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Af Helle K. Bendixen  
 
Så oprandt dagen, hvor jeg med lungerne fulde af frostklar luft og i selskab af en flok ældre 
damer og deres gangstativer kunne trisse hen til den nærmeste folkeskole for at sætte mit 
kryds på den lange stemmeseddel.  
 
Alt imens jeg gik der og kiggede på alle disse mennesker, som strømmede til, af alle typer 
og former og farver, summede mit hoved af et hav af kommentarer, holdninger og vælgerte-
orier. Hvordan skulle jeg stemme for at påvirke mest muligt og få mest muligt ud af netop 
mit lille kryds? Var der hold i noget af alt det, de forskellige politikere havde lukket ud til 
gårsdagens afsluttende debat, og hvorfor kunne jeg på ingen måde gennemskue, hvorvidt der 
var hold i alle de statistikker og tal, der blev slynget ud i flæng? Jeg som jo netop efterhån-
den burde kunne gennemskue bare noget af alt mundskraldet i kraft af mit studie! 
 
Men nej, på min korte gåtur til denne nu nærmere folkeskoles gymnastiksal, hvor min bor-
gerpligt ventede mig, måtte jeg erkende, at det var mig umuligt at gennemskue, hvor det 
ville være mest rationelt at stemme – uanset formen af denne rationalitet. Jeg følte mig i ste-
det nødsaget til at gribe til mine instinkter og ja … ikke meget for at indrømme det i stats-
kundskabers påhør, men min fornemmelse og følelse af hvad jeg følte rigtigt. 
 
Så med tanke på gårsdagens Strid-stribe i Politiken lykkes det mig at frembringe en forestil-
ling om, at politik ikke var så kompliceret som ellers tænkt og lagde dernæst alle de fine teo-
rier fra IFSK til opmagasinering i min bukselomme, hvor de kunne lune sig, til jeg atter var 
ude i den klare og kolde luft.  
 
Således lettet fra statskundskabs tunge åg fik jeg min stemmeseddel og smertefrit klaret, 
hvad klares skulle – helt uden tvivlens nagen slap jeg igennem og ud af gymnastiksalen og 
videre ud gennem de gamle damers lemfældigt parkerede gangstativer og atter videre ned til 
de trygge gule bygninger, hvor jeg kunne søge ly og geninstallere statskundskaben i mit ho-
ved. Nu kun overladt til kantine kaffe (nu på klippekort) og venten – for samme aften at se 
hvorvidt mit lille kryds havde gjort sit til at udradere højrefløj og deres populistiske frem-
stød.  
 
… måtte med tåre på kind ved midnat lade hovedet falde på puden med erkendelsen om ne-
derlag samt en bekræftet vished om, at IFSK forsat udgør en elitær minoritet, som ikke hav-
de spredt sig i hobetal siden sidste valg …  
 

Valg 2005: En statskundskabers bekendelser 
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Bag om underviseren:  
Gert Tinggaard Svendsen 

Af Sine Worm Jensen og Lars Højholt 
 
Positiv, dynamisk og idérig – med disse 
tre selvkarakteriserende ord afsluttedes 
interviewet i februarudgaven af ”Bag om 
underviseren”, der denne gang har kastet 
sit lys på nyansat professor, Gert Ting-
gaard Svendsen. Vi mødte ham på hans 
nye kontor, som netop var blevet indret-
tet fra top til tå med mapper rigt illustre-
ret med billeder fra utallige rejser.  
 

 
 
En barndom i naturskønne omgivelser i ud-
kanten af Holstebro med plads til jagt og 
fiskeri blev kimen lagt til en lang liste af 
oplevelser og meritter. Efter en studenterek-
samen i Struer gik turen direkte til jura-
studiet, der blev afsluttet to år senere med 
indkaldelsen til 8 måneders tjeneste hos mi-
litærets auditørkorps i Viborg. Lysten til 
juraen var dog efterhånden forduftet i er-
kendelse af, at det i højere grad var det, som 
lå bag reglerne, der havde hans interesse. 
Uden en krone på lommen rejste han til Au-
stralien, hvor han arbejdede som vinplukker 

og kvægfarmer, før han som 23-årig endelig 
havde fundet sin rette hylde tilbage i Dan-
mark, statskundskab. Efter opnået kandidat-
grad i statskundskab, med speciale i politisk 
økonomi, rykkede han sammen med sin ko-
ne, som han havde mødt i studieårene, telt-
pælene op og tog til København. Mangel på 
jobs i det århusianske var grunden hertil. 
Blandt mange ansøgere fik han stilling som 
fuldmægtig i arbejdsministeriet, på bag-
grund af tværfaglige kompetencer indenfor 
såvel politologi, økonomi og jura. Det fan-
gede dog aldrig helt hans interesse, så da 
han blev tilbudt en Ph.d. stilling i politisk 
økonomi på Handelshøjskolen i Århus, så 
han sit snit til at vende tilbage til smilets by. 
Dette indebar, at han tog til Maryland et 
halvt års tid som gæsteforsker. Med vejled-
ning og inspiration fra anerkendte professo-
rer blev hans interesse for politisk økonomi 
efter dette ophold for alvor cementeret. 
 
”Humlebien kan flyve” 
Ph.d.graden har bl.a. udmundet sig i et pro-
jektarbejde om social kapital, som i dag 
fremstår som en af Tinggaards primære 
forskningsinteresser. Det er med passion i 
stemmen, han indgående forklarer betydnin-
gen af social kapital som en tredje forkla-
ringsfaktor for samfundets succes efter fy-
sisk og menneskelig kapital. Nærmere for-
stået er det den tillid, vi indbyrdes har til 
hinanden i et land. Danmark scorer højest i 
tillid, og det er ifølge Tinggaard en væsent-
lig grund til, at vi bor i et så rigt et land. 
Den kendsgerning, at vi hverken har stor 
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adgang til råvarer, og at vi ligger forholds-
vist lavt i uddannelse, åbner op for mulighe-
den for en tredje forklaring, og dette er iføl-
ge Tinggaard social kapital. I forbindelse 
med dette sammenligner Tinggaard vores 
velfærdsstat med en humlebi. Velfærdssta-
ten er omkostningstung, men vi bidrager 
alle til dens eksistens ud fra en forestilling 
om, at det gør naboen også. Økonomisk set 
er velfærdsstaten svær at forklare, og ube-
tinget tillid er således en væsentlig årsag til, 
at den fungerer så godt. I sin studietid ople-
vede Tinggaard på egen krop, hvad det vil 
sige, at man i et land ikke har tillid til hinan-
den. Han rejste med sin bror på et tidspunkt 
rundt i Ceausescus Rumænien, hvor landets 
indbyggere var overbeviste om, at de var 
hemmelige agenter udsendt fra staten. Dette 
til trods for et temmelig touristet udseende 
og et stort danmarksflag plantet på ryggen. 
Hvor end de rejste hen, blev de mødt med 
mistro, og var også lige en tur forbi den lo-
kale politistation, da de havde overnattet 
ulovligt på stranden. 
 

Multitalent med begge ben plantet i den 
jyske muld 
Her sidder Gert Tinggaard så med et alen-
langt CV i baglommen. Selv betegner han 
sig som værende utrolig heldig. Med kom-

binationen af forskning og undervisning be-
finder han sig arbejdsmæssigt i sit rette ele-
ment, og også i det civile ligger der en lang 
succeshistorie bag. Som tidligere jysk me-
ster i både fodbold og tennis er sport en vig-
tig brik i det daglige. I dag er det dog mere 
på hobbyplan krydret med lidt maraton og 
styrketræning. Til afslapning står den på 
guitar og saxofon, som han mestrede tilbage 
i studietiden, hvor han spillede i kollegieor-
kester og var herudover korsanger i Musik-
konservatoriets kaninkor! Også på familie-

fronten er der lykke – Tinggaard er gift med 
halvnorske Kristina, der er anerkendt læge, 
og sammen har de tre børn. Bosat i udkan-
ten af Århus med udsigt til vand og skov er 
Tinggaard tilbage i naturskønne omgivelser. 
Trods en uendelig liste af meritter, fagligt 
som personligt, er det en beskeden mand, 
Kandens udsendte har sat i stævne. De jyske 
aner lader sig ikke fornægte, og det er med 
besvær, han søger at finde de tre sidste ord, 
der kendetegner ham selv. Men så må han 
jo låne af andres udtalelser, som han selv 
siger. 
 
 

Her sidder Gert Tinggaard så 
med et alenlangt CV i baglommen. 
Selv betegner han sig som værende 

utrolig heldig. Med kombinationen af 
forskning og undervisning 

” 

” 

Det er med passion i 
stemmen, han indgående 

forklarer betydningen af social 
kapital som en tredje 
forklaringsfaktor for samfundets 
succes efter fysisk og 
menneskelig kapital.  

” 

” 
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Udenrigseksperten slipper arkiverne - Professor 
Nikolaj Petersen går på pension     

Portræt af journalist Aase Bak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sommeren 1958 mødes to skolekammera-
ter tilfældigt på Ringgaden uden for univer-
sitetet, og snakken falder på uddannelse og 
fremtid. Den ene er lige begyndt på at læse 
historie, mens den anden er lettere desillusi-
oneret efter et år på polit.-studiet i Køben-
havn, der ikke har så meget med politik at 
gøre, som han havde forventet. 

- Men nu skal du høre, der sker noget spæn-
dende på Aarhus Universitet, hvor de etab-
lerer en uddannelse i statskundskab, siger 
den ene unge mand ved navn Curt Søren-
sen. 

Den anden, den dengang 20-årige Nikolaj 
Petersen, ærgrer sig, for han har allerede 
fuldført ét semester på historie og føler, at 
det er for sent at skifte studium. 

I dag er det blevet historiske kendsgernin-
ger, at professor Nikolaj Petersen blev 

cand.mag. i historie og engelsk i 1966, men 
i øvrigt har tilbragt det meste af sin forsk-
ningsmæssige karriere på Institut for Stats-
kundskab i Århus, så selv om han var for 
sent ude til at blive indskrevet blandt de al-
lerførste studerende på statskundskab, har 
instituttet alligevel indtaget en afgørende 
plads i hans liv.  

Tomme boghylder 

Vi sidder på hans kontor, hvor flytterodet 
har forstyrret den sædvanlige orden: På gul-
vet står sorte plastsække fyldt til randen 
med bøger, en stige læner sig op ad nogle 
arkivskabe, mens hovedparten af de grå 
stålhylder er gabende tomme. Nikolaj Peter-
sen er 66 år og går på pension den 1. febru-
ar, og der er ikke plads til den omfattende 
litteratur derhjemme. Forleden hentede 
Ringgadebiblioteket en del af bøgerne, an-
dre bøger er gået til Institut for Statskund-
skabs bibliotek eller i arv til yngre kolleger, 
mens resten ryger til destruktion: 

- Det er svært, for man synes jo, at alt er 
vigtigt, siger Nikolaj Petersen.  

Interesse for samtidshistorie 

Interessen for samtidshistorie har kendeteg-
net Nikolaj Petersens arbejde, lige fra histo-
riespecialet om Suez-krisen til senere arbej-
der som forsker på Institut for Statskund-
skab om dansk sikkerhedspolitik under den 
kolde krig, Grønlands rolle i international 
sikkerhedspolitik, Danmarks forhold til EU 
og naturligvis bidragene til Dansk Uden-
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rigspolitiks Historie. 

- Da jeg startede på statskundskab, var vi 
alle pionerer. Faget var ikke fast defineret, 
og alle var søgende, så jeg har aldrig følt det 
vanskeligt at være her som historiker, siger 
Nikolaj Petersen.  

Dokumenter i tusindvis 

Til gengæld har han haft god gavn af den 
historiske specialitet, arkivforskning, blandt 
andet under gennemlæsningen af tusindvis 
af dokumenter i Udenrigsministeriet i for-
bindelse med researchen til bind seks af 
Dansk Udenrigspolitiks Historie. I mere end 
tre år tog han omtrent hver uge morgenfly-
veren til København, indfandt sig på sit fa-
ste kontor i Udenrigsministeriet og læste op 
til 1000 sider fortrolige dokumenter om da-
gen: 

- Der er ikke meget tid til at forfølge løse 
ender. Alene sagen om INF-raketterne fra 
80'erne fylder mellem 50.-60.000 sider i 
Udenrigsministeriets arkiver, oven i købet 
på mikrofiche.  Så der er ikke mange sekun-
der til at skimme det enkelte dokument og 
tage stilling til, om det har relevans, siger 
Nikolaj Petersen. 

Under læsningen af dokumenterne fik Niko-
laj Petersen blandt andet bekræftet, at den 
borgerlige regering var loyal overfor påbud-
dene fra Folketinget under den såkaldte fod-
note-periode i dansk udenrigspolitik i 80'er-
ne. 

