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”Giv en ged” står der på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside. For 250 kroner kan man 

hjælpe en fattig familie i Malawi og lægge kortet under juletræet derhjemme. En ged 

koster næsten ingenting i drift, for den er altædende, den giver mælk, kød og skind. 

Med andre ord en perfekt gave, der mindsker fattigdommen. Eller hvad?

Sidste år solgte Folkekirkens Nødhjælp 16.413 geder hvilket langt oversteg de 2.500, som Malawi 

havde efterspurgt. Organisationer som Oxfam i England solgte også rigtig mange geder. Men kri-

tikken begyndte hurtigt at melde sig: ”Geder øger fattigdommen”; ”de æder alt, inklusive naboens 

afgrøder”; ”Geder bidrager til ørkendannelse, og de ødelægger miljøet”. I Uganda interviewede jeg 

en landbrugsøkonom, som mente, at geder hurtigt kan gøre mere skade end gavn, fordi de har 

brug for jævnligt tilsyn af dyrlæger, hvilket de fattige typisk ikke har råd til. Derudover bruger folk 

mere tid til at se efter gederne frem for at passe de vigtige afgrøder.

Andre argumenter går på det med at give etiske julegaver helt generelt: at det er nedgørende og 

paternaliserende overfor u-landene, som har langt mere brug for, at vi som vestlige forbrugere 

efterspørger u-landenes produkter, end at vi giver gaver.  Eller at der er brug for meget mere 

grundlæggende reformer end lappeløsninger.

Så hvad skal man mene? Kan man med god samvittighed gå ned i en af Folkekirkens Nødhjælps 

butikker og købe en ged eller en anden etisk gave? Mit svar må være, at det kan man godt, men 

geder har været sådan et hit, at de måske ikke længere er den bedste idé. Det er rigtigt, at geder 

kan ødelægge miljøet, kræver dyrlæger osv, men NGO’erne tager højde for dette og giver også 

uddannelse, dyrlæge-besøg med mere. Så geden ankommer altså sammen med mere viden, og 

den er allerede vaccineret. Derfor er der nok ikke grund til den store bekymring. Der er bare blevet 

givet (for) mange geder, så måske skulle man tænke i andre baner.

Men hvad med argumenterne mod at give etiske julegaver til u-landene generelt? Det er rigtigt, 

at gaverne ikke vil ændre på de grundlæggende strukturer, men de når dog frem til folk, der kan 

bruge dem, og der er ingen risiko for, at de bliver misbrugt af politiske eliter. Så hvis man går ud 

fra, at gaverne ikke vil ændre det store, men dog nå frem til en person, der virkelig kan bruge den, 

skabe lidt glæde, og ikke mindst skabe lidt mere bevidsthed om fattigdommen i verden generelt, 

så kan man sagtens købe én. Jeg ville i år overveje myggenettene for 250 kroner i Røde Kors –”en 

gave, der stikker lidt dybere”! Eller hvad med 200 kondomer for 150 kroner til modvirkning af 

HIV/AIDS blandt unge, eller en skolebænk (200 kroner) hos Folkekirkens Nødhjælp. 

God fornøjelse og glædeligt julegaveindkøb!

Julehistorie
Anne Mette Kjær
mkjaer@ps.au.dk

Er en ged en god
julegave?
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Valg på universitetet
Universitetsvalg

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 

For andet år i træk har universitetsvalget udspillet sig elektronisk, og Statskundskab 

har atter fået en studerende valgt ind i universitetes bestyrelse. Æbleskiverne har 

ydermere gjort et comeback efter et års fravær samtidig med, at den samlede stem-

meprocent er steget med 1.12 procentpoint. En tilfældighed? Totalt næppe.

Studerende på IFSK kan endnu en gang prale 

af at have fået valgt en medstuderende ind i 

universitetsbestyrelsen. Som det studium på 

universitetet, der besidder den højeste kon-

centration af studenterpolitikere og tidligere 

elevrådsformænd, kan det næppe komme 

som nogen stor overraskelse, men det er 

stadig en bedrift, vi kan være stolte af. Mi-

kael Bomholt, der er IFSK’er på 5. semester 

og formand for Studenterrådet, blev valgt 

sikkert ind i bestyrelsen med 477 personlige 

stemmer sammen med Niels Christian Jølck 

fra ASB.

Aarhus Universitet kan imidlertid stadig ikke 

prale af at have en valgtilslutning, der er be-

dre end i smådiktatoriske afrikanske stater. 

Således blev de to mandater til universitets-

bestyrelsen fordelt på baggrund af blot 15,9% 

af de studerendes stemmer mod sidste års 

stemmeprocent på 14,78. På ASB har en vis 

nedgang i stemmeprocenten været at spore 

gennem lavere deltagelse til valg af fagråd 

samt en markant nedgang i antallet af per-

sonlige stemmer til Niels Christian Jølck, der 

fik 503 personlige stemmer mod 1150 sidste 

år. ASB’s nedgang i stemmeprocent har været 

opvejet af en stigning på det ’gamle univer-

sitet’, hvorfor den samlede stemmeprocent 

er steget marginalt.

Thomas Tranekær fra Frit Forum var 

Statskundskabs anden store kandidat, der 

med 409 personlige stemmer fik  opbak-

ning fra en ikke uanselig del af de stemme-

berettigede. Tranekær var imidlertid stadig 

langt fra en plads i bestyrelsen, idet Bomholt 

og Jølck indgik i forbund, der sikrede dem 

en markant større andel af stemmerne end 

Tranekær.

Den fredelige afdeling

Grundet en logistisk fejl hos Frit Forum, fik 

foreningen ikke tidsmæssigt afleveret en op-

stillingsliste med kandidater til Studienævnet 

og Akademisk Råd. Således blev denne del af 

valget afsluttet uden blodsudgydelser, hvor 

StatsRådet ved fredsvalg fik de fire pladser 

i Studienævnet samt Statskundskabs plads i 

Akademisk Råd. Til Studienævnet blev valgt 

Anna Bager, Sarah Kjærgård Pedersen, Ca-

milla Horslund Søballe og Sine Pejs. Sine Pejs 

bliver desuden medlem af Akademisk Råd.

StatsRådet har ligeledes fået besat alle 

19 pladser på fredelig vis med følgende 

repræsentanter: Therese A. Overgaard, Mi-

kael Bomholt, Katrine Iversen, Kristiane 

Stürup, Sarah Kjærgaard Pedersen, Maria 

Juhler-Larsen, Sidsel Bang Skovgaard, Sine 

Pejs Jensen, Peter Jensen, Didde Riggelsen, 

Kathrine Bagge Salomonsen, Troels Ilsø Mah-

neke, Camilla Horslund, Anna Bager, Morten 

Meyer Jørgensen, Helene Fisker, Line Nissen, 

Andreas Albertsen og Christian Vestergaard.

Æbleskive-effekten

Som en afsluttende kommentar på val-

gresultaterne kan der kort nævnes Studen-

terrådets uddeling af æbleskiver.  Hvorvidt 

æbleskiverne bidrager til at øge Studenter-

rådets stemmeandel, eller blot fungerer som 

et instrument til at hæve den samlede stem-

meprocent, er et klassisk spørgsmål, der ikke 

skal behandles her.

Det er straks mere relevant at belyse finan-

skrisens effekt på selvsamme godbidder. 

Med lange køer af sultende studerende og en 

begrænsning på kun to æbleskiver pr. person 

stod det klart, at vi befinder os i en trængt 

situation. Undertegnede besluttede sig for 

at droppe de lange køer og varmede sine 

egne æbleskiver derhjemme – men huskede 

selvfølgelig at stemme alligevel.

r
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Mikael Bomholt og Thomas Tranekær var IFSK’s største kandidater 

til universitetsvalget. De giver neden for et par korte kommentarer 

til valget.

MIKAEL BOMHOLT

Er du tilfreds med valgresultatet, og tror du, at det var dine valgvideoer, der fik dig 

valgt ind?

Jeg er yderst tilfreds med resultatet, selvom jeg selvfølgelig gerne havde set en højere 

stemmeprocent. Dog er jeg glad for, at procenten gik op på ”det gamle universitet”. 

Jeg hverken tror eller håber, at det er mine valgvideoer, der har fået mig valgt ind, men derimod mine holdninger 

og visioner.

Hvad er dine kommentarer til styrkeforholdet mellem parterne i valget?

Vi har valgt at stille op på hele universitetet, hvilket selvfølgelig kan se voldsomt ud. Men i år har vi ændret antallet 

af spidskandidater fra to til fire. Men vi vil selvfølgelig evaluere på indsatsen og se, om der skal ændres noget til 

næste år.

I hvor høj grad vil du sidde i bestyrelsen som repræsentant for hele AU og i hvor høj grad som IFSK’er?

Jeg repræsenterer selvfølgelig hele AU i bestyrelsen, som jeg ligeledes har gjort i mit virke i Studenterrådet. Men min 

dagligdag er jo på IFSK, så det er den, jeg kan tage udgangspunkt i.

Du siger i én af dine valgvideoer, at du vil sikre moderne undervisningsfaciliteter, som underviserne skal kunne finde 

ud af at bruge – er det ikke lidt af et paradoks?

Haha, nej - jeg tror på, at når underviserne kan sætte sig ind i yderst vanskelige problemstillinger, kan de også lære 

at bruge teknikken.

THOMAS TRANEKÆR

Ærgrer du dig over valgresultatet?

Nej, det gør jeg ikke. Jeg fik opbakning fra rigtig mange studerende og havde næs-

ten lige så mange personlige stemmer som de to valgte kandidater. Frit Forum gik 

også frem i forhold til sidste år, hvilket vi er godt tilfredse med.

Det, der ærgrer mig mest, er den fortsat lave valgdeltagelse – især set i lyset af, at 

der mange stemmer blev gjort langt mere ud af valgkampen end tidligere.

Hvad er dine kommentarer til styrkeforholdet i valget – har du følt dig som en David 

mod Goliath?

Det er klart, at jeg grundet de øvrige parters valgforbund har stået noget svagt i valgkampen, og valgresultatet har 

således været helt som forventet. Men jeg synes, det er gået ret godt alligevel.

Vi vil dog i Frit Forum arbejde for, at reglerne for universitetsvalget bliver ændret, så muligheden for at indgå i store 

forbund bortfalder. Det vil gøre systemet mere demokratisk og gennemskueligt for de studerende. Hertil skal det 

siges, at resultatet af dette valg formentlig ikke ville have været anderledes – Studenterrådet havde nok vundet al-

ligevel, men det ville have været mere gennemskueligt.

Fortryder du, at du ikke er blevet set på YouTube iført stramt løbetøj, prustende gennem Universitetsparken? Er det 

bare ikke socialdemokratisk nok at motionere?

Haha, nej – jeg synes, det var nok at blive portrætteret stående på en øde vej, hvor jeg sparker ud i luften.

Interview:  Universitetsvalg
Steffen Juul Krahn

20061730@ps.au.dk 
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk
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Udfordringsstafetten

Kære Thomas,

Du har netop udgivet en bog på Aarhus Uni-

versitetsforlag med titlen, When culture be-

comes Politics: European identity in perspec-

tive. Bogen spænder teoretisk over flere af 

statskundskabens discipliner og rækker ind 

i humaniora-discipliner som historie og lit-

teraturhistorie, hvilket er spændende men jo 

også meget ambitiøst. Du lancerer i bogen 

bl.a. en række nye begreber og opridser i 

virkeligheden konturen af et nyt paradigme 

under overskriften ”liberal culturalism” og 

”integrism”. Litteraturen på dette område er 

jo, som du ved, meget omfattende, og det får 

mig til at stille det lidt polemiske spørgsmål, 

om ikke vi har begreber og teorier nok, og 

hvad det er, du mener, du bidrager med? Din 

bog søger også  at besvare spørgsmålet, om 

der findes en fælles europæisk identitet eller 

”Europeanness”. Men er det negative svar 

ikke givet på forhånd efter EU´s udvidelse til 

27 medlemslande?

Med venlig hilsen

Morten Valbjørn

I årets sidste udgave af udfordringsstafetten stiller Morten Valbjørn spørgsmål til 

Thomas Pedersen. Morten spørger ind til idéen om en mulig europæisk identitet og 

konsekvenserne af EU’s østudvidelse.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Morten,

Tak for de gode spørgsmål, som vidner om 

din belæsthed inden for dette felt; jeg er 

glad for, at du ikke driver polemikken ud i 

det, man med et udtryk lånt fra Claude Le-

vi-Strauss kan kalde la pensée sauvage.  Du 

har ret i, at identitet og kultur og herunder 

spørgsmålet om en europæisk identitet er et 

område, hvor litteraturen - ikke mindst den 

teoretiske - er meget omfattende.  Som det 

fremgår af bogen, er megen af den teoretiske 

diskussion på området efter min mening en-

ten repetitiv eller uden evne til at forklare 

centrale empiriske fænomener. Min bog har 

således til dels karakter af teoretisk  ”opryd-

ningsarbejde”, idet jeg f.eks. søger at vise be-

grænsningerne ved såvel den socialkonstruk-

tivistiske og post-modernistiske tilgang som  

rational choice og beslægtede tilgange.

 

Jeg mener også, det er vigtigt at slå fast, at 

forskeren ikke bør vige tilbage for at give 

sig i kast med store og komplekse problem-

stillinger eller forsøge at bidrage med teore-

tisk nytænkning. Jeg fornemmer en tendens 
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[...] hvis man fokuse-
rer på det aspekt af 
Europeanness, der 
handler om demar-
kation over for om-
verdenen, ja så har 
østudvidelsen været 
en gevinst for union-
en.

i tiden til at lade metodehensyn bestemme 

valget af forskningsemne, hvilket jeg finder 

problematisk.  Forskeren bør udvise teore-

tisk mod til også at lancere nye metaforer, 

begreber og om muligt paradigmer og teor-

ier, også selv om han eller hun måske ikke 

umiddelbart er i stand til at afprøve de frem-

førte påstande. I min aktuelle bog bevæger 

jeg mig ind i nabofag og discipliner som filo-

sofi, historie, litteraturhistorie og mentalitet-

shistorie og til dels også antropologi. Det 

har naturligvis været en udfordring – men en 

spændende udfordring - og er en af grundene 

til, at det med afbrydelser har taget mig 5 år 

at skrive bogen. Jeg mener generelt, der er 

forskningsmæssige gevinster at hente ved at 

søge at overføre begreber og indfaldsvinkler 

fra andre discipliner til ens forskningsmæs-

sige kernedisciplin.

Bogens hovedbidrag er, at den tegner kon-

turen af et nyt paradigme inden for Statskund-

skaben: Det centrale begreb 

er her liberal kulturalisme. 

