave eksperimenterende oplæg, så det 
skulle være muligt for alle at finde et område,  
man synes er interessant. NSU er altså et       
nordisk forum for diskussion af diverse prob-
lemstillinger. Hver enkelt studiekreds mødes til 
vintersessionen en weekend normalt en gang i 
marts. Derudover mødes alle kredsene til en 
sommersession som går på skift blandt           
deltagerlandene. Næste år foregår det så i 
Sverige, hvorefter det bliver Finland, Danmark, 
Norge og Sverige igen. Om sommeren er der 
både kredsarbejde og fællesarrangementer. 

Den opmærksomme læser vil nu tænke, men 
hvorfor står der så at det foregik i Estland, det 
er da ikke en del af de nordiske lande! Det sky-
ldes, at NSU’s økonomi baseres på støtte fra 
Nordisk Ministerråd, og da de gerne vil ekspan-
dere (og eksportere) deres interesser til de 
baltiske lande, fik de NSU til at afholde den    
årlige session i Estland. 
At Nordisk Ministerråd bidrager til NSU’s      
økonomi, gør at de forskellige sessioner kan 
afholdes forholdsvist billigt for den enkelte del-
tager, specielt er det favorabelt for studerende. 
Jeg betalte 500 svenske kr. for opholdet i        
Estland, og så var der en rejserefusion på 2800 
svenske kr., dvs. det blev næsten billigere med 
en uges ophold i Kääriku (ca.200 km fra hoved-
staden Tallinn) med kost og logi end det ville 
være at bo herhjemme en uge i sommeren. Ste-
det hvor vi boede var et gammelt sovjetisk 
elitesportscenter, som til dels var omdannet til 
et moderne hotel/vandrehjem. Til dels fordi det 
ikke var alle bygningerne som var renoveret, 
den bygning hvori jeg boede, var der fx intet 
bad, så man måtte bade i en anden bygning ca. 
200 meter derfra. Maden var også en oplevelse; 
der blev bl.a. serveret en pasta bolognese som 
fik den inviterede italienske foredragsholder til 
at tabe både næse og mund. At køkkenet heller 
ikke kendte noget til vegetarretter, gjorde det 
ikke bedre, da intellektuelle åbenbart er over-
repræsenterede blandt vegetarer (hvilket i    
øvrigt kan undre!). Trods dette overlevede vi 

NSU 
- en intellektuel udfordring

Nordisk sommeruniversitet
Af Rasmus Tovborg

Dette er ikke en forsvarsartikel for National 

Socialistisk Ungdom, som man ellers ved læs-

ning af overskriften kunne få på fornem-

melsen. Det er i stedet en artikel om NORDISK 

SOMMERUNIVERSITET, der i år afholdt den 

årlige sommersession i Estland, hvor under-

tegnede deltog. Jeg vil her beskrive hvordan 

jeg oplevede en uge på en intellektuel base 

camp langt fra civilisationen. 
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alle, og hvad man ikke fik at spise måtte man så 
kompensere med drikkevarer. 
Der er ingen særlige krav til den enkelte del-
tager for, hvilken status man skal have for at 
deltage på NSU, dog er hovedparten af de del-
tagende tilknyttet et universitet i en eller anden 
forstand. I den studiekreds, hvor jeg deltog, var 
der dog ét krav: alle skulle bidrage med et     
paper. Jeg er tilknyttet kredsen ”sikkerheds 
politik og retspolitik” og deltagerne var her en 
blandet landhandel, der var filosoffer fra KU, 
idehistorikere fra AU, statskundskabere fra AU, 
terrorforskere fra SDU, og en enkelt professio-
nel oversætter bosat i Frankrig. Nogle var lek-
torer, andre ph.d.er og ph.d.-søgende, og så 
var der nogle studerende deriblandt underteg-
nede. Den forskellige sammensætning gjorde, 
at de enkelte papers var af meget forskellig 
karakter: Der var konkrete studier af terrorcel-
ler eller kapitler fra bøger som skulle i trykken 
eller kommende specialer, mens andre havde 
forsøgt at skrive et paper som lagde op til nye 
forskningsområder, eller bare havde en sjov idé 
som skulle prøves af. Det enkelte paper blev 
modtaget på dets egne præmisser, og diskus-
sionen efter en kort fremlæggelse holdt sig 
også inden for disse præmisser. Diskussion-
erne var derfor skarpe men i en uformel tone og 
på et niveau, hvor alle kunne være med. 
Den uformelle tone i studiekredsen for sikker-
hedspolitik og retspolitik blev også opretholdt 
af, at der den første dag blev lavet en regel om 
at hvis man nævnte personerne ”Carl Schmitt” 

og ”Giorgio Agamben” så skulle man give om-
gang (øl) til kredsen, hvilket over ugens løb gav 
omkring 20-25 øl. Da vi samtidig var en smule 
tidspresset i vores studiekreds betød det, at 
mange diskussioner måtte fortsætte udover de 
officielle tidspunkter med mødested i baren, 
hvor dagens bommerter måtte betale. Der gik 
endvidere hurtigt en sport i at lokke andre til at 
sige de forbudte ord, så man kunne nyde de 
gratis kolde glæder. Der skal hermed lyde en 
opfordring til alle om at deltage i dette eller lig-
nende arrangementer. Udover at det er en ud-
fordring at skulle skrive et paper og fremlægge 
det for andre end ens medstuderende, så er det 
også en sjov mulighed for at få et indblik i an-
dre sider af universitetsverdenen, og sidst men 
ikke mindst så er det en utrolig billig ferie, der 
evt. kan forlænges med nogle ekstra dage i om-
rådet omkring værtsbyen. Jeg selv og to med-
studerende brugte fx tre dage inden sessionen 
på en lille ferie i Tallinn, hvor den estiske kultur 
blev studeret både om dagen og om natten.

For flere oplysninger om NSU                            
se www.nsuweb.net
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Tema: studiestart >>

Det er næsten umuligt at undgå stud-

iestartstemaer for tiden. Ligegyldigt 

hvor man kigger hen, springer de én i 

øjnene - dagbladet Information bragte 

forleden 40 sider, universitetets tryk-

sager kan slet ikke få nok, og her på 

kanden ynder vi jo at kopiere andres 

gode idéer. Vi vil nødigt forpasse chan-

cen for også at bringe et sådant ny-

modens tema, og da vi har hørt det 

går af mode i næste måned, serverer 

> Johan fra 3. semester siger velkommen til russerne side 9
> Niels ønsker held og lykke til alle 2.års-studerende side 11
> Martin giver en forsmag på livet som studerende på 
    tredie år        side 13
> Guide til kendte hoveder og steder på IFSK  side 15

 tema: studiestart

vi det uden videre her. Vi har ladet tre 

skribenter give deres gode råd til de 

nye studerende, så kig indenfor i temaet 

- hvad enten du er nybygger på første, 

tredie eller femte semester. Se også 

guiden til kendte hoveder og steder på 

IFSK, hvis du føler dig sat af, når de 

andre namedropper undervisere og an-

det interessant personel, eller hvis du 

bare gerne vil vide, hvem Karen Prehn 

er...



�

September 2006

S t u d i e S t a r t
 tema: studiestart

På med IFSK-hatten

Til de nye statskundskabere
Af Johan Holtt Langlet, 3. sem

Noget af det første I vil opdage som nytilkomne 
er, hvorledes statskundskab er et fuldtidsstudi-
um i bogstaveligste forstand. Mulighederne for 
social udfoldelse er mange, og kun den dumme 
lader sig ikke rive med i ny og næ. Lad dette 
være en opfordring. Der er endda adskillige 
studerende fra IFSK, for hvem det sociale og det 
faglige aspekt af studiet flyder sammen til en 
ensartet masse for til sidst at udgøre en over-
vældende del af deres identitet. En umiddelbart 
skræmmende tanke, men ikke desto mindre et 
eksempel på det forhold, man hurtigt får til 
studiet. Et utal af forskellige foreninger, ikke 
mindst redaktionen på Kanden, tilbyder ratio-
nelt spild af den dyrebare fritid, og engagement 

i én eller ligefrem flere af disse er en fremra-
gende måde at møde sine medstuderende på. 
Hertil kommer naturligvis de obligatoriske og 
uvurderlige fester og fredagsbarer.
Det er også først, når I for alvor bevæger ud 
blandt jeres fæller på IFSK, at I kommer i den 
rette stemning. I har måske allerede bemærket 
den lidt selvfede ”IFSK-attitude” (nogle af jer 
har sågar allerede med glæde påtaget den – tro 
mig), og dette skal ikke nødvendigvis forstås 
negativt. Første år er i høj grad en indførelse i 
en helt unik mentalitet, hvis automatisk med-
følgende alvidenhed og bedrevidenhed kombi-
neret med en ukuelig tro på egne evner, så at 
sige, nærmest forpligter os til magten. PF’s 
motto - ”spis kirsebær med de store, mens de 
er små” er ikke for sjov. Bagved denne arro-
gance gemmer sig selvfølgelig en ikke 
uvæsentlig portion selvironi, hvilket bl.a. kan 
opleves ved den årlige julerevy, men bevid-
stheden om hvad det vil sige at være statskund-
skaber, noterer man sig hurtigt som ny på ste-
det.    
Hvad angår det faglige på første år, kan det 
være svært at komme med andet end en ge-
nerel gennemgang, og I vil opdage, at oplev-
elsen af hvert enkelt fag skifter meget fra stud

Ærede russere og rusinder!
Først og fremmest velkommen til Institut for 
Statskundskab! Under ideelle omstændigheder 
havde rusugens endeløse strøm af guldkorn og 
berigende vejledning fra stedets tutorer overflø-
diggjort denne introduktion, men lad os være re-
alistiske – ikke alle er også helte dagen derpå… Så 
til dem, der ikke forspildte muligheden for at so-
cialisere om aftenen for på den vis at glemme da-
gens læring, kan det blot anbefales at læse vi-
dere.  
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 tema: studiestart

erende til studerende. Nogle af jer vil givet 
allerede nu kaste jeres kærlighed på en eller 
anden mere eller mindre obskur niche, hvorim-
od andre må vente lidt endnu før de oplever den 
store og uundgåelige faglige åbenbaring. Det 
kan dog siges, at I på 1. og 2. semester kommer 
til møde klassiske dannelsesfag, der i relation 
til den føromtalte IFSK-attitude, vil gøre jer i 
stand til at benytte verdenshistoriens klogeste 
hoveder som referencer, når egen viden slipper 
op, hvilket naturligvis sker ganske sjældent. 
Men en for en sikkerheds skyld. Derudover vil I 
stifte bekendtskab med statistiske redskaber 
med hvilke, I dernæst med al tydelighed netop 
kan påvise, at I selvfølgelig havde ret. Sammen 
med politologisk introduktionskursus udgør 
idehistorie og videnskabsteori, metode og mik-
roøkonomi således fagene på første år. Pol.in-
tro er populært sagt et ”sneak peak” ind i 
statskundskabens mange facetter og giver et 
godt billede af de udfordringer, der venter se-
nere i studiet. Idehistorie og videnskabsteori er 
faget, der gennemgår statskundsskabens teo-
retiske tilbliven og udvikling, og studerende 
med hang til filosofiske betragtninger på et 
umenneskeligt abstraktionsniveau vil her kunne 
folde sig ud i flor. Folk med andre talenter skal 
dog ikke bekymre sig, for ud af de højtsvæv-

ende ideer og tanker om erkendelse, rational-
itet og retfærdighed fremkommer langsomt, 
men sikkert en dybere mening. Tålmodighed er 
her en dyd. Forårets forløb i videnskabsteori 
skal overbevise jer om, hvorfor statskundska-
bere til trods for adskillige forhindringer, alli-
gevel er rigtige forskere på linje med de kære 
naturvidenskabsmænd i den anden ende af 
uniparken. Alle gode postmoderne pædago-
giske principper om tværfaglighed bliver op-
fyldt, når videnskabsteorien kobles på meto-
defaget, der ligeledes strækker sig over 2 
semestre. For mange er metode det ”tungeste” 
fag med fokus på statistik og de metodiske 
redskaber, der en skønne dag vil kunne bedrive 
ægte forskning og gøre jer den cirka halve mil-
lion værd, som en færdiguddannet statskund-
skaber koster. Endelig skal mikroøkonomi ikke 
forglemmes.
Det var lidt om det faglige, det sociale og anden 
ubrugelig viden. Jeg håber, I alle er kommet 
godt fra start og vil trives på IFSK. Hvis I har 
spørgsmål eller problemer det kommende år, 
må I endelig spørge jeres tutorer, andre med-
studerende eller skrive til Kanden… Vi ses i fre-
dagsbaren!

