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Institutleder Jørgen Møller løftede blikket og så mismodigt ud af vinduet fra sit store hjørnekontor. Han 
havde fået en meddelelse fra Rektoratet om, at udvidelsen med 600 medarbejdere i den centrale admini-
stration nu endelig var faldet på plads. Argumenterne for, at det ville betyde en væsentlig styrkelse af 
forskning og undervisning, var blevet hørt i ministeriet. Fakultetet ville naturligvis ikke stå i skyggen af 
denne fremgang, så Dekanen havde bebudet en væsentlig udvidelse af Fakultetets store Pædagogik og 
Metodeenhed, PÆDMET i folkemunde. Den skulle vokse fra 120 til 240 medarbejdere, så hver underviser 
på fakultetet kunne få en personlig mentor med ekspertise i teoretisk pædagogik. 

Næh, intet var mere som i gamle dage. De studerende var søde og venlige som altid, men de var altså også 
mere krævende. Studienævnet havde efter direktiv fra den centrale pædagogik- og metodeenhed sidste 
år indført en ny procedure for seminaropgaver. Først kom studenten til kaffe og kager hos læreren for 
at høre om, hvilke ideer læreren havde til opgavens titel og struktur. Når studenten så havde accepteret 
lærerens forslag, var næste led, at læreren skrev et udkast til opgaven. Det læste studenten så igennem og 
kom med forslag til forbedringer, hvorefter læreren skrev opgaven færdig. Den centrale pædagogikenhed 
argumenterede for, at den intense faglige samtale mellem lærer og student—i relation til at studenten 
kom med selvstændige ideer til, hvad læreren kunne skrive i opgaven—virkelig optimerede indlæringen. 
Nogle studenter klagede naturligvis over, at lærerne ikke var dygtige nok til at virkeliggøre deres—altså 
studenternes—ideer, men systemet fungerede grundlæggende fint. 

Forskningen havde det godt. Der blev produceret på kraft på instituttet, som man havde haft for vane i 
mange år. Alligevel var institutleder Møller, som det sig hør og bør, professionelt bekymret på instituttets 
vegne. Kunne man fastholde den position som ledende forskningscentrum og statsministerskole, som 
var blevet cementeret under en fremsynet og visionær institutleder i starten af århundredet? Han kunne 
bestemt godt bruge en god nyhed her op til jul. 

Og hvad skete der så? En omfangsrig email tikkede ind på hans skærm. London School of Economics 
havde atter gennemført en tilbundsgående global rating af statskundskabsinstitutter. Denne gang havde 
man identificeret tre helt objektive målepunkter: for det første antallet af artikler i gode tidsskrifter; for 
det andet antallet af bøger på gode forlag; for det tredje antallet af medarbejdere der talte mere end et 
sprog, herunder dansk. Og hvad var der sket? Institut for Statskundskab i Aarhus var blevet nummer 1; 
ikke blot i Norden, ikke blot i Europa, men i hele verden!!

Institutlederen pudsede brillerne, der naturligt nok var blevet duggede under læsningen. Så skulle det da 
nok engang blive en fredelig og hyggelig jul på det gamle institut! Glædelig jul!

Institut for Statskundskab 2020
—en julehistorie

Årets julehistorie
Georg Sørensen

georgs@ps.au.dk 
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Tema:

GRØN
I denne måned er Kanden blevet grøn - grøn 
for klima og grøn for håb for fremtidens kli-
ma.  Vi har, som medier jo så ofte plejer,  valgt 
at følge strømmen, og derfor sætter vi klima 
på dagsordenen i dette nummer.

Som den opmærksomme læser vil have op-
daget, et Kanden i denne måned trykt på 
genbrugspapir. Dette er paradoksalt nok 
væsentligt dyrere end almindeligt, nyt papir, 
hvorfor vores eget budget ikke har kunnet 
finansiere hele trykningen. Heldigvis ville 
instituttet gerne sponsorere vores klimaven-
lige drøm om at lave et blad på genbrugspa-
pir, så vi skylder IFSK en stor tak for at have 
hjulpet til med at gøre Kanden grøn. 

I bladet kan du finde en masse artikler, som 
på den ene eller anden måde handler om kli-
ma. På side 6-7 kan du læse om, hvilke planer 
universitetet har for i fremtiden at blive mere 
klimavenligt end det er i dag.

De fleste har nok en formodning om, at van-
det i unisøen ikke er det reneste, man kan 
finde. På side 9 kan du få svaret på, hvor 
slemt det egentlig står til.

Vi kender det fra supermarkederne - økolo-
giske, miljøvenlige og allergineutrale produk-
ter skyder op alle vejne. På side 10-11 kan du 
læse om politisk forbrug og blive guidet gen-
nem de forskellige økologimærker.

Derudover kan du få et overblik over kli-
matopmødet på side 12. Du kan læse om 
Morten Messerschmidts klimakvalme på 
side 14-15 og om klimaflygtninge på side 
16-17.  På side 18 kan du læse om, hvordan 
det er at være CO2-neutral studerende, og 
på side 20-21 anmeldelse to af tidens største 
klimakatastrofefilm. På side 22 kan du ende-
lig læse om, hvorfor klima fylder så meget i 
medierne.
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Et grønnere universitet
Tema:  GRØN
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Århus Universitets energiansvarlige, Søren Har-
bo Jensen, fortæller, at universitetet er ved at 
sammensætte en energi- og miljøpolitik med 
nogle helt konkrete initiativer til, hvordan man 
skal få mindsket strøm- og varmeforbruget på 
universitetet. Han sidder i universitetets energi-
udvalg sammen med tekniske og administrative 
chefer fra de forskellige fakulteter, hvor man 
udarbejder forslag til, hvordan vi kan spare på 
energien. Forslagene indebærer blandt andet 
udskiftning af toiletter, udfasning af glødepærer 
og installering af en form for censorer, der gør, at 
lys og computere slukker af sig selv efter fx kl. 
18, og ikke står tændte hele natten og i weekend-
erne. At isolere bygningerne bedre for at spare 
på varmen, er imidlertid en mulighed, som vil 
være meget svær at få gennemført, fordi de gule 
bygninger er fredet, og man derfor ikke må æn-
dre på deres ydre uden ændring af lokalplanen.

Renovering af laboratorier
Søren Harbo Jensen fortæller, at universitetet, i 
forbindelse med finansloven for 2010, forhåbent-

lig får del i globaliseringspuljen og får tildelt ca. 
1,4 milliarder kroner over de næste 6-7 år, som 
skal bruges til renovering af universitetets labo-
ratorier. ”Det betyder, at vi kan begynde at bygge 
nye og mere energibesparende laboratorier, 
hvilket vil sænke vores forbrug af strøm”, 
fortæller han med tydelig begejstring. Set i lyset 
af, at universitetet har en samlet årlig omsæt-
ning på 5,3 milliarder kroner, er 1,4 milliarder 
rigtig mange penge, så der er absolut også grund 
til begejstring.

Derudover har Universitets- og Byggestyrelsen 
en målsætning om, at alle bygninger skal være 
energineutrale inden 2028. Det vil sige, at 
bygningerne på en miljøvenlig måde selv skal 
kunne producere det energi der bruges. Søren 
Harbo Jensen fortæller, at energi til strøm og 
varme eksempelvis kan hentes via solfangere. 
”Det er nogle rigtig gode investeringer, fordi uni-
versitetet har et højt energiforbrug, og man på 
sigt vil komme til at spare penge på det”, forkla-
rer han. Planen for at gøre universitetet energi-

neutralt er dog ikke godkendt endnu, 
men skal til vedtagelse i rektoratet i de-
cember, hvor Søren Harbo Jensen håber 
på, man får den på plads. 

Ændring af brugeradfærden
Sammenlignet med de andre fakulteter 
er samfundsvidenskab noget af en kli-
makæledægge, med et langt lavere 
strømforbrug end for eksempel det 
naturvidenskabelige fakultet. Men der 
er stadig plads til forbedring. ”Man ville 
kunne opnå en meget stor energibes-

En undersøgelse foretaget af Campus har vist, at Århus Universitet bruger næstmest strøm af 
de store danske universiteter. Dette skyldes i høj grad, at vi har mange strømslugende labo-
ratorier på sundheds- og naturvidenskab. Men med planer om at renovere samtlige labo-
ratorier og med en målsætning, fra Universitets- og Byggestyrelsen om, at alle bygninger 
skal være energineutrale inden 2028, er der håb forude for et grønnere universitet.
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parelse, hvis man kunne ændre på brugerad-
færden”, fortæller Søren Harbo Jensen, og 
fortsætter: ”En undersøgelse fra KU har vist, at 
man kan opnå en 
besparelse på 20 % 
bare ved at ændre 
på de studerendes 
adfærd”. Derfor vil 
der blive lanceret 
en oplysningskam-
pagne i den nærm-
este fremtid, som 
skal få os til at 
huske at slukke for 
lyset og comput-
erne inden vi går 
hjem.

Grønt AU
I universitetets en-
ergiudvalg sidder 
også historie- og 
samfundsfagsstu-
derende Andreas 
Hansen, som er 
repræsentant for 
Grønt AU. Grønt AU 
er et netværk for og 
af studerende, der ønsker et bæredygtigt univer-
sitet. Netværket blev oprettet sidste år og er 
endnu meget nyt, men Andreas Hansen fortæller, 
at de har mange planer for fremtiden. ”Et af 
vores mål er, at vi vil holde en række foredrag, 
workshops og konferencer, hvor studerende og 
ansatte kan diskutere miljøproblemer og kom-
me frem til løsninger, som de kan tage med sig 
ud i samfundet, den dag de forlader univer-
sitetet”, fortæller han. Men planen er også, at 
Grønt AU skal administrere en fast, årlig klima-
pulje, som skal deles ud til forskellige klimaini-
tiativer blandt studerende. Andreas Hansen 
forklarer, at det gerne skulle blive muligt at søge 
midler til en lang række forskellige projekter så-
som bacheloropgaver og specialer med et kli-
mamæssigt omdrejningspunkt, rejser til klima-
konferencer i udlandet og forskellige 
studenterinitiativer på universitetet.

Andreas Hansen håber på, at han, via sin plads i 
energiudvalget, kan få indflydelse på univer-

sitetets energipolitik. Et af de forslag han har 
stillet omhandler, at de studerende skal in-
formeres om universitetets løbende energifor-

brug. ”Erfaringer fra 
andre dele af verden 
viser, at simpel infor-
mation om en virk-
somheds eller et om-
rådes CO2-påvirkning 
motiverer folk til at 
handle anderledes, og 
det samme vil vi gerne 
se her på univer-
sitetet”, fortæller han. 

Reelt fremskridt?
Alt i alt er der mange 
gode ideer og forslag 
til hvordan univer-
sitetet kan blive grøn-
nere. Men er vi rent 
faktisk på vej i den 
rigtige retning, eller er 
energiudvalget og de 
mange gode forslag 
snarere symbolpolitik 
end realpolitik? An-
dreas Hansen mener, 

at udviklingen er positiv, men han har også sine 
forbehold. Han fortæller, at ” vi er kommet langt 
alene på et år. Den grønne bølge startede med 
oprettelsen af Klimasekretariat, så blev Grønt 
AU oprettet for et år siden, og nu er der også ble-
vet oprettet et energiudvalg. Særligt energiud-
valget ser jeg som et fremskidt, for da jeg var til 
møde sidste år med rektor og hans pressechef, 
var der fra ledelsens side større fokus på formid-
ling af klima end på egentlige reduktioner fra 
universitetets side. Men oprettelsen af energiud-
valget ser jeg som en erkendelse af, at univer-
sitet gerne vil gøre noget ved sit energiforbrug. 
Om denne forhåbning så også bliver opfyldt, vil 
tiden vise”.

Hvis du har forslag til energiudvalget, er du 
velkommen til at kontakte Søren Harbo Jensen 
ved at skrive en mail til shj@adm.au.dk. Vil du 
vide mere om Grønt AU, kan du finde dem på www.
klima.au.dk/groent-au. 
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Kan man drikke vandet fra Uni-søen?

Søen i Universitetsparken er ikke bare fysisk placeret midt på campus, men er også centrum for 
sociale begivenheder, hvoraf den største utvivlsomt er Kapsejladsen. Søens grumsede vand har 
dog også ry for at gemme på diverse ubehageligheder. Men hvor slemt står det faktisk til under 
den suspekte overflade?

Tema: GRØN

Anne Schmidt Stolberg 
20073039@ps.au.dk 

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk

Med hjælp fra studerende fra Bioteknologisk 
Institut undersøgte vi søvandets bakterielle til-
stand og resultatet var temmelig frastødende. 
1 milliliter søvand indeholder intet mindre end 
10.400 kolonidannende bakterier. Heraf var 
en stor del colibakterier, som hovedsageligt 
stammer fra afføring. Herudover var der også 
en betydelig mængde salmonella i vandet. Til 
sammenligning kan det nævnes, at den danske 
grænse for colibakterier i drikkevand er 0. I sig 
selv er colibakterier ikke nødvendigvis skade-
lige, men de er en indikator for, at der i søen 
findes andre sygdomsfremkaldende bakterier. 

Ud fra ovenstående kunne man tro, at miljøet i 
søen er goldt. Her må man tro om igen, hvilket 
Jysk Akademisk Lystfiskerforening, ”Lom-
meulken” beviste den 2. oktober til deres årlige 
fiskekonkurrence i Unisøen. Det lykkedes vin-
derparret at hive 84 fisk i land på kun 3 timer. 
Det skal dog ikke opfattes som en opfordring til 
fattige studerende om selv at fange aftensmaden 
i søen jævnfør det førnævnte bakterieindhold. 

Søen er altså trods sine mange bakterier et dyre-
mekka, hvilket de store flokke 
ænder og blishøns i parken nok 
har gjort dig opmærksom på. 
Nu vi taler om Unisøens fauna 
(dyreliv) vil vi gerne henlede 
opmærksomheden på de tra-
giske begivenheder med fund 
af døde hunænder i løbet af 
foråret. Ved en endnu uviden-
skabelig generalisering fra fisk 
til ænder er det næppe vandets 
bakterieindhold, som har forår-
saget de stakkels andemødres 
død. 

Ifølge biolog Stine Wraae Bach ligger forklar-
ingen istedet i misforstået godhed fra os men-
nesker.  Brødfodring af ænderne medfører 
”overbe-anding” i Unisøen.  ” Så bliver der rift 
om hunnerne, og derfor kan det ske, at der er 
flere hanænder, der lægger sig oven på den 
samme hunand, så hun risikerer at blive presset 
ned under vandet og drukne”, fortæller biologen 
til Horsens Folkeblad. Så næste gang du ser en 
flok børn i parken med brødposer, så gør en god 
gerning og bed dem om at spise brødet selv. 

Efter vores lille undersøgelse af Unisøens til-
stand må vi konkludere, at Unisøen langt fra 
er død. Tværtimod lever bakterier og dyr i til-
syneladende harmoni, så længe børnehaverne 
holder fingrene fra brødposen. Men det må un-
derstreges, at vandet er sundhedsskadeligt for 
os mennesker, og det derfor frarådes at drikke af 
søvandet. I den forbindelse opfordrer vi til, at vi 
IFSK’ere værdsætter vores helte fra Kapsejlad-
sen for, at de sætter deres helbred på spil i de 
mange træningstimer og uden tvivl tilhørende 
indtag af det sundhedsskadelige søvand. 
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Studenterhus Århus • Nordhavnsgade 1 • 8000 Århus C 
 www.studenterhusaarhus.dk • Tlf: +45 86 18 30 21

- og drik 

store fadøl til 

en flad 20’er

bliv 
medlem!

Hovedsponsorer:

Århus Kommune

Øvrige sponsorer:

INCUBA
SCIENCE PARK

din frækkert...

kun 105,-

Musik Event International

nov
ÅrHus

studenterHus

om Året

international nigHt
“juleHygge” (cHristmas cozyness)

door: 20.00   price: free

viva vertigo • darling don’t dance
en aften med alt lige fra artpunk, mørk garagerock til pompøse tresserballader

dør: 20:00   pris: 60/40

sound escape pt. 3 + fernisering
tHe works • pusHing people • dj graded • dr. syntax
new folder (eloq, nabo & aslope) • resident dj: stacks
sound escape er tilbage i ÅrHus med et stærkt line-up 
af navne fra den danske Hip Hop/elektronica scene

dør: 18.00   pris: 50/30

tba - følg med pÅ: 
www.studenterHusaarHus.dk

søndagssalsa + tango
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1 øl/1 vand)

klüvers big band +  gospelkor
dør: 20.00   pris: 80/60

international nigHt
door: 20:00   price: free

under ovErfladEN:
october country • lise dres
tHe boy tHe man tHe pale • wedoband
dør: 20.00   pris: 60/40

secondHand bazar
dør: 12.00    pris: gratis

strange ears goes cHristmas
lis er stille • tHe roboteers • randi gustafsson 
wrong side of vegas • anna rosenkilde • dj rasmus weng
æblESkIvEr og julEgodTEr TIl dE førSTE!
dør: 20.00   pris: 60/40    (10,- rabat med nisseHue)

søndagssalsa + tango
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1 øl/1 vand) 

international nigHt - farewell party!
door: 20.00   price: free

dmf jubilæumskoncerter
dør: 20.00   pris: 60/40

under ovErfladEN:
bullet train blast  • 5$killbotwHore 
en rock’n’roll aften med fremtidens danske rockstjerner

dør: 20.00   pris: 60/40

den store 
“skrup pÅ 
juleferie fest!” 
dør: 20.00   pris: 60/40

søndagssalsa + tango
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1 øl/1 vand)
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Den grønne forbruger-
bølge er over os

Tema: GRØN

Rie S. Knudsen
20072590@ps.au.dk

Tidligere var grønne og bæredygtige alternativer 
begrænset til et fåtal af varer i det velassorterede 
supermarked, men i dag findes stort set alle 
produkter i en mere politisk korrekt (og typisk 
dyrere) udgave. De fleste forbrugere bryster sig 
da også af at foretrække økologiske, miljøvenlige 
og sunde produkter, når de bliver spurgt. Lidt 
mindre entydigt er det som regel, når man kig-
ger på de faktiske indkøb.

Forbrugerne har ellers efterhånden adskillelige 
pejlemærker at orientere sig efter, når varerne 
skal i hus. Der findes således certificerede mærk-
er for såvel økologi, miljøvenlighed som forskel-
lige former for bæredygtighed, ligesom der både 
er internationale, europæiske, nordiske og dan-
ske mærker. Det springer næsten i øjnene, at der 
ikke eksisterer et selvstændigt klimamærke. 

Meget tyder imidlertid på, at det er et spørgsmål 
om tid, før et sådant mærke også lanceres.

Let og effektiv deltagelsesform
Om det er mærkningerne, der gør det, er svært 
at sige, men grønt forbrug er utvivlsomt i frem-
gang. Når man tilrettelægger sine indkøb efter 
diverse mærkninger, placerer man sig ifølge Jør-
gen Goul Andersen i gruppen politisk forbruger. 
”Det er politisk forbrug, fordi man forsøger at 
påvirke samfundsmæssige forhold gennem ens 
indkøbsvaner, også selvom der kan være overlap 
med fx sundhedshensyn”, udtaler han. 