Den liberale kulturalisme 

(og liberal skal her forstås 

i den amerikanske betydn-

ing, hvor det har en mere 

progressiv klang end i Eu-

ropa) er enig med Samuel 

Huntington i, at det er 

vigtigt at sætte kulturen på 

den internationale politiks 

dagsorden men forskyder 

fokus fra religion til kultur 

og stiller spørgsmålet, om 

ikke det er mere frugtbart 

at kombinere opfattelsen 

af det Politiske Menneske 

som kulturelt og altså ikke 

altid snævert rationelt med en voluntaristisk 

ontologi, dvs. en opfattelse af, at ontologisk 

er individet den centrale enhed. Jeg vender 

mig således både mod holistiske teorier 

med deres betoning af strukturforklaringer 

(herunder, med al respekt, Jørgen Poulsens 

holistiske ny-darwinisme) og mod rational 

choice og andre rationalistiske forståelser 

af det Politiske Menneske. Hermed plæderer 

jeg for anvendelsen af et bredt begreb om 

politisk rationalitet. Nye bøger af amerikan-

ske forskere som Drew Westen og George La-

koff bekræfter mig i dette synspunkt, idet de 

peger på, at følelser spiller en endog meget 

vigtig rolle i politik.  Jamen, vil du måske 

spørge, ender jeg så ikke som postmodern-

ist? Nej, det gør jeg ikke, fordi mit paradigme 

er funderet i en integristisk opfattelse af, at 

mennesket evner at skabe sammenhæng i sin 

tilværelse (integrisme i min filosofiske for-

stand er knyttet til ordet ”integritet”), og at 

kultur ikke bare er valg – men at valg også er 

kultur i den forstand, at mennesket har visse 

universelle behov, bekymringer og evner – 

f.eks. evnen til at værdsætte god kunst. Der 

er med andre ord visse fælles standarder. 

Derfor er det også i mit perspektiv muligt 

for en venstreorienteret at være kulturbeva-

rende.

I denne teoriskabende bestræbelse står jeg 

på skuldrene af – og arbejder videre på – tæn-

kere som Sartre, Bergson, Mill, Madame de 

Stael, Karl Renner og Schil-

ler. Hos Schiller finder man 

f.eks. interessante forsøg 

på at bygge bro mellem 

æstetik og politik. Jeg har 

også fundet interessante 

åndsfæller i Rusland, bl.a. 

hos filosoffen Berdyaev.

En liberal kulturalistisk 

tilgang fører til, at vægten i 

diskussionen af europæisk 

identitet og kultur fors-

kydes fra etnicitet, tra-

ditioner og vaner til per-

sonlige valg, forbilleder, 

erfaringer og oplevelser.  

I det lys fremstår Europe-

anness som et fænomen, der nok så meget 

har at gøre med historie, fælles forbilleder 

og fælles, æstetiske oplevelser, som det 

har at gøre med institutioner og sædvaner. 

Ligesom nationalitet må opfattes som et per-

sonligt valg på linje med en religiøs konfes-

sion, giver det også bedst mening at opfatte 

europæisk identitet som summen af mange 

personlige valg. Af den voluntaristiske og 

eksistentialistiske præmis følger, at iden-

titet ligesom legitimitet godt kan trække på 
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Findes der en europæisk identitet?

flere forskellige kilder. Eu-

ropæisk identitet synes 

altså at være sammensat og 

har, vil jeg påstå, en stærk 

kulturel dimension, som 

imidlertid ikke er særlig 

godt belyst empirisk. Be-

mærk at et kulturelt i betyd-

ningen æstetisk fællesskab 

er åbent – en inder kan 

udmærket sidde i sit hjem 

i Calcutta og føle en forbun-

dethed med europæisk kul-

tur eller forsøge sig med en 

samtænkning af indisk og 

europæisk æstetik.

Hvis jeg har ret i, at inspirationen bag det 

europæiske projekt til syvende og sidst ikke 

så meget er økonomisk men politisk og især 

kulturelt, kan dette hjælpe os til at forstå, at 

EU har vist sig i stand til at overvinde meget 

alvorlige og tilbagevendende kriser, og at 

projektet synes ret upåvirket af de evidente 

effektivitetsproblemer.  Det er tankevæk-

kende, at mens den europæiske befolkning 

mest forbinder en europæisk fællesskabs-

følelse eller Europeanness med evnen til 

at løse presserende, materielle problemer, 

så forbinder eliten, som stadigvæk spiller 

en uforholdsmæssig stor rolle i europæisk 

politik, i højere grad Europeanness med en 

bestemt livsform, en bestemt måde at an-

skue verden på. Den forhenværende tyske 

kansler Schröder taler således om ”Europas 

sjæl” og Angela Merkel bruger udtrykket ”den 

europæiske livsform”. De understøttes heri af 

en fremvoksende europæisk offentlighed be-

folket af intellektuelle. Den europæiske elite 

synes samtidig at tillægge historien mindre 

vægt som kilde til fælles identitet end kultur-

arven. I stedet for at tale om historie vil man 

hellere tale om fremtiden – ”Europas fælles 

skæbne”.

I mangel af gode undersøgelser af europæiske 

borgeres syn på europæisk kulturs betydning 

for følelsen af fælles identitet kan man, som 

jeg har valgt at gøre, gribe til komparative 

analyser, og komparationen af europæisk og 

ikke-europæisk kultur åbner ens øjne for, at 

der faktisk findes noget særegent – og i vid 

udstrækning prisværdigt - europæisk. Lad mig 

bare nævne to eksempler:  Islams restriktive 

opfattelse af ytringsfrihed og modstanden 

mod især den figurative billedkunst angriber 

kernen i den europæiske ”kulturgrundlov” 

med dens betoning af den kritiske dialog, 

retten til personlig eftertanke og retten til at 

være i tvivl og om nødvendigt ombestemme 

sig. Og sammenblandingen af politik og re-

ligion, som vi oplever den i Islam, hæmmer 

ikke bare den demokratiske samtale men 

også den frie kunst. En komparation med ki-

nesisk og japansk kultur, mit andet eksem-

pel, skærper tilsvarende ens opmærksomhed 

over for individets centrale placering i vest-

lig og europæisk kultur. Således findes der 

ikke noget ord for individualitet på kinesisk, 

hvorimod Europa har udviklet en meget rig 

individualisme funderet i en fusion mellem 

romantik og rationalitet.

Du er, fornemmer jeg, også optaget af EU´s 

østudvidelse og dens konsekvenser. Det er 

klart, at på det værdimæssige plan har østud-

videlsen gjort Europa mere heterogent, men 

samtidig skal man ikke overse, at hvis man 

fokuserer på det aspekt af Europeanness, 

der handler om demarkation over for om-

verdenen, ja så har østudvidelsen været en 

gevinst for unionen. Støtten til en fælles fors-

varspolitik er voksende. Politik i Central- og 

Østeuropa har desuden generelt en stærkere 

åndelig-kulturel dimension end politik i Ves-

teuropa. EU´s  østudvidelse har ført til, at det 

organiserede Europa er begyndt at genopd-

age de positive træk ved den europæiske 

erfaring, som har stået i skyggen af Holo-

caust, og østudvidelsen har således nok også 

bidraget til at gengive Europa en politisk 

selvtillid, som det var ved at miste.



POLITIK
OG HUMOR

Læs Kandens tema om humorens rolle 
i den politiske virkelighed!

Husk at hvert et grin er en stemme på 
kommunisterne!



Kandestøberen

10

Politik og humor

Tema: Politik og humor
Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

Vi elsker at grine ad politik, men kommer man først inden for murene på Christians-

borg, er der langt mellem de satiriske bemærkninger fra vores folkevalgte politikere. 

Dette skyldes ifølge Jens Peter Frølund Thomsen, at politikerne risikerer ikke at blive 

taget seriøst eller at træde nogle folk ganske alvorligt over tæerne, hvis humoren 

bliver misforstået. Samtidig skal politikerne dog vogte sig for selv at blive gjort til 

grin, for den offentlige latter kan være dødbringende for selv den mest lovende poli-

tiske karriere.

Det er kun et fåtal af stand-up komikere, som 

ikke har formået at inddrage Muhammed-

krisen i deres shows. Eller en lille bemærk-

ning om en Poul Nyrup med cykelhjelm eller 

om, at tingene ikke er til diskussion. I det hele 

taget er der hård kamp om at karikere poli-

tikerne og de politiske kriser. Ifølge Frølund 

skyldes dette, at vi har brug for humoren til 

at fordøje den gravalvorlige poli-

tiske virkelighed. 

”Verden er alt for alvorlig – vi 

har behov for et pusterum, hvor 

vi kan reflektere over tingene på 

en anden måde,” siger Frølund. 

Humoren hjælper os med at få 

de seriøse problemstillinger på 

distance og får os til at tænke 

anderledes over dem. 

Men på Christiansborg er der ikke meget hu-

mor over den politiske dagligdag – i hvert fald 

ikke som den kommer til udtryk foran de rul-

lende tv-kameraer. Bag de lukkede døre er der 

formentlig masser af humor, mener Frølund, 

men når kameraet er på, og Danmark kigger 

med, bliver ironien og den sarkastiske tone 

lagt på hylden. Dette skyl-des, ifølge Frølund, 

at det kan være farligt 

for politikerne at være 

for humoristiske. 

”Faren ved det er ikke 

at blive taget seriøst, 

og så kan man rende 

rundt derinde som en 

anden cirkusklovn,” si-

ger Frølund. Desuden 

kan politikerne meget 

let risikere at forarge 

mange folk, som ikke 

føler, at deres pro-

blemer bliver taget seriøst. Derfor tager poli-

tikerne hurtigt en alvorlig rolle på sig – ikke 

fordi de ikke har humor, men fordi humorens 

konsekvenser er meget svære at forudsige.

”Der sidder hele tiden ét hundrede menne- 

sker klar til at slagte politikerne,” siger 

Frølund, ”De er udsat for et stort ydre pres, 

som gør det meget krævende at være poli-

“Hvad skal vi med folk, 
der læser statskund-
skab? Det kommer 
der bare sådan nogle 
som Svend Auken 
ud af. – Mogens Glis-
trup.

Poul Nyrup 

huskes næsten 

lige så godt for 

sin (lidt for lille) 

cykelhjelm som 

for sin politik 
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tiker. Det kræver derfor et kæmpe psykolo-

gisk overskud samtidig at skulle stå og være 

humoristisk.”

Men humor kan være en stor fordel for en 

politiker. Diskret humor tar’ kegler, men-

er Frølund, fordi det vækker sympati. Det 

udtrykker personlighed og en form for folke-

lighed, som folk godt kan lide. Både Villy 

Søvndal og Pia Kjærsgaard, formår, ifølge 

Frølund, at bruge denne form for diskret hu-

mor. Han mener i øvrigt, at det er et generelt 

mønster, at jo længere ude på de politiske 

fløje man kommer, jo of-

tere finder man politikere, 

der bruger humoren. Det 

bedste eksempel på dette, 

er ifølge Frølund, helt klart 

Glistrup, som virkelig kunne 

være utrolig humoristisk, og 

blandt andet hæv-dede, at 

første skridt mod afskaffels-

en af bureaukratiet ville være anskaffelsen af 

mere ubekvemme kontorstole. 

Men politikerne skal samtidig passe på ikke 

selv at blive gjort til genstand for folks latter 

og dermed blive latterliggjort. Frølund mener 

nemlig også, at humoren har en slags evolu-

tionskorrigerende effekt: Vi griner ad andre, 

når der er noget, vi synes er latterligt – no-

get, som ikke er i orden, og som der derfor 

gerne skal rettes op på. Et eksempel på dette 

er Poul Nyrup.

“Man har et stand-
punkt til man ta’r et 
nyt. – Jens Otto Krag.

”Nyrups adfærd var på mange måder lidt 

kejtet, og det blev der grint af, fordi vi nok 

følte, at sådan skulle vores statsminister ikke 

være,” siger Frølund. Man skal altså leve op 

til tidens krav – ellers går humoren ind og 

korrigerer: Enten fordi folk ændrer adfærd – 

eller i hvert fald forsøger på det – hvis de bliv-

er udsat for for meget latterliggørelse, eller 

i politik ved at vi ved næste valg vælger en 

statsminister med nogle andre karaktertræk. 

Ifølge Frølund er ministre og specielt 

statsministre typisk meget seriøse, men 

nogle humoristiske kom-

mentarer er der dog 

sluppet ud ind i mellem. 

“Ideologi er noget bras”, 

lød det fra Schlüter, mens 

Uffe Ellemann ytrede at “If 

you can’t join them, beat 

them.” Sådanne kommen-

tarer kunne der dog godt 

komme flere af, mener Frølund, der ef-terl-

yser lidt mere humor i den politiske debat: 

”De måtte godt være lidt mere humoristiske. 

Vi kunne godt bruge lidt flere Glistruptyper. 

Maks to,” lyder det således fra Frølund, og 

så kan vi ellers kun vente og se om Morten 

Messerschmidt og Helle Thorning i fremtiden 

vil hive lidt flere jokes frem fra ærmet. 

Et godt grin kan være et tiltrængt pusterum i en ellers seriøs hverdag
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Fra sit vandtårn i Malling sad den tidligere alkoholiker og så til, mens hans utopiske 

projekt om folketingsmandat blev voldsom virkelighed. En naturlig udgang på én af 

de mest vanvittige valgkampe i dansk historie. I løfterne om medvind på cykelstierne 

og Nutella i feltrationerne lå et ønske om at bringe politikken ned på jorden til dem, 

som skulle leve med den og samtidig gøre op med forestillingen om kræmmerpolitik 

og overbud.

Flere hvaler i Randers Fjord!

Hvor meget af den humor, du brugte, var 

tilsigtet, og hvor meget var et resultat af en 

sjov aften?

Jamen, som grund-

regel gik vi ud fra, 

at vi bare skulle 

have det sjovt! Vi 

var et par velfærds-

kiks - intet ondt 

kunne hænde os.  

Da jeg kom ind, 

var det første jeg 

skulle gøre at stille 

op ved statsminis-

teren og afskedige 

Ole Stavad!

 

Det er jo sjældent, 

at politikere i dag 

er frivilligt mor-

somme. Burde de 

politikere, vi har 

i dag, lære noget 

af dig og være 

en smule mindre 

selvhøjtidelige? 

Den gang troede 

jeg, at hele systemet  

ville blive lavet om, når jeg kunne komme 

ind med alt det sludder og vrøvl - men det 

kan man jo ikke! Man bliver nødt til at være 

selvhøjtidelig og holde fast. Det er jo kampen 

om magten! Og den er absolut ikke hyggelig. 

Du kan jo ikke være grov i kæften over for 

én og sige din ærlige mening, som du ville 

have gjort herude i virkeligheden, for du skal 

Tema: Interview

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk

bruge dennes stemme fjorten dage efter!

  

Bagefter, føler du så, at du har gjort en for-

skel? At der er kommet 

fokus på, at det meste 

politikere siger, er fis i 

en hornlygte?