Hague og Harrop bliver dine bedste venner på første semester!
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Kære medstuderende på 3.semes-
ter. Velkommen tilbage efter en 
forhåbentlig veloverstået – og vel-
fortjent sommerferie. Nogle af Jer 
har måske allerede været i gang 
med at instruere (læs:feste) med de 
nye studerende i rus-ugen og er 
vågnet brat op til endnu et semes-
ter på IFSK. Sådan følte jeg det i 
hvert fald sidste år, da der stod 
økonomi, sociologi og kom.pol på 
skoleskemaet. 

3.semester betegnes af mange som det hidtil 
hårdeste, måske endda det hårdeste på bache-
lordelen, men der er ingen grund til panik   
(endnu). Først når man nærmer sig økonomi-
eksamen i januar begynder tingene for alvor at 
spidse til. 
Det er korrekt at sandsynligheden for at dumpe 
er større end sandsynligheden for at 
Kenneth Carlsen skulle komme videre 
fra 1.runde, men der er ingen grund til 
at lægge alt for meget fokus på dumpe-
procenter og myter. 
Eksamen er hård, men det er dog oftest 
indsatsen, man yder i løbet af efteråret 
og over julen, der adskiller de beståede 
fra de dumpede studerende. Mine råd, 
tag dem fra en gammel spiller i faget: lav Jeres 
ugesedler igennem hele semesteret, få lavet en 
fornuftig læseplan til økonomi-oplæsningen og 
hold møder i jeres læsegruppe, - evt. 2 og 2; På 
den måde undgås alt for højt stressniveau i de-

cember og januar, hvilket I givetvis vil blive 
glade for, når I sidder med jule-anden eller står 
med nytårs-champagnen. Jeres instruktorer vil 
selvfølgelig også være meget behjælpelige med 
gode råd og vejledning til, hvordan i klarer Jer 
bedst muligt og jeg vil stoppe mine gammelk-
loge råd med en vished om at I nok skal klare 
skærene. 
Når I har skrevet Jeres eksamen og er kommet 
ud fra det gennemsvedte eksamenslokale med 
visheden om at I er bestået, er det meget vigtigt 
at I husker at få noget til væskebalancen. Man 
kan risikere at dehydrere helt efter eksamen og 
størstedelen af min årgang mødtes på Tir Na 
Nog i Frederiksgade for at snakke om alt andet 
end økonomi, hvilket er en ganske hyggelig 
måde at afslutte en dag på, der fra morgens-
tunden tegner alt andet en hyggelig. 
Efter økonomieksamen kommer der en              
sociologieksamen, en uge-eksamen som i 
allerede har stiftet bekendtskab med. 

Med sociologien og 
økonomien ve-
loverstået er det tid 
til at starte på 4 se-
mester, men inden 
da er der sandsyn-
ligvis mulighed for 
at holde lidt vel-

fortjent ferie. En god idé kunne være at tage 
med på statskundskabs skitur, som også 
mange 

 tema: studiestart

Fokuser, slap af

Studiestart for 3. semester
Af Niels Vildbrad, 5. sem.

>Skituren efter jul er 
en god måde at ”net-
værke” på. derudover 
ser det mega godt 
ud på CV’et.<

Fokuser, slap af
Fokuser, slap af
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fra Jeres semester var med på sidste år – jeg 
tror de fleste synes det var en fed tur! Det er en 
god måde at møde folk på tværs af hold og år-
gang og en god måde at ”netværke” på – deru-
dover ser det mega godt ud på CV’et. 
Velhjemkommet fra skituren eller hvad man 
ellers måtte fordrive tiden med begynder 4.se-
mester, hvor man kun har to fag. Kom.pol 2. del 
samt international politik. Der er altså mulighed 
for at indhente det der måtte være tabt på 3.
semester i kom.pol, men alligevel skal herfra 
lyde en opfordring til ikke at glemme kom.pol 
læsningen på 3.semester, idet 4.semester går 
forholdsvis hurtigt og der ikke er langt fra beg-

yndelsen til eksamen. IP-eksamen falder inden 
kom.pol eksamen og er en klassisk ugeeksa-
men.
Den 6 timer lange Kom.pol-eksamen er en 
atypisk  og for nogen kærkommen afveksling i 
forhold til IFSK´s højt elskede uge-eksaminer.  
I løbet af året kan man med stor fordel liste sig 
til nogle vandre-noter (kan ofte erhverves på 
skituren), de kan lette arbejdet en del for den 
dovne studerende. 

 tema: studiestart

Eksamen med hjælpemidler betyder dog ikke 
nødvendigvis en let overstået forhindring, da 
der ofte er en forholdsvis lang bilagstekst i spil, 
så der er ikke meget tid tilovers, hvis man man-
gler at læse pensum. 
Én god idé som egentlig gælder alle eksaminer 
på 3/4 semester er, at gennemgå tidligere still-
ede opgaver. Derudover kan det være godt at få 
lokket en opgave (helst en bestået) fra én af de 
ældre studerende, så man kan se hvordan en 
eksamensopgave kan/skal struktureres. 
Tilbage er blot at ønske et stort held og lykke 
med 3 og 4 semester – husk at tage en pause 
fra læsningen, hvad enten det er i byen, baren, 

skituren, PF-festerne eller andre sociale ar-
rangementer, da disse i høj grad kan løfte een 
op, hvis eksaminerne virker uoverskuelige. 
Jeres undervisere/instruktorer selvfølgelig give 
Jer en kyndig vejledning i deres fag, hvortil 
denne artikel blot skal ses som et beskedent 
supplement. Go’ fornøjelse!

“I løbet af året kan man med stor fordel liste sig til 
nogle vandre-noter til kom.pol de kan lette arbej-
det en del for den dovne studerende”. 
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Tredie studieår
- om (endelig) at finde sin rette hylde på IFSK

Studiestart for 5. semester

Ø-faget, Den revolutionerende nyskabelse:

Den revolutionerende nyskabelse på femte Se-
mester er, at man skal vælge sit eget fag. At det 
så kun er ét fag, og det skal være et økonomisk 
fag betyder ingenting i forhold til, at det rent 
faktisk er muligt at vælge noget man inter-
esserer sig for. Eksamensformen er også ny da 
den er mundtlig, og man kommer instinktivt til 
at huske alle de skrækhistorier om klassekam-
merater der er gået i sort under en mundtlig 
eksamen. 

Rygterne

Blandt de ældre studerende fra 7. Semester 
snakker onde tunger om, at ø-faget ikke altid 
var den store succes. Rygterne går på, at mange 
undervisere, der ellers ikke kan finde studer-
ende til deres fag, vælger ø- faget som en sik-
ker base for undervisning. Dette skyldes, at de 
studerende er ”tvunget” til at tage faget – om 
det så er deres 9. prioritet. Dernæst er det rela-
tivt let for de samme undervisere at køre det 
samme fag år efter år, da der hvert år er nye 
studerende (til forskel fra seminarerne på over-
bygningen, hvor der er gengangere blandt de 
studerende). Hvorvidt om rygterne er sande, 

overlader jeg til rygternes butik, men ud fra en 
personlig snak med andre 7. semesterstuder-
ende tror jeg aldrig ø-fag får sin egen fanside. 
På den anden side: Mon der er nogle fag på 
bacheloruddannelsen der får det?

De to(?) andre fag

Den første undervisningstime i offentlig for-
valtning (OF) og offentlig politik (OP) er den 
samme: Nemlig at de to fag er meget forskel-
lige, og ikke minder om hinanden. Efter at have 
haft begge fag (og næsten dumpet begge skal 
det retfærdigvis siges), er jeg ikke sikker på 

forskellen mellem de to fag, men jeg tror det er 
noget med hvilke lokaler vi havde undervisning 
i. Personligt tror jeg, at det med OF og OP som 
det er med ”Sex in the City”. Enten følger man 

Af Martin, 7. sem.

Efter at have gået på et studie, der 
indtil videre mest minder om 4. og 
femteG på et gymnasium, er femte-
Semester det semester, hvor 
følelsen af ”at studere på et univer-
sitet” kommer snigende. 

Personligt tror jeg, at det 
med OF og OP som det er 
med ”Sex and the City”. 
Enten følger man med i 
hvert afsnit, eller også 
skynder man sig at slukke 
for fjernsynet, og går ud 
og laver noget mere in-
teressant såsom at stirre 
ind i en hvid væg eller 
pudse nøglehullerne i 
lejligheden. 
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med i hvert afsnit, eller også skynder man 
sig at slukke for fjernsynet, og går ud og la-
ver noget mere interessant såsom at stirre 
ind i en hvid væg eller pudse nøglehullerne i 
lejligheden. Det virker dog som om, at de 
fleste er glade for begge fag, fordi at man i 
høj grad kan bruge noget af det lærte fra 
Kom.Pol, og derfor kan nikke genkendende 
til mange af teorierne.

Socialiseringen

Lige meget hvor mange tekster vi som stud-
erende har gennempløjet om normer og so-
cial adfærd, er det stadigvæk en overraskelse 
hvor meget studiet allerede har påvirket min 
egen (a)sociale adfærd efter kun to år. Med 
en grå kappe vævet af objektivitet og akade-
misering vandrer man rundt i det politiske 
landskab. Politiske debatter er lige pludseli-
ge ikke så interessante som førhen, og de 
kritiske spørgsmål trænger sig konstant på: 
Hvor har han sine data fra. Er tiltaget sam-
fundsgavnligt, eller er det politisk taktik. 
Hvilke konsekvenser vil den udmelding med-
fører osv. 
De eneste meningsfæller man kan finde der 
vil diskutere samfundsproblemer renset fra 
politisk propaganda og på ”den rigtige 
måde”, er medstuderende fra eget eller an-
dre hold. Det er nemlig på femte semester 
de hardcore er tilbage – de frafaldende er 
sidefagsstuderende eller dem der valgte at 
cykle længere op af bakken til journalisthøjs-
kolen (eller hvad de nu studerer når det ikke 
er statswissenshaft). 
Det sikre tegn på socialiseringen er dog når 
de nye studerende anses, om end ikke som 
gymnasieagtige, så i hvert fald som støjende 
elementer i dagligdagen – Og behøver de at 
være så mange og optage al pladsen i kan-
tinen? Hvis du kan nikke genkendende til 
denne beskrivelse kan jeg trøste dig med, at 
det bliver værre som årerne går…

Det sociale

Socialiseringen har dog også en fordel, og 
den viser sig når fredag eftermiddag nærmer 
sig og øllene kommer frem. På femte Semes-
ter skulle man gerne kende så mange, at 
man som en reklamemand blandt investorer 
kan gå rundt og snakke med alle, og nikke til 
bekendte. Det burde ikke være et problem at 
komme i kontakt med den nye sending kød 
(russerne), da man altid kender nogle der er 
(eller har været) tutorer, og derfor meget be-
hjælpeligt kan skabe kontakt til offeret. 
Dernæst er der kun tilbage at gå målrettet 
efter den uskyldige som en spritter efter 
blåbærbrændevinen. Om de moralske tøm-
mermænd så slår ligeså hårdt som de fysis-
ke, må den enkelte gøre op med sig selv.

Krisen

Det værste ved femte semester er helt sik-
kert den frygt for fremtiden som sniger sig 
ind, og langsomt kryber op af ryggen. Skal 
overbygningen tages, eller er det udenland-
sopholdet eller praktikken der kalder? Man 
lader som om man har styr på sit liv, mens 
man hører om sine medstuderende der aller-
ede har planlagt de næste tre år frem, og 
som også ved hvad de vil arbejde med. Den 
eneste trøst jeg kan give her er, at når en 
hjemmehjælper fra Gentofte kan styre dansk 
politik, så kan du også!
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Hvem er hvem på Stats-
kundskab?       

Du er ny, helt ny, på statskundskab. 
Du kigger dig omkring og ser en 
masse ukendte ansigter. Overalt er 
der mennesker, som diskuterer   
undervisere, du aldrig har hørt om; 
snakker om steder, du ikke vidste 
fandtes og eksamener, du ikke 
anede, du skulle bestå. Hvordan 
skal du dog nogensinde kunne føre 
en samtale med disse mennesker, 
der tilsyneladende befinder sig på 
deres helt eget intellektuelle 
niveau?
Frygt ej, det agtværdige institutblad Kan-
destøberen er klar med en samtaleguidens 
ABC til Statskundskab, som vil sætte dig i 
stand til at gå undercover som ældre og 
mere livsklog studerende. Eller så du i det 
mindste kan snakke med i fredagsbaren.

Guide til IFSK 
Af Allan Birkebuldremose

>>øøh, skulle der ikke stå FISK?