- Vi kendte jo godt til det parlamentariske 
spil, men det var interessant at se, hvordan 
regeringen rent faktisk håndterede det i NA-
TO og andre steder. Selv om Uffe Ellemann 
ofte lod tvivlen hænge i luften, så var rege-

ringen loyal over for beslutningerne i Folke-
tinget, selv om den var meget imod dem, 
siger Nikolaj Petersen.  

En forsigtig og flittig mand 

Lektor, cand. mag. Carsten Due Nielsen fra 
Det Humanistiske Fakultet på Københavns 
Universitet har arbejdet tæt sammen med 
Nikolaj Petersen og beskriver ham som en 
arbejdsom, velovervejet redaktør og forfat-
ter, der er præget af en vis forsigtighed: 

- Som redaktør har han en god dømmekraft 
og både forstand på sprog og indhold, hvor-
for han kan være meget hjælpsom overfor 
forfattere, som måske skal redigeres lidt 
stramt. Som forfatter har han et godt over-
blik men er ikke meget for sensationer af 
nogen art. Konklusionerne skal frem for alt 
kunne holde, siger Carsten Due Nielsen. 

Ud over den historiske produktion fremhæ-
ver han også Nikolaj Petersens bidrag til 
teorien omkring international politik i form 
af adaptionsteorierne i 70'erne og alliancete-
orierne i 80'erne.  

Tid til at læse bøger 

Den 66-årige professor frygter ikke sit oti-
um og har heller ikke tænkt sig at slippe det 
faglige helt. 

- Jeg glæder mig blandt andet til at få tid til 
at læse bøger helt til ende og eventuelt an-
melde dem. Mange her siger ofte i sjov, at 
de ikke læser bøger men blot nøjes med at 
skrive dem. Nu får jeg tid til at læse dem. 

(Artiklen er også bragt i Fakultetets nyheds-
brev nr. 3). 
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En sejr for sporten 

 
Af Peter Schøler 
 
Kandens udsendte var til stede, da valg-
kampens førsteudfordrer i rødt ringhjør-
ne, oppositionsleder Mogens Lykketoft, 
kæmpede mod den forsvarende mester i 
blåt ringhjørne, statsminister Anders 
Fogh Rasmussen. I en kulisse, der lader 
enhver håndboldformand meget tilbage 
at misunde, stod slaget i Atlejohn med en 
uge tilbage af valgkampen 2005. 
 
I skrivende stund buldrer valgkampen af 
sted for fulde kedler, men når læseren nu 
sidder med dette blad foran sig, er den (u)
lykkelig historie. Toget er kørt for nogle, 
mens andre allerede har fordelt rollerne som 
lokofører, konduktør og passagerer. Eller, 
for at blive i den trafikale analogi, er det 
måske nærmere rollerne som chauffør, kon-
trollør og passagerer, der er blevet fordelt? 
For netop i denne valgkamp blev begrebet 
bustur indført i den danske politiske retorik. 
Bedst som man troede, at busture kun var 
noget, der virkeligt rykkede dengang i krø-
niken-halvtredserne, hvor mormor og 
morfar tog til Hartzen med præsten fra 
Tjæreborg, hev Mogens Lykketoft kani-
nen op af hatten: ”Vi har jo en bustur-
né”, proklamerede han som reaktion på 
valgets udskrivelse. Næh, nu er busture 
blevet et politisk kampvåben, og sande-
ligt om ikke også både Venstre og Kon-
servative havde luret konceptet. Rundt i 
landet og slå til flæsket – af sted det gik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et simpelt idrætsarrangement 
Og de var der denne aften, busserne. I lange 
rækker stod de parkeret for enden af Stadion 
Allé, mens mennesker i hundredvis flokke-
des, så det ved første øjesyn kunne minde 
om optrinnet før en større sportsbegivenhed 
inden for de røde mure. Også ved andet øje-
syn, eller rettere ørenlyd, blev mistanken 
om, at dette var et simpelt idrætsarrange-
ment og ikke en politisk kamp, gældende 
både æren, magten og landets fremtid, be-
styrket. ”Køerne skal malkes, gå nu hjem”, 
lød det taktfast helt ude på gangene inde fra 
den store arena. Og i modsvar hørtes et mo-
notont ”Anders” efterfulgt af høje klaskely-
de - præcis de samme klaskelyde, som er 

”Vi kæmper for Venstre, når vi 
smadrer DSU – tidligt tirsdag 

aften”, bemærkede flere af dem 
højrøstet i kor, inden de istemte den 

mere officielle slagsang med den 
regerende landsfader, Fogh, som 

forsanger.  

” 

” 
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blevet obligatoriske til enhver håndbold-
kamp. Velkommen til Ikast-Bording hal-
len, kære læser! 
 
Efter endeligt at have fået syn for sagen, 
var der ingen tvivl tilbage: dette var en 
håndboldkamp! I det mindste det tætteste 
man kommer på, når kampen i virkelighe-
den står mellem de unge partisoldater fra 
DSU og VU på hver deres langside af en 
håndboldhal. Og Jo, der var dækket op til 
fest. Med matchende trøjer, effekter i mas-
sevis og til lejligheden komponerede san-
ge, sang de deres 30-40 år ældre helte ind i 
manegen. Kampen var i gang. 
 
Idealismen spirer 
Og der blev kæmpet. De indstuderede poli-
tiske paroler føg igennem luften mod hver-
andre og ud imod et frådende publikum. Et 
lige ”indvandringshug” til Lykketoft opfulgt 
af flere stød til maven i form af løfter om 
”skattestop” og ikke ”skattehop” blev efter-
fulgt af en ”Farum” og syv hjemmehjælpere 
under stregkodetyranni til Fogh. Straks blev 
der svaret igen fra den regerende statsmini-
ster med ubrydelige kontraktløfter uden 
spin. Ekstase fulgte på den blå-hvide lang-
side, hvor de unge liberalister uhæmmede 
klaskede klappestavene sammen i tilslutnin-
gen til mere hjemmehjælp. Jo tak, idealis-
men spirer skam hos græsrødderne. 
 
Kampen fortsatte. Og det blev en god aften 
med masser af løjerlige indslag fra begge 
lejre. De unge partikammerater nede fra 
Amaliegade havde lavet plakater og rulle-
bandere, og VU-garden stillede med både 
violiner og fløjter. Sikke en fest! 

 

En sejr for sporten 
Inden turen gik hjemad til fjernsynet, og 
Kaare R. Skous analyser fra parcellen i Lej-
re, kunne vi lige nå en enkelt knækpølse og 
en kold øl inde i den gamle stadionhal hos 
de venlige værter fra VU. De var ikke i 
tvivl: ”Vi kæmper for Venstre, når vi smad-
rer DSU – tidligt tirsdag aften”, bemærkede 
flere af dem højrøstet i kor, inden de istemte 
den mere officielle slagsang med den rege-
rende landsfader, Fogh, som forsanger. 
Udenfor Atlejohn havde en lykkebus kørt 
sig godt og grundigt fast i mudderet. ”Det 
var jo den plads, vi havde fået anvist”, an-
klagede de frysende fagforeningsfolk, mens 
Falck kæmpede for dem. Hvem der vandt 
den udkæmpede kamp skal være usagt – det 
ved læseren nu bedre end jeg – men sikkert 
er det, at denne tirsdag aften var en stor sejr 
for sporten. 
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Et indblik i Politologisk Bogformidling 
de studerende, som engagerer sig aktivt i 
foreningen, også bliver hængende til de er 
færdiguddannede.  
 
Kilden til succesen 
Kilden til denne succes fortsætter Anne er, 
at ” vi fra bestyrelsens side er meget bevid-
ste om, at det, der driver PB, og som kan 
forklare, at foreningen har kunne overleve i 
11 år på IFSK, i høj grad er baseret på alle 
de frivillige aktivisters indsats. Derfor læg-
ger vi meget vægt på det sociale samvær, 
som samtidig er foreningens sekundære for-
mål – at PB skal være et fedt sted at hænge 
ud på IFSK”. Af den grund får PB’s sociale 
udvalg hvert semester sat sin kreativitet på 
prøve, idet udvalget står for at arrangere 
forskellige sociale tiltag så som PB-Open i 
bowling, gokart-grandprix, sommerfest eller 
julefrokost, hvor formålet altid er at gøre 
det fedt at være en del af PB.  
 
Foreningen kan ligeledes være en rigtig god 
mulighed for at lære andre studerende at 
kende på kryds og tværs af årgange, hvilket 
også kan være rart i forhold til at få mulig-
hed for at snakke med en ældre studerende 
om, hvad der fx sker på 4. semester. ”Jeg 
vil i den forbindelse gerne slå fast” siger 
Anne, ”at et specielt kendskab til samfunds-
faglig litteratur ikke er et krav for at blive 
aktivist i PB – man behøver derfor ikke at 
være bognørd for at stå en time om ugen i 
PB, da kendskabet til litteraturen kommer 
med tiden. Det kan selvfølgelig godt være 
noget forvirrende, når man starter som akti-
vist, men man lærer hurtigt de enkelte titler 

Af Christian Brincker Nordbek 

 

Her midt i eksamenstravlheden er der 
stadig tid til at udvide sine horisonter, at 
tænke over livets små finurligheder, samt 
at blive klogere på livet på IFSK. Derfor 
valgte jeg at tilbringe en hyggelig time i 
samvær med formanden for Politologisk 
Bogformidling (PB), Anne Svanholm, til 
en uformel snak om foreningens formål 
og aktiviteter på IFSK.  
 
Rent geografisk ligger PB placeret som den 
første forening på ”foreningsgangen” i byg-
ning 350 for de studerende, som af uransa-
gelige årsager har haft mulighed for at gå 
forbi PB uden at lade sig lokke indenfor af 
de smilende aktivister og den karakteristiske 
PB kaffearoma. Kaffemaskinen står da også 
traditionen tro og brygger på livet løs, da en 
smilende formand åbner døren for mig – og 
byder mig indenfor til kaffe, fastelavnsbol-
ler og en snak om PB. Indledningsvist for-
tæller Anne, at ”PB oprindeligt blev stiftet i 
1993 af en lille håndfuld aktivister fra Stats-
kundskab, som var utilfredse med de høje 
bogpriser fra GAD. Formålet med forenin-
gen er derfor primært – fortsætter Anne – at 
sikre de studerende på Statskundskab så 
billige bøger som muligt, hvorfor PB’s om-
sætning er drevet af en non-profit tanke-
gang.  
 
Foreningen består i dag af ca. 25 aktivister, 
og Anne, der selv har været aktivist i PB 
siden 2. semester, er meget glad for at se, at 
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og personer at kende”. Så man skal derfor 
bestemt ikke som eksempelvis 1. semesters 
studerende lade manglende litteraturkend-
skab afholde én fra at blive medlem af for-
eningen. 
 
En flad struktur 
Strukturen i PB har fra foreningens fødsel 
været fald, hvilket betyder, at selv om for-
eningen har en bestyrelse, så har aktivister-
ne ligeledes medbestemmelse og mulighed 
for at komme til orde på foreningens må-
nedlige aktivistmøder. I et nostalgisk tilba-
geblik fortæller Anne, at ”det jo ikke altid 
har været sådan, at aktivisterne har været 
ivrige debattører til møderne. Da jeg starte-
de for en del semestre siden, var der rigtig 
mange, som tilkendegav deres mening på 
aktivistmøderne – efterhånden som de blev 
færdiguddannede, forsvandt den ivrige de-
bat – nu er den heldigvis vendt tilbage, idet 
foreningen har fået et frisk pust fra de første 
semestre”. Den daglige drift af foreningen 
varetages af en ansat bogholder og admini-
strator, og deres indsats er i lige så høj grad 

som aktivisternes ”opskriften” bag PB’s 
succes som forening. 
 
 
Service mindet forening 
I forhold til den ret bogsalgsmæssige side, 
fortæller Anne, at selvom foreningen ikke 
drives som en forretning, så lægges der i PB 
stor vægt på at være service mindede over-
for foreningens kunder. Derfor holder PB i 
løbet af semestret åbent på hverdage mel-
lem kl. 12 til 13, og der er altid udvidede 
åbningstider fra kl. 10 til 14 i de første 2 
uger af semestret. Endvidere har PB hver 
måned en spændende bog på tilbud – måne-
dens bog – der sælges ekstra billigt. Menin-
gen med månedens bog, fortæller Anne, er, 
at ”de studerende skal have mulighed for at 
få et rigtig godt tilbud på en bog der er 
spændende, samfundsaktuel eller relevant i 
forhold til deres undervisning – derfor hen-
vender mange af månedens bøger sig også 
til studerende på bachelordelen, da de er 
størst repræsenteret på IFSK”.  
 