Jørgen Goul Andersen forklarer, at der 
grundlæggende findes to typer af politisk for-
brug, nemlig hhv. boykots og tilvalg. Som politisk 
deltagelsesform er politisk forbrug ifølge Jørgen 

Goul Andersen en forholdsvis let 
måde at få bragt politik ind i hverda-
gen, og så er den effektiv. ”Politisk for-
brug har ikke mindst en meget stor 
indirekte betydning”, mener Jørgen 
Goul Andersen. Det er nemlig med til 
at presse virksomheder til at have en 
ansvarlig profil. ”Hvis der ikke fandtes 
politisk forbrug, ville virksomheder i 
højere grad være fristet til fx at beny-
tte børnearbejde, og det bliver 
dermed et konkurrenceparameter”, 
siger Jørgen Goul Andersen. Deru-
dover passer politisk forbrug ifølge 
Jørgen Goul Andersen godt med glob-
aliseringen: ”Det kan have den funk-
tion, at det påvirker multinationale 
virksomheder, som ellers er svære at 
få dækket af national regulering”.

Grønne forbrugere formerer sig hastigt, og de har tilsyneladende gode vækstbetingelser. Insti-
tuttets genansatte Jørgen Goul Andersen bidrager med sine indsigter på området.
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Demokrati i supermarkedet
Man kan overveje, om den ”grønne forbruger-
bølge” og den stigende grad af politisk forbrug 
er udtryk for demokratiske problemer i Dan-
mark. Det mener, Jørgen Goul Andersen ikke er 
tilfældet: ”Man kan begræde, at det på andre om-
råder går nedad for den politiske deltagelse, 
men politisk forbrug har ikke en ekskluderende 
effekt på andre politiske deltagelsesformer, 
måske snarere en mobiliserende”. Politisk for-
brug skal altså ses som et supplement til mere 
traditionelle deltagelseskanaler. 

Fremtidens politiske forbrug
Ifølge Jørgen Goul Andersen er det generelt en 
trøst, at der hele tiden udvikles nye politiske 
deltagelsesformer. Tidligere 
så man i stort omfang græs-
rodsbevægelser, og i Magt-
udredningens medborg-
erundersøgelse fra 2000 
konkluderer Goul Andersen 
m.fl., at den næste form bliver 
brugerdeltagelse på offent-
lige institutioner. Det vil fx 
sige forældres kollektive ind-
sats for at forbedre forhold-
ene i den lokale børnehave. 
Som konsekvens af de nye 
deltagelsesformer defineres 
politisk deltagelse ikke som 
tidligere i forhold til output, 
men i forhold til outcome.
 
Jørgen Goul Andersen mener, 
at politisk forbrug som tilvalg 
vil være fortsat stigende, men 
at der ligesom nu vil være 
stor variation mellem lands-
dele og på tværs af befolkn-
ingsgrupper. ”Politisk forbrug 
er stærkt uddannelses-
bestemt”, fastslår Jørgen Goul 
Andersen. Når rige køber 
mere økologisk, skyldes det 
deres uddannelse. Det 
forklarer også, hvorfor stu-
derende med store budget-

begrænsninger udgør så stor en andel af den 
grønne forbrugergruppe.

Gør det en forskel?
Grønt, miljøvenligt og bæredygtigt forbrug har 
altså ifølge Jørgen Goul Andersen stor effekt på 
virksomheders adfærd. Der er dog store usik-
kerheder forbundet med at opgøre indikatorer 
på fx CO2-reduktion ved grønne indkøb, hvorfor 
effekterne af ens ”mærkede” indkøb kan være 
svære at måle. På trods af begrænset målbarhed, 
er der generel enighed om, at det har reelle kon-
sekvenser for vores omgivelser, omend størrel-
sen er svær at fastslå. Indkøbene har i tillæg til 
dette en stensikker effekt på ens samvittighed.

Kend dine mærker, køber!

Økologimærket er det danske statskontrollerede 
økologimærke for fødevarer.

EU’s økologimærke er det europæiske økologimærke for 
fødevarer og svarer nogenlunde til det danske Ø-mærke.

Fairtrade Mærket Danmark er en del af den internationale 
mærkningsordning Fairtrade. Bønder sikres en mindste-
pris, arbejdere får bedre arbejdsforhold, og miljøet skånes 
i produktionen.

Svanen er et nordisk mærke, der anvendes på non-food 
produkter. Mærket viser, at der er sat grænser for uøn-
skede, usunde stoffer, og at varen er blandt de mindst 
miljøbelastende i sin kategori.

Blomsten er et europæisk mærke, der svarer til Svanen og 
sætter grænser for usunde stoffer og miljøbelastning.

FSC mærket er et internationalt mærke, der sætter krav til 
bæredygtigt skovbrug i forskellige aspekter.

Marine Stewardship belønner de fiskere, der ønsker at 
drive et bæredygtigt erhverv, og som effektivt bekæmper 
ulovligt fiskeri.

Nøglehullet er et nordisk mærke, der angiver sunde 
produkter..
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Klimatopmødet 2009 
    – det, du bør vide

Der har været nok andet at se til, og du er med garanti ikke den eneste studerende på IFSK, der 
ikke har fået helt tjek på, hvad der skal ske i København fra d. 7. december. Du har haft dit at holde 
styr på med både kommunalvalget, PF-festerne og den truende eksamen, der ligger lige for døren.  
Men hvis du synes, du har hørt ordet ”klima” i politisk sammenhæng lidt flere gange på det sen-
este, end du plejer, så har du opfattet noget af det rigtige. FN’s klimatopmøde finder nemlig sted 
i København fra d. 7.-18. December, og i vaskeægte public-service stil briefer Kandestøberen dig 
med et par facts, du som statskundskaber skal have styr på i denne sammenhæng. 

Tema: GRØN

Christine Michael 
20084212@ps.au.dk

Klimatopmødet 2009 i København
Når klimatopmødet løber af stablen om et par 
dage, indtræffer regerings- og statsledere fra 
omkring 40 lande til klimadebat i København. 
Yderligere regner Københavns kommune med at 
skulle indlogere pressefolk i tusindvis.  Forud for 
mødet i København har der været afholdt nogle 
forberedende møder i Bangkok og Barcelona 
tidligere på efteråret. Det er den 15. konference 
for parterne til FNs rammekonvention om kli-
maforandringer, hvorfor den har fået kælenav-
net COP15. COP står for Conference of Parties og 
er et udtryk, du hyppigt vil møde i nyhederne i 
løbet af de næste uger. 

Hvad skal der ske? 
Målet for klimatopmødet er at finde en afløser for 
Kyoto-aftalen, der blev indgået i 1997. 37 indu-
strialiserede lande samt Den Europæiske Union 
som helhed forpligtede sig med Kyoto-aftalen til 
at reducere deres udledning af drivhusgasser 

med i gennem-
snit fem pro-
cent i forhold til 
1990. Danmark 
skulle, sammen 
med Tyskland 
og Luxemburg, 
trække det 
tungeste læs og 
i alt reducere 
u d l e d n i n g e n 
med hele 21 % i 
forhold til 1990. 
Kyoto-aftalen udløber dog i 2012, og der skal 
fremsættes nogle nye klima-mål for de efterføl-
gende år. 

Hvad kan vi forvente?
EU har meldt ud, at de vil stå i spidsen for at 
reducere udledningen af drivhusgasser ved at 
begrænse dem med hele 30 % i forhold til år 
1990 – hvis andre lande vel at mærke forpligter 
sig tilsvarende. Japan vil skære med 25 %, mens 
man regner med, at enkelte rige industrilande 
vil kunne skære helt op til 40 % på deres CO2-
udslip.  Der er dog stadig nogle lande, der ligger 
lidt på tværs, deriblandt USA, der har meldt ud, 
at de vil skære 4 % af deres udslip af drivhusgas-
ser. Men mon ikke populære og fredelige Obama 
kan overtales til lidt mere?

Er det mon muligt at overtale verden største 
udledere af drivhusgasser, Kina og USA, til at 
indgå en aftale om reducerings af CO2?
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HUSK at kigge ind i PB
- blot lidt længere nede af gangen

 
Økologisk kaffe på kanden

Billeder fra åbningsreception:

Husk PBs KÆMPE juleudsalg d. 4. og 7. 
december

- køb en af årets julegaver 

PB ønsker alle en glædelig jul 
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Til kamp mod vindmøllerne 
med en brækket hockeystav

Tema: GRØN

Lasse Frost
20094100@ps.au.dk

Scenen forekommer absurd. I lyset af faretruen-
de og nært forestående klimaforandringer kal-
der et lille lands regering regeringsledere fra alle 
verdens lande sammen for med næb og klør at få 
dem til at kompromittere økonomiske egenin-
teresser og blive enige om en fælles handling-
splan. Klimaforan-
dringerne skal død og 
pine imødegås, inden 
det er for sent, og det 
gør vi mest effektivt 
ved at reducere vores 
CO2-udslip og gøre os 
uafhængige af fossile 
brændstoffer. Det siger 
forskerne. Det er selv 
samme regerings støt-
teparti imidlertid ikke 
enige i og vælger derfor 
at arrangere en 
konkurrerende, alternativ klimakonference, hvis 
altoverskyggende formål er at gøre opmærksom 
på, at der altså også findes forskere, der mener 
noget andet: Måske kan vi skyde skylden på vari-
ationer i solens magnetfelt? Måske kan vi over-
hovedet intet stille op? Måske skulle vi tage og 
bruge de mange milliarder på noget andet? Ab-
surd eller ej, så er det ikke desto mindre den 
skinbarlige virkelighed i Danmark i december 
2009, hvor Dansk Folkeparti sammen med deres 
Europa-Parlamentetsgruppe afholder en alter-
nativ klimakonference på Christiansborg i 
København samtidig med COP15.

Den brækkede hockeystav
Morten Messerschmidt, hvorfor er det overhove-
det nødvendigt med alternative forklaringer, når 
nu så mange forskere samstemmigt erklærer, at 
det er sådan, klimaproblemerne skal imødegås? 
Skaber det ikke mere forvirring end gavn?

”Der er stadig mere, der tyder på, at 
FN’s regeringsudpegede panel ikke 
har den rigtige tilgang til tingene. Vi 
har jo senest set, hvordan den her 
hockeystav-model (’hockey stick’-
kurven, der viser en stabil, næsten 
konstant temperatur i perioden år 
1400-1900 afbrudt af en brat stign-
ing efter år 1900, red.) er blevet un-
derkendt. Den baserer man alle sine 
beregninger på frem til 2007-rap-
porten. Efter 2007 har man ikke 
kunnet få at vide, hvad man så har 
baseret sine beregninger på. Hele 

FN’s klimapanel baserer sig på en lukkethed, der 
normalt er fuldstændig uhørt i forskerverdenen. 
Og jeg synes da, når man altså har forskere, som 
fuldstændig åbent og offentligt går ud og siger, at 
det, vi bruger milliarder af Euro på, ikke holder i 
virkeligheden, at det er særdeles væsentligt at 
høre, hvad de forskere mener.”

Problemet ligger ifølge Messerschmidt også i, at 
medierne skaber et billede af en konsensus i for-
skerverdenen, som reelt ikke eksisterer. At for-
skere med alternative forklaringer på klima-
forandringerne derfor ikke bliver hørt og i sidste 
ende har vanskeligheder ved at skaffe økono-

Dansk Folkeparti og dets søstergruppe i Europa-Parlamentet afholder d. 6. december en alterna-
tiv klimakonference, der skal levere et alternativ til »hele klimabevægelsen, der er ved at udvikle 
sig til en nyreligiøs dommedagssekt«. Kanden har taget en snak med initiativtager Morten Mes-
serschmidt.

“Vi kan ikke tage kampen 
op mod folk som Al Gore, 
der nærmest er blevet 
samlingspunkt for en 
nyreligiøs dommedags-
sekt. 

- Morten Messerschmidt
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misk støtte. ”Vi kan ikke tage kampen op mod 
folk som Al Gore, der nærmest er blevet sam-
lingspunkt for en nyreligiøs dommedagssekt, 
hvilket jo eksempelvis tager sig ud ved, at vi i 
Danmark fortsætter med at subsidiere vind-
møller, der ikke fungerer 80 % af tiden, med 
4-5 milliarder årligt, bare fordi det føles 
rigtigt”, siger han.

Men når nu dit parti på sidste års finanslov 
forhøjer støtten til Lomborgs Copenhagen 
Consensuscenter med 5 millioner og taler for 
at fordoble den i år, er det så ikke netop et ek-
sempel på, at alternative stemmer bliver hørt 
og honoreret?
”Nej, det er faktisk det modsatte. At der er be-
hov for at lave en særskilt bevilling til noget, 
som i øvrigt bare er statistiske beregninger, 
understreger i den grad ensidigheden på det her 
område. Jeg mener, vi politisk bør presse på for 
en mere ligelig fordeling af midlerne mellem kli-
maskeptikerne og CO2-tilhængerne.”

Farverige deltagere
Er det nok at være alternativ for at blive hørt ved 
jeres konference?
”Vi har sammensat programmet ud fra nogle af 
dem, der har været mest toneangivende inden 
for det her område, og selvfølgelig også ud fra, at 
vi gerne vil have nogle af de danske forskere på 
banen. Men selvfølgelig har vi været nødt til at 
udvælge. Vi har ikke mulighed for at give ordet 
til alle dem, der er uenige med FN.”
Blandt de udvalgte befinder sig Lord Christo-
pher Monckton, som endda har fået den ære at 

åbne den alternative konference. Monckton kal-
der COP15 et ”fupnummer”, der vil gennem-
tvinge en socialistisk verdensregering, og har 
blandt andet udtalt, at Grønlands indlandsis er 
“just fine” på trods af, at et kig på opgørelser 
over indlandsisens massebalance afslører en 
langt hurtigere nedsmeltning end frygtet: Om-
kring 250 gigaton netto hvert år. Konfronteret 
med dette udtaler Morten Messerschmidt, at 
han ”jo ikke er forsker”, men at det ”kun er fint, 
at vi har nogle farverige deltagere.”
Risikerer I ikke bare, at det eneste, I i sidste ende 
får ud af jeres konference, er at fjerne unødigt 
fokus fra COP15 og dermed virke som et forsøg på 
benspænd for regeringen?
”COP15 er regeringens projekt, og regeringen 
har ikke kunnet give nogen meningsfyldte 

forklaringer på en række 
spørgsmål. Man kan for ek-
sempel ikke forklare, hvorfor 
FNs rapporter ikke inddrager 
sol-teorien (Henrik Svens-
marks teori om, at klima-
forandringerne primært  
skyldes variationer i solens 
magnetfelt, red.). Og det på 
trods af, at der ikke er nogen, 
som rent videnskabeligt kan 
tilbagevise den. Derfor vil jeg 
hverken have lod eller del i 
de milliardstore fejlslåede in-
vesteringer, der sandsyn-
ligvis kommer ud af COP15.”

Morten Messerschmidt er initiativtager til en alternativ 
klimakonference.
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Klimaændringernes kon-
sekvens for ulandene

Ulandene rammes hårdest
Landbruget i ulandene er meget afhængig af 
vand på de rigtige tidspunkter og i de 
rigtige mængder, fordi der ofte ikke 
er mulighed for at kunstvande. I frem-
tiden vil forsyningerne af vand grun-
det klimaændringerne blive betyde-
ligt mere svingende, og der vil mange 
steder være tørke nogle dele af året 
og oversvømmelser i andre. Det vil 
især ske i Afrika og Latinamerika, 
hvor man allerede kan se disse ten-
denser – klimaforandringerne får 
således størst konsekvenser for lande, 
der i forvejen er de fattigste. Meget 
landbrugsjord i ulandene er dog fejl-
udnyttet, og her er der mulighed for at udnytte 
jorden betydeligt bedre. Jørgen Olesen påpeger 

statsstøtte til landbruget som en effektiv løsning 
til at forbedre landbrugsudbyttet. Det kan f.eks. 

være i form af gratis adgang 
til gødning, som er forsøgt 
med succes i Malawi. Denne 
policy anvisning går direkte 
imod den liberaliseringspoli-
tik som Verdensbanken har 
ført i mange år, hvortil Jørgen 
Olesen siger: ”Verdensbanken 
er gode nok, de er bare lidt 
indsnævrede i deres han-
dlinger”.

Konsekvensen af faldende 
udbytte og ekstreme vejrfor-

hold er, at folk vil flygte – såkaldte klimaflygt-
ninge, eller at folk bliver flyttet, hvilket allerede 
er tilfældet i Mexico og dele af Kina. Ifølge Jørgen 
Olesen vil vi se dette i betydeligt større omfang 
allerede inden for de nærmeste årtier. 

Mad til biler frem for mad til mennesker
Når landbrugets produktion mindskes er det lig 
færre fødevarer til ulandenes befolkninger. 
Desuden er de fleste ulande ikke selvforsynende 
og importerer derfor mange af deres fødevarer. 
Det er grunden til, at de globale fødevarepriser 
har stor betydning for ulandene. Når høsten slår 
fejl, stiger kornprisen, men den er også steget de 
seneste på grund af produktion af biobrændsel. 

Klimaændringerne nu og i fremtiden har især stor betydning for mange ulande dels på grund af 
deres geografiske placering, og dels fordi de er særligt sårbare over for stigninger i fødevare-
priserne. Klimaet bliver barskere: De tørre steder bliver endnu tørrere, og naturkatastrofer vil 
ramme hyppigere. Det rejser en række nye problemstillinger omkring landbrug, fødevarer, bio-
brændsel og om hvordan ressourceknapheden skaber konflikter i de særligt hårdt ramte om-
råder. Jørgen E. Olesen holdt foredrag om disse problemstillinger og om mulige løsninger den 11. 
november 2009 her på universitetet. 

“Verdensbanken 
er gode nok, de 
er bare lidt ind-
snævrede i deres 
handlinger.

Jørgen E. Olesen
- Forskningsprofessor ved Institut for Jord-
brugsproduktion og Miljø ved Århus Univer-
sitet.
- Sidder i FN’s klimapanel, der opsummerer 
videnskabelig forskning på klimaområdet og 
giver policy advice.
- Medlem af regeringens klimakommis-
sion, der skal komme med forslag til, hvor-
dan Danmark på sigt frigør sig fuldstændigt 
af fossile brændstoffer. 

Tema: GRØN
Julie Marie Olesen
20072879@ps.au.dk 
Anne Hedemann

20061904@ps.au.dk
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Denne produktion udgør i sig selv et paradoks: 
Biobrændsel, der stammer fra f.eks. majs og so-
jabønner, produceres for at mindske CO2-ud-
slippet, idet der så bruges færre fossile brænd-

stoffer i f.eks. biler. 
Problemet er, at når der 
produceres afgrøder til 
dette formål, produ-
ceres der færre fødeva-
rer. Dette vil presse de 
globale fødevarepriser 
op, hvilket jo påvirker 
ulandenes import. Jør-
gen Olesen formulerer 
pædagogisk, at ”der 
produceres mad til biler 
frem for mad til men-
nesker”. 