Hvem er hvem på statskundskab?
Gorm Harste: Denne elskelige lektor under-
viser traditionelt i videnskabsteori og soci-
ologi, hvor han har moderne bevidsthedsfi-
losofi som et af sine fascinerende hjertebørn. 
Gorm Harste ynder desuden at prygle sin yn-
dlingskæphest om, at alle nutidens unge 
mennesker er stakkels historieløse individer, 
for hvem historisk viden er en søgning på 
”Google”. For at underbygge denne påstand, 
foretog lektor Harste engang en meget 
videnskabelig undersøgelse af sine 1.årsstu-
derende, som han dels brugte til at 
konkludere, at ingen ved mere om historie 
end Gorm Harste, dels til at komme i Jylland-
sPosten og Tv2 Nyhederne.
Jørgen Elklit: Denne instituttets grand old 
man er om nogen synonym med demokrati-
sering og valg. En mand, der lever og ånder 

En ung Jørgen Elklit Mehdi Mozaffari
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valgteori. Professor Jørgen er typen, der læs-
er Zimbabwes forfatning som hyggelæsning, 
når han ikke haster verden rundt for at sikre 
pålidelige valgsystemer i selv den fjerneste 
udørk. Jørgen Elklit er en slags demokrati-
seringens Santa Claus, der fluks rykker ud 
med sækken fyldt med demokratiets gaver– 
uanset om ønskelisten er sendt fra Afghani-
stan, Nepal eller Irak. 
Mehdi Mozaffari: En slags Salman Rushdie 
(dog uden De Sataniske Vers), der kæmper 
en utrættelig kamp mod fundamentalister, 
hvor end de måtte findes. Mehdi står således 
som medinitiativtager til Frihedens Manifest, 
som en stribe notabiliteter med Rushdie i 
spidsen udsendte i dette forår.
Institut for Statskundskab er jo så stort og 
fascinerende et sted, at listen faktisk er en-
deløs, men selv et prægtigt livsstilsmagasin 
som Kandestøberen er jo underlagt en vis 
form for fysisk begrænsning, hvad angår 
omfanget af artiklerne, så de kan ikke alle 
sammen nævnes her. Men der er dog enkelte 
begreber, som er absolut nødvendige at 
kende, hvis man ønsker at færdes hjem-
mevant på instituttet:

>> Røgfyldt Kantine: Et sted, hvor der absolut 
ikke ryges.

>> Politologisk himmelstormer: en statskund-

skaber fra Århus - i al beskedenhed

>> I.P.: International Politik

>> Ø-fag: Et valgfag på 5. semester, som uaf-

hængigt af omfattende politisk pres stadig in-
debærer en form for gruppeeksamen

>> R.U.C. (Roskilde Universitets Center): No-

get, man må lære at se ned på, hvis man vil 
være en rigtig statskundskaber – hvis det var 
et rigtigt universitet, ville det jo nok ikke hedde 
et universitetscenter, vel?

>> Rundkredspædagogik: Se R.U.C.

>> Karen Prehn: Bibliotekets alma mater og et 

af de 4 mest hjælpsomme mennesker i verden

>> Ugeeksamen: 7-dages eksamen, hvor et 
udleveret spørgsmål skal besvares indenfor 
maksimalt 4.000 ord. Fx idéhistorie/videnskab-
steori, I.P. og offentlig politik

Der er naturligvis mange, mange flere ting, 
som du bør vide, men hvis du lærer disse 
begreber udenad, skulle du have en helt for-
nuftig chance for at bluffe dig igennem den 
første hårde tilvænningsperiode. 
Husk, det er Kanden, der giver dig den af-
gørende fordel i dette nådesløs social-dar-
winistiske udskilningsløb kaldet statskund-
skab. Keep coming back. 
It works if you work it.

Så får du desværre ikke mere studiestartstema for denne gang...
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Hvad med at få en Ph.d.-uddannelse? Nu kan man starte på ph.d.-uddannelsen efter 
4 års studier. Hidtil har det i princippet været sådan, at man først kunne starte, når 
man havde afsluttet sin kandidatuddannelse, dvs. efter 5 års studier. Sådan vil det 
ikke være længere. Instituttet har besluttet pr. 1. januar 2007 at oprette en såkaldt 
4+4 ordning, hvor man kan starte en ph.d.-uddannelse et år før, man ellers skulle 
være kandidat. Instituttet vil således for fremtiden tilbyde både den traditionelle 5+3 
ordning og den nye 4+4 ordning. 
Ideen bag 4+4 ordningen er at få fat i forskerspirerne på et tidligere tidspunkt af deres studieforløb 
end hidtil, dvs. inden de har besluttet sig for, hvad de ellers vil lave, når de bliver færdige. Tanken er 
samtidig at integrere de ph.d.-studerende bedre i instituttets øvrige forskningsaktiviteter. Og endelig 
benytter vi så lejligheden til at forbedre kursusudbudet med en række mere krævende metodekurs-
er.
4+4 ordningen kan man optages på, når man har gennemført mindst 60 ECTS point på kandidatud-
dannelsen. Efter 2 års studier vil 4+4 studerende så skulle bestå en særlig eksamen, der gør dem til 
kandidater. Er der en studerende, der fortryder valget af en ph.d.-uddannelse, vil det være muligt at 
bruge det sidste halve år til i stedet for at skrive et traditionelt speciale.
Som et led i ph.d.-reformen oprettes der fire metodekurser: 1) Et kursus i forskningsdesign og analy-
sestrategier, 2) Et kvantitativt kursus på et mere basalt niveau, 3) Et kvantitativt kursus på et mere 
avanceret niveau, 4) Et kursus i kvalitativ metode. De to første kurser vil køre hvert forår og de to 
sidste hvert efterår. 4+4 studerende skal vælge mindst tre af disse fire kurser, mens 5+3 studerende 
skal vælge mindst to. Kursus 2, 3 og 4 vil også blive tilbudt instituttets kandidatstuderende, som 
herved får en mulighed for at prøve, hvad det vil sige at være ph.d.-studerende.
4+4 studerende vil have de samme undervisningsforpligtelser som 5+3 studerende, dvs. to undervis-
ningsforløb, men vi forestiller os, at det ene undervisningsforløb kan afvikles som instruktor, inden 
man er blevet kandidat. 
4+4 studerende vil blive aflønnet efter de samme principper som 4+4 studerende ved økonomi. Det 
betyder, at man i de første to år (inden kandidateksamen) vil kunne få SU (forudsat at man har sådanne 
klip tilbage) + to klip. Dertil kommer et yderligere honorar svarende til 280 undervisningstimer fordelt 
over de to år. Med fuld SU vil aflønningen altså blive noget mere end 3 månedlige SU klip. Efter afslut-
ningen af kandidatuddannelsen, vil man få almindelig kandidatløn. Alt i alt er universitets udgifter ved 
en 4+4 uddannelse nogenlunde den samme som udgifterne ved en 5+3 uddannelse, blot er pengene 
fordelt anderledes over årene.
Det siger næsten sig selv, at vi må anvende andre antagelseskriterier for studerende på 4+4 ordnin-
gen, end vi hidtil har anvendt ved ph.d.-stipendier. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt at 
forvente en færdig projektbeskrivelse. Grundlaget vil i stedet for blive tidligere meritter, f.eks. bach-
eloropgaven. 
Som sagt starter vi 4+4 uddannelsen 1. januar 2007 og der vil komme et opslag i begyndelsen af 
november. Sidst i september vil der blive afholdt et informationsmøde for alle interesserede. I første 
omgang vil ordningen primært henvende sig til 9. semester studerende, men andre er også velkomne. 
I er også meget velkomne til at komme forbi mit kontor og høre om ordningen. Og endelig kan man 
læse mere om 4+4 ordningen på instituttets hjemmeside under ”Ph.d.-uddannelsen”. 

4+4: Ny Ph.D-ordning   Af Lise Togeby
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Fra medio august drog ca. 40 stud-
erende fra hele verden til verdens 
mindste storby. De skulle alle delt-
age i en international kandidatud-
dannelse som Aarhus Universitet 
og IFSK indgår i. I den forbindelse 
deltog jeg sammen med flere andre 
fra IFSK som mentor for de mange 
studerende, der var blevet optaget 
på Erasmus Mundus programmet, 
“Journalism and Media within Glo-
balization: The European Perspec-
tive”. 

”In the midst of the many problems, in the 
train there were three or four who were 
deeply disturbed about what had happened 
to me. They felt ashamed and tried to help 
as much as possible. In India people wouldn’t 
do that. So despite the events, it was a pleas-
ant experience”, siger Nandu, da jeg spørger 
til hans første indtryk af Danmark. Hans 
første oplevelser i Danmark var nemlig alt 
andet end fordrende for en positiv indstill-
ing. Rejsen til Danmark var Nandus  første 
tur udenfor Indien. I det lys var mødet med 
Københavns Lufthavn, hvor en brand havde 
lammet halvdelen af terminalen, og hvor de 
fleste tog fra lufthaven var blevet aflyst, 
nærmest den værst mulige velkomst Nandu 
kunne ønske sig. Troede han! På Køben-
havns Hovedbanegård, som han måtte tage 

ind til med taxi, fik Nandu nemlig stjålet 
tasken til sin bærbare computer – med com-
puteren i – samt pas, papirer og 2000 kr. i 
kontanter. Velkommen til Danmark! Som 
hans udtale indikerer har han dog været 
ganske begejstret for den danske mentalitet 
generelt, og han tilføjer at han efterhånden 
har fundet en løsning på alle de problemer 
der opstod på den forfærdelige dag i Køben-
havn. 

Erasmus Mundus – en international gul-

erod 

Nandu er fra Madras i Indien og før han blev 
Erasmus Mundus (EM) -studerende arbejd-
ede han på det indiske magasin ”Frontline”. 
Med en del erhvervserfaring i ryggen valgte 
opdagede han således EM-programmet, 
mens han var ved at lave en rapportage om 

katolisismen i Indien. Her omtalte en irsk, 
katolsk præst EM-programmet for Nandu, 
som en mulighed for at komme udenlands. 

Erasmus Mundus: 
Journalism and Media within Globalization 

Fra en mentors journal 
Af Anders Ziegler Kusk

”It’s a new thing for me that I 
am encouraged to ask ques-
tions and put forth my argu-
ments. In India you’ll basically 
have to sit and listen to the 
professor.”         Nandu, Indien 
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Nandu fortæller samtidigt at han var over-
rasket over at finde et ikke-britisk, eu-
ropæisk program, da USA og Storbritannien 
generelt sidder ret tungt på studiemulighed-
er for indiske studerende. 
Erasmus Mundus programmerne er et 
væsentlig led i den kamp som EU udkæmper 
mod USA, om at lokke veluddannede fra hele 
verden til. EM’s hjemmeside anfører at, ”det 
overordnede sigte med Erasmus Mundus er 
at styrke universitetsuddannelserne i Europa 
og at gøre dem kendte og efterspurgte 
blandt studerende og forskere uden for Eu-
ropa.” I praksis består EM programmet af en 
lang række kandidatuddannelser indenfor 
mange forskellige studieretninger. Både eu-
ropæiske og ikke-europæiske studerende 
kan søge optagelse på programmerne, men 
det er udelukkende ikke-europæiske stud-
erende der tildeles EM-stipendiet, der skal 
dække uddannelsesafgiften såvel som le-
veomkostningerne under forløbet. Det 
pågældende program som undertegnede, 
var mentor for, havde titlen “Journalism and 
Media within Globalization: The European 
Perspective” og henvender sig til primært til 
bachelorer med en journalistisk/politologisk 
uddannelse. Det er ydermere et krav at man 
har mindst 2 måneders journalistisk erh-
ververfaring. Uddannelsen består af 3 mod-
uler hvoraf det første foregår i Aarhus, det 
næste i Amsterdam hvorefter de studerende 
skal specialiserer sig enten i Swansea i Wales, 
Hamburg eller på City University i London. 
Forløbet i Århus foregår dels på jounal-
isthøjskolen, dels på IFSK.

Selvstændig arbejdsform

I dette års EM-hold er der studerende fra så 
forskellige steder som Cameroon, Pakistan, 
Danmark, Ukraine og USA. Denne kulturelle 
diversitet sammenholdt med oplevelsen af at 
være i et helt nyt land kan naturligvis afføde 
et vist kulturchok, men generelt synes der, 

ifølge Nandu at herske en positiv, socialt 
orienteret stemning på holdet. Rent fagligt 
er Nandu blevet positivt overrasket over den 
danske uddannelsesmodel som han beteg-
ner som værende ganske selvstædig,: ”It’s a 
new thing for me that I am encouraged to 
ask questions and put forth my arguments. 
In India you’ll basically have to sit and listen 
to the professor. Here there is a lot of par-
ticipation from the students, and the lessons 
are more open to debate.” 
Erasmus Mundus programmerne er som sagt 
også åbne for europæiske studerende, om 
end langt hovedparten af de studerende er 
fra ikke-europæiske lande. Blandt disse na-
tionaliteter dominerer Indien klart med 9 
studerende ud af de 40. Ellers er alle verdens 
regioner indbefattet af programmet – med 
undtagelse af Mellemøsten. Som studerende 
på IFSK rummer “Journalism and Media with-
in Globalization” en fantastisk mulighed så-
fremt man er interesseret i en journalistisk 
overbygning i et international miljø. For 
kunne blive optaget på uddannelsen skal 
man dog, som sagt have tre måneders rele-
vant erfaring med journalistisk arbejde samt 
gode engelsk kundskaber. Ønsker man mere 
information om uddannelsen kan man kon-
takte Bettina Andersen på cjuba@hum.au.
dk. 