At være service mindet er 
ifølge Anne også at have 
bøgerne hjemme ved seme-
sterstart, samt at yde den 
service, at studerende eller 
undervisere kan bestille bø-
ger hjem, som de ikke kan 
finde på hylderne i PB – 
blot kræves der et deposi-
tum på 50,- kr. som selvføl-
gelig tilbagebetales, når bo-
gen hentes. PB har udover 
den litteratur, som de stude-
rende skal bruge i forbindel-
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se med undervisningen, endvidere en sekun-
dærlitteraturhylde med samfundsrelevant 
litteratur, hvor man kan finde mange inte-
ressante bøger til for eksempel opgaver, se-
kundær læsning eller fritidslæsning.  
 
I den forbindelse pointerer Anne, at 
”studerende og undervisere er mere end 
velkomne til at henvende sig i PB, hvis de 
har gode bud på bøger, som burde være på 
sekundærlitteraturhylden”.  

Afsluttende for vores hyggelige snak om PB 
afrunder Anne samtalen med at sige, at ”jeg 
håber, PB vil fortsætte med at eksistere på 
Statskundskab, og at der fremover også vil 
være studerende, som vil bruge tid og lægge 
kræfter i foreningen – det kunne i hvert fald 
være sjovt at komme tilbage om for eksem-
pel 25 år og se, hvordan foreningen har ud-
viklet sig”. 
 

Ny Studieordning 
Af Studienævnsrepræsentanterne: Søren Uhre, Kristian Hansen, Steen Daugaard, Anne Ka-
trine Bojsen Jakobsen, Anne Mette Kjeldsen, Mathias Faaborg 
 
En ny studieordning er under forberedelse. Derfor er det nu, du skal fortælle dine studie-
nævnsrepræsentanter, hvad du mener, vi kan gøre bedre her på IFSK! 
 
Som studenterrepræsentanter har vi bragt følgende temaer til debat: 
• Kompetenceprofiler som internt styringsredskab og profilering af IFSK udadtil 
• Evaluering af eksamen i Ø-fag 
• Eksamensformerne på kandidatdelen 
Timeantallet i Komparativ Politik 
 
Underviserne har bragt følgende temaer på banen: 
• Vægtning af fagene på bachelordelen 
• Tvungent fremmedsprogligt element 
• Øge andelen af eksamener med intern censur 
Mundtlig eksamen i Idéhistorie/Videnskabsteori 
 
Statsrådet er i fuld gang med at diskutere de centrale temaer, og du er naturligvis mere end 
velkommen til at deltage. Tid og sted, samt hvornår de enkelte temaer bliver taget op til di-
skussion vil fremgå af KAleNDerEN. 
 
Hvis du har et tema, du mener, vi bør tage op eller kommentarer til debatten, er du naturlig-
vis altid velkommen til at kontakte os – det er kun hvis du fortæller os, hvad du mener, skal 
ændres, at vi kan gøre dit studie bedre. 
Skriv til dit Studienævnsmedlem på Statsraad@ps.au.dk. 
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Samfundsvidenskabelige Studerendes 
Konferencen (SSK 05). 

Af Morten Boje 
 
SKK er en konference, hvor samfundsvidenskabelige kandidater og ph.d.-studerende får mu-
lighed for at fremlægge deres arbejde, f.eks. eksamensopgaver, udkast til specialer, artikelar-
bejde mm. Konferencen fandt sidste år sted på Institut for Statskundskab, KU og finder i år 
sted på RUC den 20. og 21. april. Det er meningen, at den skal gå på tur mellem samfundsvi-
denskabelige institutter i Danmark. AU ville være oplagt i 2006. 
 
Format for konferencen: 
Programmet for i år vil ligne sidste års med en key note speaker onsdag aften og reception. 
Om torsdagen vil der fra kl. ca. 9 – 15 være en række workshops, hvor de studerende frem-
lægger deres papers – andre studerende vil være opponenter, mens workshoplederne vil styre 
diskussionen. Herefter følger en afsluttende paneldebat, hvor workshoplederne ud fra de 
fremlagte papers diskuterer samfundsvidenskabernes generelle situation i Danmark. Om af-
tenen afsluttes med en middag og fest, hvor de tre bedste papers kåres, som derefter bliver 
trykt i Tidsskriftet Politik. 
 
Workshoplederne er: 
Jørgen Grønnegård Christensen, Prof., Institut for Statskundskab, AU 
Eva Sørensen, Prof., Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, RUC 
Jens Bartelson, Prof., Institut for Statskundskab, KU 
Niels Åkerstrøm Andersen, Prof., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 
Jørn Henrik Petersen, Prof. Institut for Statskundskab, SDU 
Margareta Bertilsson, Prof., Sociologisk Institut, KU 
 
Om konferencen: 
Konferencen er opstået på baggrund af den amerikanske tradition med graduate conferences 
for overbygnings- og ph.d.-studerende - konferencens målgruppe er således overbygnings- 
og ph.d.-studerende. Og vores mål med konferencen er: 
 
a) at sætte fokus på de studerende som producenter af samfundsvidenskabelige indsigter/
forskning, 
b) at styrke de studerendes faglige udvikling gennem diskussion af de fremlagte papers, 
c) at styrke de faglige studiemiljøer på de samfundsvidenskabelige uddannelsesinstitutioner, 
d) at udvikle de studerendes faglige netværk på tværs af institutioner, 
e) at integrere kandidat- og ph.d.studierne, 
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f) at skabe diskussion om samfundsvidenskabernes metoder og teorier, styrker og svagheder 
og deres rolle i samfundet og 
g) at øge interaktionen mellem den akademiske verden og det omgivende samfund gennem 
offentliggørelse af konferencens bedste bidrag, samt at arbejde for medieomtale af konferen-
cen og dens temaer. 
 
På konferencen i foråret fremlagde ca. 10 Ph.D.-studerende og 25 kandidatstuderende 30 
papers, og derudover deltog ca. 25 andre studerende. Deltagerne kom fra en række forskelli-
ge samfundsvidenskabelige institutter fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, 
Aarhus Universitet, CBS, Aalborg Universitet og RUC. 
 
Alle interesserede kandidat- og ph.d.-studerende opfordres til at deltage. 
Se mere på   www.samfund.org  eller kontakt mortenboje@hotmail.com 
33 21 31 70 
 
Call for papers 
Deadline for abstracts: 1. marts 2005 
Deadline for tilmelding uden papers: 1. april 2005 
Kontaktperson: Ingvar Sejr Hansen, tlf. 22 38 88 06; konference@samfund.org 
 

Kanden takker for godt samarbejde med de gamle PF´ere i 
det forgangne år. Og ønsker de nye velkommen … vi ser frem 
til flere fester i foråret.  
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SSK05 – en drivbænk for forskerspirer…hvorfor 

ikke komme med ind i varmen? 
Af Signe Jørgensen. 

Samfundsvidenskabelige Studerendes 
Konferencen 2005 –SSK05- er en unik 
mulighed for alle ambitiøse studerende, 
der ønsker at fremlægge deres seneste 
overvejelser og undersøgelser. Konferen-
cen er åben for alle kandidat- og ph.d.-
studerende ved højere samfundsviden-
skabelige uddannelser og afholdes d. 20-
21. april på Roskilde Universitetscenter. 
 
Når arrangørgruppen, som er en håndfuld 
samfundsvidenskabelige studerende fra ho-
vedstadsområdet, har ønsker at gentage 
konferencen igen i år, så skyldes det, at 
konferencen i 2004 indfriede alle deres for-
ventninger. 
En af forventningerne var, at konferencen 
kunne hjælpe deltagerne til at få formidlet 
deres forskning til et bredere publikum, og 
derfor har alle oplæg på konferencen i 2004 
været tilgængelige på www.polsci.ku.dk/
konference. Arrangørgruppen har erfaret, at 
flere deltagere siden er blevet kontaktet af 
foreninger eller centre, som har bedt den 
studerende om at holde foredrag på bag-
grund af den studerendes oplæg til konfe-
rencen, og de har dermed haft mulighed for 
at formidle deres viden til andre end de 
sædvanlige: vejlederen og læsegruppemak-
keren.  
 
Et andet formål var at gøre opmærksom på 
den fremragende forskning, som især ska-
bes i forbindelse med specialeskrivningen 
på de højere læreanstalter. Professor Ove 

Kaj Pedersen, der var workshopleder ved 
sidste års konference, udtaler således: ”Jeg 
var overrasket over at se, hvor mange gode 
oplæg der blev præsenteret, kvaliteten var 
helt i top, og det eneste, der undrer mig, var 
faktisk, at der ikke udkom en antologi med 
de bedste af oplæggene!”  
Arrangørgruppen tilføjer dog, at de faktisk 
har sørget for at få skabt opmærksomhed 
omkring de tre bedste oplæg fra sidste års 
konference, idet to af dem allerede er bragt 
som artikler i Tidsskriftet Politik, og det 
tredje kommer i maj. Igen i år er planen, at 
de bedste bidrag til konferencen skal publi-
ceres i Politik. 
 
Det tredje formål med konferencen var at 
skabe kontakt mellem studerende ved de 
samfundsvidenskabelige uddannelser, og 
mange studerende faldt da også i snak på 
workshoppene, der var organiseret omkring 
et fælles tema eller en fælles teoretisk til-
gang, og til receptionen, frokosten og afslut-
ningsmiddagen på konferencens sidste dag. 
Arrangørgruppen håber, at dette års konfe-
rence forløber med lige så stor succes som 
sidste år, hvor 40 kandidat- og ph.d.-
studerende fra statskundskab, samfundsvi-
denskab, geografi og antropologi deltog. 
Hvis du vil vide mere om konferencen, og 
hvordan du tilmelder dig, så klik ind på: 
www.samfund.org.  På hjemmesiden kan du 
også tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du 
blandt andet kan få information om rejse-
godtgørelse, pris for at deltage og om trans-
portmuligheder til og fra RUC. 
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Samfundsvidenskabelige Studerendes 
Konference 

Af Anders Ziegler Kusk 
 
Siden IFSK på Aarhus Universitet blev 
oprettet i halvtredserne, er der vokset 
mange beslægtede uddannelser og disi-
cipliner frem på landets universiteter. 
Men indtil sidste år, hvor den første Sam-
fundsvidenskabelige Studerendes Konfe-
rence (SSK) blev afholdt på Københavns 
Universitet, har der ikke eksisteret et fo-
rum, hvor studerende kunne mødes på 
tværs af institutter og discipliner. I år 
afholdes konferencen på RUC 20.-21. 
april. Kanden har set nærmere på SSK 
og talt med ph.d-studerende Michael 
Bang Petersen, der var med sidste år. 

 
På de amerikanske universiteter har det i 
mange år været en tradition at afholde så-
kaldte ”graduate conferences” for overbyg-
nings- og ph.d. studerende. Formålet har 
dels være at give de studerende mulighed 
for at være vidensproducenter – frem for 
blot studerende. Og dels har det skabt mu-
lighed for de studerende til at få fremlagt og 
forbedret specialer, opgaver og projekter i 

dialog med andre studerende og undervise-
re.  
 
Det var bl.a. under ledelse af Jørgen Grøn-
negård Christensen fra IFSK, at den første, 
danske konference af denne type blev af-
holdt sidste år. SSK er grundlæggende op-
bygget af forskellige workshops, hvor de 
studerende får mulighed for at fremlægge 
deres projekter, få kritisk feedback, nye ide-
er, indsigter og inspiration. Dermed er kon-
ferencen også en fremragende lejlighed for 
de studerende til at få udbygget et netværk 
til gavn for den videre forskning eller i et 
fremtidigt karriereforløb.  
 
Et andet hovedformål for initiativtagerne er 
at styrke samfundsvidenskaberne – internt 
gennem metodiske og konceptuelle diskus-
sioner, og eksternt ved at skabe et forbindel-
sesled til det omgivende samfund gennem 
medier og publikationer. I den forbindelse 
afholdes der hvert år en konkurrence, hvor 
de tre bedste papers (oplæg) bliver offent-
liggjort i tidsskriftet POLITIK. Sidste år 
vandt Michael Bang Petersen konkurrencen. 
Hans ph.d. projekt omhandler holdninger til 
kriminalitet, og Kanden tog op på hans kon-
tor og talte med ham om konferencen sidste 
år: 
 
Har konferencen fungeret som et godt 
springbræt i dit videre arbejde med dit spe-
ciale og projekt?’ 
Jeg brugte primært konferencen til at få mit 
speciale tænkt igennem på et kortere antal 
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sider, og det var en rigtig god øvelse. Jeg 
havde lige skrevet mit speciale, og ventede 
på at få karakter. Konferencen brugte jeg til 
at genoverveje nogle af tingene i mit specia-
le og få nogle ideer til mit videre ph.d pro-
jekt. Det var en utrolig god ting at få det 
igennem.  
 
