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Leder
af afgående redaktører

Elisabeth Steiner og
Lasse Laustsen

kanden@ps.au.dk

Tak for i år!

Vi skriver 1. maj – nu nærmer sig afslutningen på dette forår.
Her sidder vi – redaktionen – dagen derpå med morgenhår.
Kapsejlads, medicinersnyd, sorte spejdere og beskidte bukselår
er det, der i vor bevidsthed tilbage står.

Semester, undervisning og nattelæsning er snart tilendebragt.
Eksamensvagt og ansigtsmagt skiftes ud med parkeringsvagt og dykkerdragt!
Nu gælder det om at holde trit med planlagt læsetakt,
Så vi endelig på den sommerferie lifligt kan få smagt.

Traditionen tro vi også redaktørstafetten videre vil give,
Så Kanden også i fremtiden vil være i live!
Spændingen stiger – hvem vil det mon blive?
Steffen Juul Krahn og Sebastian Juel Frandsen vil fremover i layouten rive!

Fra os et stort TAK FOR I ÅR skal lyde,
til redaktion, læsere og alle de, der en Kanden-indsats har måttet yde!
Uden jer vi ikke havde kunnet ladet det hele ske.
Og vi var da blot forblevet Andrea og Brandon in spe.
Ydmygt takker vi derfor af med et ”ak og ve”
Mon vores pension os byder at gå med ble?
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Kære Michael 

Tak for dit spørgsmål, der i bund og grund 
er: Kan vi forvente et andet miljøtilsyn, hvis 
den tilsynsførende er mand frem for en 
kvinde? Bliver unge gymnasieelever vejledt 
anderledes om uddannelsesvalg af en kvin-
delig vejleder end af en mandlig? Er der større 
sandsynlighed for at få opklaret en 
voldtægtssag, hvis den ansvarlige er poli-
tikvinde og ikke politimand? Dømmer kvin-
delige dommere hårdere i sexchikanesager 
end mandlige? Varetager kvindelige lærer, 
læger, sygeplejersker, socialrådgivere etc. 
deres arbejdsopgaver på en anden måde end 
mandlige? Eller er det et fedt, fordi de insti-
tutionelle rammer, hvorunder de skal va-

retage deres job så at sige neutralisere de 
kønsforskelle som psykologer og hjernefor-
skere påpeger?   

Dit spørgsmålet rammer – som du ved - ned 
i en problemstilling og et hul i forskningen, 
som jeg og Lotte Bøgh Andersen sammen 
med Bente Bjørnholt og Heidi Salomonsen fra 
Aalborg Universitet søger at sætte fokus på 
over de næste tre år. 

Mit umiddelbare svar til dig er: Vi ved ikke 
meget – men dog lidt. Vi kan imidlertid 
sagtens teoretisk argumentere for, at der er 
god grund til at søge mere viden.    

For at give dig et ordentligt svar må jeg imi-
dlertid tage dig med på en overordnet in-
troduktion til, hvordan vi grundlæggende kan 
forklare adfærd – herunder også offentligt 
ansattes arbejdsrelaterede adfærd.  

Helt grundlæggende kan vi betragte handling 
og adfærd som et produkt af en aktørs evne 
og vilje. De beslutninger, vi træffer, og den 
generelle adfærd, vi udviser – herunder også 
i forbindelse med vores arbejdsliv – er altså 
præget af dels vores kognitive kapacitet, dels 
de interesser – den vilje – som vi knytter 
dertil. Når en socialrådgiver træffer beslut-
ning om tilbud af foranstaltning til et socialt 
udsat barn kan denne beslutning således 
tænkes at afhænge både af vedkommendes 
evne til at overskue sagen og gennemskue 
dens årsager, vedkommendes viden om hvil-

Udfordringsstafetten

Kære Vibeke,

Mange af statskundskabens centrale aktør-
modeller (eksempelvis inden for rational 
choice) er bogstaveligt talt kønsløse. Mænd 
og kvinder antages at opføre sig ganske ens. 
Ikke desto mindre udgør køn en åbenlys bi-
ologisk forskel mellem mennesker, som if-
ølge psykologer former vores holdninger og 
adfærd. Du beskæftiger dig med offentlig 
forvaltning. Ved vi noget om, hvorvidt per-
soners køn har en betydning i deres forvalt-
ningsadfærd?

Med venlig hilsen
Michael

I denne måneds udgave af Udfordringsstafetten har Michael Bang Petersen sendt staft-

ten videre til Vibeke Lehmann Nielsen med spørgsmålet om, hvilken betydning person-

ers køn har for deres adfærd i forvaltningen.

Udfordreren Den udfordrede

VS.



5

2008

ke foranstaltninger, der er til rådighed samt 
hans/hendes vilje til fx at anvende tvang-
sprægede foranstaltninger. Ligeledes kan en 
folkeskolelærers implementering af elev-
planer tænkes at være et produkt af hans 
eller hendes evne til at tænke i de abstrak-
tioner, som en elevplan kræver, den umid-
delbare viden om barnet samt vedkommen-
des vilje til at brug den afsatte tid (eller mere) 
på denne arbejdsopgave.

Med udgangspunkt i såvel psykologiske, 
mikrosociologiske og makrosociologiske 
kønsforskning kan vi finde argumenter for, 
at kvinder - især i særlig kønsspecifikke sag-
er som fx sexchikane og voldtægtssager - 
kan knytte andre interesser til deres arbejde 
end mænd, med andre ord: At et personligt 
karakteristikum som køn skaber variation på 
viljesiden. 

Endvidere kan vi med udgangspunkt i den 
samme forskning samt hjerneforskning ar-
gumentere for nogle fundamentale disposi-
tionsmæssige forskelle mellem mænd og 
kvinder. Årsagen hertil er ikke nødvendigvis 
kun biologisk, men kan også skyldes sociale 
påvirkninger i barndommen og ungdommen, 
men konsekvensen er, at de sætter sig igen-
nem som evnemæssige forskelle. Sådanne 
evnemæssige forskelle kan fx være, at kvin-
der i højere grad end mænd evner at udvise 
empati, at mænd til gengæld i højere grad 
end kvinder evner at tænke systematisk, at 
mænd er mere konkurrenceminded end kvin-
der, mens kvinder i højere grad evner at mul-
titaske og varetage multiple roller. 

Der kan altså argumenteres for variation 
mellem mænd og kvinder mht. både vilje og 
evne. Men betyder individuelle forhold som 
evne og vilje overhovedet noget, når vi træder 
ind på en arbejdsplads og bliver betalt for at 
gøre et bestemt stykke arbejde? 

En stor diskussion i forvaltningsforskningen 
er således, om personlige karakteristika – via 
variation i evne og vilje – overhovedet får lov 

til at påvirke adfærd, eller om de institution-
elle rammer, hvor indenfor adfærden finder 
sted - neutraliserer dem. Dette er en diskus-
sion mellem to positioner, vi med Lægreid & 
Olsen (1978) kan kalde ”organisation uden 
menneske” og ”mennesker uden organisa-
tion”. 

”Organisation uden mennesker”-tankegan-
gen er kendetegnet ved den weberianske bu-
reaukrat, hvis handlinger ene og alene er et 
produkt af den organisation, som vedkom-
mende tjener. Personlige præferencer, anti- 
og sympatier samt personlige egenskaber 
spiller ingen rolle. Som medarbejder træder 
man ind i en organisation som en ren tavle. 
Herefter formes ens adfærd efter de institu-
tionelle forhold, der kendetegner organisa-
tionen. De institutionelle forhold kan have 
mange have mange udformninger. I littera-
turen sondres der mellem regulative, norma-
tive og kulturelt-kognitive institutioner. Til 
de regulative institutioner henregnes fx love 
og andre hierarkisk fastsatte regler. De nor-
mative institutionelle forhold er fx normer og 
værdier som præger organisationen. Til de 
kulturelle-kognitive institutioner henregnes 
fx administrative praksisser og rutiner, der 
over tid bliver taget for givet som den rette 
adfærd i en given organisation. Kernen er 
imidlertid, at institutionerne fungerer som 
regulerings-, socialiserings- og fortolkn-
ingsmekanismer, der betinger individets ad-
færd. 

Omvendt betragter ”mennesker uden 
organisation”-tankegangen - der bl.a. kom-
mer til udtryk i repræsentativ bureaukratilit-
teraturen, der fokuserer på viljedelen - me-
darbejdere som et færdigformet produkt, der 
ikke lader sin adfærd præge af hverken 
formelle eller uformelle institutionelle for-
hold. Væsentligst for vedkommendes adfærd 
er individkarakteristika som evne og vilje, 
der er enten medfødte eller opstået gennem 
prægning i barndom og ungdom – dvs. ens 
uddannelsesmæssige og sociale baggrund. 
Interesser, holdninger, præferencer og evner 
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og dermed tendensen til at udvise en bestemt 
adfærd er altså bestemt af forhold, som lig-
ger udenfor arbejdspladsens rækkevidde.   

Virkeligheden er imidlertid nok mere kom-
pleks, end hvad de to tankegange skitserer. 
Nogle aktører lader deres adfærd lettere på-
virke end andre, og nogle institutionelle in-
dretninger er bedre end andre til at påvirke 
organisationens medlemmers adfærd. De to 
forklaringer er således ikke nødvendigvis 
gensidigt udelukkende. Vi kan tværtimod 
fuldstændig ædrueligt argumentere for, at 
ansattes adfærd er et produkt af både formel-
le og uformelle institutionelle forhold og 
personlige karakteristika – herunder køn – 
men at betydningen af de personlige karak-
teristika falder med stigende institutionali-
seringsgrad. Vi er således fx i stand til at 
opstille en hypotese om, at jo større et skøn 
og jo færre professionelle normer, der er 
knyttet til en jobfunktion jo større betydning 
har kønsmæssige forskelle mht. enten evne 
eller vilje for den faktiske forvaltningsad-
færd.    

Èt er imidlertid, hvad vi teoretisk kan argu-
mentere for mht. køns betydning for den in-
dividuelle forvaltningsadfærd, noget andet 
er, hvad vi ved empirisk. Og her det altså, at 
forskningen kommer til kort.  

Amerikanske studier viser, 1) jo flere kvinde-
lige politibetjente, der er ansat på en politis-
tation jo flere anmeldelser og opklaringer af 
voldtægtssager, 2) kvindelige offentlige 
ledere prioriterer højere end mandlige offen-
tlige ledere ”women-related priorities”, 3) i 
junior high og senior high schools medfører 
kvindelige matematik lærer højere score i 
matematik tests for pigerne og 3) jo flere 
kvindelige lærer jo højere elevtilstedeværelse, 
lavere gennemstrømning af lærer på arbejd-
spladsen og højere samlet performance for 
skolen. 

En dansk analyse af sagsbehandlere på 
beskæftigelsesområdet viser, at kvindelige 
og mandlige sagsbehandlere adskiller sig fra 
hinanden på forskellige områder i AF og 
kommuner. I AF optræder kvinderne mere 
formelt over for de ledige end deres man-
dlige kollegaer. I kommunerne anvender 

kvinderne færre kommunale løntilskud end 
mændene, ligesom de bruger færre 
mestringsstrategier. 