Nej, der er ikke sket 

en skid! Hvis du bare 

lover det rigtige - altså 

Kim Larsen kunne i 

princippet blive vores 

næste statsminister, 

fordi folk kan lide hans 

sange!  Det er jo stadig 

problematisk. Det var 

jo det, jeg gjorde op-

mærksom på ved bare 

at love fis og ballade! 

Men det skal siges, at 

jeg endte med at blive 

respekteret for det. 

 

Men det gjorde du vel, 

fordi de andre politik-

ere godt kunne mærke, 

hvor skoen trykkede? 

De er nødt til at reagere 

på stemningen, men det er jo det lange seje 

træk, der gælder! Efterhånden så er det jo de 

der stemningsrapporter, der dikterer poli-

tikken - det duer ikke! Den der midlertidige 

folkestemning bliver døden for systemet. Se 

bare omkring alt det der med terror. Det har 

jo altid været forbudt for civilbefolkningen at 

sprænge dynamit af!

The one and only - Jacob Haugaard

Interview med Jacob Haugaard
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Men synes du stadig, at der er et behov for, 

at politikerne bliver mere realistiske med 

deres løfter? 

Anders Fogh har jo mere eller mindre holdt 

hans løfter omkring eks. skattestoppet. Det 

er måske et udtryk for, at befolkningen er 

blevet trætte af alle de tomme løfter.

  

 

Når jeg sidder og læser din bog, så kan man 

tolke det som vælgernes oprør mod politik-

ernes overbyderi. Men er det ikke rimelig 

elitært? 

Jo, men når du taler om 

dem, der er mange af, så 

kan du ikke undgå at virke 

elitær. Når jeg fortæller min 

historie om den fordrukne, 

vanvittige mand, så kan 

jeg ikke lade være med at 

tænke,  at jeg lyder vildt 

snobbet - som om det er 

noget, alle mennesker kan 

gøre! Det kan alle ikke.

 

Havde det nu været én 

af vores professorer, der 

havde gjort grin med de 

ting, du gjorde, så var han 

blevet hængt ud som den 

ondeste meritokrat.

Jo, men altså min konklusion er, at jeg kom 

ind i bedste Fremskridtsparti-stil. At Folke-

tinget bare er en børnehave og alt det der. 

Men jeg endte jo ud med at indse, at det er et 

svært erhverv. At kæmpe om magten og rent 

faktisk gennemføre ting.

 

Men er der så noget substans i statskundsk-

ab som uddannelse? 

Ja, men hvis man skulle være grov - fra ’92 og 

frem til IT-boblen og indtil nu, så kunne man 

jo have enhver til at passe den butik (læs: Bu-

tikken Danmark). Men når vi så har den slags 

kriser, som vi har nu, så er det, at politikerne 

bliver stillet til ansvar for, om de virkelig kan 

deres fag.

 

Så det du siger er: det skal ikke være 

Statsministerskolen men Embedsmandskolen 

i stedet. Så må vi overlade Folketinget til teat-

erskolen? 

Ja, selvfølgelig. Hvis I skulle friske jeres læs-

ning op, så skulle det være, hvordan man 

(som embedsmand) lærer politikerne at op-

føre sig ordentlig - uanset partifarve! 

 

Alt i alt, mener du så, at underholdning har 

noget at gøre i politik?

Nej, underholdning og politik har ikke noget 

med hinanden at gøre! Jeg kunne egentlig 

have fået mig en politisk karriere, hvis jeg 

ville. Men så kunne jeg ikke sige de ting, der 

passede mig. 

 

Men havde du så respekt 

for dét, Mogens Glistrup 

gjorde? For han optrådte 

også som en provokation, 

men dog med politisk sub-

stans!

Jaaaa, joooo. Jeg var jo selv 

en del af det, jeg kaldte 

“parkering for utilfredse 

vælgere” sammen med 

Enhedslisten og Pia Kjærs-

gaard. Sådan så dem, der 

var utilfredse med samfun-

det, troede, at de havde 

noget at skulle have sagt.

 

Overvejede du nogensinde 

at melde dig ind i eks. 

Fremskridtspartiet?

Nej, overhovedet ikke!

Var du bange for, at du så skulle opføre dig 

seriøst?

Ja, så vidste jeg godt, at det ville være slut 

med at være sjov. Det skulle man ikke være 

der længe for at finde ud af. Når jeg står på en 

scene, kan jeg kalde mig for menneskeæder 

- og folk  de griner bare.

 

Til sidst: Er der nogen, der kunne lave et 

stunt magen til dit i dag?

Nej! .. eller måske.. men på en anden måde.

“Den der midlertidige 
folkestemning bliver 
døden for system-
et. Se bare omkring 
alt det der med ter-
ror. Det har jo altid 
været forbudt for 
civilbefolkningen at 
sprænge dynamit af!
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Watch this drive
Tema: Citater

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

’Bureaucracy expands to meet the needs of the expanding bureaucracy’ bemærkede 

Oscar Wilde. ’Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch’ 

sagde Benjamin Franklin. Central kritik, udtrykt i få ord, husket århundreder senere.

Humor Huskes

Hvis en politiker formår at formulere sig i 

enkelte skarpe vendinger, kan dennes bud-

skaber opnå voldsom gennemslagskraft og 

eventuelt overleve længe efter konteksten 

er glemt. Det er en kunst at udtrykke sig 

så folk husker det, men en 

kunst mange store person-

ligheder har mestret. ’If 

Hitler invaded Hell, I would 

make at least a favourable 

reference to the devil in the 

House of Commons’ sagde 

Winston Churchill i en tale 

efter Tysklands invasion af 

Soviet i 1941, og fik dermed 

udtrykt nødvendigheden af 

at samarbejde med et bru-

talt kommunistisk styre, i en 

enkelt vending. Økonomen 

Thomas Friedman beskrev kommunisme som 

‘ … a great system for making people equally 

poor’. ‘The difference between a republic and 

a people’s republic is a lot like the difference 

between a jacket and a strait jacket’ sagde 

Ronald Reagan om Kina.

Bushisms

Men humor er et tveægget sværd. For hver of-

fentlig person der har udtrykt sig smart, har 

lige så mange fået deres eftermæle skændet 

af uheldige 

formuleringer. 

George W. 

Bush huskes 

i bemærkels-

esværdig grad 

for sine til tider 

uheldige for-

muleringer: ’I think we all agree, the past 

is over’ eller ’I have opinions of my own, 

strong opinions, but I don’t always agree 

with them’, tautologier og selvmodsigels-

er der har indprentet sig offentlighedens 

billede af stakkel George. 

’I think that gay marriage 

should be between a man 

and a woman’ har Arnold 

Schwarzenegger udtalt i 

et tilfælde af mental kort-

slutning. Andre uheldige 

personer er blevet ofre for 

ord givet i meget dårlig 

kontekst: Neville Cham-

berlain huskes næsten 

udelukkende for at have 

udtalt ’I believe it is peace 

in our time’ efter at være 

vendt hjem fra forhandlinger med Hitler i 

1938, mens Poul Schlüter har måttet høre 

meget for sin ’Der er ikke fejet noget ind un-

der gulvtæppet!’ da Tamilsagen blev offent-

ligt kendt.

Humor er en politisk faktor

Humor er et yderst effektivt værktøj for den 

trænede taler, den danner et fortroligheds-

forhold mellem taler og lytter i kraft af et delt 

smil eller grin, og den kan give budskaber 

genfortællingens kraft når lytterne citerer 

hvad de har hørt, til deres venner. Samti-

dig er den en markant faldgrubbe, der kan 

ødelægge en persons omdømme, hvis denne 

fanges i en uheldig udtalelse. Den dygtige 

politiker kan bruge humoren til at fremme 

sin egen sag, den mindre dygtige eller uhel-

dige politikker kan let blive offer for den.

“For hver offentlig per-
son der har udtrykt 
sig smart, har lige 
så mange fået deres 
eftermæle skændet 
af uheldige formu-
leringer.

- Kanden på citatjagt“

“
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Konsulent?
Hvor ofte Har du muligHed for at teste dit fremtidige job?
 Et 8 ugers internship hos McKinsey giver dig en unik mulighed 
for at afprøve jobbet som management konsulent, inden du afslutter dine 
studier. Du kommer til at arbejde i et internationalt miljø med engagerede 
og inspirerende kollegaer, du kommer til at udvikle dig både fagligt og 
personligt, og vi garanterer, at du hver dag lærer noget nyt samtidig med, 
at du har det sjovt.
 Som intern vil du blive en del af et projektteam, der skal løse 
en specifik opgave for en klient. Du vil blive tilknyttet vores kontor i 
København med mulighed for rejseaktivitet i hele Europa. 
 Vores interns mangler minimum et 1 år af deres kandidat- eller Ph.D-
grad, de er initiativrige og har stærke analytiske evner og lederegenskaber. 
Vi har interns hele året og modtager ansøgninger løbende. Hvis du er 
interesseret i et sommer-internship i maj/juni eller august/september, er 
ansøgningsfristen den 30. januar 2009. 
 Som intern er der mulighed for, at du kan komme tilbage til 
McKinsey som Junior Associate, når du har afsluttet dine studier. 
Læs mere om McKinsey, vores internships og hvordan du søger på 
www.mckinsey.dk 
 McKinsey & Company er et internationalt konsulentfirma med 
ca. 9.000 konsulenter fordelt på kontorer i 45 lande. Vi arbejder med 
topledelsen i mange af verdens største og mest spændende virksomheder. 
Vores mission er dels at hjælpe vores klienter med at skabe væsentlige 
og varige forbedringer i deres virksomheder og dels at være et firma, 
der kan tiltrække, udvikle, begejstre, motivere og fastholde enestående 
mennesker.

Det er sjovt at være dygtig.
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Humor mod Aids

Tema: Humor mod Aids
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Magtens Korridorer i dyrekostumer, Don Ø i en Brøndbytrøje, feel-good-parade gen-

nem Københavns gader og røde næser spredt over hele landet i dagene op til den 1. 

april, som er Humor mod Aids-kampagnens mærkedag. Dårlig samvittighed er tilsyn-

eladende ikke længere tilstrækkeligt til at få os til at åbne pengepungen og støtte 

en god sags tjeneste. Det nye virkemiddel i kampen om danskernes støtte-kroner er 

humoren. Men risikerer vi ikke at glemme alvoren bag de røde næser? Og hvordan er 

det lige, humor hjælper verdens 33 millioner hiv-smittede?

”Humor hjælper ikke i sig selv mod aids, men 

når man griner, får man overskud til at for-

holde sig til problemer man ellers ikke kan 

overskue at tage stilling til. 

Det er derfor vi kombinerer 

oplysning om aids med hu-

moristiske indslag”, forklarer 

Bjørg Elvekjær, kampagneled-

er i Humor mod Aids. Hun har 

siden 2004 stået i spidsen for 

kampagnen, som er et samar-

bejde mellem AIDS-Fondet, 

Folkekirkens Nødhjælp og 

IBIS.  Kampagnens formål er 

at sætte den internationale 

aids-katastrofe på den poli-

tiske dagsorden, at oplyse 

den brede offentlighed om situationen og ind-

samle penge til støtte af udvalgte projekter. 

”Humor er sådan set et spil for galleriet, for i 

bund og grund er det et politisk endemål, vi 

sigter efter. Nemlig at få fjernet hiv og aids i 

hele verden”, fortæller Elvekjær om kampag-

nens ikke ligefrem beskedne målsætning.

Humor som redskab

De tre hjælpeorganisa-

tioner bag Humor mod 

Aids kom, sammen med 

forskellige reklamefolk, 

frem til at bruge humor 

som et redskab til at 

skabe opmærksomhed 

om aids. Men da Humor 

mod Aids så dagens lys 

i 2004, var brugen af 

humor stadig på eks-

perimentbasis. ”Humor 

indenfor velgørenheds-

kampagner var en helt ny metode, og vi fik 

meget opmærksomhed, fordi humor i for-

bindelse med aids er kontroversielt”, fortæller 

Elvekjær. Kampagnen er blevet kritiseret for 

at flytte fokus fra indhold til underholdning, 

fordi det er nemt at glemme alvoren bag hu-

moren. Eksempelvis kan der virke langt fra 

oplysning om aids til P3’s sellout sessions, 

hvor kendte i år ”solgte ud” til fordel for 

kampen mod aids. Her kunne man se Flem-

ming Østergaard sluge sin stolte fodboldsjæl 

og iklæde sig en Brøndbytrøje, efter P3’s lyt-

tere havde doneret 75.000 kr. til den gode 

sag. Men hvordan gavner det oplysningen om 

aids? Elvekjær fortæller, at ”som still-billede 

har Don Ø i Brøndbytrøje ikke nogen forbin-

delse til aids-kampagnen. Historien skal ses i 

en sammenhæng. Folk vil spørge: hvorfor tog 

han en Brøndbytrøje på? Og så vil de finde ud 

Vores kære 

statsminister 

er også en del 

af den 

humoristiske 

kampagne 

(foto: Carsten 

Seidel)

Anders Fogh 

- nu med rød 

næse - fik sig 

en cykeltur 

(foto: Carsten 

Seidel)

Trods de risici der er 
forbundet med at bru-
ge humor i en aids-
kampagne, har hu-
mor som redskab til 
at nå folks bevidsthed 
vist sig at virke.



17

2008

af, at historien hænger sammen med aids, og 

at der er noget alvorligt bag det sjove”.

Balancegangen mellem humor og alvor

På Humor mod Aids-kampagnens hjemme-

side findes forskellige former for aidsrelat-

eret underholdning. Spillet ”One Night i Bang-

kok” er nok det mest kontroversielle, fordi 

det på den ene side er virkelig sjovt, men på 

den anden side dybt tragisk. Her gælder det 

om at holde en ung, hiv-smittet prostitueret 

thai-bimbo i live så længe som muligt ved 

at hoppe rundt og fange pengesedler, der 

falder ned fra himlen, og samtidig undgå rø-

vere og europæiske sexturister. Opgaven er 

mildt sagt umulig og missionen er så godt 

som tabt på forhånd. Den stakkels thai-pige 

ender uundgåeligt med at falde om midt på 

gaden iført sin meget stramme, røde kjole og 

overdimensionerede bryster. Og er det ikke 

lige på grænsen til, hvad der er acceptabelt 

at gøre grin med i forbindelse med aids? Det 

mener 43-årige, hiv-smittede Zama-Zulu Si-

monsen. ”Humoren kan risikere at virke stø-

dende. Jeg synes spillet er sjovt, men det er 

lige på grænsen til hvad der er acceptabelt. 