Den feedback, du fik fra dine opponenter, 
hvad bestod den primært i?’ 
Jeg arbejder meget i et videnskabsteoretisk 
spændingsfelt mellem konstruktivisme og 
positivisme, og derfor var det spændende, at 
konferencen blev afholdt på Statskundskab i 
København, som er udpræget konstruktivi-
stisk orienteret. Det var interessant at frem-
lægge mit projekt, hvor evolutionsbiologi jo 
indgår, i det forum, men det blev modtaget 
godt med utrolig konstruktiv kritik. Og det 
gjorde, at jeg fik tænkt nogle af tingene 
igennem igen. 
 
Hvordan foregår konferencens workshops? 
Den, der fremlægger sit paper, ridser det 
kort op: Altså hvad er argumenterne. Og 
derefter får opponenterne mulighed for at 
komme med kritik – i en konstruktiv tone. 
Dernæst får man lov til selv at svare på kri-
tikken, hvorefter der bliver åbnet op for de-
bat blandt alle de tilstedeværende. Og jeg 
oplevede, at det fungere godt og var frugt-
bart. 
 
Hvis man nu er i gang med sin bachelor el-
ler på de første år af overbygningen, er det 
så muligt at få et udbytte ved at deltage i 
konferencen?’ 
Jeg tror faktisk, at man der vil få det største 
udbytte. Af to grunde: Dels hvis man er i 

gang med en opgave i semesteret, kan man 
komme og få kritik på den og lave en bedre 
opgave. Men også mere idealistisk: Der bli-
ver jo faktisk lavet en masse god forskning i 
opgaverne, og det er synd, at det kun er læ-
rer og eksaminator der får indblik i det.  
 
Kan du give en generel vurdering af konfe-
rencens betydning for samfundsvidenska-
bernes faglighed og nytænkning?’ 
Der er i hvert fald et potentiale omkring at 
få rusket op i de faglige selvforståelser, der 
hersker på de forskellige institutter, og der-
igennem skabe noget dynamik i de interne 
studentermiljøer. Dernæst at gøre det mere 
legitimt for de studerende at se sig selv som 
vidensproducenter. At man som studerende 
laver et produkt, der faktisk er viden, og 
ikke bare en eksamensopgave. Vi har mere i 
os end bare at få karakter. Og det synes jeg 
faktisk er den bedste af idéerne omkring 
konferencen. Som ph.d studerende synes jeg 
også, det var en god introduktion til konfe-
rencer, i nogle mere afslappede rammer end 
normalt. 
 
Konferencen afholdes 20. – 21. april på 
RUC, og alle interesserede kandidat- og 
ph.d. studerende opfordres til at deltage. 
Den 1. marts er deadline for indsendelse af 
papers, og ønsker man at deltage uden, er 
deadline 1.april 2005. Kontaktperson: Ing-
var Sejr Hansen, tlf 22 38 88 06, eller e-
mail: konference@samfund.org. Der er me-
re information på www.samfund.org.  
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Homeland Security i Korsør 

Af Jonathan Knudsen, 3. semester og Simon 
Jacobsen, 3. semester 
 
Efter at have haft vores vante gang bag 
de gule mure i over et år, præget af 
Marx, konfidensintervaller og ligevægts-
analyser i økonomi, følte vi, at vores sult 
efter debatter og foredrag omhandlende 
den internationale politiske situation, ik-
ke var blevet stillet. Der har ganske vist 
været arrangeret flere spændende fore-
drag på Aarhus Universitet, men disse 
har i mindre grad omhandlet udenrigs- 
og sikkerhedspolitik. Derfor valgte vi i 
weekenden 12.-14. november at søge mod 
nye græsgange, nærmere betegnet Kor-
sør Kursuscenter, hvor Atlantsammen-
slutningen afholdt sit årlige Ungdomsse-
minar. 
 
Atlantsammenslutningen er en NGO, der 
arbejder for at fremme den udenrigs- og sik-
kerhedspolitiske debat i Danmark. Hvert 
efterår afholder sammenslutningen et semi-
nar, hvor ca. 50 unge fra landets uddannel-
sesinstitutioner bliver inviteret til at debatte-
re aktuelle internationale problemstillinger. 
I 2004 var overskriften ”Terrorisme: Fore-
byggelse og bekæmpelse – dilemmaer og 
konsekvenser”. 
 
Terror i historisk perspektiv 
Fredag aften blev seminaret skudt i gang, 
ved at terrorisme blev sat ind i en historisk 
kontekst, med et oplæg af Karsten Fledelius 
(cand.mag. i historie og lektor ved KU). 
Karsten Fledelius gennemgik terrorismens 

udvikling op gennem historien, fra korsto-
gene til halshugninger i Irak, og beskrev, 
hvordan terrorismens natur har ændret sig 
fra de tidligere gruppers pragmatiske og 
mere rationelle mål til Al-Queda’s utopiske 
mål om et verdensomspændende kalifat. 
H e r v e d  b l e v  s e l v  u v i d e n d e 
stud.scient.pol.’er fra Århus opdateret om 
den historiske udvikling, så vi kunne delta-
ge i debatten med en ordentlig historisk fun-
dering. 
  
Terrorens facetter 
Karsten Fledelius’ oplæg lagde rammen for 
resten af seminaret. De resterende  foredrag 
belyste forskellige facetter af terrorismen,og 
beskrev, hvilke tiltag verden har gjort og 
burde gøre for at bekæmpe og forebygge 
fremtidig terrorhandlinger. Således kom vi 
omkring EU’s strategi i kampen mod terror, 
NATO’s initiativer i Mellemøsten, PET’s 
tilgang til terrorsikring af Danmark, samt 
USA’s Homeland Security. Ved sidstnævn-
te oplæg var foredragsholderen Anja Dal-
gaard-Nielsen (Forsker ved DIIS), der leve-
rede en kritisk fremlæggelse af den ameri-
kanske reaktion på 9/11. Hun sammenholdt 
de tiltag, USA har taget, med de tiltag, EU 
har taget, og påpegede de områder, hvor EU 
kunne lære af de amerikanske erfaringer – 
og omvendt! 
 
Alle foredragsholderne var yderst kompe-
tente, og foredragene var meget inspireren-
de. Generelt var omgangstonen uformel, og 
der blev stillet mange spørgsmål i løbet af 
foredragene, ligesom der var plads til en 
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god debat imellem foredragsholderne og 
deltagerne. 
 
Terror i Danmark 
Ligeledes var der også en god debat delta-
gerne imellem, hvilket blev tydeliggjort i en 
Workshop lørdag eftermiddag. Casen for 
denne var ’terror i Danmark’ og omhandle-
de konsekvenserne af et muligt forestående 
terrorangreb mod Danmark i forbindelse 
med sikring af befolkningens sikkerhed 
overfor befolkningens rettigheder. Vi blev 
inddelt i 5 grupper, hvor én fra hver gruppe 
skulle repræsenterer én institution; regerin-
gen, befolkningen, pressen, politiet samt 
samfundsdebattører. Hver gruppe havde så-
ledes indbyrdes diskuteret de holdninger, 
repræsentanten efterfølgende skulle frem-

lægge på et pressemøde, hvor de resterende 
af seminardeltagerne agerede journalister. 
Dette var først og fremmest en underhol-
dende debat, der samtidigt var meget kon-
struktiv. Ligeledes var det også arbejdsfor-
mer som denne, der gjorde, at arrangemen-
tet ikke blot var en succes rent fagligt, men 
også socialt. Med til de sociale aktiviteter 
var der også underholdende festivitas begge 
aftener. 
 
Alt i alt var Atlantsammenslutningens ung-
domsseminar en stor succes, såvel fagligt 
som socialt, og vi kan derfor varmt anbefale 
dette til vores medstuderende – især hvis 
man som os savner lidt international per-
spektivering i den daglige gang bag de gule 
mure. 

Organised by the Jean Monnet Center, University of Aarhus 
  
This spring semester the Jean Monnet Center will once again arrange a series of Jean Mon-
net Lectures. The series will deal with questions of European integration in general and with 
Denmark’s participation in the process in particular. 

The lectures, which all will be taught in English, are primarily directed to students from the 
Department of Political Science, the Department of History and Area Studies as well as to 
exchange students. However, students from other departments are most welcome. As a proof 
of active participation students may obtain a diploma documenting a European dimension in 
his/her studies. To obtain this diploma participation rate of 80% (participation in at least 10 
out of the 12 lectures) is required. Last year more than 100 students from different depart-
ments obtained this diploma. 

It is possible to register for the Jean Monnet Lectures at the first lecture of the series. 

The series of Jean Monnet Lectures is slated for Monday 15-17, in Building 324, audi-
torium 025. 

Jean Monnet Lectures Spring Term 2005 
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Verden set rødt og sort 

Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 

Julens tragedie  
Så er denne kapitalforbrugerismens jul en-
delig overstået, og nu skal folk så ud og 
bruge gavekortet til fitnesscenteret, som de 
har fået til jul. At betale for at løbe fedt af 
sig er ikke noget problem, bare man gør det 
et smart sted. Men hvad har denne vanvitti-
ge forbrugerisme, som kapitalen har skabt, 
egentligt skabt. Hertil kan jeg kun svare: 
ikke andet end dårligdom min gode kamme-
rat! Tag nu fx den asiatiske katastrofe, som 
skete lige efter forbrugsfestens højdepunkt, 
dette var jo ikke sket, hvis vi havde værnet 
om miljøet. Havde vi sparet på kuldioxiden, 
så var vandstanden ikke steget, og havde vi 
ikke ødelagt koralrevene (solgt til vestlige 
turister), så var denne vanvittige bølge for-
mentlig blevet stoppet. Jeg må derfor minde 
den kære læser om, hvordan det virkelig-
gjorte ”paradis på jorden” derimod dyrkede 
økologien og den reneste form for industri, 
som mennesket nogensinde har set. Her var 

mennesket i ét med naturen, og al form for 
produktion foregik i overensstemmelse 
med miljøet. 
 
Hvordan bølgen opstod? 
Forskellige forklaringer har været til 
debat: den første er, at jordpladerne har 
rykket sig og skabt en underjordisk 
bølge osv., mens den anden forklaring 
går på, at det er israelerne, der har la-
vet nogle atomprøvesprængninger, 
som har skabt denne kæmpe bølge. 
Der er stor diskussion mellem folk om, 
hvad der kan være den rigtige forkla-

ring, men det kunne jo være, at USA skulle 
have ledt i Israel, i stedet for i Irak, efter 
deres påståede a-bomber, for så kan det væ-
re, de havde fundet, hvad de ledte efter. På 
den måde som USA var overfor det kærlig-
hedselskende Sovjet, skulle det ikke undre, 
hvis de nu har stået bag en prøvespræng-
ning, som har skabt så meget ulykke, for når 
man føjer kapitalen, så får man kun ondt. 
Nej, hvis bare det jordiske paradis havde 
eksisteret, så var dette aldrig sket. 
 
Dette var så det sidste indslag skrevet under 
disse himmelstrøg, for nu drager jeg til 
dressingens og eddikens by. Men fortvivl ej, 
der skal nok være bemærkelsesværdige be-
givenheder, som jeg kan spidde med mit 
satirespyd og riste over sagte ild, hvilket 
betyder, sagt med andre ord, at denne klum-
me fortsætter til de fås glæde og de manges 
sorger! 
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Æret være den danske ofrevilje 
Midt i tsunami-katastrofens elendighed var 
der dog et lyspunkt. Lignelsen om den 
barmhjertige samaritaner udfoldede sig så-
ledes i fuldt flor rundt om i de danske sog-
ne. En fantastisk offervilje og lyst til at 
hjælpe ofrene i Sydøstasien spredte sig som 
ringe i vandet. Alle var klar til at yde en 
indsats. Folk betalte eksempelvis gladelig 
over en halv million, for at få en fodbold-
kamp mod nørderne fra FC Zulu. Malaysi-
erne fragav sig gladelig de 100 millioner 
den danske regering havde lovet dem, sådan 
at vores regering som en anden Sankt Niko-
laus kunne sende et højere beløb til ofrene. 
Og hver eneste gang, Jes Dorphs glade an-
sigt bad om penge, sms’ede og ringede folk 
ind. Oh, hvilken himmelsk fryd at opleve 
den kristne næstekærlighed, danskerne ud-
viste. Dansken er trods alt ikke blevet over-
taget af de hedenske traditioner, globalise-
ringen og indvandringen har ført med sig. 
Vores ustoppelige næstekærlighed medførte 
endog, at hjælpeorganisationerne til sidst så 

sig nødsaget til at sigde de ikke kunne bruge 
flere penge i Sydøstasien, men at det stadig 
er nødvendigt at gi’ en hånd til Afrika. Med 
den danske offervilje og næstekærlighed in 
mente vil vi dog øjensynligt snart få en mel-
ding om, at de også på steder som Darfur 
har fået flere penge, end de kan bruge. 
 