Nyt konfliktpotentiale
Mangel på basale ressourcer, altså fødevarer og 
især vand, kan fungere som en katalysator for 
konflikt og således udgøre et sikkerhedspolitisk 
aspekt af klimaændringerne. Det kan være in-
ternt blandt et lands befolkning som f.eks. i Dar-
fur-regionen i Sudan, 
hvor der er kamp om 
de ressourcer, en 
kamp der yderligere 
forstærkes af overbe-
folkning. Der kan 
desuden være kon-
flikter mellem lande, 
der er delt ved en 
vandgrænse. Her kan 
der opstå uenigheder 
om, hvem der har 
krav på vandet i den 
flod, der deler lan-
dene, hvilket er 
tilfældet i forhold til 
Jordanfloden. 

“Mange steder er 
der ikke andet at 
gøre, end at flytte 
folk andre steder 
hen – det sker 
allerede i f.eks. 
Mexico og det  
nordvestlige Kina.

Klimaforandringer i et 
kønsperspektiv

Sandra Manata og Irina Papazu har i forbin-
delse med et seminaret ”Ulandslære” under-
søgt klimaforandringernes konsekvenser ud 
fra et kønsmæssigt perspektiv. 
I ulandene er der væsentlig forskel på arbejds-
delingen mellem kønnene. Kvinderne varetager 
den primære behandling af naturressourcerne, 
henter vand og står for andre lignende opgaver. 
Med klimaforandringerne bliver der bl.a.  læn-
gere til vand, og det bliver sværere at finde 
brænde. Grundet arbejdsfordelingen bliver 
kvinderne derfor ramt særlig hårdt af klima-
forandringerne, fortæller Sandra. Herudover 
står kvinderne også for pleje af fvamilien, og da 
klimaforandringerne fører en række vandbårne 
sygdomme med sig, som f.eks. malaria, er dette 
en yderligere faktor, der bidrager til, at kvin-
derne i ulandene rammes i særlig grad. Dette vil 
føre til, at skellet mellem kønnene i ulandene 
bliver endnu større. Det er hovedsageligt mænd, 
der har den fremtrædende rolle i beslutnings-
processen, og man bør i højere grad have fokus 
på også at inddrage kvinderne, foreslår Sandra. 
Kvinderne risikerer at blive mere margina-
liserede, hvis ikke man når ud til dem, og prob-
lemet bliver værre med tiden.  Der er enkelte 
tiltag på området, men problemstillingen har 
ikke nået den internationale dagsorden og er 
heller ikke at finde på hjemmesiden for COP15.

Jørgen O.’s policy-anvisninger: 
- Øge plantedækket på Jorden.
- Spise mindre kød. 
- Tilskynde til statsstøtte til landbrug i 
udviklingslandene.
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En lille hilsen fra Kandidatforeningen  

Året lakker mod enden og snart er eksamenstiden 
over os.. Vi håber vores medlemmer har nydt godt af 
Kandidatforeningens arrangementer i år og vi regner 
med at se jer i vores julebar den 2. december.  

I år byder vores bar på swing, roulette, black-jack og 
champagne. Kom forbi og lad dig blive ført tilbage til 
de brølende 20ere! 

 

Derudover opfordrer vi vores medlemmer, 
kommende 6.semesters studerende og 
kandidatstuderende, til at deltage i vores 
Generalforsamling, februar 2010.  

 

God jul og et godt nytår!  

Med venlig hilsen  

En dag som CO2-neutral studerende

Klimaet er for tiden et højpolitisk emne, men hvordan føles det egentligt selv at være CO2-neu-
tral? Kandens udsendte har besluttet sig for at prøve det (meste) på egen krop.

Tema: GRØN
Rie S. Knudsen 

20072590@ps.au.dk 
Anna Thorning

20073237@ps.au.dk

Før eksperimentet påbegyndes, gøres adskillige 
overvejelser. Ambitionen er først og fremmest at 
gøre en helt almindelig studiedag klimavenlig, 
men om muligt også bæredygtig, økologisk og 
fairtrade-støttende. Spørgsmålet er, om det er 
muligt at forene alle disse målsætninger. 

Ifølge Gert Tinggaard Svendsen er der umiddel-
bart fin overensstemmelse mellem økologiske 
og klimavenlige tiltag, idet der ved økologisk 
drift ”bruges husdyrgødning i stedet for han-
delsgødning” (2008). I forlængelse af dette kan 
det netop være svært at skelne effekterne af kli-
mavenlig og bæredygtig adfærd. Handler man 
bæredygtigt, kan man ofte være heldig samtidigt 
at handle til fordel for klimaet. 

Med disse overvejelser in mente og med fare for 
at blive karakteriseret som frelste og bedrevi-
dende vælger vi at give os i kast med pionerar-
bejdet som CO2–neutrale studerende. 

Morgenens kolde lyn-brusebad føles så tilpas 
forfærdeligt, at vi straks føles overbeviste om, at 
vi er på rette spor i kampen for et bedre klima. 
Vi anvender en Svanemærket tørshampoo, men 
har man flere klimavenlige dage til rådighed, 
anbefales det, at man vælger den selvrensende 
løsning til håret. Kollegieværelsets varme har 
været slukket natten over i klimaets tegn, så 

som alternativ op-
varmningsmetode 
vælges et par 
minutters spurt. 
Dette resulterer 
succesfuldt i en 
temperaturforø-
gelse i rummet på 
nogle grader.

Som det naturlige 

transportmiddel til universitetet vælges en dan-
skproduceret cykel. Her udløser dagens fore-
læsning grundige overvejelser over, hvorvidt 
genbrugspapir eller en strømbesparende com-
puter er det mest klimavenlige arbejdsredskab. 
Dilemmaet lades umiddelbart stå uafklaret. Un-
dervejs i forelæsningen indser vi, at AU har en 
overraskende aktivistisk klimapolitik. Forelæs-
ningslokalet er nemlig præget af en række klima-
venlige tiltag såsom kulde (ingen centralvarme), 
dæmpet belysning og manglende elektroniske 
hjælpemidler. Universitet gør det derfor i de føl-
gende par timer let for os at udleve vores CO2-
neutrale ambitioner. 

Kantinen kalder. For at spare på energien og 
CO2-udslippet fravælges kød, og vegetariske 
samt danske årstidsbestemte varer vælges til. 
Den efterfølgende klimavenlige læsning sup-
pleres med økologisk fairtrade-mærket kaffe og 
er karakteriseret ved, at bevægelsescensorer til 
lyset tvinger os til at sidde musestille. Manglende 
PDF-formateret pensum udgør her en alvorlig 
begrænsning for vores klimavenlige adfærd.

Efter en udfordrende dag som CO2-neutral 
studerende kan det konkluderes, at instituttet 
både begrænser og (utilsigtet) muliggør vores 
klimaadfærd. Potentialet for i fremtiden at være 
CO2-neutral studerende afhænger derfor af in-
stitutionelle faktorer, men nok især af omfanget 
af ren og skær viljestyrke.
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En lille hilsen fra Kandidatforeningen  

Året lakker mod enden og snart er eksamenstiden 
over os.. Vi håber vores medlemmer har nydt godt af 
Kandidatforeningens arrangementer i år og vi regner 
med at se jer i vores julebar den 2. december.  

I år byder vores bar på swing, roulette, black-jack og 
champagne. Kom forbi og lad dig blive ført tilbage til 
de brølende 20ere! 

 

Derudover opfordrer vi vores medlemmer, 
kommende 6.semesters studerende og 
kandidatstuderende, til at deltage i vores 
Generalforsamling, februar 2010.  

 

God jul og et godt nytår!  

Med venlig hilsen  
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Hollywood 
 – Hvordan skal vi overleve?

Hvordan skal vi overleve? Klimatruslen er en realitet, og vi må indstille os på, at vi i fremtiden 
vil opleve naturkatastrofer i en sådan grad, at vi bliver nødt til at tænke overlevelse frem for alt. 
Hvad gør vi i en verden, der er så varm at vi smelter eller i en verden hvor den eneste mark er en 
skøjtebane og det eneste træ er en istap?  Kandens velrenommerede filmanmeldere har søgt sva-
ret i filmens verden. Vi tilbyder her en anmeldelse af Roland Emerichs (The Day After Tomorrow 
og Independence Day) biografaktuelle ”2012” og derudover den lidt ældre Ice Age

Tema: GRØN

Mikkel Vinter 
mikkelvinter@hotmail.com 

Rikke Melsen
rikke@melsenstyle.dk

2012 
Vi står over for Jordens undergang. Solen har 
aldrig været varmere. Det er gået så vidt, at neu-
trinoerne i jordens kerne er blevet aktiveret i en 
sådan grad, at Jorden som vi kender den er i fare. 
Inden længe vil polerne skifte, og jordskorpen 
vil forskyde sig, således at sydpolen i løbet af tre 
dage ender i Wisconsin, USA. Dette kommer ikke 
som en overraskelse, da mayaindianerne har    

forudsagt dette for flere tusinde år siden.

Verdens ledere er også blevet opmærksomme 
på problemerne og har igangsat en større opera-
tion, hvor de effektive små kinesere (Homo kine-
sia) er sat til at bygge fire arker, der skal redde 
menneskeheden og af en eller anden grund også 
girafferne.  Man ser i den forbindelse en giraf 
(Giraffa camelopardalis), der bliver båret af en 

helikopter. Man kunne i den anledning 
tænke sig, at instruktøren har en sær 
forkærlighed for giraffer. Hvor den kom-
mer fra er ikke til at sige, men det giver 
en stjerne i bogen hos alle os, der er 
glade for giraffer. 

Alt i alt er det en fantastisk film med 
special effects på et niveau, der ikke 
tidligere er set. Derudover er der en vis 
fornøjelse i at se bygninger, hvide huse, 
peterskirker osv. blive smadret i over to 
timer. Desuden er der lagt vægt på, at fil-
men skal være fyldt med menneskelige 
relationer og dertilhørende følelser, der 
hænger én langt ud af halsen, med min-
dre man er anmelder i smagsdommerne 
og ”græd 8 gange i løbet af filmen” – 
WHAT? Vi giver 2012 6 ud af 6 kander
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ICE AGE
Den var OK! Anmelderne var i sær begejstrede 
for parallelhistorien med det lille egern, der er 
åh så uheldigt. Vi giver Ice Age 6 ud af 6 kander

Nok om klima. Jorden går under lige meget hvad! 
2012 er året, og hvad gør det så, at vores indland-
sis smelter en smule i mellemtiden. Her bliver vi 
nødt til at spørge os selv: Hvad kan vi lære af 
disse to film? ”2012 giver en del parametre, hvor 
man kan gøre sig selv den tjeneste at holde sig 
rimelig oven vande. Rent socioøkonomisk er det 
en fordel at være rig eller vigtig. Det er selvfølge-
lig bedst at kombinere disse to ting, men ikke en 
nødvendighed, da vi ser selveste Zlatko Buric 
(kendt fra Taxa) blive tilbudt en plads på en af 
de fire arker for 1 mia €. På pilotparameteren er 
det en fordel at kende så mange som muligt, da 
der vil være større chance for at komme til Kina 
med en person, der kan styre et fly. På panikfak-
toren er hovedpointen: ”When they tell you not 
to panic – that’s when you run…”. For at holde 
varmen indtil det hele smuldrer om ørene på 
dig er det vigtigt at 
”move fast, the end 
is near” (Anheus-
ers hentydning til at 
man skal skynde sig 
at score sin dame).

Ice Age skal have lov 
til at komme til sin 
ret. Her er løsningen 
på dine problemer, 
aldrig at rejse alene. 
Sørg for at danne 
dig en gruppe, og du 
behøver ikke at være 
kræsen med hvem 
du vælger. 

Hvad skal du så gøre 
de resterende år 

af dit liv? Dette er i høj grad religionsbestemt. 
Hvis din tro stammer fra et sted dybt inde i den 
guatemalesiske jungle, er vores bedste bud, at 
du fyrer den af, mens du kan.  Selvom nogle vil 
påstå, at det er en dårlig ting, vil vi anbefale dig 
at få dit liv til at gå op i ”penge og parties” fra 
nu af. Da du højst sandsynligt ikke er af denne 
tro, ser de næste tre år knap så festlige ud. Du vil 
fortsætte din livsstil som om intet var hændt og 
fortryde det inderligt på dommens dag.  

I 2012 flyves 
en giraf over 
Himalayas 
bjerge
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Klima på dagsordenen

Christoffer Green-Pedersen peger på to aspekter, 
som hver for sig kan forklare udviklingen i kli-
madebatten. ”Der er tale om, at miljøspørgsmål 
er blevet til en historie om klima i stedet, og par-
tier med en særlig miljøprofil har kunnet passe 

denne historie 
ind i deres eksis-
terende politiske 
dagsorden” siger 
han og peger på, 
at klima især 
passer ind i pro-
filen hos venstre-
fløjspartier, der i 
forvejen er miljø-
fokuserede og 
yderligere er ble-
vet en del af sta-
dig flere partiers 
dagsorden.
Det andet aspekt 
af klimadebatten 
er, at klima kan 
ses som et emne 
med selv-

forstærkende effekt, således at man ved top-
møder og andre begivenheder har muligheden 
for at bringe nye sider af klimadebatten på 
banen. ”Klima er et emne, der i forhold til andre 
katastrofer rundt i verden passer godt ind i en 
konfliktstruktur, hvor man hele tiden kan øge 
trusselsbilledet. Trusselsbilledet er nemt for 
partierne at konkretisere for den enkelte, og i 
modsætning til andre globale katastrofer virker 
klimaproblemerne mere nære”. 
Christoffer Green-Pedersen mener, det har spil-
let en central rolle, at partierne har været i stand 

til at vinkle klima som en panisk situation, der 
hele tiden eskalerer. Men på trods af klimaets 
centrale placering på den politiske dagsorden, 
kan man ved internationale klimaforhandlinger 
alligevel spore en tendens til, at forhandlinger 
om verdens fremtid går i hårknude. 

Ph.d.-studerende Henrik Jepsen mener, at man 
skal skelne mellem klimadebatten på individ-
niveau og på statsniveau. På individniveau er 
der, bl.a. pga. medierne, en klimainteresse som 
aldrig før – f.eks. i form af CO2 neutral madlav-
ning og klimajulegaver såsom CO2-kvoter. På 
statsniveau er politikerne imidlertid begrænset 
af økonomiske hensyn: ”Der er jo tale om en 
form for asymmetrisk pres, idet der er forskel på 
hvad vælgerne på den ene side vil have, og alle 
de forskellige aspekter, også økonomien, som 
politikerne må overveje”  
Henrik Jepsen vil i sin afhandling have fokus på, 
hvordan man kan se internationale klimafor-
handlinger som et spil, hvor landene primært 
handler egennyttemaksimerende i forhold til 
klima. I mangel på en overstatslig organisation 
til at løse de kollektive handlingsproblemer, vil 
man typisk ende med suboptimale løsninger. 
For-handlingerne kompliceres yderligere af, at 
EU, USA og Kina har forskellige ambitioner i for-
hold til reduktionen af CO2. Det er altså svært at 
finde en kollektiv løsning, der gør alle tilfredse.  

Alt i alt kan forhandlingsperspektivet vise sig at 
spille en rolle for, hvorfor staterne ikke løser kli-
madilemmaer i samme hastighed som medierne 
bringer dem på banen. Derfor bliver klimaaftaler 
sjældent så omfattende, som folk håber”, slutter 
Henrik Jepsen af. 

Klima har i de senere år placeret sig øverst på den politiske dagsorden, men samtidig er det ved 
internationale klimaforhandlinger svært at nå til enighed og lave bindende aftaler. Kanden har 
talt med Christoffer Green-Pedersen og ph.d.-studerende Henrik Jepsen om klimaets plads på 
dagsordenen i henholdsvis medierne og international politik.

Tema: GRØN
Thea  Christina Thusgaard Gregersen

20072509@ps.au.dk 

“Medierne og almind-
elige mennesker kan 
uden videre lægge et 
globalt perspektiv på 
klimaproblemet, men 
for politikerne, der 
skal få budgettet til 
at hænge sammen, 
handler det i høj grad 
om nationale, økono-
miske interesser
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Den højeste pris 
 Civil og militærreligion i soldaterblogs fra Irak

Ph.d.-kavalkade
Morten Brænder
mortenb@ps.au.dk

Hvorfor kæmper og dør soldater i krig? Svaret på 
det spørgsmål afhænger af perspektivet. Når sol-
datens død betegnes som et nationalt martyri-
um, en handling som ihukommes med nationale 
ceremonier, retfærdiggøres hans offer med hen-
visning til et større samfundsmæssigt gode. Det 
er denne forestilling, jeg betegner som den civil-
religiøse offerideologi eller offerhandlingens 
manifeste funktion. Set fra et sociologisk pers-
pektiv er der imidlertid også en anden forklar-
ing: Med sin død viser soldaten, at noget, sam-
fundet, er værd at dø for. Den forestilling 
betegner jeg som offerhandlingens latente funk-
tion. Ifølge den franske filosof Rene Girard kan 
den latente funktion kun forblive virksom, for så 
vidt som den forbliver latent. Hvis den gøres til 
genstand for debat, sættes der spørgsmålstegn 
ved offerhandlingens og dermed ved samfundets 
gyldighed. Derfor er den manifeste funktions 
opretholdelse afgørende, og derfor skal alle del-
tagerne i en offerhandling betragte offerideolo-

gien som gyldig: kun derved kan troen på, at 
samfundet er værd at dø for, opretholdes; kun 
ved at der ikke sås tvivl om soldaterofferets gyl-
dighed, kan soldaten sendes i døden i samfun-
dets navn.

På grund af den teknologiske udvikling kan sol-
datens selvopfattelse i dag indtage en plads i den 
offentlige debat, som den ikke tidligere har været 
forundt. I dag kommer soldaternes holdninger 
ikke kun til udtryk igennem personlige breve 
eller interviews, hvis udbredelse afhænger af an-
dre medier. I dag kan enhver følge soldaternes 
refleksioner på soldaterblogs. I dag spiller sol-
datens retfærdiggørelse af krigen, hans accept af 
offerhandlingens manifeste funktion en langt 
mere afgørende rolle end før. I afhandlingen stu-
derer jeg derfor amerikanske soldaters retfær-
diggørelse af krigen i Irak i blogs med henblik på 
at undersøge, hvorvidt deres opfattelse af sol-
daterofret er i overensstemmelse med den civil-

religiøse offerideologi. 

Soldaterblogs udgør et 
unikt og hidtil over-
fladisk studeret kildema-
teriale. Ligesom breve og 
dagbøger skriver soldat-
en sin blog, mens han er 
udsendt. Men i en blog er 
tidsrummet mellem 
hændelserne og beret-
ningerne om disse hæn-
delser skåret ned til et 
minimum, og læserens 
adgang til disse beret-
ninger afhænger ikke af 
en enkelt arkivarers eller 

I denne måneds ph.d.-kavalkade fortæller Morten Brænder om sin ph.d-afhandling,  Den højeste 
pris: Civil og militærreligion i soldaterblogs fra Irak (engelsk originaltitel: Justifying the ultimate 
sacrifice: civil and military religion in front-line blogs), som handler om hvorfor soldater kæmper 
og dør i krig. 
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redaktørs skøn. Ydermere, er 
der er ikke intervieweffekter i 
soldaterblogs. De afspejler, 
hvad soldaten har lyst til at 
tale om, og de er skrevet med 
soldatens egne ord. 