I Thailand må nogle piger jo tjene penge til 

at overleve ved at prostituere sig, fordi de 

ikke har andre muligheder”, forklarer hun og 

tilføjer, at hun dog generelt er meget posi-

tiv overfor kampagnen. Elvekjær er enig i, at 

spillet ligger lige på grænsen. ”Men det er jo 

ikke den hiv-smittede thai-pige, vi gør grin 

med, men den urimelige virkelighed hun er 

fanget i - og når man rører ved noget der gør 

lidt ondt, sætter det sig bedre fast. Derfor er 

spillet med på hjemmesiden”, forklarer hun.

Resultater

Trods de risici der er forbundet med at bruge 

humor i en aids-kampagne, har humor som 

redskab til at nå folks bevidsthed vist sig at 

virke. ”Vi har fået meget omtale og er nået 

ud til store dele af den danske befolkning, 

så kampagnen er i høj grad lykkes” fortæller 

Elvekjær. Desuden har kampagnen nået sine 

indsamlingsmål, som har varieret mellem 

½ til 1,5 million kr. de forskellige år. Det 

lyder umiddelbart ikke af meget sammen-

lignet med de store hjælpeorganisationers 

landsindsamlinger, men Elvekjær fortæller, 

at det er pæne tal kampagnens ressourcer 

og dens overordnede mål taget i betragt-

ning. Det Elvekjær er allermest stolt af, er 

de politiske resultater der er skabt. Siden 

kampagnens start har Danmark vedtaget en 

ny strategi for bekæmpelsen af hiv og aids 

i ulandende og fordoblet beløbet til den in-

ternationale kamp mod hiv og aids. ”Vi kan 

måske ikke tage hele æren for de politiske re-

sultater, men vi mener, at Humor mod Aids’ 

aktive dialog med beslutningstagerne i høj 

grad har medvirket til at fastholde hiv og aids 

som prioritet på dagsordenen”, konkluderer 

Bjørg Elvekjær. Så dermed er humoren og de 

røde næser altså ikke en helt ubetydelig fak-

tor i kampen mod aids.

Faktaboks
Humor mod Aids stikker 

igen næsen frem i dagene 
op til 1. april 2009. Vil du 
være med til at planlægge 

de lokale løjer, eller gå 
med på gaden et par tim-
er og støtte kampen mod 
aids i verden, så skriv til 
info@humormodaids.dk. 

Jan Gintberg holder ”Aids-tale til Nationen” på Christiansborg Slotsplads 1. april 2006 (foto: Mikkel Østergaard)
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Roald Als-effekten
Tema: Satiriske streger

Cathrine Vad Nørmark
20072571@ps.au.dk 

Niels Berg Conradsen
20081164@post.au.dk

I et tema som humor og politik kommer man ufravigeligt ikke uden om Roald Als. 

Folkekær tegner, politisk kommentator og, af nogen, endda hyldet som politisk spå-

mand. En mand med humoren det rette sted. Faktisk så sjov, at også dem, han gør grin 

med, kan lide ham. Manden minder mere om en myte end en egentlig person, og for 

at opklare dette, kontaktede vi Politiken. Til vores store forundring fik vi hurtigt fat i 

Roald Als, og et lille telefoninterview kom i stand. Det viste sig, at der var mere mand 

med en særdeles klar politisk holdning end myte i den anden ende af røret.

Første spørgsmål gik på formen. Hvorfor 

ikke være stand-up komiker eller klumme 

skribent, hvis man skal være sjov? Den kære 

Roald havde dog ikke store 

betænkeligheder over for-

men, da det at tegne sim-

pelthen var det, han var 

bedst til. Ingen filosofiske 

overvejelser om det bed-

ste medie for sine ytring-

er, men han gør slet og ret 

bare det, han er bedst til. 

I modsætning til de politikere der bliver ka-

rikeret. For efter eget udsagn karikerer Roald 

Als Anders Fogh, for at han kan se, hvilken 

dårlig politiker han er. Her er karikaturerne 

nærmest ment som en oplysning til den kære 

Statsminister. Igennem tegningerne burde 

Fogh kunne se, hvor dårlig 

politik han fører, og hvor-

for han bare burde gå af. 

Roald Als oplyser os i hvert 

fald om, at dette motiv er 

bagtanken bag karikatur-

erne af vores hulemand af 

en Statsminister, og at han 

arbejder hårdt, på syvende 

år, for at få Fogh til at indse, hvor elendig 

han er. Selvom bagtankerne er der, og de 

også fremstår tydeligt og også ret indlysende 

i tegningerne, kan det stadig være svært at 

få idéerne. Om det er på grund af sparsom-

me ideer, meldte Roald ikke noget om, men 

han har i hvert fald frabedt sig censur fra de 

højere magter i redaktionerne. Og det er lige 

meget, hvilken avis han arbejder for. Dog er 

der begrænsninger, når han bliver bedt om at 

tegne til et læserbrev. Her skal tegningerne 

helst understøtte pointerne hos skribenten, 

men hvis denne hedder Søren Krarup, er det, 

ifølge Roald, svært at gøre andet end grin 

med ham. 

På Politikens hjemmeside beskrives Roalds Als 

som henholdsvis håndtegner, kogebogsforfatter 

og EU-modstander.

“Kan læserne nu 
ikke bare forstå, at 
ham Fogh altså skal 
væltes? 



19

2008

Tegningerne kan ifølge Roald Als nå så stø-

dende højder, at ingen klummeskribenter kan 

følge med. For han mener, at man altid kan 

presse citronen lidt mere i tegningerne, hvor 

det er op til læseren selv at fortolke indhold-

et. Man kan tillade sig at være lidt grovere og 

tegne ting, som man aldrig kunne have skre-

vet. Men selvom tegningerne mange gange 

går ud over det borger-

lige flertal, fordi Roald Als 

er erklæret socialist af en 

art, er det altså ikke, fordi 

han kun ønsker at ramme 

de blå. En stor portion 

af tegningerne er blevet 

til som opposition, men 

hvis Socialdemokraterne, 

eller et hvilket som helst 

andet parti, sad i reger-

ing, ville disse også blive 

lavet sjov med. For Roald 

Als betyder det ikke så meget, hvilken farve 

regeringen har, bare det, at det er en reger-

ing, er nok for ham. Han tegner de fadæser, 

politikerne laver, lige meget om de er røde 

eller blå. For det er jo vigtigt, at regeringen 

altid har en opposition, minder Roald os om. 

Her betyder avisens ståsted ingenting, om 

det er Weekend-Avisen eller Politiken, så er 

Roald Als altid klar med en god røffel til de 

siddende magthavere. Og han tegner, hvad 

han synes, der skal tegnes, for at holde poli-

tikerne i ørerne.  

Roald Als er en mand af mange 

tegninger og meninger. 

Derfor stillede vi spørgsmå-

let, om han troede, at han 

var genstand for en såkaldt 

Roald Als-effekt, hvor hans 

tegninger reelt set påvirkede 

den offentlige diskurs. Hertil 

svarede en klukkende mand, 

at han da håbede, de havde 

en hvis effekt. Ellers ville det 

være spildt arbejde, der blev 

trykt. Inderst inde er der al-

tid håb i hjertet på Roald Als. Kan læserne 

nu ikke bare forstå, at ham Fogh altså skal 

væltes? 

“[...] efter eget udsagn 
ka-rikerer Roald Als 
Anders Fogh, for at 
han kan se, hvilken 
dårlig politiker han 
er.
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Politisk satire har ikke gennemslagskraft i dag

Tema: Politisk satire
Julian Sejr

20063872@ps.au.dk

Hvorvidt politisk satire har en indvirkning på vores holdninger til politiske spørgsmål 

er svært at undersøge. Spørgsmålet er så komplekst at der ikke rigtigt er nogle klare 

svar. Men der er også andre forklaringer på, at genren ikke har det store potentiale.

Der har ikke været megen forskning om, 
hvorvidt satire kan påvirke publikums hold-
ninger til konkrete sager såvel som ideolo-
giske overbevisninger. Dog er der en række 
medieforskere, som peger i forskellige ret-
ninger baseret på teoretiske antagelser og 
tekstanalyse af genren:
Den engelske medieforsker Steven Wagg har 
den påstand, at politisk satire i britisk tv er 
karakteriseret ved at gøre grin med både 
fremstillingsformerne i medierne og aktører i 
det politiske system. Satiren fungerer som en 
forandringsmekanisme, der kan formå at   
skabe en skepsis overfor magthaverne, og 
som kan ende i en ændret politik på længere 
sigt. Satiren tager udgangspunkt i virke-
lighedsbeskrivelser, dog med en refleksiv 
distance til indholdet, der gør, at folk kan 
tage stilling til den givne politik.

En anden teoretiker, den amerikanske me-
dieforsker Jeffrey Jones, taler det symbiotiske 
forhold, der i dag er mellem medier og poli-
tik. Politik formidles af medierne, og derfor 
kan politik heller ikke reserveres til en enkelt 
arena. Underholdning, fiktion og satire er 
derfor med til at forme politiske holdninger. 
Den politiske satire kan derfor være politisk 
vigtig, fordi den tager udgangspunkt i netop 
det forhold. Satiren kan påvirke folks hold-
ninger til enkeltsager eller deres tillid til poli-
tikere. Politikere har ikke alene ansvar for 
deres holdninger, men også deres adfærd 
som bliver udstillet i medierne.
En teoretiker med den modsatte opfattelse af 
satirens indvirkning på folk er den norske 
teoretiker Yngvar Kjus. Han mener, at satiren 
i medierne absolut ingen effekt har på folks 
holdninger. Satiren er en måde, hvorpå vi kan 
distancere os fra de omtalte sager uden at 
tage stilling til de måder, virkeligheden frem-
stilles på i medierne – som en slags åndehul i 
al seriøsiteten. 
Der er derfor ikke en klar opfattelse om, 
hvorvidt politisk satire skulle have en effekt 
på folks holdninger, eller om vi gennem sa-
tiren tager stilling til de fremstillede politiske 
emner.

Det er genren, den er gal med

Hanne Bruun, lektor i medievidenskab, cand.
mag. og ph.d ved Århus Universitet, som har 
forsket i satirens udvikling i tv, skelner mel-
lem to former for satire: social satire og poli-
tisk satire. Den sociale satire stortrives i 
dansk tv og på nettet, men den politiske sa-
tire har det meget svært i mediebilledet i dag. 
Hun forklarer den politiske satires faldende 
betydning ud fra flere forskellige faktorer.

I følge 

Hanne 

Bruun er 

der lange 

udsigter til 

en dansk 

pendant til 

Jon Stewart
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Politisk satire har ikke gennemslagskraft i dag

Drengene fra Angora er i langt højere grad 

social end politisk satire - her gøres grin med 

bestemte typer af menneskerFor det første peger Hanne Bruun på, at poli-
tisk satire er for besværlig at producere i for-
hold til, hvad man kan få ud af produktionen. 
Det kræver en stor redaktion, som kan finde 
de sager, som skal behandles, hvilket øger 
omkostningerne, og desuden egner genren 
sig ikke til en flermedieret flade. Dette skal 
forstås på den måde, at programmerne ikke 
kun findes på tv i dag, men også på internet 
og mobil. Den tid, det tager at få spredt sa-
tiren ud på alle flader, stiller større krav til 
holdbarheden, som er den 
aktuelle politiske satirens 
store svaghed. Da det er 
konkrete sager, som satiren 
oftest tager op, mister den 
nemlig hurtigt sin nyheds-
værdi. 
For det andet fremhæver 
Hanne Bruun, at genren 
kræver en hel del af publi-
kum.  De skal have fulgt 
med i nyhederne for at 
forstå satiren, og samtidig 
skal de bryde sig om gen-
ren. Det er derfor proble-
matisk, at satire – i mediev-
erdenen også kaldet ”show 
stopper”- er noget af en 
nichegenre, som ikke falder 
i mange menneskers smag.  
De to faktorer tilsammen forklarer, hvorfor 
satiren ikke kan få en større rolle. Den poli-
tiske satire bukker under for produktions-
vilkår i moderne medier og kampen om at-
traktive segmenter.  I modsætning til social 
satire. Her er de mest kendte programmer 
Drengene fra Angora og Wulffmorgenthaler, 
hvor stereotype karakterer bliver gjort til 
grin. Sådant et program behøver ikke at være 
ligeså samtidig som den politisk satire, da de 
typer, man gør grin med, er lettere at gen-
kende i samfundet generelt. Det gør den so-
ciale satire mere publikumsvenlig og derfor 
også mere udbredt i Danmark.

De vigtigste elementer i satire:
- Tager udgangspunkt i virkeligheden.
- Forandringsintention: ændre på status quo enten 
progressivt eller konservativt.

Politisk satire:
- Satire der forholder sig til den aktuelle dagsorden, 
der er sat af medierne.

Social satire:
- Satire der er rettet mod typer, mentaliteter og 
livsstile.
- Gør grin med menneskers forsøg på at leve op til 
forventninger i et moderne samfund.

Hvorfor fungerer the Daily show?

Hanne Bruun forklarer også grunden til, at 
The Daily Show kan fungere i USA. For det 
første er forholdene anderledes.  I USA består 
et niche publikum af flere millioner på grund 
af landets størrelse, og det kan derfor lade 
sig gøre at skabe et program på det publi-
kumsantal.

For det andet mener Hanne 
Bruun, at det ikke så meget 
er den politiske satire, som 
man griner af i program-
met, men derimod Jon 
Stewart som stand-up ko-
miker. Som Hanne Bruun 
pointerer, er det ikke alle 
danskere, der forstår sub-
stansen af det, der bliver 
gjort grin med, men selve 
formidlingen af stoffet får 
folk til at grine. Danmark 
er kort sagt for lille til poli-
tisk satire i stort omfang 
og det må vi samfundsbev-
idste studerende desværre 
lide under.

“Der er derfor ikke en 
klar opfattelse om, 
hvorvidt politisk sa-
tire skulle have en ef-
fekt på folks hold-
ninger, eller om vi 
gennem satiren tager 
stilling til de frem-
stillede politiske em-
ner.
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Stand-up 
Tema: Politik og stand-up

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Stand-up, som den femte statsmagt – det lyder umiddelbart som en idé, der er blevet 

skabt ud på de små timer og burde være blevet i skuffen. Men på trods af at det fak-

tisk var således, det hele startede, så er der ikke desto mindre kommet et speciale 

ud af idéen. De nyudråbte eksperter i comedy og politik Henrik Højstrøm og Stefan 

Lildal-Jensen fra Københavns Universitet, er mændene bag denne utraditionelle idé, 

som ligger et stykke fra de mere traditionelle specialer, hvor der er en del mere kom-

munalreform end komik. Sidstnævnte tog sig tid til at forklare Kanden, hvordan det 

hænger sammen det der med politik og stand-up.