Jeg har selv tidligere vist, at kvindelige 
miljøtilsynsførende vurderer deres tilsynsstil 
mere hård og mindre imødekommende end 
de mandlige gør men, at der ikke er forskel, 
når vi måler på deres faktiske adfærd overfor 
de regulerede virksomheder – dvs. fristers 
længde og sanktioners hårdhed. 

De nævnte studier varierer imidlertid mht. 
om effekt måles på individuel hhv. faktisk 
eller selvrapporteret adfærd, eller på organi-
sationsniveau. Ligeledes varierer det mht. om 
deres argument for de fundne forskelle 
hentes i forskelle i vilje (fx repræsentativ bu-
reaukratiteori) eller forskelle i evne (fx ”emo-
tional labour”-teori).    

Desuden findes der en række sociologiske 
studier af, hvad det betyder for den enkelte 
ansattes rolle og rolleforståelse at tilhøre en 
kønsmæssig minoritet på en arbejdsplads. Fx 
det at være eneste mandlig sygeplejerske på 
et hospitalsafsnit eller kvindelig politibetjent. 
Men hvorvidt det smitter af på den enkeltes 
faktiske forvaltningsadfærd giver disse stud-
ier ikke eksplicit svar på.  
 
Endelig er der en række studier, der belyser 
betydningen af køn ud fra en diversitetstese, 
der argumenterer - og finder svag positiv 
støtte - for, at kønsdiversitet forbedre per-
formance, fordi stigende demografisk het-
erogenitet, dels øger gruppens samlede 
”evnepool”, dels på frugtbar vis ”irriterer” 
gruppe medlemmerne til hver især at gøre 
tingene lidt bedre.    

Køns betydning for offentligt ansattes for-
valtningsadfærd er altså en problemstilling 
hvis relevans, vi sagtens kan argumentere for 
teoretisk – og som mange sikkert også har en 
mening om – men, hvor vi vidensmæssigt 
kun har få spredte fægtninger at holde os til. 
– Men det vil vi forhåbentligt i forsknings-
gruppen ”Institutioner, køn og adfærd” råde 
bod på over de næste tre år.   

Bedste hilsener 
Vibeke  

UGEBLADE SOM 
TEMA!
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KLØR   -   PÅ
ANDRES TIGER

UGEBLADE SOM 
TEMA!

Det 
er 
helt 
vildt!
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Politicians 
fight night

Tema: Ugeblad  
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

prisudviklingen hvert år”. Som en sand el-
egantier afslutter Kristian kombinationen 
med en uppercut til kæben: ”Jeg bekæmper 
fattigdom, hvor Frank bekæmper ulighed – 
og måske rigdom!” Den gamle mester, 
Frank, svarer igen med sin kølige hjerne: 
”Rigdom er jo netop et relativt begreb – 
man sammenligner sig jo med andre. Der-
for skal uligheden mindskes – også selvom 
Danmark er verdens mest lige land, hvilket 
i stor stil skyldes, at kvinder har så høj en 
erhvervsfrekvens, som tilfældet er!” WAUW 
for et kontrastød fra den unge, men allerede 
erfarne fighter, Kristian: ”Her må jeg så cit-
ere Henrik Sass: ’Bistandsklienten bliver 
ikke fattigere af, at mit hus stiger i værdi’” 
Franks tunge hooks strejfer kun Kristians 
nyrer: ”Ufint at citere det dummeste S har 
sagt i rigtig lang tid. For Enhedslisten er 
fattigdom stadig et relativt begreb, og vi vil 
gerne sætte en grænse for fattigdom ved 
det, en familie skal have for at kunne leve 
et ordentligt liv!”

Round 3
Ritualerne er udført – det er nu for alvor 
fighttime, showtime, action! Kun en K.O. 
kan med sikkerhed give begge boksere se-
jren. Men de er trætte: Øjnene ruller rundt 
i hovederne som kirsebær i en enarmet 
tyveknægt – og der er lys i vinduerne, men 
ingen hjemme. Kampen fortaber sig derfor 
i store møllesving, der ikke rammer andet 
end tovværket: ”Vi har reduceret antallet af 
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra 
70.000 til 40.000 og med øgede incita-
menter gennem lavere skat på arbejde, kan 
vi mindske denne gruppe yderligere,” afs-
lutter en tydeligt medtaget Kristian. Franks 
sidste kræfter sendes også af sted: ”Vi vil 
ikke afskaffe overførsler, men årsagerne til 
at nogle ender på overførsler. ”Forslåede 
går de to fighters tilbage til taburetterne i 
hjørnerne – og de har med rette bevist, at 
en champ altid har en stor fight gemt i sig!

To sværvægtere fra hver sin lejr var 

denne smukke eftermiddag d. 2/4 ind-

budt til Aarhus Universitet af Liberale 

Studerende. To showmænd, to champs 

- professionelle helt ind i deres sjæls 

inderste nerve stillede denne dag op til 

et brag af en fight: Kristian Jensen vs. 

Frank Aaen! Velkommen ved ringside 

til skattepolitikkens ’Thrilla in Manilla’. 

It’s Ramma-damma-ding-dong time!

Round 1
Gong-gongen lyder og fighterne føler hi-
nanden på tænderne. Kristian Jensen 
forsøger sig med et hurtigt punch 
bestående af et forsvar for regeringens 
skattestop. En skattemæssig revolution 
proklameres der, og samtidig sættes dybe 
stød ind: Skat og afgifter skal i fremtiden 
bruges som politisk værktøj til at sikre det 
samfund, vi ønsker – som lavere afgifter på 
benzinbesparende biler. Jernmanden Frank 
Aaen lader sig ikke kue og rammer som 
den gamle veteran, han er, med et venstre-
hook så smukt som et våben sin mod-
stander direkte i solar plexus: ”Enhedslis-
ten går ikke nødvendigvis ind for lavere 
skat”. Med hurtige jabs til kæben følger 
Frank op: ”Vi ønsker ikke mere skat – men 
mere retfærdig skat. Således skal det, man 
ikke har arbejdet for (herunder værdis-
tigninger på fast ejendom), beskattes hår-
dere, end det man har arbejdet for! Desuden 
ønsker vi, at overførselsindkomster følger 
med prisudviklingen.”

Round 2
Fuld af ny energi styrter Kristian, som en 
anden ’master of disaster’ ud af det blå 
ringhjørne. Hurtig på benene lader han 
slagene regne ned over den gamle champ: 
”Skattestoppet har nu et bredt flertal bag 
sig i Folketinget. Og i min tid som skat-
teminister er overførslerne øget mere end 



Read more on www.mckinsey.dk under Recruiting Events.

Of course women go to the top. 
Let’s start climbing the mountains.

Alpine Retreat on Personal Development in Austria.
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Super godt valg af kjole, der er af mærket 
Modström. Den har et flot enkelt snit, der gør 
at den ikke bliver ”over the top” mht. paliet-
terne. Farvevalget er også rigtig godt.

Det bliver til 5 point

Bemærk den 
funky pink 
cowboyhat - 
high fashion 
p o l i t o l o g -
style!

Sjov idé med at vælge en anden farve end de tradi-
tionelle jakkesætsfarver, dog er det farligt at vælge 
lyse farver især til bukser da man kan se lommerne. 

Jeg vil give 4 point for originaliteten, men må dog 
ende med at give 3 point grundet lidt for meget Can-
dyfloss.

Modepat   ruljen til PF-fest!Glamour! Øjne i natten - glamfest på IFSK
Julian Sejr

20063872@ps.au.dk 
Anne Lerche Pedersen

20062324@ps.au.dk
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Rigtig gennem-
ført look, sjov 
detalje med at 
alle accessoriz-
es passer sam-
men i farve.

Det er et godt 
valg med de 
sporty acces-
sorizes til den 
lyse kjole.

Super fed kjole, 
har en flot ud-
skæring og den 
sidder rigtig 
godt på hende.

Farven skulle 
nok have været 
en anden, da 
man godt kan 
komme til at se 
lidt bleg ud i 
pastelfarver. 

Rigtig sjovt 
valg af festk-
jole, men det 
bliver dog ikke 
til en topkarak-
ter på grund af 
farven.

Sølvf
arvet

 slip
s til

 en M
ads 

Christ
ensen loo

k-alike

Super enkelt look, meget gen-
nemført. Fedt slips fra samsøe 
samsøe - det smalle look sæt-
ter prikken over i’et til et meget 
minimalistisk look.

Den hvide skjorte er fra Day 
Birger et Mikkelsen og buk-
serne fra Acne Jeans.

Modepat   ruljen til PF-fest!
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Kom

cARoliNE og ANDERS:

”Jeg var så bange for at 
miste dig”, siger Anders 
med et stille smil, mens 
han med sindsro og åben-
hed kigger Caroline i 
øjnene. Pensum sendte 
de to elskende ud i et 
emotionelt stormvejr, 
men i dag har Anders og 
Caroline igen fundet hi-
nanden og kærligheden 
takket være det ufo-
rudsete.

Anders stiller højere krav til sig selv end nogen anden. Derfor brugte han ofte alle sine 
vågne timer på læsesalen, med opmærksomheden rettet mod bøgerne. I Carolines øjne 
lignede Anders adfærd mere og mere et fravalg af hende i forhold til pensum. ”Er jeg virke-
lig så kedeligt selskab, at du altid skal flygte til læsesalen?”, udbrød en forvirret og opgiv-
ende Caroline da følelserne kulminerede. Eksamensperioden var endnu over dem, som en 
stor og truende skygge for solen og sommerferien. 
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I sin tid var det dog statskundskab der drev de to elsk-
ende i armene på hinanden. Fængslende blikke og ufor-
løste længsler blev, i en fredagsbar, afløst af tillukkede 
øjne og våde kys. Den glødende gensidighed af kærlighed 
sendte Anders og Caroline af sted på eventyr, uvidende 
om at det studie der bragte dem sammen, senere skulle 
prøve at skille dem ad. En dag da Anders som sædvanlig 
sad begravet i bøgerne ringede telefonen. Det var fra 
Århus Universitetshospital, og en sygeplejerske fortalte 
ham, at Caroline havde været indblandet i et lastbil-
suheld. Anders blev i sekundet grebet af en angst med 
ansigt, og med sammensnøret hals løb han hele vejen fra 
læsesalen til hospitalet. ”Jeg kan overhovedet ikke huske 
hvad sygeplejersken sagde den dag”, fortæller Anders, 
og fortsætter: ”Jeg vidste bare at jeg måtte se Caroline så 
hurtigt som muligt, og det var der på løbeturen til hospi-
talet, at jeg indså, hvad der virkelig betød noget for mig”. 
Anders forlod bogstaveligt talt bøgerne for at være sam-
men med Caroline.