Se www.mundusjournalism.com for mere   
information om overbygningen. 
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IFSK er ikke kun forkortelse for instituttet, men 
også for Idrætsforeningen Statskundskab, som 
for 10 år siden blev dannet af en række studer-
ende på statskundskab. Her ses 
tilbage på en god forårssæson og 
frem mod efterårets udfordring-
er.

Foråret startede lige så misera-
belt for instituttets hæderkronede 
fodboldklub, IFSK, som for bys-
børnene fra AGF. Tre nederlag og 
to uafgjorte var udbyttet efter årets første fem 
kampe. Men herefter hører al sammenligning 
også op. Siden midten af maj er udviklingen 
gået i den rigtige retning både på og udenfor 
banen for IFSK. Der har været en markant 
medlemstilgang til klubben, økonomien er 
forbedret og også sportsligt er niveauet hævet. 
Siden midten af maj er det blevet til fem sejre, 
tre uafgjorte og blot et enkelt nederlag.

Om den nye sponsoraftale med DJØF har været 
medvirkende til at vende udviklingen skal være 
usagt. Faktum er i hvert fald at IFSK i april ind-
gik klubbens hidtil bedste sponsoraftale med 
DJØF’s forening for studerende: DJØF StudSamf, 
som nu er at finde på klubbens trøjer. Parterne 
ønsker ikke at oplyse sponsoratets størrelse, 
men klubbens økonomi direktør Jens Clausen 
bekræfter, at der er tale om et “… betydeligt 
tilskud, som forbedrer forventningerne til årets 
resultat væsentligt”. Sponsoratet skal bl.a. bru-

ges til at forbedre klubbens udstyr til træning 
og indkøb af bolde. 

Som en konsekvens af de pauvre resultater i det 
tidlige forår frister klubben nu tilværelsen i 
landets første række målt fra bunden: serie 6.2. 
Her er klubben til gengæld helt uden for 
nedrykningsfare! I skrivende stund er klubben 

at finde i toppen af ræk-
ken. Klubbens ledelse er 
da heller ikke bange for at 
udråbe holdet til favorit og 
ser frem til en spændende 
efterårssæson, hvor målet 
gerne skulle indfries. 

Klubben har mistet enkelte 
spillere hen over sommeren og er derfor på ud-
kig efter nye spillere. Spillere, der er inter-
esserede i at prøve at spille i IFSK, kan kontakte 
Søren Munkedal på e-mailadressen smu@bu.
aarhus.dk eller telefonnummer 86 16 12 66. 
Klubben er åben for alle uagtet sportsligt niveau 
og uanset om man læser statskundskab eller ej. 
Ud over det sportslige har klubben også en 
række arrangementer for medlemmerne, som 
f.eks. ”Bodega-crawls”, og andre lejlighedsvise 
festlige begivenheder, som også er en vigtig del 
af klubbens foretagende.

Instituttets fodboldklub fik 
vendt udviklingen

Af Søren Munkedal og Morten Schmidt

Holdet træner på Vorrevangs-
kolen i Århus Nord hver tirsdag 
kl. 19.00 – 20.30, og spiller som 
regel kamp hver søndag. 
Kontingentet er kun 300 kroner 
for hele efterårssæsonen.
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Rusugen i ord og billeder

Interview: Studiestart på statskundskab >>> To russere spiser for 
første gang kirsebær med én fra fremtidens samfundsbærende   

side 22

Køer til middelalderligt gedemarked >>> Det legendariske parkløb 
side 24

Det vrimler med nyt fleisch 
på instituttet, og vi kan slet 
slet ikke få nok af at følge 
ungdommen til undervisning 
i de gule barakker. Her kan 
du få et gensyn med ugen, 
der vil glide hen i hukom-
melsen som den mest inten-
sive i dit liv, eller som ældre 
studerende få et indblik i, 
hvordan nutidens unge ser 
ud.  

kaste
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Vi har sat to russere i stævne på 
hytteturen, for at de kan fortælle 
lidt om deres forventninger til stud-
iet og ikke mindst deres mening om 
rusugen. 

Det er lørdag eftermiddag i en øde skov tæt 
på Engesvang. Midt i skoven befinder der sig 
50 russere og deres tutorer fra statskund-
skab, som plejer tømmermænd og søv-
nunderskud. Vi mødes med to af russerne på 
en bænk foran hytten: Ida Dalgaard fra hold 
5 er sproglig student fra Århus, og hun er 20 
år. Magnus Ditlev er fra hold 6 og er en 22-
årig matematisk student fra Århus.

IFSK er det bedste
For både Ida og Magnus betød det sociale liv 
på studiet meget, da de to skulle vælge 
studie. Århus har ifølge Ida ry for at være 
bedre end København både socialt og fa-
gligt, hvilket de to erfarne interviewere 
naturligvis giver hende ret i. Det vigtige for 
dem begge er at starte på et studie, hvor der 
både er faglige udfordringer, men også plads 
til at engagere sig i det sociale liv, og begge 
russere ser positivt på begge elementer efter 
rusugen.
Derudover nævner både Ida og Magnus det 
internationale element som en vigtig grund 
til, at de er startet på statskundskab. Det er 
et studie, som giver gode muligheder for at 
få arbejde i udlandet, hvilket de begge er in-

teresserede i, når de engang er færdige med 
at studere.

Rusugen
De to russere er begge meget tilfredse med 
rusugen. Ida hæfter sig ved, at rusugen på 
statskundskab er længere end på mange an-
dre studier, og samtidig er det et meget in-
tenst arrangement, så man er tvunget til at 
lære hinanden at kende. Magnus tilføjer, at 
man ikke kan spille en rolle igennem en hel 
uges intenst samvær og derfor er nødt til at 
være sig selv.
De mange konkurrencer i rusugen vægtes 
højt af de to russere, da disse giver mulighed 
for at ryste holdet sammen, så man hurtigt 
får dannet et fællesskab. Magnus’ bedste 
oplevelse i rusugen har været idrætsar-
rangementet, hvor han sammen med resten 
af hold 6 legede zulu en hel eftermiddag.
Tutorerne får også et par rosende ord med 
på vejen af både Ida og Magnus. Især de 
skjulte tutorer som bevæger sig rundt blandt 
russerne den første dag er en god ide, og 
Magnus indrømmer, at han ikke gennem-
skuede sine tutorer, selvom den ene var en 
højtråbende svensker og den anden en ten-
nisspiller, der tydeligvis led af damp.
Kombinationen af faglige og sociale ar-
rangementer i rusugen er god ifølge de to 
russere, der begge mener, at det sociale er 
vigtigst, men at det faglige element ikke kan 
undværes. Derfor er de uenige med 

Interview: Studiestart på IFSK

Af Jonas Toxvig og Lasse Laustsen
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russekretæren, der i Urban har udtalt føl-
gende om rusarrangementet: ”Druk erstattet 
med faglighed”. Magnus hæfter derimod 
betegnelsen ’faglig druk’ på rusugen, da 
man på den måde kan diskutere verdens-
politik, mens man drikker: ”Rusugen er 
ukontrolleret druk på kontrollerede tids-
punkter!”
Ida og Magnus nævner ikke mange negative 
oplevelser i rusugen, men de er dog enige 
om, at den tidligere udviklingsminister Poul 
Nelsons foredrag tirsdag formiddag har 
været den dårligste oplevelse. Dette skyldes, 
at oplægget var for uaktuelt, da Nelson ald-
rig nåede frem til 1990’erne i sit foredrag, 
der startede i 1960’erne og kun bevægede 
sig langsomt fremad.

Hytteturen

Afslutningen på rusugen er traditionen tro 
en hyttetur, hvor holdene er af sted sammen 
med deres dobbelthold. Både Ida og Magnus 
er enige om, at hytteturen er en rigtig god 
oplevelse, og at den er uundværlig i en ru-
suge. Når man befinder sig i en øde hytte 
stort set uden mobilnet, så kommer man hi-
nanden ved i bred forstand ifølge de to 
russere.
Det er dog ikke alt på hytteturen, som er fal-
det i god jord. F.eks. lugter afrikanske toi-
letter væsentlig bedre ifølge Magnus og tu-
torernes Hawaii-bar endte i ren heavy-metal. 
Til gengæld ligger spaghetti og kødsovs 
samt limbo-rock a la 7. klasse højt på listen 
over hytteturens topscorere. 

Afslutning

En hyggelig stund på en lørdag eftermiddag 
lakker mod enden, men inden vi slutter, er vi 
nødt til at høre, om russerne allerede nu 
føler, at de har spist kirsebær med de store, 
mens de endnu var små. De er enige om, at 
en del fra begge hold godt kan nå langt i 
deres karriere og at de allerede har mødt 

nogle politisk aktive med høje ambitioner. 
Magnus når dog at tilføje: ”De andre har i 
hvert fald spist kirsebær med en: Mkele 
Lunkunku, og han er stor!”.

5 skarpe til to russere

Poul Nelson eller Nikolaj Wammen?
o IDA. Wammen
o MAGNUS. Wammen
Odin eller krudtugle?
o IDA. Odin
o MAGNUS. Øhh. Odin
Boten Anna eller ”The ketchup song”?
o     IDA. Boten Anna 
o MAGNUS. Las Ketchup - fordi alt  
 svensk burde forbydes 
Hyttetur eller Social Club?
o IDA. Hyttetur
o MAGNUS. Hytte Club
AGF eller Branbrand?
o IDA. AGF
o MAGNUS. AGF
Druk eller faglighed?
o IDA. Faglig druk
o MAGNUS. Faglig druk
Tutor eller ungferieguide?
o IDA. Tutor
o MAGNUS. Hakuna Bas (Swahili: in 
 gen bus)
Bodybowling eller en tur i søen?
o IDA. Hænger det ikke sammen?
o MAGNUS. Søen fordi den er så  
 klam, at ingen andre vil deri
Skumfiduser eller snobrød?
o IDA. Ristede skumfiduser
o MAGNUS. Skumfiduser – men de er  
 spist.
Danske Bank eller DJØF
o IDA. DJØF
o MAGNUS. DJØF

Russerne har tilsyneladende så meget på 
hjerte, at der slet ikke blev plads til fotos - 
undskyld... 
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”Hold 5, hold 5, vi ta’r sejren hjem!”
”Hold 6, så kø’er det for dig!”
Eftermiddagen igennem genlød universitet-
sparken af blandt andet disse mageløse og 
originale kampråb til det legendariske Djøf-
parkløb for årets nye sovjetborgere 
(russere).
Før torsdagen var planlægningen af parklø-
bet det højest prioriterede punkt på den 

politologiske dagsorden. Der blev lagt 
strategi og skaffet ressourcer under kyndig 
vejledning af de erfarne tutorer.
Torsdag kulminerede den zoologiske inte-
gration i afviklingen af det magnifikante 
Djøf-parkløb.
Forventningsfulde førsteårselever fremstor-
mede foran de forkælede flerårsstuderende 
for at fremvise farverige forklædninger fra 
fortællingernes fantasier.
Vi, unge, naive ”grønne” studenter, skulle in-
tegreres i den verden, der bliver vores liv de 
kommende år. Vi blev belært om hierarkiet 
på IFSK. Undervejs skulle der dystes i varier-

Parkløbet:
Køer til middelalderligt gedemarked

ende konkurrencer samt fedte-evner. Der 
blev bygget pyramider af mennesker, bowlet 
med samme og løbet på firmandsski.
Ved hver post blev der i allerhøjeste grad 
fedtet for de til tider utilregnelige tutorer.   
Disse ofringer fra russernes side indebar 
blandt andet 
massage, uddel-
ing af kage samt 
t u t o r - v e n l i g e 
drinks, ko-vælt-
ning og kongek-
roning.
Alle aktiviteter 
med det formål 
at udvælge de tre 
”dygtige” finali-
ster, der skulle 
dyste i ølstafet til 
vands. Efter en 
hård trikamp i 
søen besejrede 
hold 7, hold 4 og 

Af Mark Pedersen og Lise Buchardt
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Den store finale!

8. Undervejs var søen konstant fyldt med 
ædle riddere, væltede køer, fimsede Nik- og 
Jay-kloner, vattede smølfer, berusede pen-
sionister og slik-hungrende DAMP-børn.
Ved den efterfølgende præmieoverrækkelse 
blev den kommende nationalsang (eller i 
hvert fald rus-ugens) ”Boten Anna” blæst ud 
af de af  PF 
o p s t i l l e d e , 
højtalere. Da 
dysterne af 
overstået blev 
mudderbadet 
fra Roskilde 
Festival 04 

gjort til skamme af den enorme og flittigt 
benyttede mudderpøl på bakken ved ”Body-
Bowling”-banen.
Jørgen Poulsen, underviser i idéhistorie, 
forestod præmieoverrækkelsen og vi vil afs-
lutte med hans uforglemmelige ord;
”Det gælder ikke om at vinde, men om at 

huske at læse idéhistorie”. –og det 
er jo en stor trøst for vi, de tabende 
hold.”