Den femte statsmagt

Meget kort kan sammenhængen beskrives, 
som at stand-uppen er et nyt middel til poli-
tisk interesse. Specielt til at indkapsle ung-
dommen nu til dags, som for 
det første ikke er vokset op 
med de store ideologiers 
kamp, bl.a. fordi der ikke er 
den samme form for knappe 
ressourcer, som der sås for 
40-50 år siden. De er altså 
ikke vant til at diskutere 
politik på samme måde som 
tidligere. Derudover gør det 
yderst differentierede me-
diebillede, at politisk kom-
munikation har utrolig 
mange konkurrenter – både 
på TV, men også i form af bi-
ografer, koncerter, fitness-
centre og alt andet man kan bruge sin tid på. 
Der skal altså noget ekstraordinært til, hvis 
de unges interesse skal falde på politik.
Her kommer komikken ind, som en ny spiller 
på banen. Den har mulighed for at fange 

nogle, som ikke nødvendigvis synes, at TV-
avisen er det fedeste i verden. Specielt med 
den moderne form for comedy, som er ek-

semplificeret herhjemme 
ved stand-uppere såsom 
Anders Matthesen, Jan 
Gintberg, Omar Marzouk 
og mange andre samt 
ikke mindst ved Jon Ste-
wart og Stephen Colbert i 
USA. Det er altså noget 
lidt andet end den klas-
siske falde-på-halen-/
revykomik, som tidligere 
var fremherskende. I USA 
er der således allerede 
teoretikere, der taler om, 
at disse komikere kan ka-
ldes den femte statsmagt, 

eftersom de har stor indflydelse på, hvilke 
emner (specielt den yngre del af) befolknin-
gen lægger vægt på.

En anden form for spin?

Alt dette kunne umiddelbart lyde som om, 
det er en anden form af det efterhånden 
velkendte spinbegreb, som ganske kort kan 
defineres som mere form end indhold. Det er 
dog ifølge Stefan Lildal-Jensen netop et ek-
sempel på det modsatte, når den humoris-
tiske vinkel bruges. Det handler netop om 
indhold. Det er altså et spørgsmål om hold-
ninger og ikke mindst en afstandtagen fra de 
traditionelle mediers udtalte frygt for sub-

“[...] det er konsekven-
serne af politikken, 
som stand-upperne 
tager op. Det er altså 
[...] politikkens ind-
hold, der kommer i 
fokus og bliver be-
handlet.

- den femte statsmagt?
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jektivitet. Stand-upperne er ikke bange for at 
sige, hvad de mener. Herudover er der en 
væsentlig pointe i, at hvis man som komiker 
skal gøre grin med eksempelvis en minister 
og hans/hendes politik, er det altså nødven-
digt at vide, hvad han/hun står for. Her-
udover skal publikum besidde en hvis del af 
samme viden for at forstå joken.
Herunder fortæller Stefan, at flere af de 
kendte komikere, de snakkede med, selv var 
opmærksomme på, at de besidder et eller 
andet form for magtredskab 
i forbindelse med folks poli-
tiske holdningsdannelse. 
Det er altså ikke bare grebet 
ud af den blå luft, når der 
snakkes om komikerne som 
den femte statsmagt med 
en dertilhørende indfly-
delse. 

Gøre grin med det poli-

tiske spil

Dette er netop et af de her-
rers argumenter for, at denne udvikling er 
god.  Selvom det ved første øjekast kan ligne 
en parodiering af hele det politiske spil, så er 
det et eksempel på nogen, der for det første 
tør have nogle holdninger og ikke mindst 
bruger deres ytringsfrihed til at udtrykke 
dem. Derudover formår komikerne at en-
gagere en hel gruppe af mennesker, dem 
man kalder Zulu-segmentet, altså groft sagt 
de 18-25-årige. Man risikerer således at tabe 
en hel generation på gulvet, hvis ikke denne 
form for politiske kommunikation bliver ta-
get i brug. 
En anden pointe om forbedring af det poli-
tiske system tager rod i begrebet om den 

femte statsmagt. Komikerne formår således, 
at holde magthaverne lidt i ørerne ved at tage 
pis på dem. Der er ingen tvivl om, at hvis 
nogle politikere dummer sig, så skal komi-
kerne nok tage sagen op og bruge den. Det 
er ifølge Stefan Lildal-Jensen med til at 
forbedre vores demokrati – ikke mindst set i 
lyset af, at det foregår på en helt anden 
måde, end de traditionelle mediers rolle som 
den fjerde statsmagt. Dette hænger igen 
sammen med modsætningen i forhold til 
spin. Stand-uppen er ikke bare det samme 
som indholdsløse underholdningsprogram-
mer, eftersom det netop er konsekvenserne 
af politikken, som stand-upperne tager op. 
Det er altså som tidligere nævnt politikkens 
indhold, der kommer i fokus og bliver be-
handlet.

Fremtiden

Vi har endnu ikke har amerikanske tilstande 
på området, ikke mindst fordi der trods alt 
eksisterer et mindre marked samt en lavere 
omsætningshastighed indenfor genren. Alli-

gevel mener Stefan, at vi 
allerede har set tendenser 
til noget der minder om 
politisk satire. Her er ikke 
mindst Gintberg samt Mi-
kael Berthelsens ”Uaktuelle 
Nyheder” eksempler på 
noget, der minder om de 
tendenser, der kommer fra 
Amerika. Herudover vil 
Stefan Lildal-Jensen æde 
sin gamle hat på, at humor 
i langt højere grad kom-

mer til at være en del af den næste folket-
ingsvalgkamp i Danmark. Man kunne eksem-
pelvis forestille sig noget i stil med dengang, 
hvor Zulu havde komikere til at kommentere 
det royale bryllup. Dette er simpelthen en 
nødvendighed, hvis man skal nå ud til alle 
befolkningsgrupper. 

Der er altså lagt op til en højere grad af ind-
dragelse af humor i den politiske verden i 
fremtiden. Dette vil alt andet lige gøre det 
lidt sjovere at følge med i politik, så længe 
det foregår på politikkens præmisser, og der 
bliver holdt fokus på det politiske indhold.

“Derudover formår 
komikerne at enga-
gere en hel gruppe af 
mennesker, dem man 
kalder Zulu-segment-
et.

Jan Gintberg har - ikke mindst med hans 

“Tale til nationen“ - lavet noget, der minder 

om stand-up med et politisk element
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Medicinerrevyen
- Masseødelæggelseståben strikes back

Revyanmeldelse

Anne Hedemann Nielsen
20061904@ps.au.dk 

Ebbe Elhauge Kristensen
20071982@ps.au.dk

For at holde validitet og reliabilitet i højsædet 

vil følgende analyse være parameterstyret og 

vurderes ud fra en hjemmebrygget Kande-

skala. 

5 Kander gives til den udmærkede præsta-

tion, hvorimod 1 Kande gives til den håbløst, 

tåbelige, uinspirerede og uselvstændige 

præstation. 

Tekster

I denne kategori udviser medicinerne et 

særdeles højt niveau med mange sproglige 

finesser, sågar fransk artikuleret af en meget 

vellignende Prinsgemal. Som statskundska-

bere sætter vi endvidere stor pris på, at settet 

indeholdt en hyldestsang til Facebook, dog 

ikke uden ironiske undertoner. 

    

Skuespil

Medicinerne fremstår hér som en recept på et 

glas blandede piller. Der var alt fra nærmest 

hallucinerende morfin til ubehagelige stik-

piller. Bl.a kunne man opleve en sugemalle 

med en meget fleksibel ansigtsmimik, samt 

en kvindebedårende Johnny-Reimer-lignende 

performer.  

   

Sketches

Revyen kan opleves af alle, da der ikke er 

tale om intern medicinerhumor. Det hvide 

broderskab imponerede i en del selvironiske 

passager om bl.a. forholdet til døde krop-

sdele. Desuden adresserede en sketch sig 

til kampen mellem de alternative behandlere 

og stærkt positivistiske videnskabsfolk. Her-

udover følte enhver studerende sig ramt, da 

en uhyggelig sketch om forbud mod slik og 

kager udspillede sig for øjnene af os. 

    

Band

Et overflødighedshorn af instrumenter 

spillede stilsikkert et overvældende reper-

toire af sange. Bandet var således et af revy-

ens absolutte højdepunkter, endog nok til at 

den ene Kanden-skribent sad rokkede med til 

de glade toner.  

Året medicinerrevy var som sædvanlig et udstyrsstykke, i hvert tilfælde ifølge me-

dicinerne selv. Men excellerer de kommende læger også ud i dramaturgiens kunst? 

Kanden er gået undercover og kan nu afsløre, om medicinerne i virkeligheden er så 

gode, som de selv går og tror. Medicinerne besvarede denne anklage med to billetter 

til deres revy.
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Kostumer

Medicinernes praktik på diverse skadestuer 

har tydeligvist betalt sig, da der var tale om 

et yderst fermt håndarbejde. Igen bør de to 

særdeles realistiske og grandiose sugemaller 

fremhæves som resultatet af formentligt 

mange timers arbejde. 

     

Sangere

Der var enkelte sure stikkelsbær på sanger-

busken, og niveauet kommer slet ikke op at 

tangere, hvad der præsteres på statskund-

skab. Indimellem kunne man have ønsket 

sig, at det særdeles fremragende band havde 

spillet lidt højere. 

  

Pris

Til den metodiske korrekthed bør det ind-

skydes, at undertegnede er en smule biased, 

da medicinerne sponsorerede billetterne. Den 

nette sum af 70 kr. (danske, ikke svenske) 

ville dog være godt givet ud - det lod også til, 

at udbuddet svarede til efterspørgslen. 

    

Location

Tivoli Friheden udgjorde rammerne for revy-

en, hvilket sikrede en hyggelig atmosfære, 

bløde sæder og muligheder for indtagelse af 

alkoholiske drikke. Den fremskredne årstid 

taget i betragtning kunne man godt ønske, 

at locationen befandt sig tættere på univer-

sitetet. 

Politisk korrekthed

Vi fandt det meget positivt, at medicin-

erne udviste politisk interesse, men blev en 

anelse skuffede, da Obama, ved opfordring 

til nævekamp af McCain, prompte begyndte 

at danse lettere erotisk. Yderligere formåede 

medicinerne, under titlen ”Mi Cuerpo es tu 

Cuerpo”, at opfordre de tilstedeværende pub-

likummer til organdonation. 

    

Konklusion

Da vi har opsnappet, at der er tale om et for-

holdsvist nyt hold synes vi, at præstationen er 

desto mere imponerende. Det kan godt være, 

at vi elsker at hade dem, og at de gentagne 

gange slår (læs: snyder) os i kapsejlads, men 

ikke desto mindre møder vi op igen til næste 

år og forventer at blive godt underholdt i to 

timer.

Samlet vurdering bliver 3,9 Kander.

Såvel alt godt fra havet som... ...en lettere neurotisk person havde fundet vej til revyen
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Et sandt J-eventyr

Juleeventyr
Tobias Holst

20062324@ps.au.dk

De studerende elskede de festlige arrange-
menter, som var kendt for at skabe godt 
humør på det gamle universitet. Da kom dog 
et tidspunkt, hvor en større fest gav anled-
ning til en del polemik. Sagen var den, at et 
par udefrakommende, danseglade piger 
havde fundet vej til universitet. Her havde de 
danset lystigt – de forbudte trin - og det end-
da i klæder, som man ikke normalt så i så-
danne højakademiske kredse. Flere af de 
studerende mente, at etiketten hermed var 
brudt og ytrede derfor deres utilfredshed i 
institutpressens spalter. Det var upassende, 
frastødende og ikke mindst kønsdiskrimi-
nerende. Universitetet havde et renomme at 
tænke på og desuden burde de lærde unge 
være hævet over den slags pøbeladfærd. 
Hvad angik de danseglade piger, føg det i 
pressen med alt fra gisninger om pigernes 
kønsbehåring til øgenavne, som ”semi-strip-
pere” – og det selvom de ikke havde smidt en 
eneste trævl under arrangementet. Således 
blev det altså gjort klart, at dansepiger ikke 
var velkomne, og at eventuelle tilhængere 
burde skamme sig. 

Da julen nærmede sig, havde gemytterne så 
småt lagt sig igen, men en ny konflikt lå tru-
ende forude. Op mod julen skete nemlig den 
ene gang om året, at nissepiger fra juleølland 
rejste rundt i landet og omdelte julens gyldne 
dråber. Nissepigerne var altid blevet taget 
godt imod, men 
da de havde visse 
lighedspunkter 
med dan-
sepigerne, kunne 
man med rette 
frygte for leve-

Der var engang et gammelt og respekteret universitet i Århus. Her samledes unge fra 

fjern og nær, for at drage viden til sig og kloge sig med hinanden. De unge studerede 

dag ud og dag ind, men det hændte dog i ny og næ, at de unge for en kort stund lagde 

de tunge bøger på hylden, for at samles i festligt lag om et par kolde øl. Det er be-

givenhederne under i disse tilfælde, som dette eventyr handler om.

rancen af de gyldne juledråber. Fortidens 
formaninger lå således som en tyk tåge over 
det gamle universitet. 

Tidspunktet kom, hvor de gyldne juledråber 
skulle uddeles og juleglæden indfandt sig 
rundt om i landet. Men på universitet havde 
nissepigerne endnu ikke gjort sin entre. 
Stemningen emmede af mismod og utryghed. 
Havde man skræmt nissepigerne væk? Ville 
juleøllen mon nogen sinde finde vej til de 
studerendes tørre ganer? Og hvis de skulle 
komme, kunne man da tage imod deres ga-
ver, uden at blive nedstirret og stemplet som 
mandschauvinist? Spørgsmålene var mange 
og tvivlen var stor. Klokken havde allerede 
passeret det sædvanlige tidspunkt og mange 
havde opgivet håbet. Men så pludselig, uden-
for universitetets duggede ruder, kunne man 
pludselig ane nogle blå skikkelser. Kunne det 
virkelig være sandt? Med et gik dørene op og 
ind væltede tre nissepiger og tilmed tre nis-
semænd – alle med favnen fyldt af kolde nis-
seøl. Hvorvidt nissemændene var med for at 
beskytte nissepigerne, ligestille kønnene 
eller måske bare for at kunne medbringe ek-
stra mange øl vides ikke. Det stod dog hur-
tigt klart at formaningerne blev gjort til 
skamme. Nissepigerne og nissedrengenes 
glade humør – og naturligvis de kolde juleøl 
– fik hurtigt sat gang i julestemningen. 
Således genvandt universitetet atter sit glade 

humør, da nis-
sepigerne - og nis-
semændene – blev 
budt velkommen på 
det gamle univer-
sitet. 



Som landets førende konsulenthus lever vi af vore medarbejderes idérigdom, analytiske styrke og evne til 
at udvikle vores kunder.
 
Vi har brug for konsulenter med vilje til at realisere egne mål sammen med krævende kolleger og kunder.
 
Vær med til at udvikle en af landets mest udfordrende arbejdspladser, hvor den skarpe analyse og den sjove 
nytænkning integreres i alle løsninger til gavn for kunder og samfundet.
 