Den omstændighed, at soldat-
erbloggen er del af den offent-
lige debat, peger også på den 
centrale udfordring med at 
bruge dette medie som kilde. 
Bloggen er frit tilgængelig – så 
længe nogen ønsker den skal 
være det. Vi ved ikke, hvem 
bloggerne er, og slet ikke, om 
de udgør et repræsentativt ud-
snit af amerikansk militærper-
sonel. Dertil kommer, at civile og militære myn-
digheder har en klar interesse i at kontrollere 
informationsstrømmen. Det gælder helt konkret 
i forhold til soldaternes egen sikkerhed. Fjenden 
kan jo læse med. Og med netop hensynet til sik-
kerhed som løftestang er der indført skrappe 
restriktioner i forhold til soldaters brug af elek-
troniske medier; restriktioner hvis praktiske 
betydning har været, at kritiske stemmer er ble-
vet gjort tavse. (Den amerikanske debat om 
bloggens betydning foregreb således argument-
erne – for og imod – udgivelsen af Thomas Rath-
sacks bog Jæger – i krig med eliten).

Bloggens karateristika har givet særlige ud-
fordringer i forbindelse med projektdesignet, 
hvor jeg har måttet vælge mine cases med hen-
blik på størst mulig variation i undersøgelses-
materialet. I afhandlingen undersøger jeg 
således både kvinder og mænd, liberale og kon-
servative, menige, sergenter og officerer, samt 
soldater med og uden kamperfaring. Konkret er 
analyserne bygget op i tre dele: 

A) en sammenligning af civil- og militærreligion 
i enkeltstående poster fra fire bloggere, der vari-
erer mest muligt på de ovennævnte fire variable. 
I disse analyser bruger jeg kritisk diskursanal-
yse. 

B) En undersøgelse af betydningen af rang og 
kamperfaring, baseret på en sammenligning af 
to bloggere, udsendt på samme tid med samme 

kompagni, hvilket giver en enestående mulighed 
for en indgående narrativ analyse. 

C) En indholdsanalyse af 39 blogs, hvori jeg har 
kodet forekomsten af bestemte klynger af ord, 
som de to tidligere analyser har vist kan asso-
cieres med henholdsvis civil- og militærreligion. 

Analyserne viser, at antagelsen af, at civilreli-
gionen er konstant på tværs af individuelle for-
skelle, og at den civilreligiøse offerideologi der-
for er intakt, kun er delvist sand. Ikke alene er 
der variation. Der er systematisk variation. Kvin-
der henviser mindre til civilreligion end mænd. 
Liberale henviser mindre til civilreligion end 
konservative, og menige henviser mindre til 
civilreligion end sergenter og officerer. Den af-
gørende faktor synes dog at være kamperfaring. 
Forskellene betinget af de øvrige variable reduc-
eres, hvis vi udelukkende betragter tropper, der 
har været i kamp. Erfaringen af gensidig afhæn-
gighed i militære kampenheder kommer til ud-
slag som en gensidighed, der synes at transcen-
dere alle øvrige skel. Denne iagttagelse bekræftes 
af, at den gruppe, der mest markant skiller sig 
ud, er de menige kampsoldater. De henviser ikke 
i nævneværdig grad til civilreligion. Nok har 
nylige studier påvist at national identitet spiller 
en rolle for amerikanske soldater, som den ikke 
gjorde under den Anden Verdenskrig og i Viet-
nam. Mit studie viser, at det ikke gælder den 
menige kampsoldat for hvem det stadig er kam-
meratskabet, og ikke det nationale fællesskab, 
der kvalificerer som offerideologi.
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PraktiKanden
  - Royalt besøg i Hong Kong

PraktiKanden

Louise Kure Larsen
finogflot@yahoo.dk

Jeg har nu været i Hong Kong i ca. 3½ måned 
som praktikant på Det Danske Generalkonsulat. 
Det føles dog, som om jeg har været her i væsent-
ligt længere tid, fordi dagene farer virkelig forbi!

Jeg har den sidste måneds tid aldrig nogensinde 
i mit liv haft så travlt, og dagene på Konsulatet 
bliver længere og længere og er også begyndt at 
inddrage weekenderne.  
Grunden til al denne travl-
hed er en kombination af 
flere ting.

For det første fordi vi 
netop har afholdt All Staff 
Meeting i Hong Kong, hvor 
vi var ca. 65 medarbejdere 
fra de forskellige repræsen-
tationer i Kina samlet i HK. 
Her stod konsulatet for al 
koordinering af arrangementet, 
der løb over en uge, og det var i 
sandhed en uge med knald på! 
Møder, præsentationer, semin-
arer, middage, fester osv. hele 
ugen. Det var en utrolig god oplevelse og rigtig 
fedt at få lov til at møde kollegaer og ikke mindst 
medpraktikanter. 

I den forbindelse kan det ikke understreges nok, 
hvor unikt det er at være ude som praktikant! 
Bedre mulighed for at lære et utal af nye og an-
derledes mennesker at kende, findes nærmest 
ikke på dette tidspunkt i vores uddannelsesfor-
løb, så det kan jeg kun opfordre mine medstu-
derende til! 

For det andet, og som nogen af jer måske har set 
i de danske medier, kommer De Kongelige 
Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie + 
baby Henrik til Hong Kong i næste uge (uge 48), 
og i den forbindelse har konsulatet otte store   
eksportfremstød for at promovere fx dansk mad, 
dansk healthcare og dansk mode og design. 
Denne uge omfatter events som en stor dansk 
designudstilling i et kæmpe stort shoppingcen-
ter ved Hong Kongs waterfront, hestevæddeløb 

på Happy Valley Racecourse, tre 
danske kokke bliver fløjet ud for 
at lave dansk mad på Hotel Grand 
Hyatt hele ugen, og the big finale 
er et stort modeshow med galla 
middag, som konsulatet har ar-
rangeret sammen med Kopenha-
gen Fur.  Alle events er med royal 
deltagelse.

Alle disse events står konsulatet 
i henholdsvis Hong Kong og 
Shanghai for at koordinere, og 
der er så mange detaljer at holde 
styr på, at det er helt HELT tos-

set. Ud over disse events er der samtidig en 
masse af de danske virksomheder, der kommer 
herud for fx at deltage i designudstillingen, som 
gerne vil ind på markedet i Hong Kong med 
deres produkter – og det er især også her, at kon-
sulatet spiller en helt central rolle, fordi vi hjælp-
er dem med at finde relevante partnere, sætte 
møder op osv.  

Jeg er først for nylig blevet tilknyttet et egentlig 
team i Trade Council of Denmark - in China´s ma-
trix struktur, som udgøres af 7 forskellige teams, 
med team-members spredt ud over repræsenta-

Louise Kure Larsen skriver i semesterets sidste omgang af PraktiKanden om, hvor-
dan det er at være i praktik i Det Danske Generalkonsulat i Hong Kong. Hun fortæller 
om, hvad det er for nogle opgaver hun beskæftiger sig med, om travlheden i forbindelse 
med forberedelserne til royalt besøg og om, hvordan det er at bo i en storby med fart på.

“Jeg har den sidste 
måneds tid aldrig 
nogensinde i mit liv 
haft så travlt, og 
dagene på Konsula-
tet bliver længere og 
længere og er også 
begyndt at inddrage 
weekenderne.
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tionerne, der alle har forskelligt fokus, som 
healthcare, food, building & construction, IT & E, 
Energy & Environment og Fashion, Furniture & 
Design. Da det især er sidstnævnte team, der har 
utrolig travlt med den ovenfor beskrevne uge, er 
jeg kommet på deres team – og der er mildest 
talt en del at se til. Men det er utrolig motiver-
ende at have nogle kollegaer, som virkelig 
brænder for de her projekter, og som alle arbej-
der rigtig meget. Så hvis ens kollegaer i Shang-
hai, Guangzhou eller Beijing sidder og knokler til 
kl. 22 på kontoret – så gør man det jo også bare 
selv!

Udover arbejde er det også blevet til en enkelt 
tur ud af landet. Jeg fløj i oktober til Kuala Lum-
pur for at besøge en medstuderende / medprak-
tikant på ambassaden i KL, og det var rigtig 
spændende at se, hvordan hun og hendes 2 med-
praktikanter lever og arbejder ift. hvordan jeg 
gør i HK. Deres lejlighed er fx 3 gange større end 
den, jeg bor i – og de betaler meget mindre i leje. 
Lidt deprimerende, men plads det er der bare 
ikke særlig meget af i HK! 

December byder på en tur til Guangzhou for at 
besøge medpraktikanter, og julen skal fejres i 
Tokyo med min far og nytåret med ”danskerkol-
onien” i Hong Kong. Januar byder ligeledes på en 
tur til Beijing for at besøge endnu en medprakti-
kant. 

Hong Kong er en utrolig fed by at bo i, hvis man 
som undertegnede både er til ”The Big City Life” 
(på godt og ondt) med masser af restaurant 
besøg, uendelige shoppe muligheder, vanvittige 
fester hver weekend(som på uni), masser af nye 
mennesker, men også hikes i bjergene, lækre 
strande, parker, sejlture til de omkringliggende 
øer osv.  Derudover dækker byen ikke over et 
synderligt stort areal, så man danner sig hurtigt 
et overblik, og det er nemt at finde rundt.

En mærkbar ulempe sammenlignet med Dan-
mark er klart, at der er så meget forurening. 
Dette skyldes en kombination af to ting: én ting 
er smoggen der kommer oppe fra grænsen til 
Kina, hvor der står i omegnen af 60.000 fabrik-
ker og producerer på livet løs. Noget andet er 
”local street level pollution” forskyldt af al osen 
fra især de tunge køretøjer som busser og last-
biler, der stort set alle sammen kører rundt uden 
filtre på. Så dejlig frisk luft er bestemt en man-
gelvare inde i byen.  De lokale siger dog, at den 
finansielle krise har været en god ting for vejret 
i Hong Kong, fordi den har betydet, at der har 
været lidt mindre knald på fabrikkerne på den 
anden side af grænsen, og sigtbarheden er der-
for blevet mærkbart bedre.

Alt i alt så må jeg sige, at min tid i Hong Kong 
indtil videre har været utrolig spændende med 
fuld fart over feltet!
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Kanden

I uge 44 viste Francis Fukuyama sit celebre an-
sigt på instituttet adskillige gange. News’ rap-
porter på stedet beretter om et stort fremmøde 
fra undervisere og studerende til de fire fore-
drag, især den 30. oktober til det afsluttende 
foredrag fredag eftermiddag var der pres på A1’s 
kapacitet. Christian Stenz fra 5. semester hepper 
spændt inden Francis går i gang: ”Fuku, Fuku, 
Fuku”, og udtaler, at man da lige skal over og se 
giraffen, når han nu er her.

Den 5. november sidder en af kandens udsendte 
rapportere endnu engang i nyhedernes midte. 
Her er selvfølgelig tale om månedens anden gi-
raf: Michael Lipsky, der (stadig) reflekterer 
over sin bog Street Level Bureaucracy. News ud-
sendte medarbejder karakteriserer fremmødet i 
juridisk auditorium som middelstort. Lipsky 
kommenterede gentagende gange tilhørernes 
unge alder (læs: under 30), og den udsendte rap-
porter bemærkede da også en del 5. semester 
studerende siddende spændt på tilhøreplad-
serne i forventning om ekstra krydderi på un-
dervisningen i offentlig forvaltning. 

Samme aften byder PF inden for til torsdagsbar. 
Temaet står den afdøde legende Michael Jackson 
for, og mens underetagen var et mørkt danse-
mekka, hvor der blev fremvist seje MJ-moves, 
fremstod overetagen som et hvidt Never Land, 
hvor man kunne hygge sig med kaffe og spille 
spil. PF spillede på den sort/hvide symbolik, og 
News’ udsendte medarbejder mener temaet 
holdt hele vejen. 

Den årligt tilbagevendende begivenhed for 
foreningsmedlemmer af enhver slags, Fælles-
foreningsfest blev afholdt den 6. november. 
Stærekassen lagde borde til fællesspisning og 
hygge for de godt 50 fremmødte forenings-
medlemmer fra instituttets syv deltagende 
foreninger. Lokalet blev omkring midnat forladt 
til fordel for ØF-festen i samfundsfaglig kantine, 
hvor Queen kopibandet Queen Machine spillede 
danse- og synge-med hits. 

Kanden News på pletten

Julie Marie Olesen
20072879@ps.au.dk

- Og andre engagerede Kande-medarbejdere, som var på stedet da tingene skete!

News-redaktionen er som altid fremme i skoene og på stedet, der hvor tingene virkelig sker. 
Denne news-reportage giver dig overblikket over de absolutte highlights på instituttet siden sid-
ste nummer af Kanden. Det har budt på hele to giraffer, adskillige receptioner og jubilæer, et rødt 
bånd, der skulle klippes, fællesforeningsfest og en valgaften. Læs videre og bliv opdateret på et 
udvalg af de vigtigste begivenheder. 
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Mandag den 16. november er - også -  en skel-
sættende dag på IFSK. PB åbner igen efter 
lokaleflytning. De forventningsfulde statskund-
skabere stimlede sammen som måger på en 
losseplads, for at se de nye lokaler. ”Det handler 
om de tre K’er: Krus, kage og kommunevalg” si-
ger Peter fra 1. semester til News’ udsendte me-
darbejdere. Han er en af de heldige, har sikret sig 
en plads blandt de ti første, der modtager et 
krus. Frølund klipper den røde snor over og 
udtrykker begejstring over de nye lokaler, som, 
han spår, vil blive en kæmpe succes: ”Dette vil 
sikre PB som et socialt værested i fremtiden”. 
PB’s formand Sanne Severinsen er overrasket 
over det massive fremmøde med kødannelser og 
kampråb. Jublen vil ingen ende tage, da kage- og 
champagnebordet bliver frigivet og danner ram-
men om en hyggelig eftermiddag, som vi med 
garanti vil få mange flere af i PB’s nye lokaler. 

På valgaftenen den 17. november, valgte mange 
statskundskabere at følge spændingen på stor-
skærm i samfundsfaglig kantine. PF’s faglige ud-
valg arrangerede valgaften og havde iklædt bor-
dene røde og blå duge, hvorfra der blev nydt 
fadøl og hujet og klappet, mens resultaterne fra 
hele landet rullede ind i løbet af aftenen.

Den 18. november bød Kritisk Profil på ju-
bilæumsforedrag med KP’s stifter Carsten Bag-
ge Laustsen og efterfølgende tilsvarende kritisk 
reception i anledning af ”31 semestre med 
kritiske foredrag”, som foreningen selv udtryk-
ker det. 

Som en del af fejringen af instituttets 50 års ju-
bilæum var eftermiddagen den 20. november 
programsat med indslag, der så nærmere på in-
stituttets fremtid og fortid. Det fremadrettede 
stod Jørgen Goul Andersen for med sin til-
trædelsesforelæsning om den økonomiske krise 
set i forhold til vælgere, medier og politikere. 
Fire tidligere og en nuværende studerende for-
talte herefter anekdoter fra deres studietid og 
tog tilhørerne med på rejse gennem de sidste 
fem årtier. News’ rapporter bed især mærke i, 
hvordan latterbrølene var hyppige, da Keld Al-

brectsen fortalte om sine (mange) år som stu-
derende på instituttet. Da tilhørerne havde 
moret sig med fortællingerne fra alle årtierne 
fortsatte fejringen i samfundsfaglig kantine med 
pindemadder og lidt at drikke. Mange benyttede 
receptionen som afsæt til aftens PF-fest, der bød 
på gratis fadøl den første time og mulighed for at 
møde sine undervisere svinge drinks over dis-
ken.

Gæt en forelæser!
- og find svaret på side 59...

Lavet af Anna Thorning
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Hvordan man fylder et auditorium klokken 8 
om morgenen…

Når dagene så småt bliver mørkere, kan det være yderst fristende at blive liggende i sengen til 
fordel for morgenens forelæsning klokken 8. Dette er et alment anerkendt faktum, så det må 
have undret morgenfriske forbipasserende at kunne se ind til et stuvende fuldt auditorium på 
Statskundskab – tre dage i træk! Forklaringen: en beskeden amerikaner med store ambitioner 
var på besøg på IFSK.

Fint besøg

Steffen Juul Krahn 
20061730@ps.au.dk

Selvom det ugelange besøg fandt sted for en hel 
måned siden, er det alligevel på sin plads at skrive 
en mindre notits om det. Den amerikanske gæst var 
nemlig ingen ringere end Francis Fukuyama, der 
havde sat en uge af til gæsteforelæs-
ninger ved Institut for Statskund-
skab.

Fukuyama havde et travlt program, 
hvor ikke kun de studerende ved 
IFSK var i søgelyset. De studer-
ende fik dog en meget stor del af 
opmærksomheden, idet Fukuyama 
underviste i intet mindre end 16 
timer den pågældende uge – fire 
åbne forelæsninger efterfulgt af 
fire lukkede seminarer. For under-
tegnede svarer dette til et timetal, 
der dækker tre ugers normal undervisning. Man 
følte sig næsten som en privilegeret naturvidensk-
aber med høj taxametersats – en intensiv men god 
fornemmelse!

Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet var 
Fukuyamas nyeste bogprojekt: en trilogi om po-
litisk udvikling, der baserer sig på (og reviderer) 

Huntingtons klassiker ’Political Order in Chang-
ing Societies’ (1968). På nuværende tidspunkt er 
første bind ved at være færdiggjort – en bog, der 
omhandler udviklingen af statslige institutioner, 

rule of law og accountability i den 
overskuelige perio-de på 50.000 år 
fra primaternes jagtmønstre på den 
afrikanske savanne til den Franske 
Revolution i 1789.

En appel til tværfaglighed?

Fukuyama forelæste om sit projekt 
med stor entuasiasme og et impo-
nerende lille behov for at checke sit 
manuskript undervejs. Arbejdsind-
satsen blev ikke mindre overbevi-
sende af, at hver forelæsning uden 

pause blev afløst af yderligere to tim-
ers diskussion på seminaret. Man kunne høre en 
gruppe studerende spekulere i teorier om japansk 
effektivitet, men forklaringen på det store engage-
ment skal nok nærmere findes i mandens forkær-
lighed for sit projekt.

Fukuyama-forløbet var en spændende chance for 
at få indblik i et stort og bredt favnende forskn-

ingsprojekt. I forsøget på at beskrive og forklare 
de forskellige sider af politisk udvikling blev 
man som tilhører præsenteret for teoretiske 
strømninger inden for den evolutionære bi-
ologi, antropologi, historie samt (naturligvis) 
statskundskaben selv. Én af Fukuyamas pointer 
var meget klart, at et mere tværfagligt fokus er 
nødvendigt i forsøget på at udvikle ’grand theo-
ries.’ Måske tjente Fukuyamas visit derfor også 
som en tiltrængt reminder til mange statskund-
skabere om, at politologiske problemstillinger 
med fordel kan anskues fra en mere nuanceret 
synsvinkel.