Caroline var heldigvis ikke kommet alvorligt til skade, men chokket havde åbnet op for en 
dialog om at løse problemerne og finde tid til hinanden. ”Det handler om at være brød i 
hinandens liv, men der er ikke meget næring i kærlighed og kildevand. Det der virkelig er 
brug for er koordinering og kaffe, så der både er plads til lange dage på læsesalen og hyg-
gelige frokost-dates mellem bøgerne siger Anders i bagklogskabens ulidelige klare lys.

De knoklede begge med stud-
iet og deres forhold. 
Statskundskab var i fuld gang 
med at drive Anders og Caro-
line fra hinanden. De elskede 
begge mere end noget andet, 
men travlhed, stress og per-
sonlige ambitioner var en 
katalysator for misforståelser, 
svigt og følelsen af ensomhed. 
Følelsen af Anders og Caroline 
mod verden var væk. ”Når man 
savner et kram og en stille 
samtale, så er det virkelig 
svært at forstå, når han igen 
fortæller, at han skal sidde på 
læsesalen hele aftenen”, husk-
er Caroline tilbage. Det ulyk-
kelige lå derfor ikke i at de to 
elskende ikke kunne få hinan-
den, men i at de ikke kunne 
forstå hinanden.

”Er jeg virkelig så kedeligt 
selskab, at du altid skal 
flygte til læsesalen?”

Tema: Ugeblad 
Kristian Larsen

20051543@ps.au.dk
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Kapsejladsen   2008

Til daglig er Universitetssøen ændernes og børnefamiliernes domæne – men én gang om 

året ændres magtforholdet radikalt: når der er Kapsejlads. Vor mest hævdvundne tradi-

tion og forårets absolutte højdepunkt. Kanden var selvfølgelig også mødt op og bringer 

her en fyldig rapport fra dagen.

Regatta i Universitetsparken
Sanne Severinsen
20071393@ps.au.dk 

David Andersen
20072767@ps.au.dk

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

I år løb landets største ølstafet af stablen for 

9. gang, og 12 festforeninger mødte op for at 

dyste på hurtighed, svælgkapacitet og kreativ 

indmarch. Udover vores kirsebærspisende 

helte fra PF, gamle kendinge fra ØF, JUS m.fl., 

bød årets sejlads på nye ansigter i form af 

vores semi-akademiske venner fra ASB og hu-

manisternes festforening med det sigende 

navn Humbug (Humanistisk Bar Udvalgs 

Gruppe) – alle mødt op med forhåbningen om 

at vælte de traditionelle vindere, medicins 

Umbilicus, og drikke øl af det legendariske 

Gyldne Bækken efter endt kamp. 

Omgivet af tusindvis af tilskuere, kommen-

teret af P3’s Sorte Spejdere og på trods af lidt 

spredte byger bød årets arrangement på fas-

cinerende kreativitet og kampgejst: Fra Um-

bilicus´ overlegne ”Indiana Jones-inspirerede” 

start, over JUS’ lettere phallosfikserede ”Vil-

lage People-tema” til Tågekammerets revolu-

tionerende teleportationsbåde.

PF’s store chance
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Kapsejladsen   2008
Den Gule Banan godt fra start
Men her på Kanden støtter vi selvfølgelig et 

hold, der er noget mere interessant end de 

andre, nemlig vores egne, PF, og vi må stolte 

erkende, at de gjorde deres for vort studiums 

ære i år. Efter måneders træning, metervis af 

tomme flasker og rygter om flere hemmelige 

våben, var der kamp til stregen.

Vores politologiske heroer stillede i højt 

humør, med et passende politisk ladet tema 

og sejlende i en til dagen nyindkøbt båd – 

”den Gule Banan” som den blev døbt. Om end 

de stod svækkede på den skæbnesvangre 

dag, da deres hurtigste mand måtte udgå 

skadet fra sin plads i båden kort før start, 

dominerede PF i deres første heat: Det var 

tydeligt, at den hårde træning gav pote, da 

bananen overlegent gav baghjul til teolo-

gerne, JUS og ingeniørerne.

Spændingen stiger
I finalen stod kampen mellem PF, ØF og ærk-

erivalerne Umbilicus. PF lagde hårdt fra kaj 

og havde første mand over søen, men tabte 

derefter løbende terræn – desværre måtte de 

se sig overhalet i løbet af 3. tur, bl.a. grundet 

en enkelt vandgang, og sluttede et par 

bådlængder efter Umbilicus og ØF i nævnte 

rækkefølge. Der blev hvisket (som der gør 

hvert år) om en vis bias hos dommerne, og 

det kan ikke udelukkes, at en enkelt dommer 

måske har ladet sig friste af receptmedicin 

eller lignende.

Efterhånden som de nu synligt berusede til-

skuere forlod en mudret, festivallignende og 

ikke særligt miljørigtig universitetspark, 

kunne diverse festforeninger se frem til mor-

gendagens oprydning, så parken igen kunne 

overlades til ænderne og franskbrødskas-

tende børnefamilier. 

PF: ”Det var 
sgu fint nok”
PF fortæller, at de var 
fint nok tilfredse med 
deres indsats. Alligevel 
kan der tydes en vis 
skuffelse, da Jesper Sk-
ovmøller tilføjer, at ”vi 
er så skuffede, at det 
gør ondt i hjertet.” Ad-
spurgt om, hvad deres 
hemmelige våben egen-
tlig var, oplyser Carsten 
Forman, at det var ”vores 
båd” og ”Rikke – hun er 
rimelig giftig af en pige 
at være”.

Ekspertviden fra Rune Stubager
På udkig efter ægte insiderviden fangede Kanden manden med dybe 
rødder i kapsejladsmiljøet, Rune Stubager. Placeret på en bakketop un-
der et træ med sin kikkert udtrykte Rune sin oprigtige bekymring over 
den tilskadekomne, Anders Arnfred, der efter sigende var PF´s bedste 
mand. ”Det handler ikke blot om at være med, men om at vinde”, slog 
Rune hårdt fast med et efterfølgende drømmende udtryk i ansigtet. 
Rune har aldrig selv været med i båden til den store dag, men har altid 
været en trofast tilskuer og beundrer. Han har aldrig været bleg for at 
give PF moralsk opbakning, og i år skød han papegøjen og satsede 
tilmed 100 kr. på PF (Nordic Bet) - så stor tiltro har Rune til PF. Især var 
han imponeret over deres ”Free Tibet”- intro med politisk manifesta-
tion, den rigtige disponering af kræfterne med vægt på intensiv træn-
ing, det hemmelige våben, ”den gule banan” og fuld-fart-på-teknikken. 
God indsats, konkluderer Rune. 
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Denne artikel er en reaktion på facebook-gruppen, ”STOP snyderiet i 

kapsejladsen” – et initiativ taget af tidligere medlemmer af PF og JUS. 

Lad mig starte med at slå et par ting fast. Vi elsker alle kapsejladsen og 

vores begejstring, for det enorme stykke arbejde UMBI lægger i ar-

rangementet, vil ingen ende tage. Ydermere må vi, hvor ondt det end 

gør i vore kirsebærrøde hjerter erkende, at PF tabte af den simple gr-

und, at de ikke var de bedste. Med dette sagt, havde ØF derimod en reel 

chance for at blive dette års vinder, indtil de blev idømt den omtalte 

straf-øl. Sejren gik altså på mystisk vis til UMBI. Dette er i midlertidig 

ikke de eneste mystiske træk ved kapsejladsen…

Hvem agerer overdommer? (UMBI) 
Kan en mediciner overdommer overhovedet dømme upartisk i en konkurrence, hvor vedkommendes egen festforen-
ing er med i? Til dette indvender Mikkel Malham Knudsen, UMBI formand, ”at overdommeren ikke har nogen reel 
dømmende magt, men at han er ment som en, der skal være sjov. Det er udelukkende sidedommerne, der må 
dømme.”

Hvem udvælger sidedommere? UMBI
UMBI smed journalisterne af plakaten til dette års kapsejlads og de blev som ”trøstepræmie” udnævnt til at være 
sidedommere af selvsamme forening. Journalisterne fik altså lov til at lege med de store i frikvarteret trods alt. Men 
på hvilke betingelser? Det kan bestemt ikke afvises, at journalisterne havde incitament til at lade UMBI løbe af med 
sejren. Ved at udvise god vilje overfor dem, der har monopol på kapsejladsen, kan de måske have sikret sig en plads 
til næste års kapsejlads? Om journalisterne så får lov at lege med i næste års kapsejlads vides endnu ikke.

Hvem laver reglerne? UMBI
UMBI er dermed også de eneste, der har eneret til løbende at ændre reglerne, hvilket de benyttede sig flittigt af blot 
to dage før kapsejladsen fandt sted. Således havde dommerne nu i år mulighed for at give straf-øl for ”ølsjusk”. ”Vi 
ændrede ikke reglerne- det var en udspecificering af reglerne, som gav sidedommerne øl-straf som sanktionsmu-
lighed.” tilføjer Mikkel.

Hvem vinder? UMBI
Nu er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig at UMBI, der selv agerer hoveddommer, udvælger sidedommere, laver 
og løbende ændrer reglerne, også er dem der løber af sted med sejren til dette års kapsejlads. Mikkel gør klart: ”Vi 
har ikke snydt de sidste fem år”.
 
Uanset hvad der skyldes disse mystiske træk ved kapsejladsen, kunne UMBI imødegå mange problemer ved at tage 
imod forslag fra andre festforeninger. Som fx tidligere PF´er, Hong Quang Ha, forslår: ”Jeg synes, at UMBI bør tage 
skridtet videre og give andre foreninger medindflydelse i dommervalget.” Denne artikel bunder i et ønske om fairplay 
i kapsejladskonkurrencen. Vigtigst af alt fordi festforeningerne bruger tid, energi og penge, noget den almene stu-
derende i forvejen ikke har for meget af, for at kunne repræsentere deres studie på værdig vis. Mikkel understreger 
”at kapsejladsen skal være sjov og at hvis den ikke er sjov for alle, må der gøres noget”. Vi glæder os til, at UMBI 
inviterer vores allesammens PF til at indgå i dialog om næste års kapsejlads. 

Fairplay i Kapsejladsen, tak!

Tema: Ugeblad

Sanne Severinsen
20071393@ps.au.dk 



I foråret afholdte vi et fællesspisningsarrangement, før 
PF-festen d. 11. april. Der var stor medlemsopbakning, og 
vi havde en fornøjelig start på PF-festen

Starter du på overbygning til efteråret?
Så meld dig ind i Kandidatforeningen!

Og til efteråret afholder vi en 
eksklusiv fest for de voksne, hvor der 
bliver mulighed for at feste hele nat-
ten – og måske endda skaffe sig nogle 
nye facebook-venner!

Vi har også været på studietur i foråret! 
Her besøgte vi blandt andre Region Syd-
danmark, hvor vi fandt ud af, at selv re-
gioner bruger spin-doktorer! En vellykket 
tur, der inspirerede!