Vi søger hele tiden dygtige konsulenter og studenter. Har du mod på en meningsfuld karriere, så kontakt os!
 
Læs mere:  www.ramboll-management.dk/job

En udviklende og meningsfuld karriere

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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Vi vandt!
- en personlig beretning fra den amerikanske valgkamp

Valgkamp på amerikansk

Anne Hedemann Nielsen
20061904@ps.au.dk 

Simon Dyhr
20062981@ps.au.dk

Det amerikanske præsidentvalg har tiltrukket mange europæere til Guds eget land, 

heriblandt også Simon, som sammen med 24 andre unge fra Radikal Ungdom drog 

mod vest for at føre valgkamp for Obama, først i Miami Beach og senere til valgfest 

i Washington DC. Kanden har lokket Simon til at berette om arbejdet som frivillig for 

demokraterne i nedtællingen til valget.

6 dage til valget

Efter en kort briefing på det lokale demokra-

tiske valgkontor sidder alle i en rundkreds på 

Miami Beach i høj sol og 29 grader og gen-

nemgår det midlertidige program. Mange 

detaljer er endnu ikke faldet på plads, men 

eftermiddagens program står på Obama & 

Biden tale. Da vi om efter-

middagen når frem, står 

flere tusinde allerede i kø. 

I de mange timers ven-

tetid er stemningen som 

ved en hiphopkoncert, og 

efter et virvar af før-taler, 

frituremåltider samt Joe 

Bidens tale skabes der en 

næsten euforisk stemning, da Obama ind-

tager scenen. Det er en oplevelse i sig selv 

blot at observere de tilhørendes reaktioner 

på talen. Folk går helt amok.

5 dage til valget

Hele eftermiddagen står på canvassing, hvor 

man går fra dør til dør og stiller spørgsmål 

som ”have you voted?”, ”are you voting for 

McCain or Obama?”, ”would you like to volun-

teer?”. Alle svar samt personens køn, alder og 

lignende samles i et computersystem. Disse 

data skal give et kontinu-

erligt lokalt over-blik, men 

er også en del af hele den 

nationale valgkamps data 

med henblik på strategiske 

kampagnebeslutninger. 

Efter timers canvassing 

samles vi ved den lokale 

valgkamps leder, advoka-

ten Dan Jonas. Aftenen går med socialisering 

med de amerikanske demokrater samt en 

tale af Dan Jonas om, at det er de sidste dage, 

der er afgørende.

4 dage til valget

Formiddagen står på afslapning, beachvol-

ley, avislæsning og badning ved stranden, 

eftermiddagen står på canvassing. Dagens 

historier i Miami Herald svarer på spørgsmål 

fra diskussioner aftenen før. En overskrift 

lyder: ”shifting political sands?” – vælgere, 

der er registreret af demokrater, kan blive 

afgørende for Obamas sejr i Florida. En an-

den overskrift lyder: ” McCain, Obama blitz 

Florida”, hvor man på tv rigtigt nok bliver 

bombarderet af begge kandidaters reklamer. 

Begge kandidater fører en massiv kampagne 

i staten. Som Dan Jonas sagde, er det den 

“Det er en kæmpe 
oplevelse at stå lige 
midt i valghandlin-
gen.

Barack Obama endte som det vil være de fleste bekendt, 

som valgets vinder - med hjælp fra bl.a. Simon Dyhr
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sidste uge i valgkampen, der er absolut af-

gørende, hvilket også kan læses i alle artikler 

om valget i Miami Herald. 

3 dage til valget

Der skal canvasses og poll campagnes. Poll 

Campagning vil sige, at man står ude foran 

selve valgstedet og skaber stemning og råber 

kampråb som fx ”Bush 

,McCain are the same”. 

En kommentar: sikke et 

”politisk” cirkus. Efter en 

lang dag fra dør til dør i 

30 graders varme, spørger 

man sig selv, om vi over-

hovedet gør en forskel? 

Umiddelbart har 40% af 

alle registrerede vælgere i 

Miami Dade county stemt, 

så canvassing kan gøre en 

stor forskel. 

2 dage til valget

Dagen står igen på can-

vassing og poll campag-

ning. Køen til valgstedet er 

et par hundrede meter lang, hvilket svarer til 

op til fire timers ventetid. Kl. 18:00 er der 

briefting på kampagnekontoret om de sidste 

to dages program. Mødet foregår ude i lob-

byien, da der ikke kan være så mange frivil-

lige i kontorerne. Medierne udråber Florida 

som mulig afgørende stat.

1 dag til valget

Efter en hel dags arbejde bliver vi inviteret 

ud at spise af de demokrater, vi har været 

tilknyttet. Det er en mærkelig fornemmelse, 

nogle har brugt år, nogle måneder og vi en 

uge på at hjælpe det demokratiske projekt. 

Om 24 timer er det hele overstået, og foran-

dring kan stå lige for døren? 

Valgdagen

Vi er nogle, som får adgang til at ”poll watche”, 

hvor man uafhængigt hjælper vælgere med 

problemer ved at afgive 

deres stemme. Det er en 

kæmpe oplevelse at stå 

lige midt i valghandlingen. 

Dagen er meget lang, alle 

kan ikke vente til resultatet. 

Valgaftenen står på valgfest 

med demokraterne i hele 

Miami. Stemningen er ek-

statisk, mediekameraer og 

journalister vrimler rundt, 

alt imens alle venter på de 

første resultater. Pennsylva-

nia, Ohio samt Californien 

bliver kaldt til Obama, som 

nu er præsident, folk går 

amok. Florida bliver kaldt 

til Obama, nogle græder, 

nogle skåler, og andre går i chok. Det er nu 

en realitet - vi vandt valget.    

Der bliver ikke lagt skjul på hvilken kandidat man støtter

“Pennsylvania, Ohio 
samt Californien bliv-
er kaldt til Obama, 
som nu er præsi-
dent, folk går amok. 
Florida bliver ka-
ldt til Obama, nogle 
græder, nogle skåler, 
og andre går i chok.
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Bodycrashing 2008
Reportage

Niels Berg Conradsen
20081164@post.au.dk

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Her står vi. Tre politologer ved ringside til det, der vel kommer nærmest Jack Ass på 

Aarhus Universitet. Vi er havnet på det, man umiddelbart vil kalde dårskabens over-

drev. Den til lejligheden i sort plastik indpakkede scene akkompagneres af mennesker 

i malerdragt, der holder hver sin endnu ufyldte brækspand. Velkommen til absurd-

itetens Mekka. Velkommen til Bodycrashing 2008!

Puke-aholics

Som det måske allerede fremgår af indled-

ningen, er det altoverskyggende princip, at 

’bræk er godt – og mere bræk er bedre’. Som 

en anden ’master of disaster’ opridsede kon-

ferencieren da også arrangementets yderst 

ædle formål med det, der vel kan kaldes 

Tågekammerets 1. og 2. lov for en hyggelig 

eftermiddag: ”Det er god stil som deltager 

at vise en stråle i ny og næ!” og ”Hvis der 

ikke er noget på vej ud, skal der være no-

get på vej ned”. Og således velinformerede 

om udgangspunktet for den efterfølgende 

halvanden times show-off blev menukortet 

præsenteret:

Forret og Blendet Grillbar

Disse fire discipliner udmærkede sig (som i 

øvrigt hele programmet) ved at være særde-

les ulækkert! Appetizeren bestående af ½ kg 

rejer med lage, 6 pasteuriserede æg, 250 g 

mayonnaise, 3 skiver toast og en dåse as-

parges udviklede sig til et ”klamme ædedol-

kes Le Mans” – og afsluttedes således med, 

at vinderen måtte hælde den resterende re-

jelage i håret for at få sejren i hus. Blendet 

Grillbar trak ligeledes ud, men underhold-

ningsværdien var her i top ikke mindst pga. 

konsistensen og farven på det bestemt ikke 

indbydende mix af bearnaise-burger, ristet 

hotdog, pommes frites med dressing, Cocio 

og en fortyndende cola. Igen trak konkurren-

cen ud – og hvad værre var: Deltagernes vom-

itus kom kun i små seje klatter. Den forsvar-

ende champ, Thomas Kallemose, tog dog til 

sidst sejren hjem med en udsøgt finish gen-

nemført via ’opløsning af bearnaise-burger i 

ekstra cola-tricket’…

24–3 og 5-kamp

Med 24–3 blev den om scenen afskærmede 

”Splash Zone” langt om længe indviet til de 

fremmødtes udelte begejstring! De 13 glas 

med alt lige fra smeltet jordbæris til sildelage 

blev spredt over både bord og lidt for nysger-

rige tilskuere. Dog kompliceredes konkurren-

cen herved, da man som deltager ikke må in-

dtage eget bræk, hvilket i visse tilfælde var 

havnet i endnu utømte glas... Den impone-

rende vindertid på 1.17 min., fik Kandens ud-

sendinge til at drømme om lignende kraftud-

Det var ikke alt, der kom ned i maverne Rejelage - den nyeste form for hårvoks
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foldelser i den efterfølgende 5-kamp. Denne 

udeblev, men til gengæld blev der udvist 

vilje af så stålsat karakter, at selv ’kræftens 

ubestridte betvinger’ Lance Armstrong til 

sammenligning får karakter af slatten cykels-

lange: Vinderen, Jeppe Hansen, rystede mere 

end Michael J. Fox, da han satte 2 marcipan-

brød med remoulade, et glas ahornsirup, en 

pose Fishermans Friend, 

et glas soyamælk med 

Ribena og en portion 

kold ravioli med choko-

ladesauce og vingummi-

bamser til livs!

Guf og Cocio på tid

Arrangementets hold-

konkurrence afvikledes 

som tagteam-event med det formål at fylde 

sit indre med 2 liter guf indeholdende mærke-

lige ingredienser. Stemningen faldt lidt under 

denne konkurrence, men steg efterfølgende 

til kogepunktet, da bræk-seancen på ny blev 

skudt i gang med disciplinen Cocio på tid. 

Lårfede stråler af mavesur Cocio væltede på 

skift op af halsen på det 6-mands store bræk-

ensemble. Som samfundsvidenskabere kunne 

Forret med 

rejer og 

asparges 

bliver aldrig 

det samme 

igen

Her bliver der gjort klar til et af de 

væsentligste aspekter af Bodycrashing

Hvis man ikke vidst bedre, kunne dette 

være en Cocio-reklame fra 70’erne

Kandens bræk-gonzoer endog konstatere, at 

vinderen med 14 tømte Cocioer blev Anders 

Gade fra Økonomi!

Den store fløde finale

Tågekammeret skulle efter sigende være den 

ældste festforening på Aarhus Universitet – 

og traditioner er tydeligvis en fast del af den 

til tider noget indforståede ad-

færd, der præger foreningen. 

Således dyster formanden og 

næstformanden (på tågekam-

mersk kaldet [NÆF]) som afs-

luttende ’Grand Finale’ hvert 

år i at drikke ½ liter fløde, en 

Ceres Top og endelig endnu 

½ liter fløde nu tilsat blåt eller 

rødt farvestof. Vinderen får 

håneretten i det efterfølgende Tågekammer-

år, og formanden skal ikke frygte for frem-

tiden, da han vandt på både tid mest muligt 

bræk i spand. Langt vigtige synes det dog 

for seancens fremtidige eksistens at være, 

at publikum denne onsdag eftermiddag gik 

fra Vandrehallen med billedet af kaskader af 

rødt og blåt bræk væltende ud af to glade 

ungersvende…

“Hvis der ikke er no-
get på vej ud, skal 
der være noget på vej 
ned.



Kandens  kravlenisser
Fra alle os   til alle jer!

Søren slår metodisk korrekt
en julerytme an på sin tromme

Rune får på signifikant 
vis stranguleret en 

julegås - velbekomme!



Kandens  kravlenisser
Fra alle os   til alle jer!

Gitte stjæler børnenes
pakker som led i et 

sociologisk eksperiment

Jørgen maler Afrika 
i demokratiets 
farver - men snubler..
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Årets Underviser

Årets Forsker

Årets Underviser er Søren Ser-
ritzlew, som i dette efterårsse-
mester har undervist i Offentlig 
Forvaltning. Sørens engage-
ment har imponeret de studer-
ende, hvilket følgende begrun-
delser vidner om:

“den eneste der kan få liv i kludene til en 
forelæsning kl 8 tidlig tirsdag morgen.“

“han formår at gøre kommuner utroligt 
interessante, selvom man skulle tro, at 
dette ville være en umulig opgave.”

“Sørens begejstring, og den måde han 
har formuleret sin undervisning på, har 
betydet, at min interesse for området er 
blevet meget større, end jeg først havde 
forventet.”

Årets Forsker er Lise Togeby, 
hvis alt for tidlige bortgang har 
kunnet mærkes på instituttet, 
som det kan læses i begrun-

delserne for valget:

“Lise var blandt instituttets mest aktive 
og engagerede forskere og har været en 
stor inspiration for mange af os andre.“

“Lise var nytænkende i sin forskning, 
havde en meget lang publikationsliste, 
var god til at skaffe eksterne midler til 
nye projekter og ikke mindst forstod at 
involvere yngre forskere i sine projekter.”

“Lise var en fremragende forsker og en 
god kollega. Hun har efterladt et stort hul 
for os andre at fylde ud.”
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Eftersom jeg ikke er den første fra IFSK, der er taget på udveksling, og ej heller den 

første til at berette om det til Kanden, vil jeg ikke fokusere så meget på livet som ud-

vekslingsstudent.

Artikelserie: Uden for de gule mure

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

Undervisningsformer i Canada

Jeg vil blot sige, at jeg kun kan bekræfte den 

sterotype forestilling om, at udvekslingstu-

denter relativt til normale studerende indtag-

er mere alkohol, går mere i byen, rejser mere 

rundt i landet, og bruger undskyldningen ”Oh 

sorry, I didn’t know that - I’m an exchange 

student from Denmark” uforholdsmæssigt 

mange gange, når man gang på gang for-

virres over de mange små forskelle, man 

møder i hverdagen, eller blot fordi det nu én 

gang er en rigtig god undskyldning, hvis man 

mangler én.

Fokus for denne artikel vil snarere forsøge at 

gå i tråd med Kandens tidligere artikler om 

undervisningen på universitetet og kvaliteten 

heraf. Med mine komparative evner, som jeg 

har tilegnet mig på IFSK, vil jeg forsøge at 

give et indblik i forskellene på det canadiske 

og danske uddannelsessystem ud fra de er-

faringer, jeg har gjort mig på ”Poli Sci” (læs: 

Political Science) på University of Western 

Ontario.

Den første store forskel, man oplever på et 

universitet i Canada, er karaktergivningen. 