”Det gælder ikke om at 
vinde, men om at huske at 
læse idéhistorie”. Og det 
er jo en stor trøst for vi, 
de tabende hold.”
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Oftest handler politologiske og sociologiske 
analyser om hvad der er sket, og indeholder 
ikke anbefalinger eller ønsker til, hvad der skal 
ske. Dette gælder i særdeleshed også i den 
hjemlige debat omkring EU. Dette er dræbende 
for debatten ifølge Dan Jørgensen, EU-parla-
mentariker og tidligere studerende her ved 
IFSK. 
Derfor har han samlet en række essays af frem-
trædende forskere og politiske kommentatorer, 
der alle beskæftiger sig med fremtidens Europa. 
Blandt forfatterne finder vi navne som Ulrich 
Bech, Anthony Giddens, Philippe C. Schmitter, 
Thomas Pedersen, Gorm Rye 
Olsen og en række andre. 
De er alle blev bedt komme 
med deres analyser af EU´s 
udfordringer samt fre-
madrettede løsningsforslag 
på disse udfordringer

Udfordringerne og visionerne
Bogen er inddelt i tre overordnede temaer, 
bundet sammen af kommentarer af Dan Jør-
gensen. 

Det første tema er ”Idéernes EU”, hvor der 
lægges ud med Bech og Giddens ”Opdagelsen 
af det sande Europa: en kosmopolitisk vision”, 
her kritiserer de at sociologer ofte har som en 
(usagt) grundlæggende præmis af samfundet er 
funderet i nationalstaten, denne præmis hænger 
sammen med sociologiens opståen samtidig 
med at nationalstaten stod stærkest. Men denne 
opfattelse er også en hindring for gode analy-
ser af den europæiske identitet. 

I samme tema er der også et essay af Uffe 
Østergård, der diskuterer de geografiske og 
kulturelle grænser for Europa og dermed EU. 
Disse grænser har til alle tider været flydende, 
og derfor er billedet af dem især i forhold til 
Tyrkiet og i særdeleshed Islam ikke så faste, 
som nogle vil fremstille det som om, dette er 
dog ikke ensbetydende med at de er uprob-
lematiske.
Det andet tema er Borgernes EU, hvor debatten 
om en europæisk identitet diskuteres set fra et 

aktørniveau, hvor den en-
kelte borger er i centrum, 
især interessant i denne del, 
er Phillip Schmitters indlæg, 
hvor de forskellige demokra-
timodeller der præger de eu-
ropæiske lande diskuteres i 
forhold til muligheden for en 

europæisk identitet. En europæisk identitet der 
ikke er i modstrid med, men i samspil med en 
national. Det sidste tema ser på EU´s globale 
rolle, især i forhold til USA. 

Boganmeldelse
Eurovisioner 
– Essays om fremtidens Europa

Smagsdommeren anmelder
Af Martin Krog Frederiksen

“Har du brug for nye vita-
miner til EU-debatten efter 
det dobbelte nej, så er her et 
forfriskende bud.”
Lykke Friis, EU-ekspert
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Fungerer idéen?
Idéen med at lade politologer, sociologer og 
politiske kommentatorer komme med deres 
bud på løsninger på samfundsmæssige prob-
lemer er rigtig god, i hvert fald hvis man som 
undertegnede ind imellem savner noget mere 
liv i de analyser af samfundet der dyrkes her på 
stedet. Hvis dette liv så består af velunder-
byggede argumenter af mere klassisk art, bliver 
det samlede billede rigtig godt. Dette lykkedes 
i høj grad i denne bog, og kan derfor anbefales 
alle der kunne tænke sig en EU-debat der ligger 
mellem de (kedelige) og ufarlige analyser og 
den for forenklede debat man desværre ofte 
oplever i medierne. Dan Jørgensen (Red.)

2006 Informations Forlag
244 sider

I det kommende efterårssemestret vil PF, som 
altid, invitere til vores legendariske fester på 
statskundskab. Det vil, som traditionen byder, 
flyde med fadøl, meter-shots og lækre medstu-
derende der vil vride deres kroppe til de pulser-
ende rytmer. 
For at disse sagnagtige baller kan realiseres, 
kræves det, at et dusin af IFSK’s finest quality 
students, har lyst til at give bestyrelsen en hånd 
med at holde kvaliteten af disse traditionsrige 
fester, oppe på det sædvanlige høje niveau. Der 
forefindes nemlig kun 22 hænder i PF’s bestyr-
else, hvilket langt fra er tilstrækkeligt til at få en 
sådan aften til at køre. Derfor har vi brug for 
hjælpere!

Hjælper for en aften
En aften som hjælper vil 
typisk forløbe som følger: 
Hjælpere, som bestyrelse, indfinder sig i forhis-
toriske kl. 17.45, og bruger de næste 2 timer på 
lige så stille at gøre kantinen og forhistorisk 
klar til festen. Herefter kommer mad på bordet 
og vi tyvstarter festen før resten af IFSK’s stud-
erende kommer væltende. 
Under selve festen har man som hjælper som 
regel 2 barvagter, hvor man sammen med sine 
”med-tenders” kan nyde gavn af den frie bar, 
mens man servicerer de tørstende statskund-
skabere. Det skal her understreges at det som 
hjælper er gratis at forsyne sig med øl, shots og 
drinks hele aftenen. 
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Når festen lukker klokken 2, skal oprydningen 
også lige overstås. Dette er ingenlunde den 
mest fornøjelige del af aftenen, men den ca. 
halvanden time plejer at gå ”hurtigt og smerte-
frit”. 
Efter at have kastet os over den natmad der føl-
ger oprydningen, rykker de der lyster endeligt 
til PF’s private gemakker, for at drikke de sidste 
kræfter ud af kroppen…
At være hjælper kan, udover at være godt for 
økonomien sidst på måneden, give mulighed 
for at se PF-festerne fra et andet perspektiv og 
giver herudover også mulighed for at møde en 
masse andre medstuderende, end dem man til 
dagligt render op og ned af. I denne forbindelse 
skal der også nævnes den berygtede ”hjælper-
fest” hvor alle os der har givet en hånd til årets 
Pf-fester, høster frugterne af vores indsats!

Vi er som dette års PF-bestyrelse opmærksom-
me på at der tidligere har været kritik af hjælp-
er-rollen. Nogle hjælpere har følt at de bare er 
”blevet betragtet som et redskab” og at deres 
indsats ikke er blevet værdsat. Vi er meget op-
mærksomme på dette problem og vil gøre alt 
for at forhindre at dette er tilfældet!
Det skal være sjovt at være hjælper, og det so-
ciale skal vægtes højt! Vi prøver derfor at sørge 
for at man i hvert fald kender nogle af dem man 
står i bar med, og at vi i bestyrelsen også en-
gagerer os socialt – vi synes jo også det er fedt 
at lære nye mennesker at kende!! Det er også af 
denne grund at vi fester videre på PF-kontoret 
efter endt oprydning, hvis kræfterne er til det.

Hvordan bliver man hjælper
Det er ganske simpelt. Kom forbi vores kontor 
og skriv dit navn på den seddel der hænger på 
døren. Så vil vi typisk ringe til dig, og snakke 
lidt nærmere om hvordan det hele præcist kom-
mer til at foregå. Er i flere fra et holdt der vil 
være hjælpere, og derfor gerne vil stå i bar 
sammen e. lign, kan dette sagtens lade sig 
gøre!  
Det er også muligt at skrive sig på som hjælper 
på vores hjemmeside – www.polfor.dk - 
hvor det desuden også er muligt at finde datoer 
for kommende arrangementer, billeder fra de 
sidst afholdte fester, samt at komme med brok 
- eller konstruktiv kritik, hvis man er til den 
slags.

Vi ses! 

På vegne af Politologisk Forening

Johanne, Henrik og Ulrik.

Efterårets PF-fester
15. september
29. september
10. november
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Int´R´pol er en forening af studerende ved 
Syddansk Universitet i Odense. Foreningen har 
til formål at skabe et forum, hvor studerende 
kan diskutere international politik. Dette sker 
gennem foredrag, debataftener samt en stor 
årlig konference over et internationalt tema. Vi-
sionerne for Intrpol er at skabe et upolitisk fo-
rum hvor studerende kan diskutere interna-
tional politik og internationale forhold. Dertil 
håber vi at kunne bidrage til et aktivt studie-
miljø. Yderligere at afholde en årlig konference 
og 1-2 arrangementer hvert semester. 
I 2005 arrangerede Int´R´pol konferencen ”Sik-
kerhedspolitik i det 21. århundrede”, med Pro-
fessor Elizabteth Kier og Lektor Lars Erslev An-
dersen som hovedtalere. Konferencen blev en 
stor succes, med over 130 deltagere.
Temaet for dette års konference er ”EU i et in-
ternationalt perspektiv”, hvor professor Helen 
Wallace og MF Svend Auken vil være 
hovedtalerne. Derudover vil der blive arrangeret 
workshops og en paneldebat mellem professor 
Helen Wallace og lektor Christilla Roederer-

Rynning og formanden fra dansk selskab for 
Europaforskning Knud Erik Jørgensen. Konfer-
encen bliver afholdt den 26. oktober 2006.
Som leder af Robert Schumann instituttet i Fi-
renze er professor Hellen Wallace en af de 
største kapaciteter indenfor forskning om EU. 
Det er over 20 år siden hun gæstede Danmark. 
Formålet med konferencens workshops er at 
give dig mulighed for at præsentere dit paper 
og få feedback fra andre. Præsenterer man ikke 
selv et paper, kan man deltage som tilhører. Det 
vil være en fordel, hvis tilhørerne har læst de 
papers, som bliver præsenteret på den pågæl-
dende workshop. På hver workshop vil der være 
et panel med tre eller fire deltagere, som kort 
præsenterer deres papers. Hver præsentation 
vil have en varighed af maksimalt 10 minutter. 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til 
paneldeltagerne og deltage i diskussionen. De 
indsendte papers vil blive lagt ud på konferen-
cens hjemmeside, så alle har mulighed for at 
læse dem inden konferencen.

Int´R´pol

Hvis du vil vide mere om IntRpol og om årets 
konference, tilmeld dig da til konferencen 
eller indsend et paper. Du kan få meget mere 

information på vores hjemmeside:
 www.intrpol.dk. Alle er velkomne!
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De var engang 15, nu kun 11, men de vil så 
gerne være 19! Derfor har Kanden i sin egen-
skab af moderne ungdomsmedie besluttet at 
stille skarpt på Statsrådet, der ved sidste valg 
oplevede et såkaldt fredsvalg. Efterårssemes-
trets numre vil derfor følge 3 medlemmer af 
Statsrådet bl.a. med det formål at gøre Statsrå-
det mere synlige i den IFSK’e dagligdag. Der er 
nemlig tale om et socialt eksperiment, hvor ikke 
blot de politiske op- og nedture, men også de 
personlige sejre og nederlag i en art akademisk 
Robinson Ekspedition vil komme frem i lyset.
Statsrådets rolle på IFSK
Statsrådet, der af mange opfattes som et elevråd 
for de studerende på IFSK, benævnes i mere of-
ficiel jargon som fagråd. Dette indebærer, at 
Statsrådet bruger megen mødetid på at dis-

kutere fag- og studiepolitiske emner. Rådet 
fungerer samtidig som rådgivende organ for 
Studienævnet, hvori de studerende på IFSK er 
repræsenteret ved fire valgte studerende (der i 
øjeblikket er sammenfaldende med 4 Statsråds-
medlemmer). Disse har sammen med fire un-
dervisere direkte indflydelse på pensum, un-
dervisning osv. Statsrådet udfylder en rolle som 
diskussionsforum og bagland for de fire stu-
dentermedlemmer af studienævnet og er derfor 
ganske betydningsfuldt.
I Statsrådet er tre forskellige lister i øjeblikket 
repræsenteret. Disse er StudenterPolitisk Liste 
(SPL), Den Radikale/Liberale Liste (Rad/Lib) og 
Frit Forum (socialdemokratiske studerende). De 
11 besatte pladser er i øjeblikket fordelt, så 
Rad/Lib har 2, Frit Forum har 3, mens SPL sid-
der på de resterende 6 Statsrådstaburetter.
”Sæt i gang!”
Arbejdet i Statsrådet er således i høj grad ved-
kommende for den studerende på IFSK. Des-
værre er der ikke mange, der i det daglige be-
mærker Statsrådets gøren og laden eller måske 
sågar dets blotte eksistens. Vi vil derfor følge 
tre rådsmedlemmer fra hver sin liste gennem 
efterårssemestret, for derved at belyse de stu-
denterpolitiske magtkampe og intriger, som er 
en del af den hverdag, der også finder sted bag 
de gule mure. Med andre ord er der lagt i kak-
kelovnen til en sprængfarlig cocktail af politisk 
spin, der får selv Henrik Qvortrup til at ligne en 
lallende amatør og emner, der er så vedkom-
mende at ens håndflader driver af sved. Hvis 
dette mixes med skarpe, personlige portrætter 
af rådsmedlemmerne, får man netop Kandens 
helt store efterårs-docusoap-satsning: Rådet!