Hvor små vi er! 
Ikke bare den danske lægmand udviste of-
fervilje. Ud fra den ydmyge devise; ”hvis 
jeg kan være med til at gøre en lille forskel, 
stiller jeg gerne op” kastede landets ypper-
ste sangskriver, Remee, sig ud i at skrive en 
støttesang til ofrene i Sydøstasien. Dette 
rørte flere af landets førende kunstnere dybt. 
Her i blandt Nik & Jay, Paprika Steen, Jo-
keren, Mads Mikkelsen, Søs Fenger, Hush, 
Burhan G, C21 og Sonja Richter, som 
straks gav tilsagn om at medvirke i indspil-
ningen. Oh, hvilken altopofrende næstekær-
lighed, disse personer viste ved at rive en 
dag ud af kalender til dette uegennyttige 
projekt. Resultatet blev da også endnu en 
smuk, tankevækkende og bevægende sang i 
den danske støttesangstradition. 
 
Det er det ansvar 
skæbnen ta’r 
når hvad end vi gør 
hverken gør til eller fra 
når det rammer 
ramler det her 
for det minder os om 
hvor små vi er 
 
Må Gud holde sin beskyttende hånd over os 
alle, og ikke mindst min ugudelige med-
kommentator, når han drager til det heden-
ske udland – du vil være i min aftenbøn. 
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Doktorforsvar af en generel teori om 
solidaritet 

Af Rasmus Tovborg 
 
Fredag d. 04/02-05 havde Jørgen Poulsen 
reserveret Store Anatomisk Auditorium, 
for kl.13.00 at forsvare sin doktorafhand-
ling. Lidt i hel var auditoriet godt fyldt, 
og der kom stadigvæk flere, og på klok-
keslæt gik ”forestillingen” i gang.  
 
Ole Nørgaard bad om, at dørene blev luk-
ket, og gik så i gang med at opridse 
forløbet for forsvaret. Et doktorforsvar 
må maksimalt vare i seks timer, sagde 
han, og der gik et sus gennem salen! 
Det var åbenbart ikke, hvad folk havde 
forventet. De fleste havde formentlig 
forestillet sig, at det ville tage et par 
timer eller tre, men dette var ikke til-
fældet. Det forklarer nok også det store 
mandefald, efter at første opponent var 
færdig, og kaffe og kage var indtaget. 
 
Hjerneforskning? 
Præses (Jørgen Poulsen) startede ud med en 
indledende forelæsning på en halv time, 
hvorefter førsteopponent kunne starte. Mal-
nes (fra Malnes & Midgaard: Politisk tenk-
ning) var første opponent, og hans kritik var 
hovedsageligt rettet mod Præses’ opfattelse 
af hjernen. Diskussionen heraf var efter un-
dertegnedes mening ikke særlig interessant 
ej heller givtig, da ingen af de to personer er 
hjerneforskere, og samtidig havde diskussi-
onsemnet begrænset betydning for at forkla-
re solidaritet som et af principperne for poli-
tisk handlen. På dette tidspunkt havde de 

mange tilhørere varmet lokalet godt op, og 
man sad så småt og håbede på, at der snart 
var pause, og at nogle af tilhørerne efterføl-
gende ville undlade at vende tilbage. Der 
blev da også pause, og så var det ud for at få 
frisk luft samt kage og kaffe. Det var en god 
kage med energi i, lige hvad undertegnede 
havde behov for, hvis planen om at overvæ-
re hele forsvaret skulle overholdes. 

 
Problemer med citater og henvisninger 
Efter Malnes skulle de uofficielle opponen-
ter overtage. Curt Sørensen startede ud og i 
modsætning til, hvad Præses havde forud-
sagt, startede Curt Sørensen ikke med at 
kritisere Præses’ Marx læsning, men der-
imod hans Durkheim læsning. Kritikken gik 
især på manglen af citater og henvisninger, 
da Præses ifølge Curt Sørensen havde en 
meget radikal læsning af Durkheim, og da 
der samtidig var plads nok i afhandlingen, 
kunne opponenten ikke forstå, hvorfor Præ-
ses ikke havde taget diskussionerne af teo-
retikerne. For ikke at skuffe kritiserede Curt 
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Sørensen også præses for at havde brugt 
forskellige Marx tolkninger gennem afhand-
lingen, uden nærmere diskussion af disse, 
hvilket Curt Sørensen ikke mente var pas-
sende for en doktorafhandling. 
 
Vægten 
Gorm Harste startede, for at vække tilhører-
ne og tiltrække opmærksomhed, med at stil-
le en vægt op, med Præses’ doktorafhand-
ling på den ene vægtskål, mens Durkheim: 
Den sociale arbejdsdeling, Kant: Kritik der 
Urteilskraft og en dyb tallerken kom på den 
anden vægtskål. Pointen var, at Præses ikke 
behøvede at genskabe den dybe tallerken 
igen, at han burde henvise til de gamle vær-
ker og ikke kun kunne bruge udvalgte tek-
ster af Durkheim og Kant, som passede ind i 
Præses’ afhandling, uden af tage en diskus-
sion heraf. 
 
Manden med slips 
Som rosinen i pølseenden overtog Peter 
Nannestad og konstaterede tørt, at det var 
godt, at der igen var kommet en mand på 
scenen med slips på, med henvisning til 
Curt Sørensens og Gorm Harstes mangel på 
samme. Et af kritikpunkterne var begrebet 

den politiske kvinde, som Præses mente, 
kunne beskrive det solidariske politiske in-
divids handlen, men som Peter Nannestad 
mente ligeså godt kunne beskrives af den 
økonomiske mand. Et andet problem var 
Præses’ brug af resultater, som var frem-
kommet i en simuleret virkelighed (resultat 
fra artikel af Lomborg), og efterfølgende 
underbygge sine konklusioner med disse 
resultater: Da Lomborgs verden ikke behø-
ver at være identisk med den virkelige ver-
den – der kræves i hvert fald en diskussion 
heraf. Peter Nannestad sluttede doktorfor-
svaret med at opfordre til, at doktorgraden 
blev tildelt Præses, men tilføjede, at man 
kunne sammenligne afhandlingen med Dan-
tes guddommelige komedie, hvor en mand 
med en lygte på ryggen famler sig frem i 
mørket, for at oplyse vejen for de bagved 
gående folk. Herefter sluttede seancen og 
undertegnede forlod træt men intellektuelt 
stimuleret auditoriet. Undertegnede vil der-
for opfordre studerende til i fremtiden at 
møde op til de forskellige forsvar på studiet, 
hvis man har interesse for studiet og ikke 
kun ønsker lynkarriere som teknokrat.   
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Status efter 365 dage i virkeligheden  
 
Af Lars Beer Nielsen, cand. scient. pol., 
fuldmægtig i Videnskabsministeriet 
(lbr@vtu.dk). 

 
I dag er det den 1. januar 2005. For mig 
er det på flere måder en skæringsdato. 
Det er den første dag i det nye år, og det 
er samtidig dagen, hvor jeg kan fejre et-
års jubilæum som kandidat fra Stats-
kundskab på Aarhus Universitet, akku-
rat ligesom jeg i dag kan fejre et års jubi-
læum som fuldmægtig i Videnskabsmini-
steriet. Det er en dag, hvor det er tilladt 
at se tilbage, og her har Kanden - intet-
anende og helt frivilligt - tilbudt sig som 
mikrofonholder.  
 
Siden gymnasieårene har jeg ønsket at blive 
embedsmand i centraladministrationen. Et 
års studier i USA samt job som studenter-
medhjælp og undervisningsassistent under 
kandidatuddannelsen kombineret med en 
overdrevet stor tiltro til kvaliteterne i mit 
speciale var dog med til at føde en lille for-
sker i maven på mig. Før jeg fik tænkt tan-

kerne om ph.d. til ende, var jeg så heldig at 
få job i Videnskabsministeriet. I en tid med 
høj dimittendledighed bar mit store held ved 
til mit begyndende storhedsvanvid, og jeg 
overbeviste mig selv om, at jeg burde have 
ventet på en endnu mere attraktiv jobåb-
ning. To efterfølgende afslag på to senere 
søgte jobs, der på papiret var langt mindre 
attraktive, var dog med til at sikre en gen-
vunden glæde over det nye job i departe-
mentet samt en mere virkelighedsnær opfat-
telse af egne evner.  Den del af departemen-
tet, hvor jeg er ansat, administrerer de dan-
ske universiteter, så jeg slap ikke helt uni-
versitetsverdenen. Jobbet indebærer bl.a. 
ministerbetjening, herunder taleskrivning og 
presseberedskab, besvarelse af borgerhen-
vendelser, sagsbehandling, projektledelse 
samt udarbejdelse af et hav af mere eller 
mindre politiske notater.  Endelig har min 
undervisningserfaring samt specialeinteres-
se ført til et bijob som ekstern lektor i faget 
”Health Care in Scandinavia” ved Den-
marks International Study Program (DIS). 
DIS, der er tilknyttet Københavns Universi-
tet, udbyder kursuspakker af 1-2 semestres 
varighed for hovedsageligt amerikanske 
universitetsstuderende. 
 
Perfekte slipseknuder og urimelige dead-
lines 
En status efter de første 365 dage uden for 
de gule mure i Århus fortæller mig, at jeg 
har lært at binde slips, stryge skjorter samt 
regelmæssig - dvs. daglig - barbering. Sidst-
nævnte skyldes ikke mindst en meget vel-
menende afdelingschef i departementet. I 
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mit arbejdsliv har jeg lært, at ord som ’alt 
andet lige’, ’relativt’, ’insignifikant’, 
’umiddelbart’, ’imidlertid’, ’i et vist 
omfang’ og ’både og’ ikke hører hjemme i 
ministertaler – endsige andre steder udenfor 
Statskundskabs mure, hvor man forsøger at 
kommunikere et budskab til andre. Jeg har 
også lært at overholde urimelige deadlines, 
at en 37 timers arbejdsuge ofte nås med ud-
gangen af onsdag, og jeg har lært, at alt po-
litisk af interesse kan formidles til en politi-
ker på én standard A4side – uanset emne og 
tyngde. Så har jeg også lært at respektere og 
samarbejde med andre faggrupper, herunder 
både økonomer, jurister og selv 
statskundskabere samt andre generalistud-
dannede fra andre universiteter. Endelig har 
jeg lært at sætte kommaer. Sidstnævnte 
skyldes hovedsageligt en meget tålmodig 
kontorchef. 
 
Statskundskab i Århus – et stærkt brand 
Jeg har efter egen overbevisning lært en del 
det seneste år. Men jeg er kommet til det 
sted i min statusberetning, hvor det er på sin 
plads at prise det fædrene ophav – i det her 
tilfælde: statskundskabs-studiet. Studiet har 
først og fremmest et stærkt brand, hvilket er 
med til  at sikre kandidaternes 
’employability’. Brandet skyldes ikke blot 
historik, en (afsmittende) tårnhøj selvtillid 
og faglig selvtilfredshed samt det faktum, at 
det i forvejen høje antal statskundskabere 
fra Århus har en tendens til at ansætte 
’ligesindede’. Det skyldes også, at vi udsty-
res med særlige kompetencer, der gør os 
attraktive for bl.a. centraladministrationen. 
Det er bl.a. den refleksive, analytiske kom-
petence, talforståelsen, evnen til at struktu-

rere store stofmængder, samt en evne til at 
begå sig i et politisk miljø baseret på vores 
indsigt i forvaltning og forskellige politik-
områder. I modsætning til vores fætre og 
kusiner fra Økonomi og Jura er vores kerne-
faglighed i høj grad vores flerfaglighed. 
Flerfaglighed er overordnet set en stor styr-
ke – så længe det flerfaglige bygger på fag-
lighed, hvilket Statskundskabsstudiet i År-
hus indtil nu har været i stand til at sikre. 
 
Velmenende råd 
Der er næppe nogen sikker opskrift på, 
hvordan I bedst muligt klarer jer igennem 
studierne. Jeg vil dog anbefale, at I stræber 
efter fokus i uddannelsen. Specielt på over-
bygningen. I kan godt shoppe rundt mellem 
forskellige hovedområder, men det er vig-
tigt, at I udvikler nogle spidskompetencer 
inden for bestemte områder. Samtidig er det 
rigtig godt, hvis I supplerer studiet med re-
levant studiearbejde. De færreste dimitten-
der ansættes på baggrund af karakterbevis 
alene. Hvis I formår at have fokus i udvik-
lingen af jeres faglige og personlige kompe-
tencer og gerne supplerer med relevant er-
hvervsarbejde, er der al mulig grund til at gå 
fremtiden i møde med stor optimisme. 
 