Den karakter, man får for hele seminaret, 

udgøres af karakterer opnået fra forskellige 

præstationer i løbet af semestret. Et typisk 

eksempel er, at 20% af karakteren gives for 

deltagelse i timerne, 20% for et oplæg, 30% 

for en ”midterm essay”, og 30% for ”final 

exam”. Arbejdet i løbet af semestret bliver 

pludselig meget mere afgørende. Herudover 

er der pludselig langt flere deadlines, man 

hele tiden skal overholde. Personligt synes 

jeg, det er motiverende, at arbejdet i løbet 

af semestret rent faktisk ”tæller”. Ofte kan 

det i det danske system synes omsonst at 

sidde og læse lange tunge tekster, som man 

måske kan få brug for til en ugeeksamen. Nu 

vil den fornuftige elev jo nok pointere, at vi 

jo ikke går på universitetet for at gå til ek-

samen, noget som jeg også utallige gange 

har forsøgt at fortælle mig selv, og som jeg 

egentlig også grundlæggende er enig i. Men 

det ændrer ikke på, at en karakter blot er en 

motivationsfaktor, og at det føles godt at få 

credit for dét, man laver. Herudover øger det 

kvaliteten af eksempelvis oplæg, hvilket éns 

medstuderende jo også har glæde af. Endelig 

er det en god følelse at aflevere ting løbende 

i modsætning til at arbejde på én opgave et 

helt semester.

Smuk natur fra en ikke-akademisk udflugt i kano

En dansk udvekslingsstuderendes blik på den 
canadiske undervisningsform
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Et negativ element omkring det canadiske 

system kan dog også påpeges: karakterer for 

deltagelse. Det eneste, dette koncept med-

fører, er, at folk rækker hånden op for at til-

kendegive deres enighed i medstuderendes 

pointer og kommentarer. Samt kommentarer, 

hvis eneste formål er at vise, at den studer-

ende har forstået pensum, 

men som intet positivt 

bibringer undervisningen. 

Minder fra gymnasietiden 

popper pludselig op. Om 

arbejdsbyrden ved dette 

system bliver større er 

svært at vurdere, efter-

som et semester i Canada 

er langt mere komprim-

eret. Semesteret starter 

i september og slutter i 

starten af december med 

eksamen indtil omkring 

midt december. Undervis-

ningsformerne er også for-

skellige fra Danmark. I to 

af mine seminarer er der 

”student debates”, hvor 

hold af studerende forbereder argumenter 

fra hver deres side af et en debat. Debatten 

foregår i halvdelen af timen, hvorefter resten 

af holdet byder ind med bidragende kom-

mentarer og spørgsmål. Jeg synes, at dette 

er en forfriskende undervisningsform, og 

som udvekslingsstudent tvinger det én til at 

træne sit ”akademiske” engelsk. Folk går ind 

i debatten med stor gejst og passion, også 

selvom de skal argumentere mod deres egen 

overbevisning. Faktisk må jeg tilkendegive, 

at jeg er ret imponeret over mange af mine 

medstuderendes viden om seminar-emnerne. 

Det skyldes tildels, at de fra start af studiet 

vælger seminarer der interesserer dem og 

derved er langt mere specialiserede, end vi 

er i Danmark. Jeg må dog sige, at jeg til hver 

en tid vil foretrække vores brede bachelordel 

med den efterfølgende kandidatdel, hvor der 

er mulighed for specia-

lisering. I Canada er det 

ikke en selvfølge at tage 

kandidatdelen snarere 

tværtimod. Deres bach-

elordel varer til gengæld 

4 år.

En anden forskel på un-

dervisningen er, at den 

ikke i så høj grad er baser-

et på teori men i højere 

grad på empiri. Et af mine    

seminarer er baseret på 

cases i amerikansk uden-

rigspolitik, hvilket fun-

gerer rigtig godt. I den 

danske undervisning har 

jeg ofte savnet empiriske 

eksempler på de mange teorier, vi er blevet 

præsenteret for, da man ofte først forstår en 

teori, når man ser den udfoldet i praksis.

Det har været en rigtig god oplevelse at 

opleve andre måder at gøre tingene på samt 

også at blive bevidst om fordelene i det dan-

ske system. Generelt kan jeg varmt anbefale 

at tage på udveksling - der er rigtig mange 

gode oplevelser at tage med hjem både fag-

ligt og ikke mindst socialt.

University of Western Ontario

“Den første store for-
skel, man oplever på 
et universitet i Canada, 
er karaktergivningen. 
Den karakter, man 
får for hele seminaret, 
udgøres af karakterer 
opnået fra forskellige 
præstationer i løbet af 
semestret.



Kandestøberen

38

Studietur til Rusland
Christian Tang Stenz

20074153@ps.au.dk 
Jacob Stensdal Hansen

20060956@ps.au.dk

PF’s studietur til Rusland blev solgt under påskud af at give et spændende indblik i 

Putins Rusland med en latent snert af vodka-sjusser. 51 studerende røg i fælden. Men 

i virkeligheden lå der en helt anden dagsorden bag studieturen!

Skandaløs studietur!

Træt af Kom. Pol.’s evindelige fokus på 

demokrati og social kapital og forblændet 

af Hobbes tanker om suverænen valgte PF’s 

magtbegærlige studietursudvalg enstemmigt 

Rusland som studietursdestination. Landet 

med stolte traditioner for brutal og kom-

promisløs magtudøvelse. Tag bare Ivan den 

Grusomme som reducerede Moskvas indbyg-

gertal fra 100.000 til 20.000 på under 5 år, 

og som stak øjnene ud på sin hovedarkitekt, 

så han ikke gentog succesen andetsteds. Zar-

dynastiet og Lenins forbrydelser er et kapitel 

for sig selv. Eller hvad med Stalins Gulag? En 

så glorværdig fortid, gav en unik mulighed 

for at lære det autoritative styres kunst. Med 

Machiavellis ord; ”Det er et spørgsmål om god 

eller dårlig udnyttelse af grusomheder”. 

Flugtforsøg og undertrykkelseslære

En af deltagerne havde dog lugtet lunten 

og forsøgte ved et snedigt udtænkt ”tabe-

pas-i-bussen”-forsøg at flygte. Med gamle 

KGB-forhørsteknikker lykkedes det dog at 

få deltageren overtalt til at kapre næste fly 

mod Moskva. Advaret om rædslerne forsøgte 

nogle deltagere senere at søge hjælp ved 

russisk politi med det resultat, at politimyn-

dighederne afkrævede dem rubler for at løbe 

over en 6-sporet 

vej.

Kort efter an-

komsten til 

Moskva start-

ede indoktri-

neringen. For 

at afsondre det revolutionære terræn aflagde 

vi det semi-fascistiske Eurasian Movement et 

besøg. De kunne bl.a. prale af at kaste sten 

på ambassader og tæve en tidligere premier-

minister. En god start på turen blev fulgt op 

med et besøg hos oppositionspartiet Yabloko, 

hvor vi fik førstehåndsindtrykket af, hvordan 

oppositionen effektivt undertrykkes.

Skulle dominansplanerne glippe, er det godt 

at være garderet, og således anlagde vi hø-

flighedsvisit hos den danske ambassade, 

som uden held forsøgte at lære os om diplo-

matiets fordele. Disse besøg blev suppleret 

af (deltager)populistiske besøg hos ‘Carnegie 

Endowment for International Peace og Gor-

bachev Foundation’ – brugt som aflednings-

manøvre for den virkelige agenda. Herudover 

excellerede Moskva i førsteklasses propagan-

dainspiration med sine pompøse metroer, 

enorme monumenter og selvfølgelig Kreml 

og Den Røde Plads som et absolut must for 

folk med despotiske drømme!

Kontrol trumfer tillid

I Skt. Petersborg fortsatte den målrettede 

disciplinering i mødet med undertrykte jour-

nalister med håndvåben og en britisk menne-

skerettigheds-

f o r k æ m p e r , 

der, udover at 

have en død-

strussel hæn-

gende over 

hovedet, talte 

20 forskellige 

Udpinte

deltagere












 





















sprog. Udvist og persona non grata i Rusland 

var hun forståeligt nok temmelig paranoid. 

Putins hjemby bød også på mødet med en 

danskejet cafe, hvis eneste overlevelsesmu-

lighed var at gemme penge og smide resten i 

det korrupte russiske embedsmandssystem. 

Alle disse spændende undertrykkelsesme-

toder overbeviste os om Stalins gyldne ord, 

at ”kontrol nu engang er bedre end tillid!” 

Dopede deltagere

Den kritiske læser undrer sig måske over, 

hvordan uhyrlighederne kunne foregå uden 

nævneværdig modstand fra masserne? Svaret 

er simpelt. Med mantraet ”Vodka er opium 

for folket” skulle deltagerne glemme den 

indledningsvise skepsis, og planen lykkedes 

med rigelig vodkaindtag og polkadans. Tak 

til Jer alle for, at I gjorde det til en uover-

truffen studietur!

Ovenstående lyder måske kritisabelt, hvorfor 

alle PF-medlemmer bør finde det relevant at 

udnytte systemets ’checks and balances’ ved 

foreningens generalforsamling (se PF’s an-

nonce for detaljer).

Besøg hos

Yabloko
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Evolution matters
Evolutionspsykologi
Mikkel Freltoft Krogsholm

20031463@ps.au.dk

Der er vel ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt menneskets evolution har 

haft en afgørende indflydelse på den måde, vores fysiologi er opbygget. Vores kroppe 

er biologiens svar på de udfordringer, vores forfædre har stået over for i nærmest 

uendelige generationer. Langsomt udviklede vi os forskelligt. De to mest indlysende 

eksempler er, at vi adskilte os eksternt ved at udvikle vores egen race af primater, og 

vi adskilte os internt ved en forskel på kønnenes størrelser. Hvis vores evolution har 

haft så stor en indflydelse på vores fysiologi, kunne den så ikke også have haft det på 

vores psykologi? Denne artikel drejer sig om evolutionspsykologi og politik.

Evolutionspsykologi

Evolutionspsykologi er et forsøg på at forklare 

mentale og psykologiske egenskaber - så-

som hukommelse, opfattelse og sprog - som 

evolutionære tilpasninger. Dvs. funktionelle 

produkter af naturlig og seksuel udvælgelse. 

Tilpasningstankegangen er normal indenfor 

evolutionsbiologi, når vi taler om fysiologiske 

mekanismer - hjerte, lunge, immunforsvar, 

osv. Evolutionspsykologi forsøger at benytte 

samme tanke indenfor psykologien.

Tesen er altså, at meget af den menneskelige 

adfærd er opstået igennem psykologiske til-

pasninger, der er udviklet for at løse tilbagev-

ende problemer i vores forfædres omgi-vels-

er. Et eksempel kunne være, at mennesker 

tilsyneladende har en særlig medfødt mental 

evne til at lære sprog, der gør det nærmest 

automatisk, men ingen særlig evne til at 

automatisk at lære at læse og skrive. Andre 

tilpasninger kunne være evnen til at udlede, 

hvordan andre føler, at kunne skelne slægt-

ninge fra ikke-slægtninge, at identificere og 

foretrække sunde mager, at samarbejde med 

andre, osv.

Evolutionspsykologer ser disse næsten uni-

verselle adfærdsmønstre og følelser – eksem-

pelvis frygt for edderkopper og slanger – som 

et udtryk for udviklede tilpasninger. Det er 

dog ikke en deterministisk teori, da de for-

skellige reaktioner og graderne af disse vil 

afhænge af omverdenens inputs. Udviklede 

psykologiske tilpasninger (såsom evnen til 

at lære sprog) interagerer med forskellige 

kulturelle inputs for at producere en bestemt 

adfærd (fx et specifikt sprog: dansk).

Evolutionspsykologi og politik

John R. Alford og John R. Hibbing har i ar-

tiklen ”The Origin of Politics: An Evolutionary 

Theory of Political Behavior” forsøgt at kom-

me med et evolutionspsykologisk indspark til 

politologien.

Vores jæger-samler forfædre har levet i små 

grupper (ind-gruppe) for at opnå en evolu-

tionær fordel frem for de andre grupper af 

jæger-samlere (ud-grupper) – ligesom vores 

gener har rottet sig sammen i grupper (men-

nesker) for at sikre sig en evolutionær fordel 

frem for andre grupper af gener (hunde, 

katte, osv). 

Den varsomme samarbejder

Ifølge Alford og Hibbing er mennesker var-

somt samarbejdende væsner. Vi er ikke 

strengt egoistiske (a la Rational Choice), men 

vi er bestemt heller ikke altruistiske. De af 

vores forfædre, som har samarbejdet med  hi-

nanden, har haft en større sandsynlighed for 

at overleve og reproducere end egoisterne. 
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Og de af vores forfædre, som har været op-

mærksomme på freeriders i deres grupper, 

har haft en større sandsynlighed for at over-

leve og reproducere end altruisterne. Over 

evolutionær tid vil de, der 

overlever længere og efter-

lader sig mere afkom, også 

komme til at dominere rent 

numerisk – og da det har 

været de varsomme samar-

bejdende mennesker, må 

vi formode, at vi alle har en 

arvet tilbøjelighed til at sa-

marbejde, men at vi samti-

dig er varsomme omkring, 

hvem vi samarbejder med.

Mennesker er altså samar-

bejdende, men ikke altru-

istiske. Konkurrerende, 

men ikke udelukkende det. 

Vi har en medfødt tilbøje-

lighed til at samarbejde, 

især indenfor veldefinerede og afgrænsede 

grupper, men vi er meget følsomme over-

for selvisk opførsel fra andre af gruppens 

medlemmer. Denne følsomhed får os til at 

stoppe med at samarbejde, når samarbejdet 

ikke bliver gengældt, at undgå fremtidig sa-

marbejde med ikke-samarbejdere, og igang-

sætte mulige personligt omkostningsfuld af-

straffelse af ikke-samarbejdere.

Alford og Hibbing finder i deres artikel frem 

til 6 træk, der findes hos medlemmerne i 

levedygtige grupper. Medlemmerne i en så-

dan gruppe: 

1) samarbejder med andre i deres ind-grup-

pe, 

2) bryder sig ikke om medlemmerne af ud-

grupper, 

3) straffer eller forviser usamarbejdende ind-

gruppe medlemmer, 

4) opfordrer andre gennem normer, institu-

tioner eller moralske kodeks til 1, 2 og 3

5) er altid opmærksomme på status, fortjen-

ester, og omdømme vedrørende andre ind-

gruppe medlemmer,

6) ophører med at samarbejde, hvis ikke-

samarbejde fra andre gruppemedlemmer går 

ustraffet hen.