Hvis du leder efter inspiration til en 
praktikplads eller et studiejob, så 
tag med Kandidatforeningen på 
studietur i København til efteråret, 
eller mød op på Erhvervsmessen 
den 2. oktober 2008!

I foråret har Kandidatforeningen afholdt gratis 
SPSS-kurser for medlemmerne, og har desuden 
afholdt flere mini-events i kantinen - bl.a. har 
vi holdt fødselsdag for vores netværksdatabase 
Conexus!

Også i efteråret afholder Kandidatforeningen kurser og andre 
spændende arrangementer. Blandt andet afholder vi et ”ekstreme 
outdoor”-arrangement, i stil med vores vellykkede kanotur sidste 
efterår, og vores minigolf-turnering d. 16. maj 2008.

Kandidatforeningen glæder sig til at afholde 
arrangementer for både nye og gamle medlem-
mer i efteråret 2008, og ønsker alle en rigtig god 

sommer!

- og hold øje med vores kalender til efteråret!
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ROYAL  BREVKASSE
Spørg om de kongelige

Kristian Risager Larsen
20062338@ps.au.dk 

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Kandestøberen har fået etableret en brevkasse med talsmanden for foreningen Royal 

Ungdom som skribent. Hans navn er Kristian Risager Larsen, og han studerer her på 

IFSK, når han ikke argumenterer indædt for kongehusets berettigelse.

Nedenfor har Kristian opstillet en række argumenter for kongehusets eksistensberettigelse, 
hvorefter underviserne på instituttet har kunnet stille kritiske spørgsmål til eksperten. Dette har 
medført to læserbreve, som Kristian har besvaret med akademisk vid og kløgt (Kristians svar med 
blåt).

ARGUMENTER FOR KONGEHUSETS BERETTIGELSE                                              
(fra Kristian Risager Larsen):

i. Det Danske Kongehus har sin berettigelse, fordi det er økonomisk rentabelt.

ii. Det Danske Kongehus kom før menneskerettighederne - derfor er det legitimt,

 at lade de kongelige være hævet over loven.

iii. Det Danske Kongehus skal bestå, så længe kronarvingerne læser statskundskab

 på Århus Universitet (både Margrethe og Frederik har gjort dette).

iv. Det ville være en dårlig idé at udskifte Kongehuset med en præsident, for så

 ville Anders Fogh Rasmussen blive endnu mere forvirret om sine

 fremtidsplaner.

Kære Kristian
Her følger et par kommentarer og 
spørgsmål:
i. Argumentationen om tronfølgere 
på instituttet holder ikke, for man skulle bare 
sørge for, at præsidentens børn gik på IFSK 
– se bare hvilken prestige, det gav Yale og 
University of Texas, at Bushdøtrene læste 
der.
Jamen se bare, hvilken prestige det gav 
Kongehuset, at tronarvingerne læste på IFSK.

ii. Argumentationen med at konge-
huset tidsmæssigt kom før menneskeret-
tighederne holder ikke – tortur, voldtægt, 
slaveri og lignende fandtes også, før de uni-
verselle menneskerettigheder blev 
proklameret under oplysningstiden. Betyder 

det, at disse ældgamle traditioner også burde 
tillades?
Nej, men fx hjælper præsident Bush, som du 
nævner ovenfor, med til at tillade tortur 
(H.R.2082). Man kunne således sige, at ”men-
neskerettigheder er ikke værd det papir, de 
er skrevet på”.
 
Dette leder frem til tre spørgsmål:
a. Hvis man antager, at menneskeret-
tighederne er universale og (burde) gælde til 
alle tider, strider kongehuset så ikke mod 
disse normer? Og hvis vi på et tidspunkt skal 
have en moderne grundlov i DK med en ret-
tighedserklæring ligesom andre moderne 
stater (USA, Tyskland mv.), skal der så stå, at 
’alle er lige for loven, undtagen folk der er 
født i kongehuset’?
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ROYAL UNGDOM

Ungdommens hyldest til det 
danske monarki!

www.royalungdom.dk

Ja, men din antagelse er ad hoc, fordi den 
netop ikke anerkender Kongehuset. Din for-
mulering til en moderne grundlov er imi-
dlertid ganske udmærket. Niels Helveg-Pe-
tersen, der længe har advokeret for en 
revideret grundlov, vil blive glad for dit 
forslag, men det kommer nok næppe videre, 
da han ikke genopstiller til næste Folketings-
valg.
 
b. Er det ikke lidt svært for nydansk-
ere at forstå, at nytilkomne indvandrere og 
flygtninge får starthjælp, mens nytilkomne 
kongelige får bistandshjælp i millionklas-
sen?
Jo, men det er også personligt svært for mig 
at forstå, hvorfor satsen for starthjælp er så 
lav. Men du tager fejl, da der ikke er noget, 
der hedder bistandshjælp for Kongehuset – 
det hedder apanage og er sikret i Grundloven 
§§ 10-11.
 
c. Er det ikke svært for danskere at 
advokere basale menneskerettigheder i u-
lande, når DK bryder én af de mest funda-
mentale normer om, at alle er lige for loven?
I mange danskeres øjne er det amerikanske 
valgmandssystem ikke demokratisk, fordi 
det ikke nødvendigvis er kandidaten med 
flest stemmer, der bliver præsident. Og 
George W. Bush, der i 2000 fik næstflest 
stemmer, har kæmpet for at udbrede 
demokrati i alle verdenshjørner. Samme logik 
kan anvendes af en dansker, der skal ud-
brede menneskerettigheder i u-lande -  i 
krig og kærlighed gælder alle kneb.

 Mvh.

 Derek Beach

Kære Kristian,
a. Når nu monarkiet som institution i 
bund og grund er udemokratisk, hvorfor vil 
man så nu ændre reglerne i retning af liges-
tilling mellem prinser og prinsesser i forhold 
til arvefølgen? 
For at følge med tiden. I løbet af de sidste 
100 år har mænd i Danmark også delvist 
indset, at kvinder er i stand til mere end at 
stå i køkkenet og vaske tøj.

b. Når nu prinser og prinsesser skal 
ligestilles, hvad så med seksualitet? Kan en 
erklæret homoseksuel med partner være i 
tronfølgen?
Jeg går ud fra, at du her tænker på Prins 
Joachim, idet han netop ikke er erklæret ho-
moseksuel. Jeg forestiller mig ikke nogen 
problemer i dette. Det er min opfattelse, at 
der er præster indenfor den Evangelisk-Lu-
therske kirke, der vil være interesserede i at 
hjælpe med en kirkelig velsignelse. Det ville 
også kunne hjælpe Copenhagen Pride ud af 
sine økonomiske problemer, da Kongehuset i 
de sidste mange år har været en stor turist-
magnet.

c. Hvad skal en monark gøre forkert, 
før monarkiet som institution skal tages op 
til revision?
Et eksempel er Kronprinsens IOC-iver, der er 
med til at forny Kongehuset. Selvsamme en-
gagement kan risikere at bide ham i halen, 
da han kan blive upopulær på grund af de 
mange ikke-sportsligt relaterede begiven-
heder i IOC. Herudover ville voldsforbrydel-
ser og økonomisk kriminalitet helt sikkert   
skabe røre i Kongeriget Danmark anno 
2008.
Hvis folket blev oprigtigt utilfredse med 
Kongehusets opførsel, ville de royale risikere 
samme skæbne som den franske konge  
Louis XVI og dronning Marie Antoinette i 
1793.

 Hilsener,

 Mette Kjær
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HIP HIP HURRA

Jakob Haugaard, 
århusianer og politiker

Ritt Bjerregaard,
københavnsk overborgmester

Svend Auken, 
århusianer og politiker

Mogens Glistrup,
0 %-skattepolitiker

Poul Nyrup Rasmussen,
forhenværende statsminster

  56
     år

Lars Løkke Rasmussen,
kommende statsminister???

John Stuart Mill,
utilitarist med stort U 

Kronsprins Frederik,
Vores allesammens Pingo

Adam Smith, 
liberalismens fader

Jurgen Habermas, 
Tysk sociolog

285
     år

  82
     år

  79
     år

 67
     år

 65
     år

 44
     år

 65
     år

202
     år

 40
     år

Maj
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juni
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



VIP’eren   
Der sker ingen umiddel-
bar forandring i dit liv i 
den nærmeste eller fjer-
neste fremtid. Der er 
dømt genudsendelse af 
den samme gamle traver. 
Og den årlige ’atmos-
færiske forstyrrelse’ i juni 
måned vil traditionen tro 
også indfinde sig. Forsøg 
at få rutineopgaverne fra 
hånden så du kan kaste 
dig over det, som virkelig 
interesserer dig. Økono-
mien er stabil…

Aktivisten  
Sommeren byder på et 
kæmpemæssigt arbejd-
spres. Du vil virkelig blive 
sat arbejdsmæssigt på 
prøve både fysisk og 
psykisk. En række større 
projekter af udenlands 
beliggenhed vil bevæge 
sig fra støbeskeen til den 
virkelige verden. Selv om 
der bliver gjort ihærdige 
forsøg, kan du ikke ene 
mand/kvinde standse den 
globale opvarmning eller 
udrydde AIDS samt hun-
gersnød i den tredje ver-
den. Weekenden kan blive 
festlig!

Stræberen  
Du kommer til at være 
virkelig presset fra 
midten af maj til slutnin-
gen af juni. Herefter vil 
din hverdag ændre sig 
radikalt, og du vil opleve 
et eksistentielt vacuum 
sommeren over. Wimble-
don, Tour de France, 
fodbold EM og OL i Bei-
jing gør det bare ikke ud 
for daglig omgang med 
skrivepult og Habermas. 
Du søger tilflugt i 
boghandlerens krimi-
hylder. Økonomien ved-
bliver at være stabil – 
men dårlig.

Tutoren   
Du vil opleve fremgang i 
kærlighedslivet, når vi 
rammer slutningen af au-
gust. Herudover vil du 
omkring samme tid 
opleve at få en række nye 
bekendtskaber. Men pas 
på, ikke alle elementer i 
din nye venneflok har 
reelle hensigter – din sta-
tus har magnetisk til-
trækningskraft. Du vil 
desuden opleve en usige-
lig glæde ved mørkeblå 
beklædningsgenstande til 
overkroppen, der ikke ef-
terlades i vasketøjskurven 
på trods af Social Clubs 
odør-mæssige patina, 
som stadig hænger ved 
fra onsdag aften. Vær 
varsom hvem du udvælg-
er til din fortrolige!
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Humorhjørnet
Jeppe Thvilum og

Rasmus Præst
20053721@ps.au.dk
20051268@ps.au.dk

Tema: Ugeblad

Hvad er forskellen på Lars Løk-
ke og Crazy Frog?

Den ene er kvabset, irriterende 
og en super  party-starter, den 
anden er blot en ringetone.

Hvilket hestedyr ser godt på 
svensk?

En Ze-bra!

Sidste nyt! Flere retshistorik-
ere korser sig over Jusu’ ret-
tergang!