Rådet!
Kandestøberen har i sin jagt på frem-

tidens lysende, politiske missiler lirket 

med døren til Statsrådet. Dette har be-

virket, at Kanden i de næste numre 

meget eksklusivt kan bringe en dybde-

gående, personlig føljeton om tre en-

gagerede studenterpolitikere.

Af Jonas Toxvig og Lasse Laustsen
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Tej Friis Egefjord

>Alder og semester: 
20 år / 5 semester
>Liste: Rad./Lib. – mest liberal
>Medlem i hvilke udvalg: Poli-
tisk koordinationsudvalg (PKU); 
Administrationsudvalget; We-
budvalget
>Tid i Statsrådet: Siden novem-
ber 2004 – Nu i anden periode.
-Målsætning med studenter-
politisk arbejde: Magt og ind-
flydelse samt erfaringer inden-
for politisk og 
forvaltningsmæssigt arbejde.
>Vigtigste politiske resultat i 
Statsrådet: Arbejdet som 
repræsentant i Instituttets Ad-
ministrationsudvalg for at sikre, 
at overgangen fra papir til elek-
troniske materialesamlinger 
ikke stiller de studerende dår-
ligere mht. både økonomi og 
besvær.
>Personligt motto: Beer is not 
the problem – it’s the solution. 
>Civil stand: Single

Peter Løhmann

>Alder og semester: 
23 år / 7. semester
>Liste: Frit Forum
>Medlem i hvilke udvalg: Stu-
dienævnet – Kvote 2 udvalget; 
Det selvsupplerende caterin-
gudvalg
>Tid/perioder i Statsrådet: 
Siden november 2004 – Nu i 
anden periode; Studienævenet 
siden november 2005
>Målsætning med studenter-
politisk arbejde: At kunne gøre 
noget ved det jeg selv brokker 
mig over samt at kunne gøre 
noget ved det andre brokker 
sig over.
>Vigtigste politiske resultat i 
Statsrådet: En ny evaluerings-
ordning der i øjeblikket er 
kommet på dagsordenen; Flere 
holdtimer i kompol og politisk 
idehistorie gennem Frit Forums 
engagement
>Personligt motto: En pessi-
mist bliver aldrig skuffet 
>Civil stand: Single

Jonas Rosendal Elsborg

>Alder og semester: 
24 år / 7. semester
>Liste: SPL – StudenterPolitisk 
Liste
>Medlem i hvilke udvalg: 
StatsRådets ene medlem af 
DJØF StudSamfs repræsent-
antskab. Indvalgt i Studenter-
rådets styrelse for StatsRådet.
>Tid i Statsrådet: Siden no-
vember 2003 – nu i tredje peri-
ode.
>Målsætning med studenter-
politisk arbejde: At få ændret 
de ting, som ikke fungerer helt 
optimalt samt en personlig 
motivation om opbyggelsen af 
et socialt netværk på studiet.
>Vigtigste politiske resultat i 
Statsrådet: At have været med 
til en gennemgribende evaluer-
ing af den forrige studieord-
ning samt deltagelse i det nu-
værende forsøg på at forbedre 
den eksisterende evaluering af 
undervisningen. 
>Personligt motto: Jeg har ikke 
noget motto – som jeg plejer at 
sige…
>Civil stand: Single Kig med i næste nummer af Kanden, 

hvor vi følger udviklingen i Statsrådet
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Bølgerne gik højt rundt omkring i kantinekro-
gene, da PF sidste år valgte at hæve ølpriserne 
for at undgå et truende underskud. Beslutnin-
gen blev gennemtrumfet, men dog med den 
klare formaning om, at et eventuelt overskud 
skulle munde ud i større ambitioner. Ambition-
er i form af større bands, bedre udvalg i baren, 
mere gennemførte temaer osv.  Ifølge PF’s 
kasserer har prisstigningen ikke påvirket øl-
salget, og pengene ruller ind, men hvad får vi 
for dem – hvad blev der af ambitionerne, PF?

Det blev til adskillige harmfulde indlæg i både 
Kanden og i PF’s postkasse, da ublu priser på 
IFSK nåede nye højder et år tilbage. General-
forsamlingen 2005 havde krævet 
sorte tal for året, så da et sløjt 
forår efterlod et underskud, op-
stod der pludselig panik, og no-
get måtte gøres. Efter lange dis-
kussioner hvor ukvemsord og 
flittigt brugte shots-glas af plas-
tik føg gennem luften, besluttede 
den daværende bestyrelse at 
hæve øl-priserne fra 15,- til 20,- 
danske kroner. Et ramaskrig lød i den IFSK’e 
befolkning, men det fremstod som den rigtige 
beslutning for at redde en årelang recession i 
PF’s offentlige indtægter – børskrakket, den 

Læserbrev
Hvad blev der af ambitionerne, PF?

Af Lars Højholt

bristede IT-boble og den øgede ledighed havde 
endeligt bredt sine ringe ud på IFSK og skabt 
krisetendenser. En økonomisk krise, der tog 
trykker-Flemming og den eksterne censur med 
i købet… 

Så vil vi sgu også ha’ rigtige fisherman-
shots til festerne! 
Da beslutningen var taget var der dog ved-
hæftet en lille fodnote dog med stor betydning. 
Hvis prisstigningen ville føre PF fra truende un-
derskud til bragende overskud, så måtte pen-
gene omreguleres tilbage til de IFSK’s øl-skat-
teydere på anden vis. Dette mantra blev 
gentaget på generalforsamlingen 2006, så nu 

står spørgsmålet således 
klart – hvad er der blevet af 
pengene? Dette skulle have 
været Tennis, Die Herren, 
rigtige fishermenshots (lige 
nu er det billig kopi fra 
kopifabrikant – der skal 
dog i denne forbindelse 
ikke lyde nogen klage fra 
min side, da de nu egent-

ligt smager ganske udmærket. Det var dog et af 
argumenterne fra en alkoholisk feinschmecker 
fra den forgangne PF-bestyrelse), hot-shot 
foredragsholdere, fly-tema hvor man flyver 

Ifølge PF’s kasserer har 
prisstigningen ikke påvir-
ket øl-salget, og pengene 
ruller ind, men hvad får vi 
for dem – hvad blev der 
af ambitionerne, PF?

D E B A T
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med rigtige fly ned til Socialen i stedet for bus, 
osv. ”Det kan være svært at overskue den øko-
nomiske fremgang”, lyder klagesangen fra PF’s 
økonomiske vismand, Jakob Stjernholm og ud-
stiller dermed en gedigen mangelvare i PF – 
nemlig statistisk materiale over økonomien, der 
giver bedre muligheder for fornuftig budget-
planlægning. Økonomisk prodigy i PF, Jakob 2, 
erkender dog, at der ikke er sket nogen æn-
dring i mængden af solgte øl, og det har fået 
Kandens kritiske journalister på krigsstien, for 
almen logisk sans siger, at det må give en be-
tydelig ekstra sum penge i kassen.

Vi vil ha’ mere eller mindre
De penge må nu enten tilfalde forbrugeren (dig, 
der sidder og læser dette blad) på den ene eller 
anden måde. Hvad enten det er prisfald i 
medlemskab eller som foreslået en stigning i 
ambitionerne, så må der ske noget, for PF er 
ikke en virksomhed, der skal generere over-
skud. Måske er det en klagesang for tidligt på 
den, hvis store planer er i svøb, og det håber 
jeg. Måske er det først næste år, man ønsker at 
formidle de øgede indtægter, og det er såmænd 
også ok. Lad dette blot være en reminder om 
generalforsamlingens og den samlede IFSK’e 
befolknings ønsker - lad det være en opsang. 
Øgede offentlige udgifter i PF skaber næppe 
overophedning af økonomien, så det bør I ikke 
frygte. Ganske simpelt: Hvis vi skal gi’ mere, så 
vil vi sgu ha’ noget for pengene… 

SV a r  p å  t I l t a l e  f r a  p f

Ingen kvaler pf betaler!
Først og fremmest ligger det os utroligt meget 
på hjertet, at sikre os, at PF’s medlemmer er 
bevidste om, at denne bestyrelse sætter en stor 
ære i kun at servere den bedste og ægte ”fisk” 
til vores fester, da vi jo ved, at det falder en 
ægte PF’er let at spore selv den mindste afvi-
gelse fra det originale produkt…

Grundet udsigten til faretruende røde tal på 
bundlinien, så sidste års PF-bestyrelsen sig 
nødsaget til at hæve prisen på det øl der flyder 
fra PF-festernes haner. Derfor står PF nu øko-
nomisk set på fast grund og befinder sig tilmed 
i en situation, hvor vi har udsigt til et overskud. 
Da PF som forening arbejder til gavn for dens 
medlemmer, bør et eventuelt kommende over-

skud blive omsat til initiati-ver og aktiviteter, 
der kommer den brede medlemsskare til gode. 
Netop af denne grund vil vi gerne understrege, 
at det er et yderst interessant punkt kandestø-
beren bringer på banen – et punkt der også har 
floreret på mangt et bestyrelsesmøde.

Hvad er der så sket med pengene? 
Det har været en ambition fra den nuværende 
bestyrelses side, at det skal kunne lade sig gøre 
at præsentere fed livemusik til vores fester uden 
at skulle hæve billetpriserne til et niveau som 
nogen kan finde for højt. Derfor ligger billet-
prisen i år fast på 20 kr. for medlemmer upåag-
tet om ”The Rolling Stones”, ”Kina” eller ”So-
phies Shag” kommer og spiller. Og vi mener, at 
de bands vi har præsenteret fuldt ud kan matche 

D E B A T
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den efterspørgsel for fed dansemusik, der 
findes her på instituttet. Især med det faktum in 
mente, at vi ved ikke at vælge de allerdyreste 
bands har råd til live-musik mere end to gange 
om året. 
Vi kan hurtigt nævne, at den fastholdte billet-
pris indtil videre i år har ført ca. 23000 kr. til-
bage i PF-medlemmernes lommer.

Men der er stadigvæk penge i kassen. Nogle af 
dem har vi valgt at bruge på, 
for første gang, at betale et 
honorar til en foredragshold-
er, med henblik på at kunne 
præsentere et ekstra spæn-
dende og aktuelt arrange-
ment. Dette udmønter sig i, at 
vi den 21. september kan 
præsentere en debat om Spin, magt, medier og 
politik med Lotte Hansen, Rasmus Emborg (den 
politiske redaktør på Politiken) og endnu un-
avngiven folketingspolitiker, som det ellers ikke 
vil være muligt at få her til instituttet.
Vi arbejder stadig med flere tiltag til fordel for 
vores medlemmer, men dukker den rigtige idé 

imidlertid ikke op inden årets slutning, vil vi 
ikke forhaste os med uigennemtænkte tiltag - 
og bare bruge penge, for at bruge penge. Det er 
vores tanke at pengene gerne skal bruges på 
nye tiltag og ikke bare formøbles på en fest 
med shots til 5 kr.

Vi er nu i år 1 efter ølpriserne blev sat op, hvilket 
gør det svært at sige præcist, hvor stort et over-
skud prisstigningen vil generere. Vi har prøvet 

at forbedre den økonomiske 
indsigt ved at indføre stren-
gere lagerstyring og hyppigere 
ajourføring af regnskabet, 
hvilket på sigt vil gøre budget-
planlægningen mere præcis 
og mere overskuelig for de 
kommende bestyrelser. I sid-

ste ende vil PF’s økonomi altid være meget på-
virkelig af tilfældigheder, og af denne grund 
arbejder vi ud fra devisen om, at det er bedre at 
bruge penge man har, end penge man tror man 
får. Står vi så for enden af året med et anseeligt 
overskud, er det vores ambition, at disse midler 
skal indgå i en pulje, der øremærkes til fremti-
dige nye tiltag og arrangementer til fordel for 
vores medlemmer. Summa summarum vil PF 
nu, som i de kommende år, skulle vænne sig til 
at tænke i nye baner, hvor det ikke nødvendig-
vis er økonomien, men fantasien der sætter 
grænser. 