Hvis I alligevel i et svagt øjeblik tvivler på 
egne evner, så styrk jer ved tanken om, at 
rekrutteringen til en stor del af de jobs, I vil 
søge i fremtiden, forestås af statskundskabe-
re fra Århus! Held og lykke. 
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På hat (skæg og blå briller) med NATO 

Af Jakob N. Mortensen 
 
Jeg havde i efterårssemestret den delte 
fornøjelse at være praktikant på DANA-
TO, Den Faste Danske Repræsentation 
ved NATO i Bruxelles; et sceneskift fra 
bøgerne på IFSK 
 
Alenlange, farveløse gange i et monstrum af 
en barak, et (næsten) usynligt embedsappa-
rat på tretusinde personer i og uden uniform 
omgærdet af en vis mystik og et altid højnet 
alarmberedskab. NATO har overlevet sig 
selv. Et koldkrigslevn, hvis fremtid bør kun-
ne tælles i sekunder. I disse år et hyppigt 
gentaget standpunkt, men inden for murene 
synes virkeligheden nu en ganske anden. 
 
NATO er en militær organisation, og DA-
NATO består af samme grund af en lige del 
udsendte diplomater fra Forsvarsministeriet 
(FMN) og Udenrigsministeriet (UM). Alle 
medlemslande i alliancen har desuden mili-
tære repræsentationer i NATOs hovedkvar-
ter, og dette mix af slips, uniform og ma-
skulin jargon giver unægtelig stedet et noget 
særegent arbejdsmiljø. I modsætning til an-
dre ambassader har DANATO ingen konsu-
lære borgerservice- eller handelsopgaver. 
Desuden er arbejde af mere administrativ 
karakter, som studenterarbejde ellers ofte 
også indebærer, overladt til lokalansatte. 
Heri ligger muligvis også forklaringen på, at 
praktikopholdet samlet set netop kun var en 
delt fornøjelse. For hvad skal en praktikant 
lave på et sted, hvor sagsakter og -

dokumenter ofte er så hemmelige, at man 
nægtes adgang til dem? Kede sig – til tider. 
 
Hemmelighedskræmmeri på højt niveau 
For at måtte betræde NATOs hellige jord og 
få UMs mindst hemmelige dokumenter til 
gennemsyn skal PET se én efter i sømmene 
før praktikstart. Om det så skyldes under-
tegnedes tvivlsomme unge år eller et trægt 
PET kan der kun gisnes om, men i hvert 
fald gav det 14 dages ufrivillig ferie i Bru-
xelles, før godkendelsen forelå, og praktik-
ken kunne begynde. Hovedkvarteret er en 
”midlertidig” løsning af et byggeri fra 
1960`ernes midte, hvor NATO med kort 
tidsfrist blev kylet ud af Frankrig. Det er 
omgivet af betonbuffere, pigtråd og en be-
kymrende mængde bevæbnede vagter, som 
tidens trusselsniveau nu kræver det. Det gør 
dog ikke nødvendigvis en praktikants ar-
bejdsopgaver mere interessante. Som ved så 
meget andet sæsonarbejde har der været dø-
de perioder, hvor mit kontor snarere kunne 
ses som en privilegeret studieplads end et 
værksted, hvor teori skulle omsættes til 
praksis. 
 

Udeladelsen af arbejdsopgaver skyldes også 
i høj grad den famøse praktikantsag under 
Danmarks EU-formandskab i 2002. Her 

Jeg kunne frit vælge, hvilke 
sagsområder jeg ønskede at 

fordybe mig i, hvilket afgjort var et 
særligt privilegium. 

” 

” 
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kom det frem, at mens UM fyrede fuldmæg-
tige, udførte studerende ulønnet disses ar-
bejde ved bl.a. at ”sidde i stolen” og repræ-
sentere Danmark ved mange møder. Det har 
medført det dilemma, at på trods af en noto-
risk mangel på ressourcer og mandskab på 
DANATO – og givetvis i UM som sådan - 
går reglerne imod en aktiv brug af den stu-
derende. Overholdt man så reglerne til 
punkt og prikke? Officielt, ja. 
 

High Politics i hverdagen 
Ingen regler forbyder derimod den studeren-
de ganske uforpligtende at følge de danske 
sagsbehandlere til møder i diverse komiteer. 
Det affødte visse fordele. Jeg kunne frit 
vælge, hvilke sagsområder jeg ønskede at 
fordybe mig i, hvilket afgjort var et særligt 
privilegium. På den led lykkedes det at sur-
fe vidt omkring og opnå en vis indsigt i så 
forskellige områder som NATOs Middel-
havsdialog, NATO-Ukraine Rådet, på et 
ganske interessant tidspunkt i øvrigt, Irak, 
Afghanistan, NATOs forhold til EU mm. 
Med al respekt drejer ingen møder sig her 
om fordeling af fiskekvoter, sminkning af 
mad eller bare lige én motorvej mere i 
Nordjylland. Ganske andre, ”større” om 
man vil, problemstillinger præger dagsorde-
nen. 

NATO-Rusland Rådet skulle vise sig sær-
ligt interessant, da begge parter op til uden-
rigsministermødet kort før jul ønskede en 
fælles erklæring for Ukraine. Dette politiske 
kompromis lykkedes i ”overtiden” - uden-
rigsministrenes møde var faktisk gået i gang 
- hvilket gav et unikt indblik i, hvordan di-
plomatiet agerer, når 5. gear tages i brug, og 
mobiltelefonen skrives med ind i historiebø-
gerne. Ovenstående småsure opstød blev 
snart sagt neutraliseret ved denne eneståen-
de begivenhed. 
 
Prøv det - prøv det 
I dette forunderlige, dobbelte hierarki under 
såvel militær som UM viste der sig også at 
være en række andre praktikanter. Disse 
besad typisk stillinger i det internationale 
sekretariat og ikke på de nationale delegati-
oner. Socialt en stor gevinst, når den kolle-
giale fagsnak i danskerlejren tog overhånd. 
De hårde ord om praktikopholdet til trods, 
kan det kun anbefales til næste generationer. 
 
Det bør slutteligt nævnes, at jeg arbejds-
mæssigt dog fik tildelt en opgave, som blev 
min alene, nemlig oprettelsen af DANATOs 
hjemmeside. En lidt aparte tjans, men af-
gjort en anderledes udfordring. Skulle man 
have yderligere interesse i danske forhold i 
relation til NATO eller i at komme i praktik 
på stedet, kan man jo evt. forsøge sig med 
www.missionnatobruxelles.um.dk – god 
fornøjelse. 

Som ved så meget andet 
sæsonarbejde har der 

været døde perioder, hvor mit 
kontor snarere kunne ses som en 
privilegeret studieplads end et 

værksted, hvor teori skulle 
omsættes til praksis. 

” 

” 
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Studievejledningen 
Af Christian Brincker Nordbek 
 
Jeg har som studerende de seneste 2 ½ år 
tænkt følgende tanke, ” hvad mon de der 
studievejledere egentlig laver”. De holder 
nogle generelle informationsmøder, som 
er ganske givende, men det kan da ikke 
være det hele! Derfor satte Kandens ud-
sendte Anne Svanholm, som er en af de 
fire studievejlederne på IFSK, stævne, til 
en snak om, hvad studievejledningen er, 
hvordan man kan bruge den, og om man 
som studerende selv har et ansvar for at 
udnytte studievejledningens kompetencer 
optimalt. 
  
Helt generelt fortæller Anne, at det primære 
arbejde består i, ”at være studerende, der 
har spørgsmål til, hvordan studieordningen 
skal forstås, behjælpelige. Det kan fx være i 
forhold til eksamensbestemmelser, studie-
forløb, praktik og udlandsophold.”  ”Det er 
de typiske spørgsmål, vi får” bemærker An-
ne Svanholm. ”Og det vi ligesom kan hjæl-
pe med, er at få afklaret disse spørgsmål, 
som folk kommer med”. 
”Vi prøver at komme ud til de studerende 
via vores forskellige fælles arrangementer i 
løbet af året, hvor vi kommer med generelle 
oplysninger, der kan afklare de mest almin-
delige spørgsmål”. 
En af de ting Kandens udsendte har tænkt 
over, når jeg har set tilbage mit eget studie-
forløb, er, at jeg faktisk aldrig selv har kon-
taktet studievejledningen…hvorfor? Hertil 
replicerer Anne Svanholm, ”at man i høj 
grad kan profitere af studievejledningen på 

alle tidspunkter i studieforløbet. Vi plejer at 
sige, at det er en god idé at kontakte studie-
vejledningen før og efter ethvert studierela-
teret valg, ligemeget hvilket tidpunkt det er 
i studieforløbet.”. ”På bachelor-delen bliver 
vi typisk kontaktet i forhold til 6. semesters 
valgfag, hvor der er forholdsvis mange, som 
vælger at følge fag, der ligger udenfor 
IFSK, og så kan man komme at få hjælp 
om, hvordan man ansøger, og hvad en sådan 
skal indeholde, for at faget kan godkendes 
og blive overført. Desuden er der også man-
ge spørgsmål vedrørende studieforløb, hvis 
der nu var en eksamen, der ikke lige gik så 
godt og skal tages om på et tidspunkt”. De 
sammen forhold er gældende, hvis man er 
sidefagsstuderende og eksempelvis skal ha-
ve suppleringsfag. Anne Svanholm pointe-
rer, at studievejlederne ikke er eksperter in-
denfor alle områder, men at det er et godt 
sted at starte, da man altid kan blive henvist 
til det rigtige sted, hvor man med sikkerhed 
kan få svar på sine spørgsmål eller få be-
handlet sin sag. Ligeledes er der mange, der 
via studievejledningen allerede på bachelor-
delen kunne få en større idé om, hvilke mu-
ligheder der er for at sammensætte og præge 
sit individuelle uddannelsesforløb. 
 
Alle problemer er velkomne   
”Studievejledningen sidder med i studie-
nævnet og ved dispensatonsmøder som ob-
servatør. Det gør os i stand til at vejlede og 
videreformidle eventuelle beslutninger ved-
rørende godkendelse af fag fra andre insti-
tutter, tendenser for den fremtidige studie-
struktur og generelt emner, som studerende 
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skal være opmærksomme på, når de træffer 
valg vedrørende deres studieforløb”. 
Studievejledningen har en fornemmelse af, 
at der eksisterer en myte om at, man kun 
kan opsøge studievejledningen, hvis man 
har store personlige problemer. ”Det er en 
myte som vi gerne vil have begravet, for 
sådan forholder det sig slet ikke. Vi er be-
hjælpelige i alle studierelaterede spørgsmål, 
både dem af mere banal karakter, men na-
turligvis også i dem, hvor den studerende 
har personlige problemer – små som store”. 
 
Brug studievejledningen for pokker … 
Anne Svanholm vil gerne opfordre folk til, i 
højere grad end det er tilfældet, at benytte 
studievejledningen til afklarende spørgsmål, 
således at man som 
studerende undgår at 
komme ud i problemer, 
der skyldes manglende 
information, eller at 
man træffer valg på 
baggrund af de mange 
myter, der eksisterer på 
IFSK. ”På den måde 
kan man bruge studie-
vejledningen konstruk-
tivt”. Selvom der er 
mange, der bruger stu-
dievejledningen, er det 
alligevel Anne Svanholms opfattelse, at der 
er endnu flere, der ikke gør det, hvilket 
egentligt er synd, idet man hermed misser 
muligheder, som man måske ikke var klar 
over, at man havde i forhold til praktik, stu-
dieophold etc. Dog bliver det påpeget, at 
man selvfølgelig ikke kan regne med at få 
det hele serveret på et sølvfad af studievej-

ledningen, men at studievejledningen altid 
gerne vil hjælpe med at udvide den stude-
rendes horisont. 
Ønsker man eksempelvis at komme i prak-
tik eller skrive opgave for eller i samarbejde 
med erhvervslivet, forklarer Anne Svan-
holm, at studievejledningen som noget nyt 
ved hjælp af sin liste over interesserede sa-
marbejdspartenere kan være behjælpelig 
med at etablere helt nye kontakter. Derud-
over formidler studievejledningen som altid 
praktik, men som noget nyt er opslagene nu 
også at finde på studievejledningens hjem-
meside, hvor det bl.a. også er muligt at fin-
de inspiration til opgaver, projekter og spe-
cialer. 
 

En gang til for kong Hans  
”Studievejledningen sidder med i studie-
nævnet og ved dispensationsmøder som ob-
servatør. Det gør os i stand til at vejlede og 
videreformidle eventuelle beslutninger ved-
rørende godkendelse af fag fra andre insti-
tutter, tendenser for den fremtidige studie-
struktur og generelt emner, som studerende 
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skal være opmærksomme på, når de træffer 
valg vedrørende deres studieforløb”. 
Studievejledningen har en fornemmelse af, 
at der eksisterer en myte om, at man kun 
kan opsøge studievejledningen, hvis man 
har store personlige problemer. ”Det er en 
myte, som vi gerne vil have begravet, for 

Julerevyen  
Af Peter Schøler  
Julen varer lige til påske! Under denne 
forskrift, og med en tilsidesættelse af at 
ind imellem kommer fasten, følger her et 
tilbageblik på julerevyen 2004.  
 