Hvad kaldes det, når japanere 
begår selvmord ved at drikke 
svovlsyre?

Svar: Kemi-kaze!

Månedens Limerick:   
En nonne så dydig fra Vejle
så gerne en tur ville sejle,
men turen blev kort,
for hun gik i sort,
og det gjorde gasterne gejle

Så hotte er de!!!

“Duggen 
falder godt 
nok tungt 
idag. Sikke 
noget 
lort...”
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Humorhjørnet
Kanden-manden

og -kvinden
Så hotte er de!!!

Navn: Helle Thorning
Alder: 42 år
Kæreste: Stephen Kinnock
Stilling: Forsøger at være for-
mand for S
Fritidsinteresser: Pedicure, 
manicure og kosmetik
Livret: Salat og grøntsager – 
den slanke linje
Det tænder jeg på: Positive 
meningsmålinger
Favorittøj: Min røde jakke, 
samt alt af mærket Gucci
Mit idol: Hvem der bare var 
lige så dygtig som Villy Søvn-
dal

Navn: Anders Fogh
Alder: 55 år
Kæreste: Anne-Mette
Stilling: Forhåbentlig snart for-
mandspost i EU eller FN 
Fritidsinteresser: Løb og Lib-
eralisme – men mest i det 
skjulte
Livret: Anne-Mettes gryderet
Det tænder jeg på: Magt
Favorittøj: Statsmands-
dragten; jakkesættet svigter 
aldrig
Mit idol: I de unge dage Rob-
ert Nozick, senere Tony Blair

Tema: Ugeblad 
Tobias Holst

20062324@ps.au.dk
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Som landets førende konsulenthus lever vi af vore medarbejderes idérigdom, analytiske styrke og evne til 
at udvikle vores kunder.
 
Vi har brug for konsulenter med vilje til at realisere egne mål sammen med krævende kolleger og kunder.
 
Vær med til at udvikle en af landets mest udfordrende arbejdspladser, hvor den skarpe analyse og den sjove 
nytænkning integreres i alle løsninger til gavn for kunder og samfundet.
 
Vi søger hele tiden dygtige konsulenter og studenter. Har du mod på en meningsfuld karriere, så kontakt os!
 
Læs mere:  www.ramboll-management.dk/job

En udviklende og meningsfuld karriere

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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Forsker-stjerner fra IFSK

Rune Stubager er netop blevet tildelt Rudolf 
Wildenmann-prisen fra den europæiske 
forening for politologer, ECPR. Det er en 
fornem pris inden for europæisk statskund-
skab som hvert år tildeles en yngre forsker. 
Foreningen ECPR afholder hvert år en række 
workshops med forskellige emner. Ved hver 
workshop er der mellem 15 og 20 deltagere, 
og for at deltage i en workshop skal der pro-
duceres et paper. De bedste papers fra kon-
ferencen, skrevet af deltagere hvis ph.d.-af-
handlinger ikke er mere end fem år gamle, 
indstilles til en komite, der udvælger det 
bedste paper. Efter konferencen 2007 i Hel-
sinki blev Rune Stubagers Paper med titlen 
“The Development of the Education Cleavage 
at the Electoral Level in Denmark: A Dynamic 
Analysis” valgt som det bedste. Paperet byg-
ger på Stubagers ph.d.-afhandling, som han-
dler om udviklingen i dansk politik de sidste 
tyve år. Den viser, at økonomisk politik 
spillede en langt større rolle tilbage i 80’erne 
end i dag, hvor værdipolitiske spørgsmål har 
overtaget dagsordenen. Samt at uddannelse 
er blevet en ny skillelinje i dansk politik, idet 
uddannelse i høj grad afgør folks holdning til 
ny politik. 

En fjer i hatten
På spørgsmålet om hvad så fin en pris kan 
bruges til karrieremæssigt, afslører Stubager, 
at han ikke aner, hvad det kan kaste af sig. 
Han mener dog, at det kan være med til at 
åbne nogle døre, fx i forbindelse med at søge 
støtte til forskning og i forbindelse med 
eventuelle fremtidige ansættelser. Han er 
glad for den anerkendelse der ligger i prisen, 

men han har svært ved at sige, hvad han helt 
konkret kan bruge prisen til. ”Det er selvfølge-
lig bedre at have den, end ikke at have den”, 
siger Stubager og tilføjer, at prisen bestemt 
er ”en fjer i hatten”. 

Større forskningsmæssig frihed
Rune Stubager er ikke ene om ikke at kunne 
sige, hvad en forskerpris kan bruges til. Jør-
gen Møller, som netop er blevet tildelt Det 
Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris, har 
heller ingen anelse om, hvad prisen kan 
komme til at betyde. Prisen gives hvert år til 
talentfulde, unge forskere indenfor forskel-
lige forskningsområder  og der uddeles tre 
priser indenfor området ”Samfund og Er-

Kendisser og stjerner er ikke kun et fænomen i film- og musikverdenen. Også inden for 

forskning er der berømtheder, der gør sig bemærket. For nylig har to af instituttets unge 

stjerner, Rune Stubager og Jørgen Møller, modtaget  priser for deres forskning.

Cathrine Vad Nørmark og
Nina Kruse Larsen

20072571@ps.au.dk
20071099@ps.au.dk

Interview

Rune Stubager er netop blevet tildelt Ru-

dolf Wildenmann-prisen af ECPR, den eu-

ropæiske forening for politologer.
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hverv”. Prisen består af 200.000 kr i tillæg til 
konkret projektstøtte. Det betyder, at man, 
for at komme i betragtning til prisen, skal 
have søgt om en forskningsbevilling hos Det 
Frie Forskningsråd. Og det var netop i den 
forbindelse Jørgen Møller krydsede af, at han 
var interesseret i at blive overvejet til prisen. 
”Faktisk kendte jeg ikke noget til prisen, før 
jeg søgte”, indrømmer Jørgen Møller, som i 
første omgang bare er glad for, at den ekstra 
bevilling giver ham større forskningsmæssig 
frihed, idet han selv har kontrol over hvad 
pengene skal bruges til. 

Samtidig med prisen fik Jørgen Møller også 
bevilliget midler til sit nye forskningsprojekt, 
hvor han undersøger statsdannelsesproces-
ser i postkommunistiske lande. Projektet ud-
springer af Jørgen Møllers ph.d-afhandling 
fra 2007 som konstaterer, at den post-kom-
munistiske verden politisk set er tredelt. I det 
østlige Centraleuropa findes der stort set kun 
demokratier, i Centralasien samt dele af Kau-

kasus dominerer autokratierne, mens de 
tidligere sovjetiske kernelande befinder sig i 
en mellemposition. Denne tredeling fandtes 
også før kommunismens indtog i landene, og 
målet med det nye forskningsprojekt er at 
træde et skridt tilbage og forklare hvordan 
skillelinjerne i første omgang er opstået. 

Ros fra institutlederen
IFSK’s  institutleder Jens Blom-Hansen giver 
store roser til de to unge forskere og mener, 
at priserne som de hver i sær har modtaget  
skal ses som stor anerkendelser af deres ar-
bejde. Men det er ikke kun forskerne selv, 
der kan drage fordel af og være stolte over 
priserne, forklarer Jens Blom-Hansen.  De er 
ligeledes en stor opmuntring til hele insti-
tuttets faglige miljø og med til at profilere 

den forskning der foregår på IFSK. ”De stu-
derende bør tage de flotte priser som udtryk 
for, at undervisningen her på stedet er baser-
et på forskning af allerhøjeste kvalitet, og at 
deres undervisere har solidt forskningsmæs-
sigt belæg for det, de siger til forelæs-
ningerne og på seminarholdene”, siger Jens 
Blom-Hansen. Han mener også, at Rune Stu-
bagers og Jørgen Møllers velansete arbejde 
kan være med til at skabe øget opmærk-
somhed omkring instituttet og øge interes-
sen for at læse statskundskab i Århus samt 
åbne for forskningsmæssigt samarbejde med 
andre universiteter. Så selvom de to pris-
modtagere endnu ikke helt ved, hvilke mu-
ligheder priserne kan føre med sig, er der 
ingen tvivl fra institutlederen om, at de har 
tilføjet lidt stjernestøv til IFSK. 

IFSK’s andet stjerneskud, Jørgen Møller, 

har netop fået Det Frie Forskningsråds 

Ung Eliteforskepris.

“undervisningen her på ste-
det er baseret på forskning af 
allerhøjeste kvalitet, og un-
derviserne har solidt forsk-
ningsmæssigt belæg for det, 
de siger til forelæs-
ningerne...”
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Meningsmåling - Det politiske barome-

ter
Medierne har om nogen taget målingerne til 
sig og bringer dem således løbende. Som of-
test benyttes de som indikator for udfaldet 
mellem kandidaterne, eller til at informere 
om den aktuelle afstand mellem de demokrat-
iske kandidater og McCain. Det politiske ba-
rometer er dog 
ikke ufejlbarligt 
og kræver der-
for korrekt an-
vendelse og 
tolkning for at 
nå den rette 
k o n k l u s i o n . 
Dette blev eks-
plicit ved valget 
i New Hamp-
shire.

Meningsmålingssvigt i New Hampshire 
Efter valget i New Hampshire kunne aviserne 
berette om store målingsfejl på demokraternes 
side. Målinger i dagene op til valget viste et 
forspring til Obama på omkring 10procent-
point, men Clinton endte alligevel med at 
vinde med 2,6%. Dette kunne umiddelbart 
skabe mistillid til meningsmålingerne, men 
Peter Kurrild er dog mere forbeholden. Han 
peger overordnet på, at tvivlerne i overvæl-
dende grad stemte på Clinton. Som forklar-
ing hertil nævnes videre: ”…den over-ekspo-
nerede historie om Clinton og hendes “tårer” 
i dagene lige op til [har] sikkert betydet det 
konkrete sving blandt tvivlerne”.
Andre har forslået, at meningsmålingerne 
selv var årsagen; vælgerne kom Hillary til 
undsætning, da hun blev spået stort af-
gørende nederlag. Der er også blevet talt om 

Bradley-effekt. Tom Bradley var en sort gu-
vernørkandidat i Californien, som uforventet 
tabte valget i 1982. Teorien er, at vælgerne af 
politisk korrekthed primært peger på den 
sorte kandidat i meningsmålingen, men sæt-
ter krydset anderledes i stemmeboksen. 
Teorien synes dog svækket ved ikke at vise 
sig ved andre stater. 

Hvad end den 
ene eller anden 
teori har mest 
forklaringsk-
raft, synes 
overraskelsen i 
New Hamp-
shire knap så 
overraskende 
som medierne 
gjorde den til.
Ifølge Kurrild 
viser tilfældet 

blot, at tolkningsforsigtighed ved målinger er 
en dyd og at fejl som denne kan opstå, når 
man benytter tidlige målinger som indikator.