De venligste hilsener     

PF-bestyrelsen

Det er vores tanke at pen-
gene gerne skal bruges 
på nye tiltag og ikke bare 
formøbles på en fest med 
shots til 5 kr.
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Studiestart i det nye PB
Indrømmet. Denne studiestart har på mange 
måder været noget ud over det sædvanlige for 
PB. Først og fremmest har det været suverænt 
at kunne rykke ind i et funklende nyt lokale, 
som matcher den vindende litteratur på hyl-
derne. PB er blevet større. Samtidig har det 
selvfølgelig også været en udfordring, at få det 
nye kompendiesalg, det nye kasseapparat plus 
dankort-terminal og de nye t-shirts til at gå op 
i en højere enhed. Det har til tider været lidt 
småkaotisk, men det er efter vores bedste op-
fattelse gået ganske ok – de nye opgaver taget i 
betragtning. Dette skyldes naturligvis også de 
altid tålmodige statskundskabere. I skrivende 
stund har vi i hvert fald ikke oplevet afmægtige 
studerende kaste rundt med møblementet eller 
Lockes klassikere (det kommer antageligt først, 
når de skal til at læse mandens tekster…). At alt 
er løbet rimeligt af stabelen kan i høj grad til-
skrives PB’s hårdtarbejdende aktivister, der 
med rigelige mængder koffein i kroppen har si-
kret alle de unge forskerspirer ny politologisk 
næring. 

Ingen PB uden kaffe
Det var med fornyede kræfter og holdånd, at 
aktivisterne kunne slå dørene op til det nye PB i 
uge 35. Kræfter samlet fra vores egen sommer-
fest, men sandelig også den fælles forenings-
fest på Børglum kollegiet, hvor PB naturligvis 
var rigt repræsenteret. Men hvis de flittige ak-
tivister alligevel ser lidt vilde ud i øjnene, skyl-
des det hverken stress over studiestarten, mis-
sede koncerter ved festugen eller landsholdets 
kvalifikationskampe. Det skyldes en vigtig de-
talje, som endnu ikke er faldet på plads i det 
nye PB: Hvilken kaffe bliver den nye PB-kaffe? 
Da PB er en yderst demokratisk forening, vil af-
stemningen om hvilken kaffe, der skal være den 
nye PB kaffe først blive afgjort ved næste aktiv-
istmøde. De interesserede kan endnu se af-
stemningssedlen på opslagstavlen inde i bog-
formidlingen. Selvom det kun er aktivister, der 
kan stemme, vil de næsten altid være modtage-
lige overfor floromvundne lovprisninger af lige 
netop jeres yndlingskaffes fortræffeligheder. 
Indtil den nye PB kaffe kan serveres i dertil in-
drettede papkrus i det nye PB, kan man deltage 
i månedens bogorm konkurrencen og vinde en 
pose af det gamle PB’s kaffe: Ali. 
PB – Så ved du semesterhylden vender mod 
mokka
Morten Hjortskov

Denne gang vil vi gerne høre hvor nedenstående citat stammer fra:
”The dangerous clashes of the future are likely to arise from the interaction of western arrogance, Is-
lamic intolerance, and Sinic assertiveness”
Som sidst er der en gang klassisk Ali kaffe på højkant, og svaret kan indleveres i boksen i PB eller på 
vores mail: PB@ps.au.dk

PB
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Der er kommet en ny karakterskala, 7-trinsska-
laen, og den rammer os alle fra næste år. Gym-
nasieeleverne er allerede i år begyndt at få -3, 
00, 02, 4, 7, 10 eller 12-taller. Selvom vi først 
fra næste år vil blive bedømt efter 7-trinsska-
laen, kan du allerede nu godt begynde at 
forberede dig på en karakterjustering. Alle dine 
tidligere karakterer vil nemlig blive omregnet. 
Så har du for eksempel fået 8 for tre ugers hårdt 
arbejde i et indelukket lille kollegieværelse med 
mørklægningsgardiner, hvor du regnede 
metode- og statistikopgaver, er her en glædelig 
overraskelse: Dit 8-tal vil tælle for lige så meget 
som et 9-tal, da begge bliver omregnet til mid-
delkarakteren 7 på den nye skala.

Karakterkommission og 
karaktersystemer
I regeringsudspillet fra januar 2004 “Moderni-
sering af prøver, eksamener og karakterer” 
fastslog regeringen, at der var behov for at un-
dersøge behovet for en ny karakterskala. Derfor 
blev en karakterkommission nedsat med vores 
universitets prorektor Katherine Richardson 
som formand. De to vigtigste årsager til kom-
missionen var dels, at regeringen ikke mente, 
skalaen blev brugt ens i alle fag, og dels be-
hovet for at kunne overfører karakterer interna-
tionalt. Det er især 13-skalaens undtagelses-
karakter, 13-tallet, der volder problemer i 
forhold til udlandet.

Efter næsten et års arbejde konkluderede kom-
missionen da også, at der var behov for en ny 
skala. Kommissionen var blevet bedt om at se 
på ECTS-skalaen (A,B,C,D,E,Fx,F), og den nye 
skala indeholder da netop også 7 trin, heraf 2 
dumpekarakterer. 
Kommissionen havde fastsat fem krav til den 
nye skala: Den skulle være international anven-
delig, bruges i hele uddannelsessystemet, ud-
trykke graden af målopfyldelse, være trinind-
deling og endelig skulle det være muligt at 
beregne gennemsnit.

International anvendelig?
Der er næsten lige så mange karaktersystemer, 
som der er lande. I de svenske enhedsskoler er 
der fire trin, således at ingen udmærker sig. I 
Frankrig, Portugal og Grækenland går skalaerne 
fra 0-20. I Finland, Holland, Spanien, Island og 
Italien går skalaerne til 10, men begynder ved 
hhv. 4, 1, 1, 0 og 0. Norge er mig bekendt det 
eneste land, der har en 7-trinsskala, den 
spænder fra 0-6.
Bogstaverne i ECTS-skalaen minder om de 
amerikanske A, B, C, D og F, men igen er det 
ikke helt det samme. Så når der tales om en 
international anvendelig karakterskala, er det 
så som så. Men lidt bedre bliver det dog da 13-
tallet slettes. Hermed bliver et krav om fx 80 % 
af topkarakteren mere sammenligneligt. Man 
kan også håbe andre lande vil gå over til et sys-
tem, der minder om ECTS-skalaen. Det overve-
jer Norge, Sverige og Italien i øjeblikket.
Sådan blev 7-trinsskalaen lavet
Da man i Danmark bruger karaktergennemsnit 
til at søge ind på de videregående uddannelser, 
var det et krav fra kommissionen at karakter-
erne, også have en numerisk værdi. Tallene blev 
tryllet frem ved at tage 100 og dele med 5 
beståkarakterer, mens 100 stadig var topkara-

Dit 8-tal tæller for et 9-tal
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Bliver du også ramt af den nye 
karakterskala?

Af Klaus Bach
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kter og 0 laveste beståkarakter. Divideres de tal 
efterfølgende med 10 og afrundes fremkommer 
en skala med 10, 8, 5, 2, 0. De to dumpekarak-
terer fundet ved at spejle skalaen ved 0! Dvs. de 
blev hhv. -2 og -5. 
Men da for mange karakterer ville minde om 
karakterer i 13-skalaen, og kommissionen ikke 
fandt at nul var en logisk beståkarakter, blev 

alle hævet med 2. Hævede man i stedet karak-
tererne med 5 ville alle karaktererne med und-
tagelse af 15 være identisk med 13-skalaen. 
Den endelige skala har dermed værdierne -3, 
00, 02, 4, 7, 10 og 12. Syv er middelkarak-
teren.
Da karaktersystemet er en bekendtgørelse og 
ikke en lov, har cand.scient.pol. Bertel Haarder 
fra Aarhus Universitet egenhændigt bekendtg-
jort det nye karaktersystem.
De sproglige førsteårselever, der ikke har haft 
matematik, behøver ikke være bekymret. Det er 
muligt at tage et gennemsnit, selvom der er 
negative tal iblandt.

Indførelsen af 7-trinsskalaen
Pr. 1. august 2007 tages 7-trinsskalaen i brug 
overalt. Dog er gymnasieeleverne som nævnt 
allerede begyndt. 7-trinsskalaen virker også 
med tilbagevirkende kraft, forstået på den måde 
at når din lillebror vender tilbage fra sin livs-
bekræftende dannelsesrejse gennem Indiens 
jungle, og efter 1. august 2007 søger ind på 
drømmestudiet, vil hans karakterer enkeltvis 

blive omskrevet. Det er altså ikke bare gennem-
snittet der omregnes. Ligeledes vil dine karak-
terer fra i tidligere år og dette år blive omskre-
vet. Tidligere bedømmelser efter 13-skalaen vil 
dog stå på karakterarket, skønt de ikke vil ind-
gå i beregningen af gennemsnittet. Ved siden af 
7-trinsskalakarakteren vil ECTS-skalaens kara-
kterbogstav stå.

Konsekvenser
Disse justeringer betyder for eksempel at 
gennemsnittet efter sommerens metodeeksa-
men falder fra 8,14 på 13-skallaen til 6,36 på 
7-trinsskalaen (N=235). Med andre ord et fald 
fra meget lidt over middel til væsentligt under 
middel.

En relativt relativ skala 
Den nye skala er tænkt som en relativ skala. Det 
er ECTS-skalaen nemlig. Her får de 10 procent 
bedste blandt de beståede A. Herefter følger 25 
% som får B, 30 % som får C, 25 % som får D og 
endelig 10 % som får E. Men den danske udgave 
skal som nævnt udtrykke en grad af målop-
fyldelse. Den er med andre ord absolut. Alli-
gevel anbefaler kommissionen, at prøver, 
eksamener mv. indrettes således, at karakter-
erne fordeler sig som under ECTS-skalaen.

7-trinsskalaen tages i brug fra 1. 
august 2007. Gamle karakterer 
omskrives enkeltvis. 
Se mere på www.uvm.dk

ECTS-skalaen 7-trinsskala 13-Skala Procent målopfyldelse Karakterkommissions forventning

A 12 13, 11 100 De bedste 10 %

B 10 10 82 De følgende 25 %

C 7 9, 8 50 De midterste 30 %

D 4 7 22 De næste 25 %

E 02 6 0 De svageste 10 %

Fx 00 5, 03 - -

F -3 00 - -
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Foredragsrækken Religion og Politik
Så er semestret så småt begyndt, og vi vil derfor 
gerne fra Kritisk Profils side byde de nye stud-
erende velkomne – og til de gamle studerende 
kan vi kun sige velkommen tilbage. Dette se-
mester har vi sammensat en foredragsrække 
om RELIGION og POLITIK, som vil blive skudt i 
gang med Dietrich Jung den 4. oktober. Dato-
erne for de resterende foredrag er endnu ikke 
helt færdigforhandlede, så vi kan i skrivende 
stund ikke fremkomme med et endeligt pro-
gram. Vi kan dog løfte sløret for, at både Lars 
Erslev Andersen (terrorforsker og mellemøstek-
spert fra SDU – og kendt fra tv) og Uffe Østergård 
(Europastudier, DIIS) kommer og holder fore-
drag.

Dietrich Jung er ph.d. i statskundskab fra 
fakultetet for filosofi og socialvidenskab i Ham-
borg, har studeret arabisk sprog i Damaskus i 
Syrien. Dietrich er i dag tilknyttet DIIS, hvor 
hans interessefelt er verdenssamfundet, histo-
risk sociologi, modernisering, væbnet konflikt, 
udvikling samt religion og politik. Hans seneste 
forskning er inden for IP, islam og konflikter i 

mellemøsten samt årsagerne til islamisk radi-
kalisme. Hans seneste publikationer omfatter 
Democratization and Development: New Strat-
egies for the Middle East (arbejdstitel, under 
udgivelse) og Islamic Radicalism and the Global 
Public Sphere (2005).

Hans foredrag har 
titlen Secularism: A 
Key to Turkish Poli-
tics og omhandler 
sekularisering i 
Tyrkiet. Foredraget 
foregår på engelsk.

Har du lyst til at 
deltage i forening-
sarbejdet og heri-
gennem få indfly-
delse på hvilke 
foredrag, som skal 
afholdes – eller blot 
komme med ideer til temaer – så er du velkom-
men til at kontakte os på KP@ps.au.dk og 
møde op til vores ugentlige møder på forenings-
gangen (tidspunkt endnu ikke fastlagt). Vores 
møder foregår hovedsageligt stille og roligt 
med forskelligartede diskussioner, historie-
fortælling – og ofte med en kop kaffe i hånden. 
Det er meget uformelt, og interesserede er altid 
velkomne til at kigge forbi.

Kritisk Profil

Dietrich Jung
M.A. Statskundskab og 

islamiske studier
Ph.D. Statskundskab
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Så er Kandidatforeningen tilbage fra sommer-
ferie, en tiltrængt en efter et overvældende 
forår, hvor foreningens eksistensberettigelse i 
den grad blev bekræftet gennem velbesøgte ar-
rangementer og et konstant stigende antal 
medlemmer (i skrivende stund er der 154 med-
lemmer). Tak til alle jer, der gjorde det muligt at 
komme så godt fra start! 