Sæt      
i Kalenderen

X
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Bliver det så jul i år?

Det er blevet sagt så mange gange før, men det 
kan ikke siges ofte nok: finanskrisen er stadig 
over os, og det har nogle åbenlyse indvirkninger 
på den kommende højtid: Julen. 
Julen er ikke den samme i et krisepræget sam-
fund. Og hvis julen ikke lever uden for de gule 
mure, kan den så holde sit indtog på IFSK? Julen 
begynder med juledagen, og frem for alt med 
årets julerevy.

Men kan man lave en julerevy, når krisen kradser 
så hårdt? 
Hvordan skal man stable en julerevy på benene, 
når flere ugers regn og kulde har taget lysten til 
at hoppe ud af sengen fra en? Hvordan skal man 
lave en julerevy, når der ikke engang er penge 
nok til at printe et manuskript ud? Hvor skal 
kaffen til overtrætte musikere og skuespillere 
komme fra, når kantinen er fulgt i krisens tegn 
med mange procents prisinflation? 
Med andre ord: Bliver det jul på IFSK i år? 
Da kulden var værst og pengenøden størst, van-
drede tankerne dog tilbage til de gode, gamle 
dage. Når Peter fortæller om sin jul, ønsker han 
sig hverken en ny computer eller en rejse til 
Thailand. Han glæder sig blot til at være sammen 
med sin familie og måske få et glimt af juleman-
den. En svævende juleengel og et lille smil er 
også med til at holde hans juleglæde tændt. 
Er vi på IFSK ligesom Peter? Kan de små ting 
tænde vores juleglæde? Eller skal der mere til? 
Hvad har de egentlig gang i, dem dér fra jul? 
Hvorfor er deres juleglæde meget større end 
min? Har de fundet julens ånd? Kan de give den 
til mig? Og oven i det hele få mig til at klukle? 

Vil du også gerne vide, om det bliver jul i år? Så 
skal du skynde dig at få fat i billetter til årets ju-
lerevy på IFSK! 

Julerevy

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk

Sæt      
i Kalenderen
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@ Ridehuset
27. november til 20. dec.
Mandag til fredag: 12 - 18 
Lørdag og søndag: 11 - 18

@ Musikcafeen
Fredag d. 11 december
Dørene åbner kl. 20.30

@ Øst for Paradis
Søndag d. 6 december
Kl. 12.00

@ Fairbar
Mandag d. 14. december
Kl. 20.00

@ Teater Katapult,
 Rosensgade 11, Århus C
Lørdag d. 5 december
Kl. 20.00

@ Isbanen ved 
Musikhuset
Fra d. 29. november

@ Random biograf
Fra d. 20 november

Julemarked med 95 stande. 
Hjemmelavet kunsthåndværk fra 
diverse værksteder. OBS: hjem-
melavede æbleskiver!

The Rumor Said Fire. Entreen er 
80 kr., men så får du også lov at 
opleve et upcoming indie-band 
med kant.
TIP: tjek singlen The Balcony på 
Myspace.

Søndage i paradis. Husk at bes-
tille billet. Der er islandsk tema 
denne søndag, hvor man kan hyg-
ge sig med brunch og to film for 90 
kr. OBS: man må tage egen dyne 
med!

Thomas Warberg præsenterer et 
udpluk af komikere fra den dan-
ske stand-up-scene. Der er fri 
entré. HUSK: kom i god tid.

Storytelling på Katapults intime 
scene. Entréen koster 60 kr., men 
så er der også lagt op til en spæn-
dende aften med den gode historie 
i centrum.

Tag læsegruppen med ud på glatis. 
Der kan lejes skøjter fra frokost-
tid og indtil kl. 20.00 på hverdage.
OBS: hvem er læsegruppens Bam-
bi?

Michael Moores nye film, Capi-
talism: A love story, er formentlig 
et godt skud tendentiøs kapitalis-
mekritik – og hvem har ikke lys til 
det med et klimatopmøde i hori-
sonten…
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Blandt chefredaktører og forskere
IFSK’s 50-års jubilæumsdag ved Folkeuniversitetet

Statskundskab fejrede 50-års jubilæum med en vellykket foredragslørdag ved Folkeuniversitetet. 
Forskerne kom ud af deres Elfenbenstårne og præsenterede deres forskning uden teoritunge def-
initionsafklaringer, metodiske problemer og utallige krydsreferencer. Mere end 500 mennesker 
fik dermed indblik i det arbejde, der foregår på Institut for Statskundskab, og et VIP besøg gjorde 
klart, at man godt må mene noget som statskundskaber.

Jubilæum

Mette Grønvald Nielsen 
 20052585@ps.au.dk 

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Som et led i IFSK’s 50-års jubilæum blev der 
holdt en intensiv foredragsrække ved Folkeuni-
versitetet lørdag den 7. november. Langt største-
delen af forskerne fra IFSK var repræsenteret i-
gennem 24 forelæsninger fordelt på 6 tematiske 
spor, der dækkede alle statskundskabens hoved-
discipliner. 

Arrangementet var yderst velbesøgt, og samt-
lige foredragsspor var godt befolkede om end 
en smule aldersmæssigt skævvredne. Blandt 
de tilhørende kunne spores en klar overvægt af 
den mere gråhårede variant, men også en god 
portion studerende havde fundet frem til No-
belparken denne lørdag – de eneste, der alders-
mæssigt befandt sig i 30’erne, har nok været at 
finde blandt forelæserne selv.

Det er tilladt at mene noget!
Ét af de store trækplastre var at finde ved da-
gens afslutning - en festforelæsning ved Tøger 
Seidenfaden med den lidet objektive titel: ”Hvor-
dan kunne det gå så galt? Dansk Folkepartis ind-
flydelse fra 2001-2009.” Foredragsholderen var 
fundet blandt de mere kendte af IFSK’s kandi-
dater, og Seidenfaden udtalte selv efterfølgende, 
at han var meget beæret over at være blevet invi-
teret til jubilæet som ‘toppen af kransekagen.’ 

Med udgangspunkt i et weberiansk argument 
gjorde Seidenfaden det klart, at det er uundgåe-
ligt - og måske også ønskværdigt - at politologien 
inddrager værdidomme mere aktivt. Dermed 
retfærdiggjorde Seidenfaden sin overskrift og 
fortsatte på saglig og elegant vis med at dissek-
ere denne i sine delelementer: Hvori ligger DF’s 
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indflydelse, hvordan fik 
de den, og hvorfor har 
denne indflydelse kraft-
ige skadevirkninger for 
både det danske og det 
internationale samfund? 
Det skal for retfær-
dighedens skyld nævnes, 
at Seidenfaden ikke just 
mødte stor ideologisk 
modstand fra salen. Da 
ordet ’Burka-forbud’ ek-
sempelvis blev nævnt, 
brød salen ud i spon-
tan latter – det samme 
gjorde sig imidlertid også 
gældende, da Thomas 
Pallesen gjorde opmærksom på, at Tøger i sin 
tid underviste på IFSK i faget ”Feminismen fra et 
idéhistorisk perspektiv.” 

Forskere i en anderledes rolle
Ud over at fejre IFSK var et af formålene med 
arrangementet at få instituttets forelæsere til 
at fremstille deres forskning på en anderledes 
måde. Det mere metodiske (der ellers er i høj 
kurs på instituttet) blev nedtonet til fordel for at 
klargøre, hvorfor netop deres resultater er ved-
kommende for samfundet.

En af arrangørerne bag dagen, Tonny Brems 
Knudsen, var yderst tilfreds med forløbet: ”In-
stituttets ansatte blev i første omgang bedt om 
at bidrage til jubilæumsbogen ‘Perspektiver på 
politik’, hvorefter disse bidrag skulle omsættes 
til forelæsninger på jubilæumsdagen. Idéen 
med både bogen og forelæsningerne var, at vi 
alle skulle ud af Elfenbenstårnet og få formidlet 
vores forskning på en ny måde og til et nyt pub-
likum.”

Bidragsyderne til jubilæumsbogen blev hermed 
opfordret til at fremstille deres resultater lidt 
mere markant end normalt. Derigennem er 
mange konkrete synspunkter kommet til syne, 
og Seidenfadens efterlysning af mere eksplicitte 
standpunkter er (i hvert fald for denne gang) 
imødekommet. ’Perspektiver på politik’ blev i 
øvrigt solgt i stort oplag, og universitetets rektor, 
Lauritz B. Holm-Nielsen, blev set gående derfra 
med to eksemplarer under armen.

Indlæggene fra bogen blev på jubilæums-
dagen omsat til foredrag, og i foredragssporet 
”Demokratisering og udvikling” fik Jørgen Elklit 
og Anne Mette Kjær eksempelvis præsenteret 
perspektiver på udviklingspolitik i Afrika. Blandt 
tilhørerne var veninderne Inga og Anne, der 
havde sat lørdagen af til foredragsrækken ud fra 
almen interesse for udviklingsspørgsmål. De var 
begge glade for at have fået mulighed for ’at blive 
mere oplyste’ uden at have et stort forudgående 
kendskab til teorier og metode.

Livligt gik det også for sig i foredragssporet 
”Danskernes politiske holdninger”, hvor Gert 
Tinggaard Svendsen som led i sin præsenta-
tion af social kapital ihærdigt forsøgte at få en 
dame til at sælge sin brugte Hyundai til en anden 
tilhører. Hun var ikke synderligt begejstret for 
idéen, men det lykkedes alligevel at få overbevist 
tilhørerne om, at danskerne er ’verdensmestre i 
tillid’, som Gert formulerede det.

Uanset hvilket spor, man valgte at følge, var 
stemningen god, og spørgsmålene fra publikum 
var mange. Tonny Brems Knudsen er heller ikke 
i tvivl om, at jubilæumsdagen levede op til sit 
formål. De mange foredrag samlede instituttets 
ansatte og formåede samtidig at levere god 
markedsføring for Statskundskab. Som Tonny 
selv fremførte det: ”Der er ingen tvivl om, at det 
ville have været klart det nemmeste bare at ig-
norere, at instituttet fylder 50 – men det havde 
godt nok også været kedeligt!”
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Medicinerrevyen

- I Danmark er jeg stødt

Band 

De uden tvivl musisk talentfulde medicinerer, 
der udgjorde bandet, leverede en fin præstation 
med hvad dertil hører af soloer og optræden. Det 
virkede dog en anelse underligt, at bandet var 
udklædt som tibetanske munke, og hvis der var 
en dybere mening med det, forstod vi det ikke. 
En antydning af at, der ikke fandtes noget under 
deres tibetanske klædedragter opvejer dog for 
den mystiske udklædning. Bandet kunne godt 
have været sat mere i scene, så deres musiske 
talenter kunne udfolde sig fuldt. 

Skuespil 

Skuespillerne var generelt meget velspillende og 
troværdige i deres respektive roller. Sammenlig-
net med sidste år må vi dog konstatere, at vi 
savnede eksempler på fx vanvittig mimik (fisken 
fra sidste år) eller lignende. Vi må dog indrømme, 
at vi er absolut vilde med Kasper Bertelsen, der 
igen i år leverede sine karakterer med en utrolig 
indlevelse og komisk sans!

Tekster

En pose blandede piller. Variationen over Jooks 
”Hun vil ha’ en (w)rapper” var original, og rimene 
sad lige i pilleskabet. En del af de andre tekster 
var en anelse ”håndkøbte”, som fx når flere fæd-

relandssange blev lavet til parodier, der dybest 
set kom med det samme budskab. I stedet for at 
skabe rød tråd blev det en anelse ensformigt. 
Der skal dog igen i år være ros for selvironien, 
der blev repræsenteret ved en hyldestsang til 
lægesekretærens evne som ”puppet masters” for 
turnuslægerne. 

Sketches

Revyen lagde godt og hårdt ud med at tage 
”Jægerbogen” under kærlig behandling. Det 
skete ved, at den fiktive bog ”Fisker: I kutter med 
eliten” blev oversat til norsk og afslørede, at de 
vestjyske fiskere stjal norske fiskekvoter. Også 
Burka-forbuddet blev der ironiseret over: Vi kan 
konstatere, at den meget meget danske ”klap-
hats-burka” hermed er opfundet. Vi lod os irrit-
ere over de lange ”råbe-sketches”, hvor utrolige 
mængder vredesudbrud tilsat tung rock angive-
ligt skulle være sjovt? Ligeledes troede vi en 
overgang at stroboskop-lyset var gået amok efter 
en flerminutters seance, der var tæt på at koste 
os et epilepsi-anfald (godt vi var blandt kom-
mende læger). De geniale perler trækker dog 
væsentligt op. 

Kostumer

Der er nogle medicinere, der har fået øvet sig på 
at sy sting på kryds og tværs, for revyen var et 
enormt velfabrikeret og farvestrålende ud-

Kanden har igen i år set på medicineres evner til at sammensætte en sprængfarlig revy. Tradi-
tionen tro vurderes medicinerens evner på forskellige klassiske dyder inden for revyens sfære. 
Der uddeles et antal kander fra et til fem, hvor fem står for den meget vellykkede præstation, og 
en er den helt horrible.

Medicinerrevyanmeldelse

Ebbe Elhauge Kristensen
20071982@ps.au.dk 
Anne Hedemann

20061904@ps.au.dk
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styrsstykke. Der var ikke noget at udsætte på 
denne del af revyen, hvorfor vi også tildeler de 
syende medicinere topkarakteren fem kander  

Sangere

Revyens sangere var alle meget veloplagte, og 
derfor skal medicinerne have ros for en meget 
bedre præstation end sidste år. Vi må dog erk-
ende at der formentlig findes mere talent 2010 
potentiale på statskundskab, hvor vi forventer 
os meget af årets revy. 

Politisk korrekthed

Statskundskaberne vil givetvis bifalde de mange 
eksplicitte parodier over DF’s indflydelse på 
dansk partipolitik. Revyen havde i udpræget 
grad såvel politiske under- som overtoner, 
hvilket vi som statskundskabere kun kan glæde 
os over! Revyen er dermed meget tilgængelig for 
andre studieretninger og generelt uden ind-
forståede mediciner-jokes. Alligevel synes vi, at 
man skulle have stoppet mens legen var god og 
ikke trukket DF-kritikken rundt i manegen så 
mange gange, som det var tilfældet.

Konklusion (3,9/5)

Tivioliteatret stiller nogle fremragende rammer 
til rådighed for medicinernes revy – rammer 
som medicinerne formår at udnytte og udfylde. 
Den 25. udgave af revyen var ingen undtagelse, 
og der var helt udsolgt alle dage. Den nette sum 
af 70 kr., virker som en rimelig pris for to timers 
god underholdning, der absolut hører til den 
mere intelligente af slagsen. Alt i alt en anbe-
falelsesværdig oplevelse.

Billeder fra øverst til nederst:
1. Et overflødighedshorn af kostumer.
2. Ornlig syg klaphatsburka
3. Jeg vil ha’ en wrapper
4. I kutter med eliten
5. Lægesekretærene - de kan opfylde alle dine 
behov. 
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HIP HIP HURRA

Da Kritisk Profil blev stiftet, var det som mod-
stykke til PF, der på det tidspunkt var de eneste, 
der stod for at arrangere faglige og akademiske 
foredrag. Udgangspunktet var Frankfurtersko-
len og dens kritiske teori – heraf navnet Kritisk 
Profil. I de første år af sin levetid var et generelt 
omdrejningspunkt for Kritisk Profil netop den 
kritiske teori. De forskellige foredragsrækker 
havde ganske vist interessante, kulørte titler så-
som Politiske former - i jazz, idræt, kunst & film, 
men egentlig var det bare kritisk teori i varier-
ende forklædning. 

”:kp var The Rebel i forhold til PF, fordi :kp ar-
rangerede foredrag med et andet perspektiv,” si-
ger Lars Engelbrecht, der er medlem af Kritisk 
Profil, ”Efterhånden har :kp dog bredt sig ud, så 
det er langt fra kun kritisk teori nu.” Nyere fore-
dragsrækker omhandler således religion og poli-
tik samt forvaltning og politik, og sidste skud på 
stammen var efterårets metodeforedragsrække. 

”:kp er nu brudt fri af den kritiske spændetrøje. I 
dag har vi ingen begrænsninger ud over at vi ar-
bejder ud fra et fagligt perspektiv,” siger Lars 
Engelbrecht, ”Egentlig er det lidt paradoksalt, at 
det netop er i sine teenageår at :kp er gået fra det 
rebelske og er blevet nærmest helt småborger-
lige.”

De mange fordomme
Der knytter sig mange fordomme til Kritisk Pro-
fil – bl.a. betegnelsen ph.d. klubben, fordi fore-
dragene skulle være så langhårede at man efter 
sigende skal have en ph.d. eller doktorgrad for at 
forstå det. Men det passer nu ikke ifølge :kp selv.

”Vi kalder os for sjov IFSK’s kedeligste forening, 
fordi det er det, alle folk synes vi er,” siger Lars, 
”Og det er også utrolig fagnørdet. Man skal have 
en særlig interesse for studiet, men så er det 
også spændende.”

Så et check-mark ved fagnørderi kommer vi nok 
ikke uden om, men bland det med en god portion 
selvironi og en hel masse fagligt engagement, og 
så har du Kritisk Profil, der i øvrigt oplyser at alle 
interesserede er meget velkomne til at komme 
med til møderne og være med til at sætte dag-
sordenen – det kræver hverken ph.d. eller dok-
torgrad. 

:kp fødselsdag

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

Kritisk profil fylder halvrundt – nærmere betegnet 15 år. Men hvem er det egentlig, denne foren-
ing der underskriver sig :kp, af nogle bliver betegnet  ph.d. klubben og som præsenterer sig selv 
som IFSK’s kedeligste forening? Er det noget akademisk fagnørderi af største kaliber eller kan 
normale jordiske mennesker også være med? Det er tid til lidt detektivarbejde for at undersøge 
Kritisk Profils nu efterhånden halvgamle rødder, finde ud af, hvad de egentlig går og laver nu, og 
hvordan fremtiden lader til at tegne sig. 