”Vi blir´ aldrig klogere”, lød overskriften 
for årets julerevy med henvisning til sen-
sommerens mediedækning, der, med en 
håndsrækning fra studielederen, tegnede 
billedet af os statskundskabere som historie-
løse eksperter ud i Google. Dumme måske, 
men sjove det er vi i hvert fald, i det mind-
ste hvis vi skal sige det selv – og det skulle 
vi, og det var vi, denne onsdag i december. 
Julerevyen er måske (måske ikke) en anled-
ning for landsbytosser og mere eller mindre 
indebrændte talenter til at promovere sig 
selv og til at sprede glæde og lykke blandt 
hinanden på tværs af hold og årgange, men 
julerevyen er også en ikke uvæsentlig faktor 
i bestræbelsen på sammen med julebarerne 
og julefesten at skyde (læse)ferien i gang.  
Igennem et repertoire af dans, musik, sang 
og humor, varierende fra plat over lettere 
bizar til næsten fraværende, gelejdede revy-
ens aktører publikum rundt i samfundets og 
statskundskabsinstituttets uvirkelighed. 
Hvem var f.eks. opmærksom på, at ekspedi-
tionen i sin hierarkiske struktur kun fortje-

ner sammenligning med den legendariske 
Don Corleone og hans regime i New York? 
Og havde nogen overvejet, at der mellem 
forelæsere kunne foregå en indædt konkur-
rence, når det gælder buksekantens højde på 
maveparitet? Eller skulle nogen have troet, 
at en risret fra kantinen, en doktorafhand-
ling fra Jørgen Poulsen og et får fra statsrå-
det kunne drive vores allesammens kron-
prins ud i flæbende citater af Lars H.U.G?      
Alle disse og mange andre spørgsmål blev 
anskueliggjort denne eftermiddag i en sød-
suppe af politologisk indforståethed blandet 
med bidende satire. Og som eftermiddagen 
skred frem, og forestilling nummer et aflø-
stes af forestilling nummer to, blev det da 
også mere og mere taknemmeligt at være 
revykunstner. Under symfonier af publi-
kums klirrende flasker fik den både i dur og 
mol oppe fra scenen, før revyens nummerpi-
ge for sidste gang kunne erklære, at vi som 
institut er dumpet et par tusinde pladser ned 
i den internationale rangorden kun efterfulgt 
af Ålborg ”Universitet”. Can you feel it´s 
all over Århus?    
Kloge er vi måske ikke, men selvbevidste 
det er vi og tilmed sjove, når det gælder. Og 
mens vi venter på påsken, er der jo sådan 
set ikke så længe til, at det atter bliver den 
første onsdag i december…                

sådan forholder det sig slet ikke. Vi er be-
hjælpelige i alle studierelaterede spørgsmål, 
både dem af mere banal karakter, men na-
turligvis også dem hvor den studerende har 
personlige problemer – små som store”. 
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Karrieredagene 2005 
Af Kirsten Frost Lorenzen  
stud.scient.pol. og karrieredagskoordinator 
for AIESEC ved Aarhus Universitet 
 
D. 2 marts kommer karrieredagene® til 
Århus, men hvad er Karrieredagene, og 
hvad kan man bruge messen til? 
 
Karrieredagene® har eksisteret i 18 år og er 
Danmarks eneste landsdækkende job- og 
informationsmesse, der henvender sig til de 
studerende fra de videregående uddannelser. 
Formålet med en Karrieredagsmesse er at 
mindske afstanden mellem dansk erhvervs-
liv og studerende fra de videregående ud-
dannelser. 
 
Hvad tilbyder karrieredagsmessen? 
På Karrieredagene® deltager godt 50 priva-
te og offentlige virksomheder/ ministerier. 
Besøger man en karrieremesse i håbet om at 
blive modtaget af en lind strøm af jobtilbud, 
ja, så bliver man uundgåeligt skuffet. Selv-
følgelig er der af og til konkrete job at hente 
på en messe, men det er snarere undtagelsen 
end reglen. Der vil dog være mulighed for 
at høre om, hvad der kommer af jobmulig-
heder i løbet af året. 
 
Karrieremessen er ment som en brobygger 
mellem studerende og virksomheder, hvor 
brobygning ikke kun handler om at få et 
job, men også om at få et netværk. Man kan 
helt uformelt stille virksomhederne en mas-
se spørgsmål og få nogle kontakter i virk-
somheden, så man kan målrette sin ansøg-
ning på et senere tidspunkt. Endelig kan 

messen afsløre, hvad virksomheden gemmer 
bag facaden - hvordan dagligdagen ser ud, 
hvem der arbejder i virksomheden, og hvor-
dan kulturen er. Og den kan åbne folks øjne 
for muligheder, de ikke kendte - både for 
forskellige job og brancher, men også for 
praktikophold og specialeskrivning i en 
virksomhed.  
 
På Karrieredagene® kan du ligeledes delta-
ge i workshops, få information omkring 
projektarbejde og skabe kontakter til studie-
jobs og praktikophold. Indholdet af work-
shops vil i 2005 bl.a. omhandle:  
- Gode råd i forbindelse med CV – og job-
ansøgningsskrivning, ved panel med perso-
nalekonsulenter.  
- Øvelse i jobsamtaler 
- Talent og karriereudvikling  
 
For yderligere information om karrieredage-
ne og hvilke virksomheder der deltager kan 
ses på hjemmesiden 
www.Karrieredagene.dk 
 
   

Fakta: 
Arrangørerne af Karrieredagene er 
AIESEC og konsulentvirksomhe-
den Andersen & Bjørnskov A/S  
Karrieredagene® 2005 afholdes i 
Gigantium i Ålborg, Riddehuset i 
Århus, Idrætshallen på Syddansk 
Universitet i Odense og DGI-byen 
i København, hhv. 1., 2., 3. og 4. 
marts 2005.  
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Af Alex Young Pedersen  
 
Hans-Georg Gadamer. (2004). Sandhed 
og metode. Grundtræk af en filosofisk her-
meneutik. Oversættelse, indledning og 
noter ved Arne Jørgensen. Århus: Systi-
me Academic, 521 sider, 395,- kr. 
 
Slagmark – tidskrift for idéhistorie, nr. 40 
(sommer 2004). Tema: Gadamer, 221 si-
der, 140,- kr. i løssalg. 

 
 
 

Endelig kunne man fristes til at sige! For de 
som helst ikke åbner bøger på tysk, men 
foretrækker modersmålet, så er hjælpen 
nær. I den seneste tid har oversættelsen af 
tyske klassikere til dansk været i forrygende 
vækst, om det skyldes en frygt for det en-
gelske sprogs hegemoniske status indenfor 
snart sagt everything and anything, er blot 
en anelse. Kants tre kritikker er oversat, 
Weber findes i mere end blot et lille udvalg 
og senest altså Hans-Georg Gadamers ho-
vedværk Wahrheit und Methode (1960).  Et 
faktum er, at tysk er kommet for at blive - 
dog i oversættelse! 
 
En lugt af humaniora! 
Langhåret kunne man dernæst fristes til at 
sige! For hvad skal vi dog med et værk, som 
tydeligvis lugter langt væk af humaniora? 
Værket vil nok have svært ved at legitimere 
sig selv politologisk udfra en umiddelbar 
nyttekalkyle, men som Marx siger, består 

frihedens rige der, hvor det unyttige ikke er 
en skændsel. Endvidere kunne man jo for-
søgsvis definere politologien som en akade-
misk disciplin i spændingfeltet mellem de 
eksakte videnskaber og humaniora eller 
med andre ord mellem forklaring (Erklären) 
og forståelse (Verstehen). Og med disse to 
ord når vi frem til essensen af Gadamers 
værk Sandhed og Metode. Forståelse er cen-
tralt for humanvidenskaberne, ligeledes som 
den må være for en samfundsvidenskab, 
hvis definitionen ellers er passende. 
 
En oversætters anstrengelser  
For det første må man beundre oversætteren 
Arne Jørgensens udholdenhed og vedhol-
denhed. Sikke en kraftanstrengelse! Værket 
er i sin originale udformning svært tilgæn-
geligt sprogligt såvel som strukturelt, men 
gøres tilgængeligt med den gode indled-
ning, kommentarerne og det omfattende no-
teapparat. Med hensyn til selve oversættel-
sen finder man ingen ’fingeraftryk’ fra 
oversætterens hånd. Oversættelsen er helt i 
Gadamers ånd og sproglige udforming, 
hvilket er et adelsmærke for den gode over-
sættelse. Det er altså minimalt, hvad der her 
bliver lost in translation. Dette gør den også 
brugbar som en akademisk forsvarlig refe-
rence. Som et propedeutisk hjælpemiddel til 
værkets kontekst, kan Slagmark’s temanum-
mer om Gadamer varmt anbefales. 
 
Metode i utraditionel forstand  
Lidt misvisende leder titlen Sandhed og me-
tode tankerne hen på metode-faget eller vi-

Boganmeldelse:  
Et humanistisk indspark i politologien... 
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denskabsteorien, og nok er den filosofiske 
hermeneutik motiveret af humanvidenska-
bernes forståelse og fortolkingsproblemer, 
men for Gadamer handler det om ”overalt 
at opsøge den sandhedserfaring, der over-
skrider den videnskabelige metodelæres 
kontrolområde” (s. 1) Hvis metode er et ud-
tryk for en teknisk instrumentel fornuft, 
hvor verden er objekt for vores projekter og 
selvrealiseringer, så skygger det for sand-
hedshændelsen og dens betingelser. Forstå-
else er en hændelse og altså ikke produktet 
af en simpel subjekt-objekt relation. 
”Gadamers hermeneutik er en fænomenolo-
gisk afdækning af forståelsens ontologiske 
betingelser.” (s. Ix) Som sådan er den altså 
ikke en metodelære og Gadamer forholdt 
sig også stærkt kritisk overfor en egentlig 
humanvidenskabelig metode. 
 
Fordomme og Habermas  
I værket forsøger Gadamer at rehabilitere 
fordommen op imod oplysnings diskredite-
ring af alle fordomme. Et forsøg som bragte 
ham Habermas på nakken. Habermas be-
skyldte Gadamer for at være reaktionær. 
Gadamer svarede, at selv den mest radikale 
samfundskritik må have et fundament at 
kritisere ud fra. Således er fordommen det 
eneste ståsted, hvorfra vi kan have erfarin-
ger. Fordomme er en dom, vi fælder på for-
hånd. Fordomme udgør vores forudforståel-
se eller erfaringshorisont i den forstand, at 
vi altid fortolker det, vi ikke kender eller 
forstår, ud fra det, vi kender. En radikal kri-
tik eller tvivl er ikke mulig (s.xviii). Selv 
den radikale tvivl forudsætter et sikkert 
grundlag, det er nonsens at tvivle om alt! 
Erfaringshorisonten ligger ikke fast, for den 

ændres og revideres, hver gang vi får en ny 
forståelse af noget. Forhåndsviden eller pa-
ratviden bliver derfor en forudsætning for, 
at vi overhovedet få ny forståelse, noget 
man nok burde besinde sig på i disse 
google-tider, hvor man tror sig oplyst, blot 
fordi man formår at bruge en søgemaskine. 
At vi altid er fordomsfulde, når vi fortolker, 
er ikke en invitation til at hengive sig til si-
ne fordomme, eller at man bare skal tolerere 
dem. Det er mangel på selvdistance, takt og 
dannelse. Vi skal altid spørge til deres her-
komst og gyldighed (s.xix). Lad dette være 
nok om værket og tag selv fat. 
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
værket forudsætter en kolosal forhåndsvi-
den om litteratur, kunst og filosofihistorie, 
men her finder man hjælp og fortrøstning i 
de fyldige kommentarer. Værket er helt 
klart anbefaldelsesværdigt for de, som øn-
sker at vide mere. 
 
Som ekstra guf på vaflen, bør det nævnes, at 
man fra det tyske forlags side har ønsket at 
medtage de ændringer og udvidelser, som 
fra Gadamers hånd er blevet foretaget, siden 
værket udkom første gang i 1960. Værket 
blev ændret som følge af kritik og inspirati-
on fra bl.a. Jürgen Habermas og Jacques 
Derrida. Sidste udgave udkom i 1986. Ga-
damer selv forlod denne verden i 2002. 

 
En uintenderet sideeffekt ved læsning af 
værket kunne være, at man blev kloge-
re...Gud forbyde! 
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SÅ er kaffekanden i PB atter tændt – efter en noget ensom jul i selskab med tomme bogreo-

ler og nedrullede gardiner er den nu klar til at sprutte kaffedufte ud i det hyggelige lokale. 