Sommerferien er ikke kun blevet brugt på afs-
lapning og regndans i august. Noget af tiden er 
også brugt på at stykke et super spændende 
program sammen til det kræsne publikum. 
Allerede nu har vi afholdt en semesterstarts 
cafe på Cafe Ministeriet. Sidst i september tager 
vi til København på en forhåbentlig spændende 
og lærerig studietur – programmet lover i hvert 
fald godt. I oktober har vi SPSS-kursus, kandi-
datforeningsfest og vinsmagning, så hvis du 
som kandidatstuderende ikke allerede er 
medlem er det sandelig på tide.

Kandidatforeningen er nu også kommet med på 
Internet bølgen og har fået egen hjemmeside. 
Her kan du læse alt om vores arrangementer, se 
billeder og læse om foreningen. Find os på 

www.kandidatforeningen.dk  

Vores samlede program for efteråret 2006 kan 
du både finde på hjemmesiden, men du kan 
også hente et trykt eksemplar på og uden for 
kontoret (fællesforeningskontoret i bygn. 1350) 

samt i PB. Husk vores kontortid fredag kl. 13-
14. Kig forbi til en sodavand eller en øl og en 
hyggelig stund.

På gensyn til arrangementerne.

KALENDER

 – nu på World Wide Web

13. september:  
Semesterstartscafé på Ministeriet

21. – 22. september:  
Studietur til København

7. oktober: 
SPSS-kursus

7. oktober:  
Kandidatforeningsfest

26. oktober: 
Vinsmagning

2. november: 
Ph.d.-foredragsaften

10. november: 
Fællesspisning før PF-fest

15. november: 
Retorikforedrag

Af Peter D. Sønderskov,  formand
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gelsens karakter og barrierer.
Jeppesen, Mette Bach, Ny Løn og arbejdsmotivation - En meta-analyse af Ny Løns konsekvenser for 
arbejdsmotivationen i den offentlige sektor.
Jespersen, Peter Bohn i samarbejde med Kristian Eeg Smidt og Søren Bork Hansen, Stress og markar-
bejderadfærd - En stressteoretisk analyse af markarbejderadfærden blandt danske skolelærere.
Joensen, Jimmi, Risikovillighed for fællesskabets bedste? - om at være foregangsland på klimaområ-
det. En analyse af den danske reduktionsforpligtelse i EU’s interne byrdefordelingsaftale anno 1997 
med basis i public choice teori.
Juelsgaard, Kim, Republikansk udenrigspolitik under unipolaritet.
Kingbo, Jenny, Intern kontraktstyring i den offentlige sektor - en analyse af kontraktrelationen mellem 
Socialministeriet og Den Sociale Sikringsstyrelse.
Kirkeby, Trine, Social kapital - løsningen på det kollektive handlingsdilemma, som eksisterer i forbin-
delse med arbejdsmarkedsintegrationen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark.
Knudsen, Anders, EU’s demokrati-assistance i det nye årtusinde. Casestudie af EU’s demokrati-as-
sistance i Indonesien.
Knudsen, Rikke Skovbølling, Et komparativt casestudie af KL’s evne til at definere og forfølge en 
fælleskommunal position på trods af væsentligt modsatrettede interesser blandt medlemskommu-
nerne.
Kristensen, Heidi Juel, AF-regioners brug af andre aktører i opgavevaretagelsen på beskæftigelsesom-
rådet.
Kristiansen, Louise Thusgård i samarbejde med Maja Alsén Rasmussen, Medarbejderes præferencer, 
arbejdstilfredshed og arbejdsmotivation.
Lindblom, Rasmus Larsen, Valgteknisk ingeniørkunst eller lappeløsninger? Design af valgsystemer i 
etnisk delte samfund: Proportionel repræsentation af minoriteter gennem ikke-proportionelle ele-
menter.
Lund, Anne Mette Hjortebjerg, Europaparlamentet som en aktiv medspiller i EU forhandlinger - Hvor-
for og hvordan? En analyse af EU’s forfatningsproces med fokus på mekanismerne bag Europaparla-
mentets indflydelse på dele af Forfatningstraktaten.
Lysemose, Rasmus i samarbejde med Torben Hamborg, Kan Helle Thorning-Schmidt blive statsmin-
ister? En analyse af hvordan store partier i alvorlig vælgermæssig krise kan genvinde regeringsmagten 
- et casestudie af socialdemokraterne.
Madsen, Flemming Ertbølle, Politisk styring af det almene gymnasium - en analyse af de anvendte 
styringsrationaler i gymnasiereformen og deres betydning for reformens målopfyldelse i en kompleks 
organisation.
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Monrad, Tor, En undersøkelse av Det norske Arbeiderpartiets nedgang på 90-tallet og i 2001 - ”en 
teoretisk og empirisk undersøkelse”.
Nielsen, Anne-Kathrine, IT-baserede reformer og effektivitet - Medførte TastSelv Erhverv en effektiv-
itetsgevinst i Told.Skat på momsområdet?
Nielsen, Jacob Pors, EU’s indflydelse på dansk reguleringspolitik - en analyse af liberaliseringsproces-
serne i den danske el- og jernbanesektor.
Nielsen, Malene Møller, Vuggestuerne - ”De Standhaftige”.
Olsen, Allan Peter, Grønland som stat i det internationale system af stater.
Pedersen, Sofie Navntoft, På ministerens og Danmarks vegne - En komparativ analyse af samspillet 
mellem ministre og embedsmænd i den danske EU-beslutningsproces og den danske beslutningspro-
ces.
Petersen, Lisa, Udlænding på dagsordenen - kausalforholdet mellem politikernes og mediernes dag-
sorden på udlændingeområdet.
Prior, Marianne, Stabilitet og forandring - Polens politik over for Nato 1989-1997.
Rasmussen, Maja Alsén i samarbejde med Louise Thusgård Kristiansen, Medarbejderes præferencer, 
arbejdstilfredshed og arbejdsmotivation.
Roslyng-Jensen, Kristine, Korruption i Uganda. En teoreotisk og empirisk analyse af kampen mod kor-
ruption i Uganda med fokus på de to offentlige institutioner IG og URAs manglende succes i denne 
kamp.
Ryge, Stine, No Peace without Justice? En analyse af krigsforbryderdomstolenes betydning for ud-
viklingen af den internationale retsorden.
Sallingboe, Mai Held, NATO efter den kolde krig.
Skaksen, Ana Yde i samarbejde med Kathrine Mulvad Thomsen, Kommunernes administrative struktur 
anno 2007 - Et spørgsmål om interesser og netværk?
Smidt, Kristian Eeg i samarbejde med peter Bohn Jespersen og Søren Bork Hansen, Stress og markar-
bejderadfærd - En stressteoretisk analyse af markarbejderadfærden blandt danske skolelærere.
Staun, Ditte, Canadas rolle som mellemmagt i den planlagte humanitære intervention i Zaire - en 
analyse med udgangspunkt i solidarismen af Canadas manøvrering i det internationale samfund inden 
for rammerne af humanitær intervention vis a vis USA.
Stie, Gry, Den Elektroniske Patient Journal - Implementering og barrierer.
Svensson, Nikolaj Lomholt, International orden og terrorbekæmpelse - Kan det internationale sam-
fund bekæmpe den nye terrorisme gennem FN’s anti-terror komité?
Sørensen, Lasse, Gamle og nye skillelinjer. Klasse, uddannelse og partivalg.
Thomsen, Katrine Mulvad i samarbejde med Ana Yde Skaksen, Kommunernes administrative struktur 
anno 2007 - Et spørgsmål om interesser og netværk?
Toftdahl, Christian, Europæisk identitet - en kvantitativ analyse af mønstre og forklaringsfaktorer.
Vibholt, Helene, Konsekvenser af den udvidede fritvalgsordning for ligheden i patienternes behan-
dlingsadgang.
Voorden, Martin ten, Udlicitering på bløde velfærdsområder i Danmark og Sverige - en diskurs til 
forskel.
Winther, Henrik, Det europæiske strafferetlige samarbejde i et retsstatsperspektiv.
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Simon Calmar Andersen er ansat som adjunkt i statskundskab/metode for perioden 1. oktober 2006 
- 30. september 2009.

Jan Bentzen er ansat som ekstern lektor med henblik på undervisning i Ø-fag for perioden 1. august 
2006 - 31. januar 2007.

Christian Bjørnskov er ansat som ekstern lektor i Økonomi for perioden 1. august 2006 - 31. januar 
2007.

Nina Dadalauri er tildelt et ph.d.-stipendium for perioden 1. oktober 2006 - 30. september 2009.
Thomas Frank er indskrevet som erhvervsph.d.-studerende for perioden 1. september 2006 - 31. 
august 2009.

Arne Gotfredsen er ansat som ekstern lektor med henblik på undervisning i Ø-fag for perioden 1. 
august 2006 - 31. januar 2007.

Darren Halpin er ansat som gæstelektor for perioden 17. juli - 16. september 2006.

Birgit Jensen er ansat som barselsvikar for Tina Aronro for perioden 14. august 2006 - 1. februar 2007 
med et ugentligt timetal på 34.

Carsten Jensen er tildelt et ph.d.-stipendium for perioden 1. august 2006 - 31. juli 2009.

Peter Bjerre Mortensen er ansat som adjunkt i statskundskab med særligt henblik på offentlig forvalt-
ning for perioden 1. august 2006 - 31. juli 2009.

Thomas Olesen er ansat som amanuensis for perioden 1. august 2006 - 31. januar 2007.

Thomas Pedersen er bevilget orlov uden løn for perioden 1. september 2006 - 31. august 2007.

Niels Chr. Sidenius er bevilget orlov uden løn for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007.

Marianne Sandvad Ulriksen er tildelt ph.d.-stipendium for perioden 1. januar 2007 - 31. december 
2009.
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Studenterredaktionen bestående af:
Kl 2 minutter i 12: Ander Ziegler Kusk, og videre med uret: Martin B. Jensen, Allan Birkmose, Sebastian 
Juel Frandsen, Carolina Kamil (Kvart over), Morten Schmidt, Therese Arent Overgaard, Louise Jør-
gensen, Kristian Larsen (Halv), Elisabeth Steiner, Lasse Lautsen, Maren Bach Grønbæk, Sine Worm 
Jensen (kvart i), Sofie Breumlund Bentsen, Sandra Damgaard Hartmeyer og Jonas Toxvig.

Fællesredaktionen bestående af:

Rasmus Brun Pedersen Anne Binderkrantz Birgit Kanstrup Clemens Stubbe Østergaard

Studenterredaktionen

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 Århus C. 
Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00. E-mail: kanden@ps.au.dk eller 
tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk KANDESTØBEREN er tillige tilgængelig på internettet på 
adressen: www.ps.au.dk/kanden         Næste Deadline: Tirsdag d. 3. oktober
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Onsdag den 27/9
Introaften i IBIS 19.00 
– 20.30 hos IBIS, 
Klosterport 4.C, 3. sal, 
8000 Århus C

Onsdag den 27/9
Liberal Dag med Søren 
Gade kl. 16.00 Tvillinge-
auditorium 025, bygn. 
1.324

Torsdag den 21. 9 
Debat med Lotte Hansen og Rasmus Emborg: 
Hvem sætter dagsordenen? Hvem sætter 
dagsordenen i de danske medier? Er det poli-
tikerne eller journalisterne? Dette spørgsmål 
er til debat med Lotte Hansen og Rasmus Em-
borg som deltagere, kom med hvis du vil blive 
klogere (www.polfor.dk)

26. Oktober 
Konference for studerende: 
EU i et internationalt pers-
pektiv
Alle er velkomne både med 
bidrag og som tilhørere. 
Konferencen består af to 
hovedtalere, en række work-
shops der bredt dækker 
emnet samt en afsluttende 
paneldebat. 
Tilmelding og yderligere in-
formation: ipkonference.dk

Webudstilling i anledning af 60-året for 
hovedbygningens indvielse – se de flotte 
billeder på www.au.dk under nyheder.

>> Fredag den 15.9 Rusfest, oplev den I AFTEN, hvis  
 du er heldig at få en billet til the fresh 
 meat-exhibition…

>> Fredag den29/9: Semesterstartsfest

>> Torsdagscafé den 5/10 

DJØF:

>> Torsdag den 14/9: Golf kursus for DJØF’s medlemmer kl 13:00  
 ved Aarhus Aadal Golf Club
>> Torsdag den 21/9: Vinsmagning for DJØF’s i den øverste etage af kantinen (ryger  
 afdelingen) fra kl. 19:30 – 21:30.
>> Tirsdag den 3/10, arrangement on Netværk og Netværkskompetencer forDJØF’s   
 medlemmer øverste etage af kantinen (rygerafdelingen) fra kl. 17:00-20:00
>> Torsdag den 12/10, Studieteknik og gruppedynamik’s  kursus for DJØF’s

 medlemmer i A1 på IFSK fra kl. 18:30 – 21:00.

K A l e N D e r E N
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