- :kp fejrer fødselsdag, nu 15 år gammel. 
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Pulsen på valget på en 
skole i Højbjerg

Kommunalvalget

Anne Schmidt Stolberg
20073039@ps.au.dk

Klokken halv otte den 17. november gik turen på 
cykel mod Højbjerg, hvor de valgtilforordnede 
skulle mødes og gøre klar til at åbne dørene for 
vælgerne klokken 9. Der fulgte en hektisk time, 
hvor antallet af stemmesedler skulle kon-
trolleres, hvilket på grund af ikke mindre end 3 
omtællinger kun lige blev klar til klokken ringede 
valget for åbent
Da solen stod op, var det til en morgen, hvor so-
len uvant for denne november måned ind imel-
lem kiggede frem mellem skyerne.  Vælgerne 
strømmede ligeledes til fra morgenstunden, og 
da stemmeprocenten første gang blev talt op kl. 
12.30 lå vi ca. et procentpoint højere end ved 
kommunalvalget 2005. 
Herefter stod den på frokostpause, hvor snakken 
gik om hverdagsting og valgprocedurer. Trods 
det faktum at alle var partimedlemmer med en 
klar forhåbning om, hvordan valget skulle ende 
talte ingen om politik. At dette var langt fra 
tilfældigt blev understreget, da en valgteknisk 
medarbejder spurgte om, hvordan valget så 
skulle ende, hvilket blev mødt med tavshed.    
Valgkampen var kæmpet, og på valgdagen var 
det samarbejdet om at fejre 
demokratiet og sikre at proces-
sen omkring valget blev så sik-
ker og demokratisk som mulig, 
der var i fokus, hvilket medførte 
et fælles fokus på stemmepro-
centen frem for, hvem stem-
merne gik til.
Efter frokost begyndte regnen at 
vælte ned. Der gik ligeledes lang 
tid imellem vælgerne, så vi spot-
tede en mulig sammenhæng 
mellem vejret og det faktum, at 
vi kl. 15.00 pludselig lå flere pro-

centpoint under stemmeprocenten på samme 
tidspunkt ved sidste valg. Et tegn på at influen-
zaen var en anden mulig forklaring var den 
håndsprit, som var placeret på hvert valgbord. 
Andre signaler var de mange vælgere, som med-
bragte egne skriveredskaber, samt de få som 
ligefrem havde fundet plastikhandskerne frem.
Influenza eller ej kom der igen kø ved valgbor-
dene sidst på eftermiddagen, hvor de meterlange 
stemmesedler til regionsvalget skabte flaskehals 
når de skulle proppes i fyldte valgurner. Valget 
blev ringet planmæssigt af, hvorefter vi valgtil-
forordnede for alvor skulle stå distancen med at 
håndtere og sortere de mange stemmesedler. 
Stemningen var god, og alle var spændte på at se, 
hvad resultatet var blevet, så optællingen kørte i 
ivrigt tempo.  Desværre stemte tallene ikke i 
første omgang, men lidt slik skabte fornyet gejst 
og koncentration, så omkring midnat fik vi trætte 
og tilfredse godkendt resultatet. Herefter stod 
den på en tiltrængt fyraftensøl, som alle indtog i 
tavshed, mættede efter dagens mange indtryk, 
inden vi trætte satte kurs ud i mørket og hjem 
mod den ventende seng.



Kandestøberen

38

Begrundelser for årets forelæser

Om Jens Peter Frølund Thomsen
“Jeg er af moralske årsager ganske enkelt 
TVUNGET til at bruge 5 minutter på at stemme 
på Jens Peter Frølund Thomsen som årets fore-
læser! Begrundelse: Manden taler tydeligt, han 
har humor, han bugner af karakter (en af de per-
soner man lægger mærke til i flokken) og så er 
det squ´da fedt at have en forelæser der er frisk 
på en øl med de studerende engang imellem...!”

“Jeg vil gerne stemme på Jens Peter Frølund som 
årets forelæser, fordi han altid er knivskarp i 
sine formuleringer, og fordi han virkelig er tilste-
de, når han forelæser. Man kan virkelig mærke 
lidenskaben for politologien!“.

Om Lars Thorup Larsen
“Hans viden om Foucault går lige i bukserne, og 
jeg trænger til en papfigur i 1:1 af ham”.

“Han formidler godt uden at blive overpædago-
gisk eller theatralsk og holder et tilpas højt fag-
ligt niveau”.  

Om Jens Blom-Hansen
“Han er en dygtig formidler, god til at gøre det fag-
lige stof interessant og relevant, og ikke mindst 
god til at inddrage økonomiske forklaringer (no-
get vi generelt gør for lidt i på statskundskab)”.

Om Michael Bang Petersen
“Glad, kompetent og på trods af, at der er 48 
slides føler man aldrig, at han har travlt. Det er 
nemt at holde opmærksomheden”.

Om Jørgen Møller
“På trods af sin beskedne højde kan Jørgen Møller 
mønstre en fysisk fremtoning, som kan holde en 
hel sal af piger tryllebunden i 2x45 min. Han be-

sidder en evne til at gøre Kom.Pol til et fantastisk 
spændende fag, med en både imponerende faglig 
viden og fantastisk formidlingsevne. Derudover 
er han dejligt fagligt nørdet, man kan høre, han 
er et fuldstøbt produkt af IFSK”.

“Jørgens måde at forelæse på er et friskt pust! 
- en påstand der i Jørgens ånd naturligvis har 
været underlagt alle tænkelige former for meto-
disk kontrollogik. Han er altid sød og morsom, 
men vigtigst af alt utroligt dygtigt. Vi missede 
ikke én forelæsning under hele forløbet, og så 
må alle succeskriterier bestemt synes at være 
opfyldt”.

Om Kim Sønderskov
“Jeg synes, at Kim Sønderskov skal kåres til årest 
underviser. Selv indenfor den metodiske verden 
formår han at gøre stoffet forståelig;  på en fin 
pædagogisk måde med fokus på det substan-
tielle”.

Om Rune Slothuus
“Jeg stemmer på Rune Slothuus! Fordi han både 
er utroligt fagligt dygtig og samtidig er meget 
pædagogisk og inspirerende!”

Om Christian Bjørnskov
“En stor sprudlende og humoristisk forlæser 
med et frækt glimt i øjet. Han formilder sit stof 
så engageret, at man aldrig bliver et øjeblik i tvivl 
om, at han brænder for det. Entusiasmen smit-
ter i den grad af på de studerende, om man deler 
hans synspunkter eller ej. Han er en liberal ø i et 
rødt hav, og han giver os alle et håb om en bedre 
fremtid”.

“Hans humor og provokationer går godt i spænd 
med undervisningen, og det er godt for faget, at 

Vi har på redaktionen modtaget mange gode og sjove begrundelser for, hvem der skal kåres som 
årets underviser. I det følgende, kan du læse et udpluk af de bedste.  Det skal dog bemærkes, at 
vi her på siden ikke har fået plads til alle de undervisere, der er blevet stemt på, og at antallet af 
kommentarer til hver forelæser ikke afspejler antallet af stemmer. Så intet er afsløret - og spænd-
ingen udløses først på juledagen, hvor vi kårer årets underviser og årets forsker.
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man mellem graferne kan få et smil på læben”. 

Om Lotte Bøgh Andersen
“Jeg vil gerne stemme på Lotte Bøgh som årest 
underviser. Hun har et stort engagement og giv-
er en fantastisk vejledning til sine studerende”.

Om Peter Nannestad
“Jeg mener, at Peter Nannestad er årets under-
viser, da han er rigtig god til at få alle med i un-
dervisningen og holde fokus på, hvad der er ek-
samensrelevant her. Som studerende føler man 
sig tryg ved at gå op til eksamen i hans fag, og 
han er en rigtig god eksaminator”.

“Peter er en dygtig forelæser, der forstår at lave 
en dynamisk undervisning, hvor man når igen-
nem det relevante stof, samtidig med at de stu-
derende bliver inddraget. Desuden brænder han 
for stoffet, og han bliver gerne i pausen for at 
diskutere med de studerende”. 

Om Gert Tinggaard  Svendsen
“Gert Tinggaard er den eneste, der er i stand til 
at sætte lidt liv i OP og samtidig kombinere det 
med en fantastisk sprød form for humor. Gert 
Tinggard er ”the man”. Hvis han vinder, så kan 
det sikkert hjælpe ham på vej til at skaffe Elinor 
Ostrom til Danmark, hvilket jo er hans aller-
største drøm – og vores!”.

Om Christoffer Green-Pedersen
“Hvis man kan gøre strukturreformen levende 
og interessant, fortjener man at blive årets fore-
læser!”. 

“Jeg vil gerne stemme på Christoffer Green-Ped-
ersen, fordi han er en god underviser, og han har 
pæne underarme”.

Om Gitte Sommer Harrits
“Jeg synes, at Gitte Sommer Harrits bør få prisen 
i år! Hun er i stand til at formidle abstrakt teori 
og stadig se i øjenhøjde med de struderende. 
Hun om nogen illusterer derved pointen om, at 
hvis man har forstået noget i dybden, så kan man 
også forklare det på en simpel måde”. 

“Jeg vil gerne stemme på Gitte Sommer Harrits. 
Grunden for dette er, at hun til forelæsningerne 
gør det lettere at forstå, hun har gode noter i 
hendes power-points, og hun taler samtidig i et 
godt toneleje”.

Om Steen Jørgensen
“Jeg vil gerne nominere Steen Jørgensen, fore-
læser i forvaltningsret. Han formår (mod alle 
odds) at gøre forvaltningsret underholdende - 
bl.a. med eksempler om dyresex eller en muslim, 
der i et forsøg på at overholde en lov om hjem-
meslagtning, slagter et får på sin altan, hvor alt 
blodet så flyder ned af bygningen. Alt i alt er fag-
et altså ikke kedeligt med ham som underviser”.

Ohh Bjørnskov, Ohh Bjørnskov

Årets forelæser det er seriøst dig
For kun du gør makro til en leg!
Du er den niceste person vi har

Ohh Bjørnskov hvis du bare var min far
Du er faktisk dejligere end Urs

Du har nemlig fået mig på ret kurs
Du kan ikke lide Helle

Eller hendes vækstpakke-fælde
Som vi hører om gang på gang

Kun synd at ikke flere nyder den sang!

Hver mandag jeg ik’ kan sove
Tænker kun på hvad du tirsdag vil love

Enhver forelæsning med dig er guld
Ohh tænk hvis vi bare skul’

Have hver en forelæsning med dig
Ihh hvis du bare tænkte lidt på mig

Du elsker Tom’s kakao
Men bestemt ikke gamle Mao
Du skriver og tegner sjusket

Men jeg ved, at du bare er lusket
Der findes kun én der gør mig til ét stykke

Det er dig med al din snak om lykke
Ohh Bjørnskov, din dejlige dreng

Hvis du var en guitar streng
Jeg konstant på dig ville spille

Og aldrig mere tie stille

Hver mandag jeg ik’ kan sove
Tænker kun på hvad du tirsdag vil love

Enhver forelæsning med dig er guld
Ohh tænk hvis vi bare skul’

Have hver en forelæsning med dig
Og droppe eksamen for mig!

Skrevet af Maria Astrup Jensen
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Thomas Pallesen

Du er netop blevet institutleder for IFSK, har du 

nogle primære visioner for instituttet?

De visioner, der allerede er på stedet, er gode. Og det 

er primært et godt og produktivt forsknings- og un-

dervisningsmiljø her på IFSK. Et godt forskningsmiljø 

betyder, at vi kan tiltrække fastholde gode forskere, 

og en måde at gøre det på, er at sikre gode rammer til 

forskere og undervisere, herunder en velfungerende 

administrativ servicering. 

Hvad synes du er unikt for IFSK?

I forhold til undervisning er vores spidskompetence, 

at undervisningen er forskningsbaseret. Dvs. at de 

folk, der underviser er aktive forskere. En indikator 

på, at vi har et godt miljø er, at der mange post docs 

udefra, der gerne vil tilknyttes instituttet. 

Du har et langt og flot CV, har du på noget tid-

spunkt tvivlet på dine evner? 

Jeg havde ikke altid forestillet mig, at jeg skulle være 

på universitetet. Strategien, hvis man kan tale om en 

sådan, har været at tage et skridt af gangen og ikke 

tænke for langt ud i fremtiden, men at pejle efter 

hvad, der virkede som det mest interessante. 

Er der noget på dit CV, som du er særligt glad for 

at have opnået?

At undervise og senere posten som studieleder i studi-

enævnet er og har meget sjov. At implementere de 

krav og ønsker, der kommer inde- og udefra og til-

passe dem instituttet er interessante opgaver. Det er 

en god egenskab ved IFSK, at instituttet er meget 

fleksibelt og er klar til at justere studiet for at give 

den bedst mulige uddannelse. Som forsker har jeg al-

tid været udfordret af de kendsgerninger, der be-

tragtes som etablerede sandheder og ”gå i kødet på 

dem” for at se, om de holder stik. En kendsgerning 

kan eksempelvis være at ”selvfølgelig udliciteres mest 

i borgerlige kommuner”, men gør de det? Se det er det 

interessante. Dertil kommer at samarbejde i forskn-

ingsgrupper og med andre forskere er noget særligt. 

Her er der mulighed for at dele viden og inspirere hi-

Date med Dahl

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk

‘Date med Dahl’ er det nye skud på stammen i Kandens føljetoner. Rikke Dahl tager prominente 
personer fra eller med tilknytning til IFSK på en romantisk date med hvid dug og levende lys på 
bordet. Med nysgerrige og ublu spørgsmål føres læserne ind på livet af disse personer. 

Date med Dahl introducerer
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Thomas Pallesen
nanden. Endvidere har det at have opholde sig i ud-

landet været særligt givende både ud fra en personlig 

og en faglig dimension. 

Er livet trivielt, når man vader i succes?

Jeg har nu heller ikke held med det hele hele tiden. 

Ellers synes jeg det er værd tage de udfordringer, der 

møder en.

Du har ligeledes erhvervet dig tre børn og en 

kone. Har hun inspireret dig til at skrive Eco-

nomic Woman? 

Nej, ikke konen (hun er dejlig, men ikke særlig økono-

misk), men Lotte Bøgh. Hun kom og spurgte, om jeg 

ville være med, for at hun ikke skulle få en mærkat 

som kønsforsker. Og der var jeg åbenbart et velegnet 

skalkeskjul. 

Hvor mange gange har du knækket dig til PF fes-

ter?

Dengang hed det vist ikke PF fester (Thomas tænker 
sig lidt ekstra om og fortsætter). Jeg var dog en flit-

tig gæst, men da var der primært fredagsbar, julefest 

og koncerter. Julefesten startede med at købe bøger 

ved Politica, og derefter var der barer, julerevy og fest 

som vi kender det. 

Thomas husker ikke noget om ”opkast”, men in-
drømmer dog, at han heller ikke kan huske alt, hvad 
der skete til festerne. 

Med Lady Gaga for fuld drøn i kantinen?

Hvad er det?.. Dengang var det TV2 og Henning 

Stærk, som spillede live.

Hvad forventer du dig af foreningslivet på IFSK?

Foreningslivet prioriteres meget højt og skal vokse op 

nedefra og kan ikke påbydes oppefra. Et foreningsk-

ontor koster 42 000 om året i husleje, som instituttet 

gerne betaler, fordi det bidrager til, at det er godt at 

studere her og er med til at skabe en identitet som 

statskundskabsstuderende og udfylder en række gode 

praktiske funktioner. Den store variation mellem 

foreningerne betyder, at der er noget for enhver smag 

og tiltrækker forskellige typer af studerende. 

Har du selv været med i nogen foreninger? 

Det sociale liv på instituttet foregik primært omkring 

instruktorkontorene og på holdet(Hold 5)! Jeg var 

meget glad for at være instruktor, da det gav en an-

den form for gang på instituttet.

Har du været tutor?

Nej, men når man står på talerstolen på den første 

dag i rusugen og ser på de ca. 75 tutorere i blå trøjer, 

der sidder langs væggen, så kan man se, at dette ar-

rangement er godt for fællesskabet på instituttet og 

skaber en god fælles identitet. 

Hvad stemte du på ved kommunalvalget?

Nok ligesom gennemsnittet her på instituttet. Det 

kan afsløres at det hverken er DF, Enhedslisten eller 

en nuværende studerende, men derimod at det er en 

forhenværende studerende herfra.

Hvornår var du sidst på date?

Med min kone. Det er ikke så lang tid siden. Nu hvor 

børnene er blevet store, er vi begyndt at gå på date 

igen. 

Interviewet er slut! Og selvom der på forhånd var 
taget højde for beskæftigelse under pinlige pauser 
og hensyn til den økologiske validitet(herunder 
tændt stearinlys og dug på bordet), gik alting glat. 
Den lettere nervøse interviewer og den mere er-
farne interviewede skiltes i god ro og orden efter en 
meget hyggelig DATE. 
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Nu må Studienævnet 
snart tage Ja-hatten på

Debatindlæg

Lars Bødker Madsen
20061555@ps.au.dk

Den uheldige situation er aktuel, da vi er flere på et 
seminarfag dette efterårssemester, der har kollide-
rende eksamener. Fagets eksamensform er ugeek-
samen, og vi er seks ud af holdets femten stude-
rende, der har ønsket at få en alternativ 
eksamensmulighed i januar - vel og mærke en mu-
lighed vores underviser har bakket fuldt op om. Un-
derviseren ville gerne formulere endnu en opgave, 
som vi seks kunne få udleveret i januar, og under-
viseren sendte oven i købet en mail til en af under-
viserne i Studienævnet og gjorde opmærksom på 
dette. 
Studienævnet afviste dog ansøgningen, da der ikke 
kunne tages et sådant hensyn til én studerende. Én 
studerende!? Vi var seks underskrivere på an-
søgningen…

Studienævnet behandlede kun ansøgningen for én 
person, da der kun var én af de seks der var indskre-
vet på IFSK og havde præcist kolliderende eksa-
mensdatoer. En afvisning jeg finder yderst provok-
erende. Er du ikke indskrevet på IFSK, er der 
åbenbart ikke mange rettigheder på den politolo-
giske højborg! Jeg har dog svært ved at forestille 
mig, at IFSK siger nej tak til de penge, der følger 
med de studerende? En anelse hyklerisk. Og hvad 
blev der af princippet om, at forvaltningen var til for 
borgeren, og ikke omvendt? 
Jeg synes Studienævnet til sit næste møde skal 
starte med at tage Ja-hatten på. Sige Ja og bakke om 
en (sjældent set) fleksibel underviser, der gerne vil 
yde en ekstra indsats for sine studerende. Sige Ja til 
at hjælpe de studerende med at få en svær eksa-
menstid til at hænge sammen og sige Ja til en mere 
fleksibel studieforvaltning. Paradoksalt nok har 
IFSK et renommé for at være et af de mest rigide og 
ufleksible institutter på AU. 

Studienævnet har tilsyneladende afvist ansøgnin-
gen ud fra to overordnede hensyn: En frygt for at 
Studienævnet vil blive oversvømmet af ansøgninger 
om eksamensflytninger i fremtiden, og at man ikke 
kan gøre forskel på studerende blot fordi, man har 
været ’heldig’ at få en fleksibel underviser. Til det 
første burde der som minimum indføres en alterna-
tiv ugeeksamensdato i januar, da vi umuligt kan 
være de eneste studerende, der har haft dette pro-
blem. Og til det sidste spørger jeg bare: Hvorfor 
ikke? 

Jeg håber Studinævnet tager Ja-hatten på, og bryder 
med den konservatisme, der desværre ofte udvises 
fra dette institut. Tilbage er vi stadig  en mindre flok 
studerende, der står med en mildt sagt problema-
tisk eksamensplan. Hvad så med at tage en reek-
samen? Det ville jo være oplagt, men her opstår der 
for mig endnu en forundring ved IFSK. 
Dumper du (eller afleverer blankt, hvis du fx synes, 
to eller tre ugeeksamener samme uge er for meget) 
bliver eksamensformen på magisk vis tryllet om til 
en hjemmeopgave! En hjemmeopgave i et fag hvor 
undervisningsforløbet har lagt op til ugeeksamen. 
En hjemmeopgave vi ikke kan få vejledning til, da 
underviseren er bortrejst det meste af januar. Og en 
hjemmeopgave der ikke vil tælle som en af de tre 
obligatoriske hjemmeopgaver på overbygningen. 
Dette virker mildest talt latterligt. Burde man så 
også få udleveret en ugeeksamen hvis man dum-
pede Offentlig Politik? Men dette er en anden debat, 
jeg gerne deltager i i næste udgave af Kandestø-
beren. Indtil da håber jeg blot at Studienævnet vil 
tage Ja-hatten på. Vi har jo ikke søgt om en alterna-
tiv eksamensdato for at genere Studienævnet. Vi 
har blot ønsket en eksamensplan, der er praktisk 
mulig at gennemføre. 