Meningsmålingernes mening om navnet 

på USA’s næste præsident
Status har længe været, at Obama kan slå 
McCain, mens McCain kan slå Hillary. Nyligt 
har meningsmålinger dog spået, at McCain 
nu også har indhentet Obama. Dertil har un-
dersøgelser vist, at demokraterne risikerer at 
miste en del vælgere til McCain, når den ene 
kandidat falder fra. Idet der fortsat er et halvt 
år igen til selve valget, samt eksemplet oven-
for in mente, overlades præsidentgætteri og 
navneleg endnu til andre salgsafhængige 
medier.

I denne udgave af artikelserien om det amerikanske valg sættes der fokus på menin-

gsmålingernes rolle under valget. Særligt ses der på det fejlbehæftede tilfælde New 

Hampshire, hvortil Kanden har kontaktet Peter Kurrild-Klitgaard, ekspert i Amerikansk 

politik, ved Statskundskab i København.

Det amerikanske valg: 
Meningsmålinger

Artikelserie: Valg i USA
Tobias Holst

20062324@ps.au.dk
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Studievejledningen informerer om studieordningsændringer

Studienævnet har netop vedtaget en række studieordningsændringer, som vil træde i kraft 1. september 
2008, givet de godkendes af dekanen hen over sommeren. 

Ændringer på Bacheloruddannelsen:

Ændring i rækkefølgen af fag på 1. semester
Videnskabsteori og Klassikere vil ligge på 1. semester og Politisk Teori og Idéhistorie på 2. semester. Eksamen bliver i begge 
fag 3-timers skriftlig med hjælpemidler og intern censur. Videnskabsteori bedømmes bestået/ikke-bestået mens Idéhistorie 
bliver karakterbedømt.

Ø-faget afskaffes
På 5. semester udgår Ø-faget, idet Offentlig Politik omlægges, så der skal skrives en større hjemmeopgave. Ændringerne 
betyder, at man ikke skal tilmelde sig fag på 5. semester – man bliver på sit hold.

Ændringer på kandidatuddannelsen:

Fagspredningskravet frafalder
Fagspredningskravet forsvinder og erstattes af et krav om minimum 3 seminaropgaver, svarende til én pr. semester. Tager 
man et semester i udlandet og/eller i praktik, gælder kravet ikke pågældende semester. En hjemmeopgave, afleveret som 
reeksamen, kan ikke erstatte en af de tre obligatoriske hjemmeopgaver.
Kravet gælder alle kandidatstuderende fra 1/9, også dem som allerede er i gang med kandidatuddannelsen. Man kan søge fra 
dispensation fra denne regel.

Ny frist for afslutning af seminarfag
Seminarfag skal fremover afsluttes senest ét semester efter, de er fulgt. Dvs. følger du fag til efteråret, kan du senest aflæg-
ge eksamen i faget følgende forår. Der udbydes i alt 4 eksaminer: 1 ordinær og 3 re-eksaminer.

Mulighed for 30 ECTS-point for praktikophold
Det bliver muligt at få 30 ECTS-point for praktikophold på minimum 500 timer, såfremt man, i forlængelse af praktikop-
holdet, skriver en opgave på 6000 ord, som er karakterbedømt med ekstern censur. Opgaven afleveres 1. marts eller 1. ok-
tober. 

Fremover skal forhåndsgodkendelsen derfor tilkendegive, om du ønsker at skrive en opgave på 6000 ord (10 politologiske 
ECTS) i forlængelse af praktikophold på:
• mindst 250 timer (10 samfundsfaglige ECTS) i alt 20 ECTS. 
• mindst 500 timer (20 samfundsfaglige ECTS) i alt 30 ECTS. 
Man kan også stadig vælge at skrive en praktikrapport på 10 sider, og få merit for praktikophold på:
• mindst 250 timer (10 ECTS) 
• mindst 500 timer (20 ECTS).
Har du allerede søgt forhåndsgodkendelse for efteråret, men ønsker at ændre den ifht. de nye regler, kan du søge dispensa-
tion.

Ændring af specialelængden
Specialelængden nedsættes fra 40.000 til 36.000 ord svarende til 90 sider. 

Du er som altid meget velkommen i studievejledningen til en snak om, hvad ændringerne betyder for 
dig.

Hilsen Studievejlederne

Marie, Adam, Thomas og Lone  
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”Vil det internationale samfund aner-

kende Legolands suverænitet?”

Folkeretten, eller nærmere bestemt artikel 1 
fra Montevideo Konventionen om Staters 
Rettigheder og Pligter (1933), siger, at for at 
blive anerkendt som en stat skal følgende 
være tilstede:

1) en permanent befolkning
2) et fast defineret territorium
3) en regering
4) kan indgå relationer med andre stater

ad 1
Allerede her løber Lego-
land ind i problemer, da 
alle ved, at Lego personer 
kan dekonstrueres alt for 
nemt. Har man en perma-
nent befolkning, når de 
uden problemer kan bytte hoveder (for ikke 
at tale om arme og ben)? Her er folkeretten 
vist lidt upræcis, og vi har desværre ingen 
kendelser fra ICJ til at støtte os til -  men 
løsningen er at holde fast i, at normen i folk-
eretten er, at stater bestemmer selv deres 
regler for statsborgerskab osv…Så hvis Lego-
personerne bliver anerkendt som statsborg-

Legoland - nye forhold i        
det internationale system

                          Derek Beach
derek@ps.au.dk

 Sebastian Frandsen
 20061586@ps.au.dk 

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Artikelserie: Legoland er  løs

Legolands løsrivelse har medført, at der nu er kommet en ny spiller på banen i det inter-

nationale samfund. I den forbindelse har Kandestøberen forhørt sig ved IFSK’s egen 

ekspert i international politik, Derek Beach, og bedt ham kommentere på nogle forskel-

lige scenarier.

ere i Legoland på trods af deres omskiftelige 
kropsdele, så går det nok...

ad 2
Et fast defineret territorium er kernen i su-
verænitet. Her løber Legoland måske ind i 
nogle problemer, for ligger Legoland ikke 
ved Billund? Hvis der er indgået en interna-
tional traktat mellem Danmark og Legoland 
om afståelse af det område fra dansk territo-
rium, så er det problem måske også løst? 
Hvis der er tale om en voldelig løsrivelse fra 
dansk territorium, så er det meget usikkert, 

om det vil kunne anerkendes 
med de nuværende normer i det 
internationale samfund (dog 
hvis der var tale om folkemord 
eller lignende mod Legoerne, 
kunne der måske være tale om 
det, jvf præcedens fra Kosovo).

ad 3
Jvf artiklen i sidste udgave af kanden, så er 
der vist styr på regeringsformen og forfat-
ningen osv...Regeringsskift er dog vist lidt 
nemmere end hos andre stater?

ad 4
Lego-præsidenten har vist været på besøg i 
Washington, så der er ingen problemer her.

Her 

illustreres 

de omtalte 

problemer 

med 

legofolkets 

anatomi

“Hvis der er tale om en 
voldelig løsrivelse fra 
dansk territorium, så er 
det meget usikkert, om 
det vil kunne anerkend-
es”
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”Legoland har udviklet atomvåben – Vil 

dette rykke magtbalancen i regionen?”

Det er lidt uklart, hvorfor Legoland har ud-
viklet A-våben. Har de en ’arvefjende’, som 
er i gang med at udvikle A-våben (dynamik-
ken kendt fra Indien v. Pakistan)? Her ledes 
tanken mod rygterne om en sydsvensk Brio-
bombe? Har klodserne en større inter-
essekonflikt med andre atommagter (måske 
Rusland?)? Ingen af disse virker særlige 
sandsynlige, så svaret er måske bare, at de 
gjorde det, bare fordi de kunne. Og det er 
særlig nemt, når man kan bygge ens A-vå-
ben af Legoklodser - selv min 6 år gamle søn 
kunne gøre det (jvf billedet af præsenta-
tionen i FNs Sikkerhedsråd). 

Hvilke effekter vil det have på magtbalancen 
i Europa? Grundet Legoland’s afhængighed 
af det amerikanske eksportmarked kan vi 
forvente, at Legoland vil søge et meget tæt 
forhold til USA – noget som vil 
udfordre Storbritanniens position 
som USA’s ’særlige partner’ i Eu-
ropa. Rollen som det amerikanske 
brohoved i Europa har traditionelt 
være spillet af UK (det såkaldte 
’særlige forhold’), men med to 
brohoveder vil USA kunne ’pick 
and choose’, hvilke af dem der er det mest 
nyttige redskab i en bestemt situation. Denne 
øgede valgfrihed vil svække UK og tvinge 
dem til at agere endnu mere som USA’s ’skø-
dehund’ end vi så med Blair og Bush.

En mulig komplicerende faktor kunne være, 
hvis Legoland, mod forventning, ikke søger 
en tæt alliance med USA. Der vil det blive af-
gørende, hvordan naboerne i regionen op-
fatter truslen fra klodserne. Her vil man for-
vente, at hvis Legoland opfører sig som en 
ansvarlig atommagt, ligesom UK eller Frank-
rig, vil det ikke påvirke magtspillet i regionen 
særlig meget. Legolands leder vil blive ud-
styret med den fede læderjakke, som man får 
som medlem af atomklubben - men ellers 
intet nyt. 

Men hvis Legoland begynder at blive lidt for 
uberegnelig (a la Iran under Ahmadinejad), 
så kan man forvente tre ting:

1) Tyskland og i hvert fald Sverige vil udvikle 
A-våben for at balancere mod Legoland, eller 

for i det mindste at gøre tingene 
’klar’, således at de kan lave 
bomben under en krise.

2) Danmark og andre nordeu-
ropæiske lande vil forsøge at 
komme med under et ameri-

kansk missilskjold for at bremse klodsernes 
missiltrussel. 

3) Meget tyder på, at især Cheney gerne vil 
lave et angreb mod de iranske anlæg, inden 
han forlader Washington DC. Problemet er 
bare, at de iranske anlæg er godt sikret, 
hvilket betyder, at man skulle bruge taktiske 
A-våben for at fjerne A-våben! Her vil klod-
sernes missiler være langt nemmere at 
ramme! Til gengæld, grundet at klodserne 
bare kan samles igen, vil det være meget 
svært at være sikker på 100% succes. Derved 
vil man komme ud i nogle scenarioer ligesom 
i Cuba-krisen, hvor man formentlig ikke kan 
bare bruge luftangreb, men skal formentlig 
ind med landtropper også…da klodserne kan 
(bogstaveligt) spytte Stormtroopers, vil det 
være et blodbad…

“Det er særlig nemt, 
når man kan bygge 
ens A-våben af Le-
goklodser”

Den strategiske placering af Legolands 

atomare  kraftværk har været overvejet 

nøje 
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Marianne Ulriksen er star!