To mulige politiske implikationer – død og 

velfærd

Ovenstående gruppetræk leder til en række 

antagelser, der også må formodes at gå 

igen i politisk adfærd. Det 

store fokus på straf leder 

naturligvis ens tanker hen 

på retspolitikken, og hvilke 

konsekvenser det kan have 

for denne. Dødsstraf er 

– ifølge A&H – et godt ek-

sempel på dette. På trods 

af gentagne undersøgelser 

der viser, at dødsstraf ingen 

afskrækkende effekt har på 

kriminelle, er der i lande 

som USA stadig en høj op-

bakning til straffen. Det 

er altså på grund af vores 

behov for at straffe ikke-

samarbejdende individer, at 

dødsstraf fastholdes, og vi 

skal ikke langt tilbage i tiden før dødsstraf 

ofte var en offentlig begivenhed, så alle kunne 

se at ikke-samarbejdere fik deres straf.

Det har også indvirkning på vores velfærds-

system. Vi har i udgangspunktet lyst til at 

hjælpe vores ind-gruppe medlemmer, også 

selvom det koster os noget at gøre det. Men 

vi er samtidig meget opmærksomme på sam-

fundsnassere, og hvis vi får fornemmelsen af 

at nogle nasser på systemet, er vi meget hur-

tige til at trække vores støtte igen.

Det er umuligt at redegøre grundigt for en så 

omfattende teori og dets mulige (politiske) 

implikationer på to sider i Kanden, men jeg 

håber at have vakt nogens interesse indenfor 

området. Jeg kan varmt anbefale den inter-

esserede læser at skaffe nævnte artikel af 

A&H – god fornøjelse.

“
[...] de af vores for-
fædre, som har været 
opmærksomme på 
freeriders i deres 
grupper, har haft en 
større sandsynlighed 
for at overleve og re-
producere end altru-
isterne. 
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Klumme: sure opstød
Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk 

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Der var engang, hvor man kunne give en hånd. Enten i form af éns hjælp eller ved at 

applaudere en anden persons veludførte gerning. Sidstnævnte betydning misbruges 

nu nærmest på det skammeligste på de yngre årganges forelæsninger og holdtimer, 

hvor lyden af to gange ”klør-fem” klaskende mod hinanden forekommer i stadigt sti-

gende omfang.

Den bitre politolog

Klap lige hesten!

”Jamen jeg har jo bare gjort mit job”, ud-

bryder metodeforelæseren, da de studer-

ende på 1. semester bryder ud (i det der vel 

næppe længere (jf. indledningen) kan kaldes 

spontane) klapsalver. Og hvorfor denne over-

ekstatiske entusiasme? Klapper I også af 

kassedamen eller cykelsmeden, når de hen-

holdsvis siger ”20,50 kr.” eller ”det kræver 

vist et nyt krank-sæt”? Næppe… Så hvorfor 

denne indirekte diskrimination af mennesker 

i jobs, der ikke kræver en længerevarende vi-

deregående uddannelse? Vi hænger jo heller 

ikke DF ud i undervisningen, bare fordi kun 

få af os stemmer på dem, vel?

Klaphat

Og apropos klappen og andre lyde: Hvad 

skete der med musikken til sidste PF-fest? 

Helmuth Kool – ja, ”ha ha” til ordlegen, men 

hva’ gør det, når festen i kantinen for de 

flestes vedkommende flyttes til forhistorisk, 

fordi manden formåede at skabe en stemn-

ing, der absolut var ”hel(t) mut”… 

Vi vil jo bare have den sæd-

vanlige omgang Roxette, 

blandede bolsjer fra 

”Absolute Music 1-15” 

og ”Ol’ Blue Eyes” at 

gå hjem på! Er det 

virkelig dér, ungdommen synes, vi skal hen? 

Samme ungdom, som ved en lignende festlig 

lejlighed i selv samme kantine på det skam-

meligste enten har bortført eller vandaliseret 

en her anonym ældre studerendes cykel. Og 

som om det ikke var nok, forsvandt samme 

anonyme gråguld-studerendes cykelhjelm 

også. Med den herskende ”pretty-boy-trend” 

var årsagen næppe at beskytte en andens 

hoved, da frisuren jo herved selv for en mester 

i DAX-WAX’ens ”Strong Hold Maximum Model-

ling Effect” kunne lide uoprettelig skade.

Klap i…

Og som om det ikke er nok med studerende 

på bacheloruddannelsen, der vedbliver at sk-

abe irritationsmomenter i ens dagligdag. Nej, 

vi skal da lige have en flok gymnasieelever 

forbi også! ARRGG – og så slip dem da ikke 

løs inde på læsesalen! Her hersker i forvejen 

Klondyke-agtige tilstande takket være yngre 

studerende. Disse okkuperer nemlig et ikke 

uanseligt antal læsepladser gennem depon-

ering af tasker i flere timer, før de endelig 

vælger at hellige sig bøgerne. 

Men kære yngre medstuderende. 

I kan være helt rolige, for de to 

bitre politologer pakker snart 

sydfrugterne og drager ud i den 

virkelige verden. Her vil vi ikke 

møde modgang fra ungdommens 

forvildede individer, besværlige 

henvendelser fra folk, som ønsker 

vores hjælp eller på anden måde blive 

afbrudt i vores arbejde. Og lige så lidt vil 

vi selv være til besvær for vores omverden, 

thi sådanne ubrugelige personlighedstræk 

besidder vi nemlig ikke…

Så klap dog i det mindste i takt!

Kandens bitre

politologer udtaler sig 

hver måned om ting, 

der generer dem i 

deres hverdag...



Vi vil fra Frit Forums side gerne sige tak for et godt semes-
ter – med et stort fremmøde til vores arrangementer og et 
rekord godt valgresultat.

Tak til alle jer der stemte til universitetsvalget – og især til jer der satte 
jeres kryds ved Frit Forum. Det var et godt valg for os. Vi voksede, som 
vi har gjort de seneste år, og fik det største stemmetal nogensinde – 
blandt andet med et personligt stemmetal meget nær de to nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer.

Det var en fornøjelse at komme rundt på hele universitetet, snakke med 
vores medstuderende og komme ud med vores politik.

Vi håber, at vi kan gentage succesen næste år og fortsætte fremgang-
en.

Desuden skal der også lyde en tak for et udbytterigt semester med 
mange nye ansigter i Amaliegade 27.

Vi er allerede i fuld gang med at få de sidste arrangementer på plads til 
forårets kalender.

Den vil igen være præget af en masse oplysende foredrag og mini-
studieture af forskellig karakter.

Håber meget at se jer, når det nye år starter!

Vi ses!
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Myter, misforståelser og andre skrøner
Debat: Universitetsvalg

Mikkel Dalsgaard
20032409@ps.au.dk 

Fra midten af november og fjorten dage frem blev vi alle ramt af en orkan af plakater 

og flyers med studenterpolitiske meninger, holdninger og ikke mindst billeder af kan-

didater. Men hvad i alverden er alt det her for noget, som hvert år i november måned 

skal forstyrre os studerende i vores seriøse studie og/eller kaffepauser? I dette ind-

læg vil jeg forsøge at give et overblik over, hvad der er op og ned i studenterpolitik 

og valget.

Åh, alle de lister! De vil jo bare ind i StatsRå-

det for at få deres billede i Kanden.

Ved valget opstiller en lang række lister med 

forskellige politiske budskaber. De største 

lister er Studenterrådets liste, Frit Forum, 

Konservative Studerende og Liberale Studer-

ende. StatsRådet er ikke – på trods af navnet 

– et råd med kompetence og beslutningsevne. 

StatsRådet er en del af Studenterrådets liste, 

men har et andet navn, da det har tilhørsfor-

hold på IFSK. På andre institutter kan man se 

lignende ”råd” i form af Humrådet, Oecon-

rådet mv. Liberale Studerende, Konservative 

Studerende og Frit Forum har samme navn 

over hele Universitetet.

Jamen, hvis man ikke vælger folk til 

StatsRådet, hvad stemmer vi så for? 

Vi stemmer kandidater fra listerne ind i de or-

ganer på Universitetet, som har kompetencer 

og beslutningsevne. På det overordnede uni-

versitetsniveau (hele AU) findes ”Bestyrelsen”, 

hvor man vælger to studenterrepræsentanter. 

På fakultetsniveau (Psykologi, Jura, Økonomi 

og Statskundskab) vælger vi én studenter-

repræsentant til ”Akademisk Råd”. På institut-

niveau (Statskundskab) vælger vi fire studen-

terrepræsentanter til ”Studienævnet”.

 

Hvis der var valg til Studienævnet og Aka-

demisk Råd, hvorfor kunne jeg så ikke 

stemme?

På grund af datoforvekslinger, så fik Frit Fo-

rum i år ikke indleveret opstillingslisterne til 

disse organer til rette tid. Dette er en beklage-

lig fejl i demokratisk optik – og Frit Forums 

valgansvarliges egen skyld. Dette medførte, 

at der i år var fredsvalg, og at repræsentan-

terne fra Studenterrådets liste gled ind på 

pladserne, da andre lister ikke stillede op. 

Jamen, helt ærligt! Hvad er der at kæmpe 

for?

Der er forsat studenterpolitiske kampe at 

kæmpe. Emnerne veksler ofte efter niveauet. 

F.eks. er det ofte helt overordnede visioner 

og etiske spørgsmål, som man tager op i 

AUs bestyrelse. På institutniveau handler det 

mere om studieordninger, eksamensformer 

og pensumstørrelser. 

Foruden de principielle sager og etiske 

spørgsmål er det vigtigt, at de studerende på 

AU er klar over, at der hvert år efter valget 

deles en million kroner ud til de studenter-

politiske lister ud fra antallet af stemmer på 

deres lister til bestyrelsesvalget. 

 

Valg? Så giver Universitetet æbleskiver!

Denne misforståelse florerer blandt mange 

studerende på IFSK på tværs af årgange. I 

virkeligheden er det Studenterrådet, som ud-

deler æbleskiver som en del valgkampen. På 

lige fod med en kuglepen fra Venstre eller en 

rose fra Socialdemokratiet til et Folketings-

valg. Kritiske røster vil hævde, at det faktum, 

at æbleskiverne er blevet uddelt i en bod i 

forlængelse af stemmeboksene, kunne siges 

at påvirke en demokratisk valghandling. Nu, 

hvor valgene er elektroniske, skulle vi gerne 

være ude over den slags.

Du vil sikkert i næste nummer af Kanden eller 

på bordene i kantinen kunne læse kritik og 

spin af dette indlæg. Det er fordi, underteg-

nede er medlem af Frit Forum; Studenter-

rådet vil sandsynligvis opfatte dette som én 

listes angreb på en anden. I så tilfælde er det 

ærgerligt og forkert – det er blot én politolog, 

som skriver til en anden.
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Kalender!
december 2008

Hele december

Hvor kan man finde den sande, 
den ægte jul? Den med farmors 
flotte kugler og mormors julek-
lokke, der så nænsomt blev pak-
ket ud, mens vandkæmmede 
børn andægtigt så til?
Kom i julestemning i den gamle 
by hele december. 

Onsdag d. 10/12 kl. 20

Sangskriverværksted

Denne aften er der åbent sangskriverværksted på Gyngen i Mejl-
gade. 
Århus Sangskriver Værksted (ÅSV) er et unikt forum, hvor sang-
skrivere mødes uanset alder og profession.
Der er lagt vægt på at fremme den enkelte kunstner via konstruk-
tiv kritik i sociale rammer. Ligeledes er formålet, at fremme sang-
skriverkunsten generelt.

Onsdag d. 10/12 kl. 20

Vocal Line

A capella-koret ”Vocal Line” giver 
julekoncert i Sct. Pauls Kirke kl. 20. 
Billetter fås via Billetnet og koster 
90 kr.

Fredag d. 12/12 kl. 20 og 21.30

Slap dog af!

Fuldmåneaften i planetariet. “Slap dog af!” 
Et jule-forsøg med afslapningsmusik under 
stjernerne. 
Steno Museet, C.F. Møllers Alle 1100, Uni-
versitetsparken, Århus C. Entré: 60 kr.

Torsdag d. 11/12 kl. 21

Motown Central

Kopiorkestret Motown Central er 
et kopiorkester, der leverer klas-
siske Motown hits med overbe-
visning. Der er fri entré og stedet 
er Fairbar, Nørre Allé 66, Århus 
C. 

Lørdag d. 13/12 kl. 21.30

Le freak

Le freak giver koncert på Train. 

Søndag d. 14/12

Shopping

Søndagsåbent i byen.  

Kalender
Line Bækgaard

20061839@ps.au.dk



51

2008

Mandag d. 15/12 kl. 20

Super 64

Jazzselskabet Super 64 sætter det sjælfulde, men for tiden sjældent hørte 
instrument, den kromatiske mundharpe, i centrum.
På et fundament af et højenergisk, humørbesmittet og virtuost sammenspil 
er der bygget et repertoire, der foruden egne kompositioner består af roman-
tiske og originale fortolkninger af sange fra den danske sangskat af bl.a. Carl 
Nielsen, Anne Linnet, Kaj Norman Andersen og Jørgen Ingemann. 
Hele herligheden kan høres på Pakhuset. Pris: 90 kr. (60 kr. for medlemmer)

17/12 til 19/12

En rigtig julekoncert

Det velklingende Arion-
kor synger de kendte 
og elskede julesange og 
salmer i den gamle by kl. 
16 og kl. 18. 
Entré: Koncerterne er gra-
tis, når entreen til museet 
er betal. (og der er studi-
erabat)

Torsdag d. 18/12 kl. 21

Kombinationen

Musik og litteratur indgår et partnerskab, 
når makkerparret Daniel Olesen, tekstfor-
fatter, og Anders Halkier, komponist, går 
på scenen. Resultatet er en række læng-
selsfulde sange centreret omkring klav-
eret, hvor tekst og musik går op i en højere 
enhed. Fri entré på Fairbar, Nørre Allé 66, 
Århus C.

Onsdag d. 17/12 kl. 17

Fotoudstilling

Fotoudstilling af tidligere pige-
soldater i Sierra Leone. Anni  
Lyngskær er journalist og 
besøgte Sierra Leone tidligere på 
året, og det er der nu kommet en 
vandreudstilling med tilhørende 
historier om 3 af de tidligere 
pigesoldater ud af. 
Der er fri entré på Fairbar, Nørre 
Allé 66, Århus C. Udstillingen 
kan ses frem til 14/1 2009.

Fredag d. 19/12 kl. 19.30

Angels in Harlem Gospel Choir

De har sunget for Paven, Nelson Mandela og Paul 
McCartney, og sidste år optrådte de ved Elton Johns 
60 års fødselsdag. Til december kan Musikhuset 
Aarhus som det eneste sted i Danmark præsentere 
en julekoncert med et af verdens mest berømte 
gospelkor. Billetter via Billetnet. 
Entré: Kr. 300, 280 og 250. Der ydes abonne-
ments-, studie- eller ungdomsrabat.

Søndag d. 21/12 kl. 16

Messias G.F. Händel.

Entré: 150 kr. + gebyr. Billetnet: 
70156565
Sct. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirke-
plads, Århus C

Søndagsåbent i byen. 