Hvad gør man som studerende på IFSK hvis man får nogle mildest talt uheldige eksamensdatoer? 
Eksempelvis 3 ugeeksamener samme uge? For studerende ved IFSK er der desværre ikke så 
meget at gøre pga. det siddende studienævn. 
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Problemet med ugeeksamenernes placering og 
overlap med eksamener på andre studier er ikke 
fremmed for os, og det er bestemt ikke fordi, vi 
ikke ønsker at finde en løsning for de stude-
rende, der kommer i klemme. Men når studie-
nævnet træffer beslutning om ændringer i ek-
samener, er det en principiel beslutning og skal 
derfor kunne gælde alle, da alle jo skal behandles 
lige. Det har vist sig omkostningskrævende og 
omstændigt at afholde ugeeksamener i blokke, 
som beskrevet af Lars. 

Eksamensplanlægningen er begrænset af, at in-
gen eksamener på IFSK må ligge oven i hinan-
den. Netop derfor søger vi at lave et varieret 
fagudbud med forskellige eksamensformer. Det 
er meget få studerende, (cirka 10 ud af cirka 550 
eksamensgængere pr. semester), for hvem oven-
nævnte problem opstår. Er uheldet alligevel ude 
og man får to ugeeksamener samtidig, er reek-
samen en mulighed. Dette er så en hjemmeop-
gave, som er valgt for at den studerende skal 
kunne færdiggøre et fag uden at være afhængig 
af, at underviseren stiller et nyt spørgsmål. Det 
kan være uhensigtsmæssigt, at denne reeksamen 
ikke tæller som en hjemmeopgave, og det vil vi 
gerne se på i studienævnet, ligesom vi vil 
fortsætte vores diskussion om løsningen på 
problemerne med eksamensperioden, da vi 
netop ønsker en eksamensplan, der er praktisk 
mulig. Jagten på den relevante hat er sat ind!

I JAGTEN PÅ DEN 
RELEVANTE HAT

En kommentar fra Studienævnet angående 
uhensigtsmæssige eksamensdatoer.

Debatindlæg

Mette Kjær
mkjaer@ps.au.dk 

Sarah Kjærgård Pedersen
20061329@ps.au.dk

Anna Bager
20060981@ps.au.dk

Tag med Kanden til 

SUNNY
BEACH
Er du gået hen og blevet trist og bleg i den 
danske vinter? Så har Kanden kuren, når vi på 
Juledag den 2. december inviterer jer alle til 
sol, sommer og rigelige mængder party. Det 
bliver vildere!

Partypakken:

14.30  Velkomstfest med limbokonkurrence 
og gæstebartender Nikki B. Cardi – kendt fra 
Sunny Beach

15.00  Limbokonkurrence – how low can you 
go?

15.30  Poolparty med kåring af Mr. og Miss 
Wet T-shirt – Vil du vinde en rejse til Sunny 
Beach?

16.00  Beachparty med strandtenniskonkur-
rence

17.00  Afskedsfest med knæklys og tekno – 
kom og sig farvel til alle dine nye venner.

Til at køle af i varmen byder vi på Shakers, 
White Russians og meget mere.
Der er toast til de sultne.

Prøv lykken på lykkehjulet og få dobbelt op på 
tequila når du hører tequilasangen.
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Fest og faglighed 
– en guide til en sjov udveksling

Michigan State University
Michigan State University fik en flot placering som num-
mer 19 på Playboys liste samtidig med, at den var nr. 12 på 
Simon Hix’ liste. På Michigan State er der garanti for mas-
ser af kolde øl samtidig med, du får en solid faglig ballast 
med en lang række etablerede professorer med et højt fag-
ligt ry. Derudover lover Playboy også, at skolen har et fan-
tastisk basketball-hold, så hvis du er til piger, professorer 
og kurvebold, er der ingen tvivl om, hvor du skal på udvek-
sling henne. 

Undersøgelse af universiteter

Thomas Mousing
20072089@ps.au.dk

Som 5.-semesterstuderende er jeg efterhånden ved at være omgivet af ambitiøse medstuderende, 
som søger ind på LSE, Harvard, Essex, you name it, for at blive en del af eliten indenfor politolo-
gisk akademia. Men hvad med os ”almindelige” studerende. Os som søger en faglig ballast, men 
ikke føler at ungdommen skal slutte efter bacheloren? For at løse dette dilemma har det aner-
kendte magasin ”Playboy” for nyligt offentliggjort en liste over de mest festlige universiteter i 
USA. Denne liste har jeg korreleret med Simon Hix’ rating af de bedste Political Science-institutter 
i verden og set, om det ikke skulle være muligt at finde nogle universiteter med både god fag-
lighed og muligheden for at feste igennem, når ugen går på hæld. Nedenstående 3 universiteter 
skilte sig ud med høje placeringer på både Hix’ og Playboys rankings:

Florida State
I Florida er varmen intens, hvilket igen kan føre til en 
næsten skamløs mangel på påklædning fra de lokale 
ungmøer. Hvis man dog har viljestyrken til at fjerne 
blikket fra de lokale seværdigheder og ned i bøgerne, 
er man sikret en glimrende uddannelse. Florida State 
ligger på en flot 24. plads på Hix-listen, og dette kom-
bineret med en 23.plads på Playboylisten sikrer et 
universitet, som både indenfor bøger og bryster kan 
give IFSK kamp til stregen. 
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University of Wisconsin
Dette universitet ligger højest på Playboy med en 
6-plads. Desværre er dette ikke fulgt op af en helt 
ligeså imponerende placering hos Hix, hvor Univer-
sity of Wisconsin ”kun” ligger nr. 37. Denne placer-
ing er dog stadig flot, når man fx tager i betragtning 
at IFSK ligger nr. 78 på samme liste. Samtidig har 
dette universitet en garanti for Amerikas koldeste 
øl, og når man ikke dypper snuden i humlen, kan 
man følge med i de spændende kurser der blandt 
andet dækker Mexicaneres betydning for verdens-
freden og atombombens betydning for amerikansk 
indenrigspolitik – eller også er det omvendt. 

En guide til metoden anvendt i udarbejdelsen af de to lister kan findes på henholdsvis: http://www.po-
liticalstudies.org/pdf/psr/hix.pdf og http://www.playboy.com/articles/party-schools-2009-the-stats/
index.html.

Det nye fakultetsbibliotek
Idet vores institutbibliotek skal fusionere med økonomi, jura og psykologi i et helt 
nyt fakultetsbibliotek, lukkes det ned fra og med d. 25. januar 2010. Dørene til det 
nye fakultetsbibliotek lukker op d. 8. februar 2010 i det gamle jurabiblioteks 
bygninger (med en filial på psykologi). Samfundsfags- og statskundskabs-bøgerne 
vil være at finde på 1. sal under stort set samme opstilling som tidligere. Læseplad-
serne samt de nyetablerede gruppearbejdspladser er fakultetseje, og dermed har vi 
lige så meget ret til dem som jura og økonomi. Tilmed vil biblioteket være åbent 
24/7. 

Der er nedsat et brugerudvalg med bl.a. en studenterrepræsentant fra StatsRådet. 
Så skriv til statsraad@ps.au.dk eller gå ind på vores Facebook side, hvis du har nogle 
bestemte ønsker eller spørgsmål.

Eksamenscafe
StatsRådet afholder eksamenscafe tirs. d. 8.12 og ons. 9.12 fra 11-13, hvor man kan 
komme forbi vores nye kontor og få en lille snak og måske et par gode råd fra ens 
medstuderende, samt en kop kaffe/te og en pebernød eller to.

Ellers ønsker StatsRådet alle en god jul og en glædelig eksamenslæsning!

Først og fremmest skal lyde en STOR tak for jeres støtte til det velover-
ståede valg!
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Sne, nisser og 
ølskandale!

- Højere, vildere J-dag

Fredag d. 30. oktober faldt sneen i hele Danmark – således også på IFSK. ØF, 

JUS og ikke mindst PF slog traditionen tro dørene op for juleølshungrende 

studerende. For at et sådant arrangement kan blive en succes, må visse bet-

ingelser være opfyldt for at sikre, at julestemningen kommer i hus. Kanden 

satte sig for at undersøge dette.

Ingen fester uden gæster – og gæster 
var der masser af. Der var på det 
nærmeste sort af mennesker – både 
på dansegulvet, foran baren og i den 
kilometerlange kø udenfor. På visse 
tidspunkter udviklede det sig til helt 
tumultagtige scener – ikke mindst kl. 
20.59 foran baren, hvor jungleloven 
satte ind, og folk kæmpede med næb 
og klør på bedste Darwin maner om de 
eftertragtede juleøl. 
PF-medlemmer rapporterede, at der 
også bag baren herskede kaotiske til-
stande, fordi folk nærmest rev øllene 
ud af hænderne på PF’erne – før øllene 
overhovedet nåede at blive åbnet. Dette 
gjaldt for de øl, som overhovedet nåede 
frem til baren – mange øl blev nemlig 
revet op af ølkasserne af den frådende 
menneskemængde allerede på øllenes 
rejse fra bil til bar. 
Man må formode at den ekstreme 
juleølsefterspørgsel har taget ar-
rangørerne på det forkerte ben. I hvert 
fald kunne udbuddet ikke følge med, 
hvilket Kandens udsendte fik at føle 
på egen krop: Ved bestilling af en jule-
fadøl ud på de sene nattetimer, fik man i 
stedet overrakt en fesen classic pilsner. 
Et anonymt PF-medlem (her kaldet 
jokeren) indrømmede senere, at dette 
skete ud fra en iskold rationel kalkule 

om, at ”folk alligevel var så sejlende 
stive, at de ikke ville opdage det.” Be-
klager PF, det blev opdaget, og som den 
fjerde statsmagt føler vi det som vores 
pligt at gengive sandheden. 
Et andet vigtigt element i julestemn-
ing er nisser. I den forbindelse kan 
man formode, at nissemændene havde 
travlt med at passe på juleøllene i den 
kaotiske tid omkring kl. 20.59. I hvert 
fald konstaterede den ene halvdel 
af kandens udsendte med en vis 
skuffelse, at kun nissepigerne gjorde 
sig bemærkede på dansegulvet – det til 
trods for den store debat om kønsdis-
kriminering, som fulgte i kølvandet på 
CULT-pige-skandalen ved store fred-
agsbar sidste år. 
Et sidste vigtigt element i normal ju-
lestemning er julemaden. Imidlertid 
var udvalget på J-dagen ikke ligefrem 
prangende. Nok var der svin – men 
ikke den rigtige slags. Alligevel bragte 
pølseboden glæde og godt humør helt i 
tråd med julens ånd. 
Så til trods for en ølskandale af dimen-
sioner, som kommer tæt på kødskan-
dalen i Super Best, og som må få selv 
Lars Barfoed til at krumme tæer, var 
det alt i alt en god J-dag med masser af 
julestemning og sne, der faldt – om end 
noget kaotisk. 

J-dags reportage

Thomas  Ejlertzen
20071900@ps.au.dk
Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk
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Instituttets historie
- Tanker ved et forsinket jubilæum

Institutets historie

Curt Sørensen
curtsoerensen@profibermail.dk 

     Jeg har været her på Instituttet alle dage. Jeg 
var blandt de første studenter, der startede på 
studiet i 1958, jeg har været ansat som lærer 
siden 1965 og er nu professor emeritus på ste-
det og kan tilbageskuende se hele forløbet. Det 
er der i dag ingen andre, der kan. Men som Hegel 
siger: ”Minerva’s ugle flyver først i tusmørket”. 

      Indledningsvist kan jeg torpedere den første 
myte om Instituttets historie, nemlig at Insti-
tuttet og faget først 
startede i 1959. Vi 
første studenter 
påbegyndte studiet 
af statskundskab 
her i Århus den 1. 
september 1958, 
og hele det føl-
gende år gik vi til 
undervisning i in-
ternational politik 
og organisation 
hos professor Max 
Sørensen, til mo-
derne historie hos 
professor Erik 
Reske Nielsen og 
til statsret og 
økonomi ovre på henholdsvis jura og økonomi. 
Udnævnelsen af fagets 2 første professorer, Erik 
Rasmussen og Poul Meyer, trak imidlertid i 
langdrag og de tiltrådte først i 1959. I den offi-
cielle institut historieskrivning regnes Insti-
tuttets start derfor fra 1959, men vi første stu-
denter startede altså på studiet i 1958. 50 års 

jubilæet skulle derfor have været afholdt sidste 
år!

      Det nye studium i Århus, som vi 7 første stu-
denter påbegyndte i 1958, var utroligt spæn-
dende. Med teoretisk afsæt i David Easton for-
talte Erik Rasmussen og Poul Meyer os om det 
politiske systems bredde, om ikke blot statsor-
ganer, men også politiske partier (en vemodig 
tanke tilbage til gode gamle Duverger! ) og inter-

esseorganisationer. Vi 
havde aldrig tænkt over at 
det politiske system var så 
bredt!

      Der var også hele idehis-
torien fra Platon og Aristo-
teles og frem til Burke, Stu-
art Mill og Marx og via 
Gatano Mosca, Vilfredo Pa-
reto, Robert Michels og Max 
Weber videre ind i det 20. 
århundrede. Det var væl-
digt ophidsende altsammen 
og med en velgørende 
åbenhed og pluralisme. I 
dag hører de unge men-
nesker i idehistorien kun 

om moderne liberalistisk filosofi. Alle andre tan-
keretninger, både i deres historiske forløb og 
deres aktuelle udfoldelse, er blevet skåret væk. 

      I begyndelsen på statskundskabens og fagets 
historie her i landet var der omvendt en ganske 
udstrakt pluralisme, og der var højt til loftet. Af 

“      Indledningsvist kan jeg 
torpedere den første myte om 
Instituttets historie, nemlig 
at Instituttet og faget først 
startede i 1959. Vi første stu-
denter påbegyndte studiet af 
statskundskab her i Århus den 
1. september 1958... 50 års ju-
bilæet skulle derfor have været 
afholdt sidste år!
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stor betydning her var professor Erik Rasmus-
sen. Han afstak straks fra starten et liberalt-hu-
manistisk grundlag, tydeligvis inspireret af 
Humboldt-universitets idealet, og vi unge stu-
denter blev indført i den klassiske akademiske 
kultur.

      Erik Rasmussen var pluralist og dertil altid 
fair og redelig over for de teoretikere, som han 
gennemgik i undervisningen. Det var f.eks. en 
oplevelse at høre denne liberale professor fore-
læse om Marx.  For en gangs skyld en modstan-
der, der tog Marx alvorlig. Til gengæld forlangte 
Erik Rasmussen sandelig, at vi også skulle for-
holde os fair overfor teoretikere, som vi ikke 
sympatiserede med. Jeg vidste f.eks., at når vi 
nærmede os den konservative Edmund Burke, 
så skulle jeg stramme ballerne sammen og for-
holde mig fair og loyal også til en tænker, som jeg 
i øvrigt ikke havde sympati for. Jeg blev helt 
nervøs af det. Men det var en god skoling, vi fik 
her, og en passende introduktion til univer-
sitetet.

      Det var også Erik Rasmussen, der præsen-
terede os for ’den videnskabelige værdirelati-
visme’. Lige som den unge Gunnar Myrdal kom 
jeg til at se ’den viden¬skabelige værdirelativ-
isme’ som det, den først og fremmest er, nemlig 
en grundnorm, der giver mindretallene i ’de vid-
enskabelige samfund’ en beskyttelse: Ingen kan 
i videnskabens navn krænge en bestemt politisk-
ideologisk opfattelse ned over andre. Senere, 
både over for 70’ernes kapitallogikere og i 
90’erne over for de normative liberalister, har 
jeg måttet forsvare denne grundposition. 

      Det var endelig også Erik Rasmussen, der 
indførte os i den videnskabelige ethos og det 
akademiske håndværk: altid at forholde sig 
kritisk reflekterende til ens eget teoretiske 
grundlag, altid at forholde sig seriøst argumen-
terende til modstående teorier og opfattelser, 
altid at være omhyggelig i sin videnskabelige do-
kumentation osv.. Det er grund-normer, som for-
bløffende tit tilsidesættes i dag. 

      Erik Rasmussen var en stadig støtte, men 
samtidig også en vedvarende og inspirerende 
modstander. Jeg lærte af ham at sætte pris på in-
tellektuel modstand - jeg skylder ham meget. Og 
det vil jeg gerne give udtryk for i dag. Der var 
også andre inspirerende lærere: Max Sørensen, 
H.P. Clausen, Reske Nielsen og senere Erling Bjøl, 
men det var Erik Rasmussen, der klarest artiku-
lerede og praktiserede den klassiske akademiske 
model for det videnskabelige samfund.

      Så en dag var studietiden forbi, og jeg blev 
ansat som ’amanuensis’, som det hed den gang. 
Jeg skulle nu til at undervise på det universitet, 
hvor jeg havde været student. Det havde jeg 
aldrig prøvet før ( der var ikke noget der hed in-
struktorer den gang). Det var svært, og det blev 
ikke lettere af, at de studenter, jeg skulle under-
vise, var mine studenterkammerater fra dagen 
før. Men de opførte sig pænt og påhørte i ro og 
orden - omend med et lidt skeptisk udtryk i an-
sigtet - mine i panik sammenskrevne forelæs-
ninger: Grønnegård, Lise Togeby og hvad de hed-
der alle sammen.

      Jeg var tit i tvivl både om faget og mig selv. 
Hvad skulle det hele egentlig til for? Havde faget 

Erik Rasmussen var en stor inspiratior fro Curt 
Sørensen.
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i det hele taget nogen berettigelse? Og hvad 
skulle jeg, der kom fra et politisk bevidst arbej-
derhjem i Sønderborg, egentlig på et universitet 

helt oppe i Århus? Det var dengang et enormt 
miljøskift. Det jeg hele tiden vendte tilbage til i 
mit behov for en legitimering, var billedet af en 
våge eller en oase, et åndehul: hvis jeg kunne 
medvirke til at fastholde et fristed for forskellige 
meninger og opfattelser og herunder også for en 
kritik af dominerende ideologier og eksterne 
magthavere, så var alt ikke forgæves og mit liv 
ikke nyttesløst.

      Denne grundopfattelse flød her sammen med 
det uddannelses- og universitetsideal, som jeg 
nu havde mødt flere gange, hos min gamle rektor 
fra Sønderborg statsskole, den liberale Egeberg 
Jensen, og hos den ligeledes liberale Erik Ras-
mussen. Langt senere skulle betydningen af den 
vigtige sondring mellem ’liberalitet’ og ’liberal-
isme’ på smertelig måde gå op for mig.