Artikelserie: Ph.d.-studerende
Mette Grønvald Nielsen

20052585@ps.au.dk 

Marianne Ulriksen startede som 
Ph.d.-studerende for et år siden. Hun skriver 
om velfærdspolitikkers betydning for fattig-
domsbekæmpelse. Her sammenligner hun 
Botswana og Mauritius, som er de to mest 
udviklede lande i Afrika, hvor-
for det giver mening overho-
vedet at tale om velfærdspoli-
tikker. Marianne fik idéen til 
projektet ud fra sin undren 
over, hvorfor relativt udviklede 
lande i Afrika stadig har mar-
kante fattigdomsproblemer. 
Denne undren opstod mens 
hun boede i Botswana, hvor 
hun boede på dette tidspunkt.
Marianne har nemlig været 
ude i 5 år efter, at hun blev 
færdig med specialet i 2002. 
Her arbejdede hun med ud-
viklingsspørgsmål i forskellige 
lande. Hun startede i Namibia, 
hvor hun først arbejdede for 
en lokal ngo og herefter med 
bistandspolitik på den finske 
ambassade i Namibia. Derefter 
konsulentarbejde for nogle internationale 
ngo’er i Nigeria.
Det var efter dette arbejde, at Marianne fik 
lyst til skrive en Ph.d., og fordybe sig i nogle 
af de problemstillinger, hun oplevede i hver-
dagen. I dag bor Marianne halvt i Botswana 
og halvt i Århus. 
Interessen for Afrika blev vakt, da Marianne 
fik en praktikplads på ambassaden i Tanza-
nia. I starten af studietiden var hendes inter-
esse valg og demokratisering i udvikling-
slandene. Interessen lå således i lige så høj 
grad inden for de tidligere Sovjetlande som 
de afrikanske lande. Praktikpladsen i Afrika 

blev derfor afgørende for i hvilken retning, 
Mariannes fagområde bevægede sig. Under 
praktikopholdet skrev hun sit speciale om 
valg og demokratisering, og tog herefter 
hjem for at tage de sidste seminarfag så hun 

kunne gøre kandidaten færdig. 
Man behøver altså ikke at skrive 
specialet som det sidste i sin 
uddannelse. 
Studietiden på statskundskab 
beskriver Marianne som enty-
digt positivt. Hun afviser myten 
om, at Ph.d.-studerende er 
elitestudenter. Hun oplevede 
bachelordelen som ret hård, og 
klarede sig gennemsnitligt. Det 
var først på kandidaten, og 
specielt efter specialet, at hun 
fandt ud af, hvordan man grib-
er en opgave an på en effektiv 
måde, og hvordan en god op-
gave skrues sammen. Som 
sidebemærkning nævner Mari-
anne, at hun faktisk er HF stu-
dent.
Marianne har ikke fastlagt sin 

fremtid, men overvejer to forskellige ret-
ninger. Enten kunne hun tænke sig at 
fortsætte forskningen inden for andre prob-
lematikker i Afrika. Derfor er hun positiv over 
for en postdoc.-stilling. En anden mulighed 
er at søge et job i en større international or-
ganisation som for eksempel FN. Marianne 
lægger ikke skjul på, at motivationen bag at 
skrive en Ph.d også var, at den åbner mange 
døre i internationale sammenhænge, hvor 
det i højere grad er normalt at have en Ph.d 
og dermed påkrævet, hvis man finder en in-
ternational karriere interessant.

Marianne Ulriksen skriver 

i øjeblikket ph.d. om 

velfærdspolitikkers betyd-

ning for fattigdoms-

bekæmpelse.
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POLITOLOGISK FORENING
HUSKER DU DINE TEENAGEÅR I 90’ERNE?

PF inviterer til sommerfest

D. 24 juni 

Fra 21.00-01.00

Der vil være fantastiske drinks, 

    SLUSH-ICE, 90’er musik

 og meget, meget mere.

HUSKER DU DINE TEENAGEÅR I 90’ERNE?

PF inviterer til sommerfest
D. 24 juni 

Fra 21.00-01.00

Der vil være fantastiske drinks, 
    SLUSH-ICE, 90’er musik

 og meget, meget mere.

Vi fortsætter succesen med HAPPY-HOUR,

så sæt kryds i kalenderen!

Den store studietur 

Selvom det ikke er længe siden, vi ankom til 
IFSK efter forårets spændende og festlige studi-

etur, der denne gang gik til Prag! Er det snart 
ved at være tid til tilmelding til efterårets store 

studietur! 

På www.polfor.dk kan du se flere mange flere 
detaljer om studieturen, herunder destination-
en. Også prisen og salgstidspunkt vil fremgå af 

hjemmesiden.

At tage med på studieturen er en fantastisk mu-
lighed for at møde andre studerende på IFSK, på 
en måde, hvor både det faglige og sociale bliver 

kombineret.
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Ingen ombudsmand  på Aarhus Universitet

Studerende på Aarhus Universitet får deres egen ombudsmand. Sådan lød det fra Stu-

denterrådet i juni 2007, men et halvt år senere skiftede Studenterrådet mening, for nu 

var de pludselig imod en studenterombudsmand. Forvirret? Så læs denne artikel, hvor to 

studenterpolitikere debatterer sagen.

Kovendinger er blevet almindelige i dansk 
politik, og nu findes de tilsyneladende også i 
studenterpolitik på Aarhus Universitet. I hvert 
fald gik Studenterrådet først ind for, at Aar-
hus Universitet skulle have en ombudsmand, 
men et halvt år senere skiftede de holdning. 
Denne kovending udlægges på to vidt for-
skellige måder af Mikkel Krogsholm (tidligere 
formand for Studenterrådet) og Ask Fold-
spang Neve (Frit Forum), for de er absolut 
ikke enige om hverken sagens baggrund eller 
dens konsekvenser. Før den ophedede debat 
starter, skal det dog handle om, hvad det 
oprindelige forslag om en studenterombuds-
mand egentlig gik ud på.

De studerendes ombudsmand
Studenterrådets oprindelige forslag handlede 
om, at der skulle ansættes en studenterom-
budsmand, som kunne sætte fokus på de 
studerendes rettigheder. Med inspiration fra 
Folketingets ombudsmand skulle han være 

uafhængig af universitetet og desuden kunne 
uddele ’næser’ til administrationen og le-
delsen i konkrete sager. På denne måde 
kunne en ombudsmand udgøre et supple-
ment til Studenterrådet og dermed være til 
gavn for alle studerende.

Forslaget er dog endnu ikke blevet til virke-
lighed, for et halvt år senere afviste Student-
errådet at støtte ansættelsen af en ombuds-
mand, hvorefter universitetets ledelse 
foreløbigt opgav sagen. Mikkel Krogsholm 
forklarer afvisningen således: ”Den model, 
som Universitetets ledelse foreslog, ville in-
debære, at ombudsmanden skulle være ansat 
af rektoratet, hvilket bryder med armslængde-
princippet. I stedet kunne man eksempelvis 
have skrevet ombudsmanden ind i univer-
sitets vedtægter for på den måde ville han 
blive uafhængig af ledelsen”. 

Hvad blev der af ombudsmanden?

Jonas Toxvig Sørensen
20051302@ps.au.dk 



35

2008

I den forbindelse henviser Mikkel Krogsholm 
til Folketingets ombudsmand, som er ansat 
og får løn fra Folketinget, men som samtidig 
er uafhængig, idet han ikke blander sig i 
sager, som er under behandling i Folket-
inget.

Kritik af Studenterrådet
Ask Foldspang Neve fra Frit Forum er dog 
ikke enig i Mikkel Krogsholms udlægning af 
sagen, for ”hvis man ser på Folketingets om-
budsmandsinstitution, kan man konstatere, 
at det vist går meget godt med uafhæn-
gigheden der”. Den egentlige baggrund for 
Studenterrådets kovending er if-
ølge Ask Foldspang Neve at ”den 
gamle garde af hardcore-korpo-
ratister med mindst en tidligere 
studenterrådsformand i spidsen 
har afvist forslaget. Med hvilken 
begrundelse? Fordi det ville mind-
ske behovet for Studenterrådet. 
Desværre er det ikke bare noget, 
jeg finder på – det var faktisk den 
begrundelse, der internt har været 
brugt”. 

Til denne anklage siger Mikkel Krogsholm, at 
”vi er selvfølgelig ikke interesserede i at få os 
selv afsat. Vi elsker at lave studenterpolitisk 
arbejde, så vi er ikke interesserede i, at en 
ombudsmand får nogle af de samme opgav-
er, som vi løser i dag”. Samtidig understreger 
han dog, ”at problemet var, at mens Studen-
terrådet er uafhængigt af universitetet, så 
ville en ombudsmand derimod være ansat af 

den selvsamme ledelse, som han havde til 
opgave at undersøge”. Derfor har Studenter-
rådet ikke prioriteret sagen om en student-
erombudsmand særlig højt, hvilket altså har 
ført til, at Aarhus Universitet har opgivet 
ideen.

Fremtiden for de studerende
Nu satser Studenterrådet i stedet på at få 
ansat en national ombudsmand for alle uni-
versiteter, der er lønnet direkte af Vidensk-
absministeriet. På denne måde vil han være 
uafhængig af de universiteter, som han skal 
undersøge.

Frit Forum derimod mener, ”at 
idéen om en studenterombuds-
mand er en af de bedste, Aarhus 
Universitet er fremkommet med i 
meget lang tid på det studenter-
politiske område. Derfor skal vi 
endeligt tage mod tilbuddet om en 
studenterombudsmand, mens det 
gælder”. 

Indtil videre er forslaget om en studenterom-
budsmand dog sparket til hjørne på ubestemt 
tid. Derfor må de studerende stadig nøjes 
med de gamle klagemuligheder, som groft 
sagt stopper ved Studienævnet. I lyset af de 
mange artikler i Kanden om karaktersyste-
met, eksamensformer og de studerendes 
vilkår kunne det dog være ønskeværdigt, hvis 
der inden alt for længe blev fundet en løsn-
ing. For en uafhængig studenterombuds-
mand kan ingen vel være imod?

Ingen ombudsmand  på Aarhus Universitet

Nu satser Studen-
terrådet i stedet 
på at få ansat en 
national ombuds-
mand for alle uni-
versiteter, der er 
lønnet direkte af 
Videnskabsminis-
teriet.

Ombudsmanden
Den danske ombudsmand udpeges af Folketinget og har til opgave at behandle borgernes 
klager og tage sager op på eget initiativ angående den offentlige forvaltning.
Ordet ’ombudsman’ er i dag blevet verdensberømt og er et af de få gamle nordiske ord, der 
anvendes i sin originale form på andre sprog
I dag findes der ombudsmænd i en lang række lande, lige fra Sverige, Danmark og Storbritan-
nien til Peru, Filippinerne og Azerbaijan  
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Praktik i  Iran IV

Artikelserie: Praktikophold
Orhan Gökcen

20040613@ps.au.dk 

200 meter  fra  Afghanistan,   Counter  Str ike og MISSION BOLD OG BLYANT

Jeg har været så øst på, som man næsten kan 
komme i Iran – helt ved grænseovergangen til 
Afghanistan, i Dogharoun! Der fik jeg med 
egne øjne, øje på dette Afghanistan, som vi 
hører så meget om. Det var herude i ingen-
mandsland, hvor man nærmest forventede at 
se Lucky Luke komme ridende i horisonten, 
at de tilbagevendende afghanske flygtninge 
blev registeret i i UNHCR’s (FN’s flygtnin-
georgan) ”Repatriation Office”, fik en sund-
hedsundersøgelse, blev undervist om farerne 
ved landminer og endelig fik de $100 pr. 
person som en starthjælp til 
deres nye liv i Afghanistan. 
Umiddelbart efter Talibans fald 
vendte over 800.000 afgha-
nere hjem fra denne 
grænseovergang, men her på 
det seneste har de ikke haft for 
travlt i Dogharoun, da trafik-
ken er blevet reduceret til et 
par få tusinde.