For nu er PB’s aktivister endnu engang parate til at åbne døren og byde studerende indenfor 

til diverse bogkøb.  Vores administrator – Rikke – har stablet bøgerne op på reolerne, så de 

står overskueligt i forhold til de enkelte semestre og seminarer for at gøre det lettere for dig 

at finde netop de bøger, som du skal bruge. Det skal dog ikke fraholde dig fra at spørge om 

hjælp, hvis du er i tvivl om, hvilke bøger du skal bruge det kommende semester. Du er nem-

lig altid velkommen til at komme hen og spørge én af ekspedienterne til råds i forhold til, 

hvilke bøger du skal bruge det følgende semester - dog kan vi ikke rådgive dig om, hvilke 

bøger du bør købe eller lade stå på reolen, da det er underviserne, som har tilrettelagt pen-

sum for de enkelte fag eller seminarer. Har du spørgsmål til pensum, beder vi dig derfor om 

at rette henvendelse til din underviser. 

 

Måske du kommer ind i bogformidlingen og tænker, at alt er ved det sædvanlige, men du vil 

med stor sandsynlighed stifte bekendtskab med PB’s nye erhvervelse – dankortterminalen. 

Vi håber, at dankortterminalen kan være med til at øge ekspeditionstiden særligt i semester-

starten, hvor langt de fleste af vores kunder kommer forbi. Vi håber dermed, at dankortter-

minalen kan give dig en hurtigere og endnu bedre betjening i PB. I PB tager vi for eksempel 

ikke 50-øres-gebyret, når dit dankort køres igennem dankortterminalen. Den nye dankortter-

minal har endvidere affødt en ny prispolitik i PB, hvilket indebærer, at du som kunde enten 

kan hæve på beløbet eller maksimalt 100,- kr. over beløbet, såfremt der er nok kontanter i 

kassen.  

Skulle du have lyst til at købe flere bøger ud over dem, du skal bruge i forbindelse med din 

undervisning, eller kan du bare ikke få nok af de venlige og smilende aktivister, så kan vi 

glæde dig med at have et kanon godt tilbud som månedens bog i februar. ”The Evolution of 

Co-operation” skrevet af Robert Axelrod til 99,- kr. – en særdeles interessant bog! Til-

budet på månedens bog gælder så længe lager haves. 

 

På vegne af alle aktivister I PB ønsker vi dig en god semesterstart! 

Anne Svanholm, formand 
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Farvel og tak…… 

 
 

 

 

Efter et fantastisk år takker bestyrelsen 2003-2005 nu af og lader nye mennesker med sprud-

lende ideer komme til. Vi har alle sat stor pris på jeres opbakning til vores arrangementer i 

årets løb til både foredrag, fester, fredagsbarer, torsdagscafeer og studieture, som alle har 

været velbesøgte, og håber, at I vil bakke mindst lige så stort om den nye bestyrelses arran-

gementer. Der ligger et stort stykke arbejde og venter på dem, men mindst lige så mange go-

de oplevelser og fantastiske minder. 

 

 

 

 

 

Held og lykke med arbejdet! 

 

 

 

 

 

Kresten, Kathrine, Anna, Jeppe, Marcus, Rune, Niels, Kristian, Mette, Johannes og Ida. 
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Personalia 
 
Mikael Skou Andersen er bevilget orlov uden løn fra sit lektorat for perioden 1. januar - 31. 

august 2005. 
Solveig Andsbjerg er ansat som afdelingsleder i Studienævnssekretariatet pr. 1. januar 

2005. 
Martin Ejnar Hansen er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. januar 2005 - 31. 

december 2007. 
Steen Juul Hansen er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. januar 2005 - 31. de-

cember 2007. 
Anne Mette Kjær er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på komparativ 

politik pr. 1. februar 2005. 
Mette Jørgensen er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. januar 2005 - 31. de-

cember 2007. 
Bjørn Lomborg er bevilget afsked fra sin ansættelse som lektor ved Institut for Statskund-

skab pr. 31. januar 2005. 
Søren Flinch Midtgaard er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på politisk 

teori og idéhistorie pr. 1. februar 2005. 
Sandra Cassotta Pertoldi-Bianchi er indskrevet som ph.d.-stipendiat for perioden 1. febru-

ar 2005 - 31. januar 2008. 
Jens Rudbeck er tildelt ph.d.-graden i statskundskab. 
Marie Østergaard Sørensen er ansat som ph.d.-stipendiat i en kombinationsstilling (ph.d.-

stipendiat på ¾ tid og AC-medarbejder på ¼ tid) for perioden 1. januar 2005 - 31. 
december 2008. 

Palle Svensson er tildelt Sven Henningsen Legatet. 
Jens Peter Frølund Thomsen er valgt som djøf-tillidsrepræsentant. 
 

Nye specialer 
 
Barfoed, Olaf i samarbejde med Anders Kastrup, Størrelseseffekter i den danske sygehus-

sektor - og mulige forklaringer herpå. 
Buchtrup, Christina Boserup, Eksternt pres og intern autonomi: et samspil med muligheder - 

en analyse af succesparametre for Udenrigsministeriets moderniseringsprojekt 
2001-2010. 

Callisen, Karen Yde, Nordens samarbejde under og efter den Kolde Krig - set i et neoreali-
stisk og neoliberalistisk perspektiv. 

Eriksen, Bjarke Hammer, Rusland & Ukraine. En komparativ analyse af landenes politiske 
regimer og regimernes ophav. 

Goduscheit, René Cehster, Elektroniske indkøb i danske kommuner - hvorfor og hvordan? 
Jacobsen, Adam, Comparing Theories. Establishing and Applying a Lakatosian Approach to 

Theory Assessment and Comparison in International Relations. 
Jacobsen, Janet S., Virksomheder og kommuner. En komparativ undersøgelse af, hvad der 

betinger virksomheders valg af deltagelsesform og indflydelsesstrategier over for de 
lokale myndigheder. 
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Josefsen, Søren S., Om nye borgerkrige - Udvikling af en analyseramme til analyse af de 
faktorer og dynamikker, der starter og driver borgerkrige i dag. 

Kaag, Martin, LO vender blikket mod EU - en analyse af LO's kongresbeslutning fra 2003 
om fremtidens EU-arbejdsret. 

Kastrup, Anders i samarbejde med Olaf Barfoed, Størrelseseffekter i den danske sygehus-
sektor - og mulige forklaringer herpå. 

Knudsen, Lars Tvis, Sandhedens time - eller en budgetaftales effekt i en kommune. 
Kühl, Hans Martin, Skoleledelse - mellem ekstern styring og intern læring. 
Larsen, Lone Lander, Den sociale vej til integration? En teoretisk og empirisk analyse af so-

cial kapital og betydningen af denne for etniske minoriteters politiske deltagelse i 
Danmark. 

Lassesen, Berit, Den moderne studerende - en spørgeskemaundersøgelse af universitetsstu-
derendes holdninger til uddannelse, motiver for valg af studium og holdninger til 
undervisning. 

Lund, Trine Toftgaard, Organisering og regulering af arbejdsmarkedspensioner - Fagbevæ-
gelsens rolle i arbejdsmarkedspensionernes "endelige" udvikling i Danmark, Hol-
land og Storbritannien. 

Mogensen, Morten Skov, Læring i Danida. "En analyse af Danidas evne til at lære på men-
neskerettigheds- og demokratiseringsbistandsområdet". 

Nielsen, Trine, En komparativ analyse af integrationspolitikker og integrationsresultater i 
Danmark og England. 

Overgaard, Jan, Organisatorisk design og politisk kontrol med administrative agencies i for-
bindelse med reform af telesektoren i Østeuropa. 

Pedersen, Marianne, Repræsentativitet og specialisering - en analyse af Europaudvalgets og 
Folketingets muligheder for kontrol med regeringens EU-politik. 

Petersen, Birgitte, Virksomheder og kommuner. En komparativ undersøgelse af, hvad der 
betinger virksomheders valg af deltagelsesform og indflydelsesstrategier over for de 
lokale myndigheder. 

Pilgaard, Mette Scharling, Et CAP-løb mod alle odds? En analyse af baggrunden for Fisch-
ler-reformens omlægning af EU's fælles Landbrugspolitik fra koblede til afkoblede 
støttemidler. 

Rothborg, Jakob, Forprogrammeret til krise i 2006? - En spilteoretisk analyse af stiafhængig-
hed i europæisk strukturpolitik. 

Ryelund, Anders Vilhelm, Kontrol med udgifterne? - En analyse af budgetlægningsprocedu-
rernes indflydelse på størrelsen af udgifterne i de danske kommuner. 

Sørensen, Marie Østergaard, Hvad er social normalitet? - om forholdet mellem det normale 
og det patologiske. 

Sørensen, Thomas Lütgens, Balanced Scorecard i politisk styrede organisationer. 
Vandahl, Lise Stidsen, Autonomi eller fællesskab? - en undersøgelse af forskelle i social 

praksis på integrationsområdet og socialområdet. 
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Fakultetets nyhedsbrev 
For at se, hvad der løbende sker på fakultetet gå da ind på nyhedsbrevet, der 
opdateres jævnligt.  
 

Adressen er: http://www.samfundsvidenskab.au.dk 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Flemming Juul Christiansen, Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

Studenterredaktionen bestående af: Fra vestre bagerste række: Mikkel 
Schjøtt-Kristensen, Henrik Lindbo Larsen, Stine Jul Pedersen Christian Brincker Nordbæk, 
Anders Ziegler Kusk, Martin Krog,  Peter Devantier Sønderskov, Jakob Nørgaard. Fra ven-
stre midterrækken: Gitte Østergaard, Lise H. Koustrup, Sara Ølholm, Jens Jørgensen, Alvaro 
Arriagada, Rasmus Tovborg. Første række: Helge Frandsen, Inie N. Madsen, Helle K. Ben-
dixen, Ane Yde Skaksen, Karen Meier.  
Fraværende på dagen:  Christian Budde Olesen,  Maiken Løsmar, Lars Højholt og Sine 
Worm Jensen   
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Redaktionelt 
Redaktører 
Sara Ølholm og Helle K. Bendixen  begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 60943489 og 25145049.   
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Lektor Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Clemens Stubbe Østergaard, lektor Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, 
Ph.d. stipendiat Svend-Erik Vrede Skaaning, Sara Ølholm og Helle K. Bendixen. 
  
Studenterredaktion  
Sara Ølholm, Helle K. Bendixen, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Ane Yde Skaksen, 
Martin Krog, Simon Krøyer, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik Boesen Lindbo Larsen, 
Anders Ziegler Kusk, Stine Pedersen, Inie N. Madsen, Lise H. Koustrup, Jacob Nørgaard 
Petersen, Peter Devantier Sønderskov, Christian Nordbek, Alvaro Arriagada Elgueta, 
Maiken Løsmar, Karen Meisner, Lars Dunvander Højholt, Sine Worm Jensen og Gitte 
Østergaard . 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1100 
eksemplarer. Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. 
Meninger, der tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens 
holdning. Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis 
omfang overstiger denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde 
maksimumsgrænsen – ikke redaktionens!). Billeder af "god kvalitet", der er relevante i 
forhold til artiklen, modtages ligeledes meget gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet, 8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 
15.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/
kanden 
 
Næste Deadline: Mandag den 1. marts 2005.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Februar:  

Uge 7: Studievejledningen orienterer om praktikophold 

16. Statsrådsmøde i M2 (bygning 350, 3. sal) kl. 16.15.  

17. Foredrag i Kritisk Profil om ”Kriminalitetsopfattelser i det 20. århundrede” v. Christian 

Borch, kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 

18. PF fest - semesters og den nye PF- bestyrelses første … det bliver vildt!! 

23. Studievejledningen orientere om studieophold i udlandet  

24. Foredrag i Kritisk Profil om ”Holdnninger ti straf og menneskets natur” v. Michael Bang 

Pedersen, kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 

Marts: 

1. Ansøgningsfrist for Fakultetsstipendium, SOKRATES/ERAS-MUS og NORD-PLUS sti-

pendier  

1. Ansøgningsfrist for studiepladser på University of Florida og University of Washington 

1. Ansøgningsfrist til Student Exchange Network  

Uge 9: Studievejledningen informerer om specialeskrivning  

1.-24. Eksamenstilmelding  

2. Statsrådsmøde i M2 (bygning 350, 3. sal) kl. 16.15.  

10. Foredrag i Kritisk Profil om ”Retstænkningen hos Dostojevskij” v. Tine Roesen, kl. 

16.00 i aud. A1, bygn. 333 

15. Foredrag i Kritisk Profil om ” Norm og normalitet” v. Anders Fogh Jensen, kl. 16.00 i 

aud. A1, bygn. 333 

16. Statsrådsmøde i M2 (bygning 350, 3. sal) kl. 16.15. 