      Det var unægtelig en pioneropgave at udvikle 
studiet og også at finde ud af dette med forsknin-
gen. Hverken undervisning eller forskning var 
den gang lagt i så faste rammer som i dag. Vi 
måtte stadig meget prøve os frem med den usik-
kerhed og tvivl, som det indebar. Vi var i det hele 
taget usikre. I dag er man meget mere selvsikre 

og brander hele tiden sig selv - og bliver oven i 
købet ansporet hertil.

      Vi blev heldigvis også flere og flere. Mogens 
Pedersen og jeg var ikke længere alene.  Lise 
Togeby kom til, Erik Damgaard, Palle Svensson, 
og Peter Nannestad. Endnu senere kom Øystein 
Gaasholt, Ingemar Glans, Carsten Jarlov, Jørgen 
Goul Andersen og Ole Nørgaard til. Alene denne 
opremsning af navne røber, at vi ingenlunde var 
enige, men vi var forenede. Vi var stadig en lille 
tæt sluttet kreds. Og vi var begejstrede for vores 
unge fag. Vi havde dertil et sammenhold, som er 
gået tabt i og med Instituttets vækst. I dag er In-
stituttet som en fabrik, den gang var det et pio-
nerværksted. 

      Også andre afdelinger begyndte nu at aftegne 
sig med udnævnelsen af professorer som Erling 
Bjøl og H.P. Clausen og ansættelsen af nye ama-
nuenser som Niels Amstrup, Nikolaj Petersen og 
Asger Lund-Sørensen, men afdelingen for kom-
parativ politik var stamcellen. Og stadig var vi 
unge, begejstrede og forenede. Vi kastede os ind 
i arbejdet med ilhu og det endda uden resul-
tatløn og konkurrencedreven motivation. 

      Det var også et varmt Institut. Da jeg noget 
senere efter et frustrerende år som professor på 
Kultursociologi i København vendte tilbage til 
Instituttet i Århus stødte jeg på H.P. Clausen i 
døren: ”Velkommen tilbage, Curt”, sagde han ”jeg 
er glad for at se dig igen”. Det havde han ikke be-
høvet at sige, men det sagde han, og han var 
endda politisk og universitetspolitisk en mod-
stander. Men det siger noget om ’ånden’ på Insti-
tuttet den gang. Der var venlighed, interesse og 
socialitet.

      Også vores berømte infrastruktur blev grund-
lagt i disse år. Karen Prehn hvis kombination af 
smilende venlighed og dygtig effektivitet har 
været med os alle årene. Jonna Kjær, som jeg 
skylder så meget, Inge, Birgit, Hanne, Elin, Gorm, 
Mette osv. . De har gennem årene ydet en indsats 
langt ud over hvad man kan forvente. I dag er en 
ny type ledelse ved at opløse hele denne in-

“Hvis jeg kunne medvirke 
til at fastholde et fristed 
for forskellige meninger 
og opfattelser og herunder 
også for en kritik af domi-
nerende ideologier og ek-
sterne magthavere, så var 
alt ikke forgæves og mit liv 
ikke nyttesløst.
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frastruktur. Og vores bibliotek, der møjsomme-
ligt blev opbygget gennem så mange år, skal 
flyttes.  

      I det daglige arbejde var det især undervis-
ningen, som trængte sig på. Det blev en stor del 
af mit liv: Jeg har i årenes løb undervist utroligt 
mange studenter. Bølge efter bølge. Det har altid 
været en stor og intens oplevelse. Jeg har vel un-
dervist et sted mellem 5000 og 10.000 studenter 
i mit liv. Jeg mindes kun fra alle de mange år eet 
eneste ubehageligt eksemplar, som jeg havde et 
sammenstød med, og som senere, da han blev 
’stor’ og en af de nye magthavere tog hævn ved  
offentligt at kræve mig Berufsverbotet på grund 
af min politiske overbevisning. ”De (: sådan no-
gen som mig) sidder der ude endnu”, sagde han 
anklagende. Det var den gang jeg erfarede for-
skellen mellem liberalitet og liberalisme.

      Men undervisningen var en fantastisk oplev-
else i mit liv: At undervise på et stort hold, en hel 
årgang f.eks., er som at kaste sig ind i et vildt 

kavalleriangreb. Her fik jeg på en måde rea-
liseret min gennem årene altid undertrykte 
drøm om egentlig hellere at ville have været 
kavalleriofficer i den gamle østrig-ungarske k 
und k armé. Undervisning på små hold var en 
anden oplevelse. Her kan man bedre følge stu-
denternes minespil og det er lettere at få i stand 
de øjeblikke, hvor ’gnisterne springer’.

      Men helt let var det nu på den anden side ikke 
altid. Jeg har undervist mange selvbevidste, 
stridbare gemytter: Bertel Haarder, Svend 
Auken, Thøger Seidenfaden og mange andre. 
Nogle vil måske sige, at så har jeg sandelig ikke 
gjort megen gavn. Mit sagtmodige svar her vil 
være, at jeg til gengæld så nok heller ikke har 
gjort så megen skade. Der har været en vis ba-
lance. De forskellige gemytter ophævede på en 
måde hinanden. Og desuden havde jeg måske 
gjort større skade, hvis jeg f.eks. havde været 
læge!
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      Også på Institut for Statskundskab i Århus 
oplevede man jo studenteroprøret. Det var en 
dobbelt oplevelse. Hos nogle i 70’ernes studen-
teroprør udartede den teoretiske-ideologiske 
nidkærhed sig til doktrinær rethaveriskhed og 
intolerance. Det oplevede jeg selv: Forlaget Mod-
tryk havde påtaget sig udgivelsen af min bog om 
Marxismen og den Sociale Orden. Da det kom til 
stykket, stillede forlaget som betingelse for en 
udgivelse, at jeg fjernede al 
min kritik af kapitallogikerne. 
Forlaget ville kun udgive bo-
gen i en censureret udgave. 
Jeg sagde naturligvis, at de 
kunne rende og hoppe, og så 
udkom den på GMT i stedet. 

       70’erne på Instituttet 
havde som sagt en dobbelt 
karakter: Der var også et 
stærkt element af genuint 
oprør og selvaktivitet. 
70’ernes studenter var en-
gagerede, initiativrige og 
kritiske. De turde sætte sig 
op mod autoriteterne og 
kritisere magthaverne. De la-
vede alternative studie-
kredse, oprettede alternative 
forlag og aviser og udøvede 
fagkritik. Og ude i samfundet 
demonstrerede de og satte sig op mod alt, hvad 
der kunne krybe og gå af magteliter: den økono-
miske elite, toppolitikere, organisations¬folk, 
medierne osv.. Alt dette savner man unægtelig i 
vore konformitetstider.

      Politisk var en stor del af studenterne her på 
stedet i disse år tilhængere af SF og VS. De fleste 
var imidlertid partiløse venstreorienterede. Og 
så var der mindretallet, som f.eks. Bertel Haar-
der og Thøger Seidenfaden og Svend Auken, der 
reagerede vidt forskelligt i situationen. Thøger 
Seidenfaden var kendelig oplivet over det heft-
ige diskussionsmiljø og befandt sig tydeligvis 
som en fisk i vandet. Bertel Haarder skumlede 

og var sur, fordi han var i mindretal, og Svend 
Auken var sørgmodig resigneret.

      Der var ikke mange DKP’ere på statskundskab. 
DKP’erne var ovre på Dansk og Filosofi (og på 
Idehistorie igen var de omvendt VS’ere!). Der var 
således mange lokale pudsigheder. Her på 
Statskundskab var kritikken af DKP og Sovjet-
unionen nærmest mere almindelig end kritik-

ken af kapitalismen.  Kri-
tikken af Sovjetunionen og 
stalinismen var massivt til 
stede. Det er simpelthen 
en myte at den var 
fraværende. 

      Et andet hovedtema i 
studenternes interessefelt 
var Marx, de socialistiske 
teoretikere og socialis-
mens og arbejderbevæ-
gelsens genuine historie. 
Det var emner, som jeg al-
tid selv havde været meget 
interesseret i, og der var 
stor tilstrømning til mine 
seminarer herom. I dag 
underviser man, følgende 
tidsånden, overhovedet 
ikke i disse emneområder.

      Et tredje hovedtema var ’den tredje verden’. 
Det var John Martinussens dygtige og engage-
rende indsats, der inspirerede mange studenter. 
Han var også her banebrydende i sin forskning.  
Hans disputats om Indien og Pakistan fremstår 
stadig som en klassiker på feltet. John Martinus-
sen ragede op – også i en international sammen-
hæng.

      Der opstod på Institut for Statskundskab i 
Århus  en helt særegen balance: En massiv lær-
ermajoritet med de gængse politiske og univer-
sitetspolitiske holdninger og opfattelser til den 
ene side og det store venstredrejede studenter-
flertal optaget af det internationale studentero-
prør til den anden side. Og ind imellem stod vi 2 

“Det var unægteligt en 
pioneropgave at udvikle 
studiet og også at finde 
ud af dette med forsknin-
gen. Hverken undervisn-
ing eller forskning var 
den gang lagt i så faste 
rammer som i dag. Vi 
måtte stadig meget prøve 
os frem med den usik-
kerhed og tvivl, som det 
indebar. Vi var i det hele 
taget usikre. 
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unge amanuenser, John Martinussen og mig, og 
forsøgte at balancere mellem de 2 blokke. Det 
var ikke altid helt let.  Til den ene side var vi 
enige med studenterne i deres krav om mere 
indflydelse, og vi syntes også, at de skulle have 
lov til at høre om imperialismeteori, Frankfurt-
erskole og Marx, når de nu så gerne ville. På den 

anden side kritiserede vi begge kapitallogikerne 
og argumenterede for den videnskabelige vær-
direlativisme, pluralismen og for vigtigheden af 
konkret empirisk forskning.

      Trods brydninger og uoverensstemmelser – 
eller rettere i kraft heraf - var pluralismen ge-
nerelt langt, langt større den gang end i dag. I 
’Komparativ Politik’ gennemgik vi mindst 7-8 
forskellige modeller for magtstruktur og 
demokrati. Det gør man ikke i dag.  I gennem-
gangen af fremmede landes politiske systemer 
præsenterede vi studenterne for forskellige 
tilgange til studiet af hvert land. Det gør man 
ikke længere, ja, selve gennemgangen af frem-
mede lande er sløjfet. Vi gennemgik også  i ide-
historien alle hovedstrømninger i den politiske 

tænknings udvikling. Det gør man heller ikke 
mere.

      Forskningen var også fri og mulighederne 
generøse. Vi kom ud i verden bakket op af Insti-
tuttet. Allerede få år efter min ansættelse kom 
jeg for eksempel et år til London School of Eco-
nomics and Political Science og et år til Freie Uni-
versität i Berlin. Støttet og opmuntret hjemme 
fra Instituttet var jeg også på talrige forskning-
srejser til Wien, Amsterdam, Berlin, Budapest, 
Prag og, senere igen var jeg academic vistor på 
Stanford Universitetet i Californien. 

      Det var i øvrigt på LSE i London i 1971-72 jeg 
blev dybt fascineret af Emile Durkheim og Max 
Weber. Inspirationen fra sammenstødet af Marx, 
Durkheim og Weber gav en dynamik ind i hele 
mit forskningsprogram, et program som netop 
altid var et forskningsprogram, ikke en facitliste. 
På et tidspunkt, hvor den intellektuelle mode 
var til strukturer og logikker, blev jeg altså 
struktur-aktør teoretiker. Senere svingede pen-
dulet helt over i diskursteorier. Jeg holdt dog fast 
i struktur-aktør tilgangen og inspirationen fra 
Marx, Durkheim, Weber og deres moderne for-
længelser og med Marx’ Thesen über Feuerbach 
som grundparadigme.

      Forskningsfriheden blev ved nogle år endnu. I 
de senere år var vi en forskningsgruppe, der ud-
viklede et fantastisk spændende forskning-
sprojekt om Central- og Østeuropas udvikling, 
hvor vi fik etableret et formidabelt forskernet-
værk med deltagere fra hele Østeuropa. Det var 
dengang, man endnu kunne få støtte i forskning-
srådet til et sådant projekt. Senere skiftede for-
skningsrådet både navn og politik. Nu lyder pa-
rolen ’fra forskning til faktura’.

      Parallelt med vores egne anstrengelser ud-
viklede Ole Nørgaard sit eget forskernetværk 
om den seneste udvikling i Østeuropa og Sovje-
tunionen/Rusland. Vi havde megen indbyrdes 
forbindelse mellem de 2 grupper og arbejdede 
for fuld damp på at udvikle den videnskabelige 
forskning på dansk grund om disse emneom-

“70’ernes studenter var en-
gagerede, initiativrige og 
kritiske. De turde sætte 
sig op mod autoriteterne 
og kritisere magthav-
erne. De lavede alterna-
tive studiek¬redse, opret-
tede alternative forlag og 
aviser og udøvede fagkri-
tik. Og ude i samfundet 
demonstrere¬de de og 
satte sig op mod alt, hvad 
der kunne krybe og gå af 
magteliter.
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råder og temaer. Ole Nørgaard var en dynamisk 
kraft i hele denne udvikling.

     Når jeg kigger tilbage over et halvt århundrede 
her på Statskundskab, vil jeg sige, at det jeg 
husker mest, og med glæde, fra mine mange år 
her, er mødet med den klassiske akademiske 
universitetskultur, vores unge begejstring og 
fællesskabet om opbygningen og udviklingen af 
faget, den frie forskning, den eminente TAP in-
frastruktur samt den oplevelse, det har været at 
undervise generation efter generation af unge 
videbegærlige og udfordrende, men samtidig so-
ciale og venlige studenter.  – Men alt det er jo nu 
ved at gå tabt.

      Set i det lange perspektiv, som jeg her anlæg-
ger, er der 3 ting, der er særligt bekymrende: af-
skaffelsen af medarbejderdemokratiet, ind-
skrænkningen af pluralismen og den klemte 
autonomi. Og ved tabet af pluralisme og autono-
mi tænker jeg ikke bare på den stærkt øgede 
styring ovenfra og udefra samt virksomhed-
stænkningens indpas, men tillige på noget meget 
mere fundamentalt: 

      Vi vil jo gerne tænke på vores videnskabelige 
forskning og teoridannelser som udtryk for en 
vis fremadskridende progression i erkendel¬se, 
tackling af nye problemer, bedre indsigt etc..  
Men sam-fundsvidenskabernes og historievi-
denskabens udvikling synes ofte mere at have 
været et vedhæng til den ydre politiske-ideolo-
giske konjunkturudvik¬ling, hvor selve ’bevæ-
gelsen’ fremkommer ved de stadige forsøg på at 
tilpasse sig denne.

      Problemet for samfundsvidenskaberne og 
historievidenskaben er at de centrale begreber 
produceres ude i den politiske proces, hvorefter 
de trænger ind i videnskaberne og bestemmer, 
hvad vi overhovedet ’ser’, og selvfølgelig også 
hvordan vi fortolker det vi ’ser’.  Tag eksempelvis 
begreber som ’pluralistisk demokrati’, ’med-
borgersamfund’, ’det internationale samfund’ og 
’den liberale verdensorden’: Man sætter her 
nogle enorme projektører ned over verden og 
belyser kraftigt alle elementer af interessesam-
menfald, samarbejde og funktionalitet, medens 
magt, interesser og modsætninger ligger hen i 
en tusmørkezone.
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      Taler vi derimod om f.eks. ’det militær-indus-
trielle kompleks’, ’magteliter’, ’centrum-periferi’ 
og ’udvikling-underudvikling’ får vi en helt an-
den belysning på. Til gengæld forsvinder de 
førstnævnte elementer ud af synsfeltet. Og taler 
vi om f.eks. ’klasser’, ’modsætninger’, ’kapital-
isme’ og ’imperialisme’ (begreber som vi i dag 
knap nok tør tænke) får vi igen et helt tredje 
fokus.

      Pointen er nu for det første, at disse sæt af 
begreber og tilgange i fagets udvikling gennem 
de forløbne 50 år tydeligt kan identificeres langs 

en tidsakse, der nøje følger den storpolitiske og 
ideologiske konjunktur. I hver fase af fagets ud-
vikling har de ikke været valgt arbitrært – eller 
’frit’ om man vil - men under påvirkning fra den 
ydre politiske og ideologiske konjunktur. 

      For det andet kan vi konstatere, at vi på en 
måde i dag – efter 50 års forskning og teoriud-
vikling - i den overordnede og dominerende op-
fattelse er vendt tilbage til begyndelsen af 
1960’erne: til Almond, Coleman, Sidney Verba 
og pluralisterne!  Og evolutionismen, forestillin-
gen om eet historisk nødvendigt og fremadskri-
dende forløb med en naturlig endestation, er 
igen blevet dominerende tankesæt. Den samme 
type evolutionisme, men med modsat politisk 
fortegn og en anden skematik, var i øvrigt også 

dominerende i store dele af den marxistiske tra-
dition, men i dag er den unægtelig mest massivt 
repræsenteret i den politologiske mainstream. 

      Endelig har vi i den dominerende optimisme 
bevæget os fra 2009 tilbage til 1909, tilbage til 
civilisations- og fremskridtsoptimismen fra 
tiden før 1. verdenskrig. Globaliseringen var den 
gang  vidt fremskreden, en ny liberal orden 
syntes at være under udvikling, selv demokrati-
seringsprocessen var godt i gang. Og siden 
Königgrätz og Sedan havde der ikke været alvor-
lige krige i Europa.  Men så fulgte det 20. århund-
rede med to verdenskrige, økonomisk verden-
skrise, udviklingen af de nye diktaturer og 
massemord og udryddelser. Eksemplet viser, 
hvor forsigtig man skal være med at generalisere 
ud fra en tidsmæssigt snævert begrænset basis 
og en given konjunktur. 

      Vi er altså bestandigt udsat for et enormt pres 
fra omgivelserne og tidernes skiften. Vores ene-
ste værn mod den diffuse, men overordentlig 
stærke, styring fra den ydre konjunktur er, så 
vidt jeg kan se, hele tiden at sikre den fortløbende 
konfrontation af forskellige tilgange og begreber. 
Så får vi så mange facetter med som muligt og 
tillige sikret muligheden for en løbende gensidig 
korrektion. Også af den grund er den ig-
angværende indsnævring af pluralismen dybt 
bekymrende.

      Universiteternes og forskningens raison d’être 
er vel netop at fastholde en kritisk distance til 
den skiftende politisk-idologiske konjunktur? 
Og internt skulle  universiteter og institutter if-
ølge samme ideal være præget af en stadig 
fort¬løbende brydning mellem forskellige para-
digmer, forsk-ningsprogrammer og tilgange. 
Men er det overhovedet muligt at fastholde et 
sådant åndehul i dag?

“Set i det lange perspek-
tiv, som jeg her anlæg-
ger, er der 3 ting, der er 
særligt bekymrende: af-
skaffelsen af medarbej-
derdemokratiet, ind-
skrænkningen af 
pluralismen og den 
klemte autonomi. 
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