Min tur i det østlige Iran var blevet organiseret       
af UNHCR og var en såkaldt ”Donor Mission”,        
som diplomater fra donorlande med jævne             
mellemrum bliver inviteret til at se flygtnin-
gelejre og andre flygtningerelaterede faci-
liteter i håb om, at diplomaterne forsøger at 
tale flygtningenes sag i deres respektive      
udenrigsministerier. På vores tur var, foruden 
Dogharoun, et besøg i flygtningelejren Tor-

bat-e-Jam også programlagt. Et besøg, der 
skulle vise sig at være en stor personlig 
oplevelse for mig.
 
Hvis det ikke var for hegnet rundt om lejren, 
så lignede lejren i Torbat-e-Jam en almind-
elig fattig landsby midt i ingenting. Jeg har 
qua min baggrund set adskillige lignende i 
det tørre Anatolien. 

Under en rundvisning i lejren kom vi blandt 
andet forbi basaren, hvor der var en ca. 20 

små butikker, der solgte købmands-
varer, sko, tøj og en fire-fem værkst-
eder, hvor der blev produceret simple 
stofstykker med traditionelle møn-
stre. Mest interessant var imidlertid 
en lille butik, hvor der var en kødrand 
af drenge rundt om fire computer-
skærme. Drengene fulgte fire drenge, 
der spillede det, også i Danmark, 
populære computerspil ”Counter-

strike”! Ak, den kære Giddens! Ja, moderni-
sering, i form af moderne computerspil, har 
nået selv et hul som Torbat-e-Jam lejren! 
Men det var betryggende at se, at alle fire 
drenge var på den rigtige side – de udgjorde 
en del af en specialstyrke på jagt efter ter-
rorister - og ikke terrorister efter et oplagt 
bombemål!

Kære læser, dette er sidste gang, jeg får lov til at dele mine oplevelser med dig! Der er 

sket meget siden sidst, men jeg skal være selektiv og droppe diplomatmiddage, recep-

tioner hos ambassadøren og takt og tone ved visitkortsudveksling, men derimod berette 

om mit tur til  det østlige Iran og barnet af turen, MISSION BOLD OG BLYANT.

Ak, den kære Gid-
dens! Ja, moderniser-
ing, i form af moderne 
computerspil, har 
nået selv et hul som 
Torbat-e-Jam lejren!

Klik dig ind på Facebook og søg på “MISSON 

BOLD OG BLYANT“ for at læse mere om, hvor-

dan du hjælper afghanske og iranske flygt-

ningebørn. 
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200 meter  fra  Afghanistan,   Counter  Str ike og MISSION BOLD OG BLYANT

Fattigdommen var også til stede i lejren. Om 
end børnene ikke led af sult, så havde de 
færreste, på trods af temperaturer på 5-8 
grader, ordentlige sko eller tøj. Vi så én enkel 
cykel, mens eller var det også 
småt med legetøj. Ifølge UNHCR 
medarbejdere og min egen vejled-
er på ambassaden, så er situa-
tionen værre i andre flygtningele-
jre, hvor der også er mangel på 
basale skoleredskaber som papir 
og blyant. Derfor har jeg taget 
initiativ til at starte MISSION BOLD 
OG BLYANT, der indtil videre har 
fået kæmpe støtte på Facebook, hvor du kan 
finde os ved at søge på MISSION BOLD OG 
BLYANT.

Fattigdommen var 
også til stede i lejren. 
Om end børnene ikke 
led af sult, så havde 
de færreste, på trods 
af temperaturer på 
5-8 grader, ordentlige 
sko eller tøj.

MISSION BOLD OG BLYANT går i al sin enkel-
hed ud på at afholde en fest/koncert i Århus 
og en fest/koncert i København, hvor over-
skuddet vil gå til at købe legetøj og skolered-

skaber til irakiske og afghanske 
flygtningebørnene i Iran. Du kan 
støtte projektet ved at sætte kryds 
i kalenderen den 30. oktober, hvor 
vi har lånt sTUDENTERHUS åRHUS’ 
lokaler for at gøre en forskel! Meld 
dig til Facebookgruppen og læs 
mere om projektet.
Hvis du vil have mere info om MIS-
SION BOLD OG BLYANT, om at være 

i praktik, bo i Iran eller hvis dine forældre er 
rige, så skriv til mig på 20040613@ps.au.dk

Vi søger en administrator, der skal stå for at skaffe annoncører til bladet, og for 
Kandestøberens regnskab. Arbejdsopgaverne omhandler primært fundraising og salg af 
annoncer. Herudover indebærer jobbet noget bogføring, samt hvad der ellers har med 
foreningens økonomi at gøre. Du vil indgå i et team med redaktørerne om den daglige 
ledelse af bladet.

Stillingen indebærer ca. 10 aflønnede arbejdstimer pr. måned, men der må påregnes 
yderligere frivillige arbejdstimer.

Ansøgeren skal være studerende ved Statskundskab. Der lægges vægt på, at man er 
udadvendt og har gode idéer til at skaffe annoncører, samt at man har erfaring fra 
lignende foreningsarbejde. Dog er kendskab til regnskabsføring og regnskabsprogram-
mer ikke et krav, idet der vil foregå grundig oplæring. Arbejdsopgaverne er ikke mere 
komplicerede, end at alle kan oplæres til at varetage disse. 

Ansøgninger sendes senest torsdag den 15/05 2008 kl. 12 til kanden@ps.au.dk
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sebastian Frandsen 
på 29 90 72 82. 

Kandestøberen søger administrator
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Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

Nikolaj Thomsen Rævdal
 20051302@ps.au.dk 

Artikelserie: Kantinen

Enhver statskundskaber, som har været ig-
ennem økonomieksamen, vil straks kon-
statere, at udbuddet tydeligvis ikke matcher 
efterspørgslen. Der er ikke tale om econo-
mies of scale, og katinen burde derfor udvide 
sin produktion. Men som så ofte før må vi 
blot konstatere, at teori ikke altid passer på 
virkelighed. Dette er konklusionen efter et 
interview med kantinens personale, hvor 
Kandestøberen forsøgte at få svar på de 
mange spørgsmål, som vi i sidste blad lovede 
at finde svar på.

Problemet kan beskrives med et ord: kapac-
itetsproblemer. Disse er fleredi-
mensionelle, så lad os starte med 
at forsøge at forstå, hvorfor der 
ikke åbnes to kasser ved 14-tiden, 
hvor der er lang kø.

Svaret herpå er, at meget af per-
sonalet på dette tidspunkt er ved 
at gøre klar til at lukke ned. Dette 
består i at gøre rent efter dagens 
produktion ude bag ved, rydde op i salgsom-
rådet, bestille varer til næste dag, fylde op til 

næste dag samt at starte på produktionen 
til næste dag. Herudover har noget af 

personalet på dette tidspunkt fået 
fri, da der ikke er budget til, at 

alle har fuldtidsstillinger. 

Ved 14 tiden består rigtig meget af salget  af 
streger på kaffekortet, og der er dermed ikke 
nok fortjeneste til at have kantinens kasse 2 
åben. Faktisk har kantinen 180-200 kunder, 
der udelukkende kommer for at få en streg 
på kaffekortet i løbet af en dag. 
Kantinens leder vurderer heru-
dover, at efterspørgslen efter an-
dre varer end kaffe og slik, ikke 
er stor nok på dette tidspunkt, 
til at det kunne være rentabelt at 
begynde at lave mere mad på dette tid-
spunkt. Et lille eksempel som kan sætte kan-
tinens økonomi i perspektiv, er at der skal 

omsættes for 460 kr. mere, hvis 
arbejdskraften skal øges med en 
time. Med en gennemsnitlig om-
sætning pr. kunde på 15-17 kro-
ner vil det sige, at der kræves 29 
kunder mere for en times ekstra 
arbejdskraft. Og hvis salget kun 
går på kaffe, kræver det 60 
kaffekunder mere.

Men hvorfor så den lange kø ved mid-
dagstid, hvor efterspørgslen 
er stor og alle 10 ansatte er 
på arbejde? 

Her kan der også anføres 
mange grunde:

Lange køer i kantinen

Du kender det helt sikkert – du skulle bare lige have haft en enkel kop kaffe, men må 

opgive, da du ser, at køen starter i forhistorisk. Eller hvad med de dage, hvor du er begy-

ndt at være sulten hen ad eftermidagen, men må erfare at udvalget i kantinen består af 

tre tørre boller og enden af et stykke kage. Frustrationer som disse er hverdag for mange 

studerende i samfundsfaglig kantine. 

Faktisk har kantin-
en 180-200 kunder, 
der udelukkende 
kommer for at få 
en streg på kaffe-
kortet i løbet af en 
dag.
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For det første er 9 personer faktisk ikke nok. 
Problemet er bare, at kantinen kun har plad-
skapacitet til 9 personer. Problemet er altså, 
at kantinen simpelthen er for lille. Der er ikke 
plads til at have flere folk i gang i produk-
tionen, fordi køkkenet er så lille. Ovnene skal 
udnyttes efter et nøje tilrettelagt mønster fra 
morgenstunden, så alt kan være klart til 
tiden. Koge æg, hæve boller, bage 
boller, bage kage osv.

Herudover skal der også være folk 
til at hente varer op fra kælderen. 
Dette bruges der sammenlagt en 
time på om dagen, fordi der ikke 
er plads i køkkenet til at tage den 
tilstrækkelige mængde varer op 
på én gang. 

En ekstra opgave, som også også tager tid 
fra kantinedamerne, er forplejning til 

møder og kurser rundt på fakultetet. 
Dette kan kræve en persons arbejde at 

gøre klar til sådanne arrangementer.

- en økonomisk analyse

Da man flyttede kantinen til sin nuværende 
placering, havde man ikke helt regnet med, 
hvor stort et kundegrundlag, der i virke-
ligheden eksisterer på det samfundsviden-
skabelige fakultet. Kantinen har i hvert fald 
oplevet et kæmpe boom af kunder, hvilket 
har været årsag til kantinens kapacitetsprob-
lemer. I kantinens højsæson ved studiestart i 

september og oktober besøges kan-
tinen hver dag af op mod 2000 
kunder, og i lavsæson af ca. 1700 
kunder. 

Køerne i kantinen ER lange og udval-
get sidst på dagen ER trist – men med 
ovenstående argumenter in mente, vil 
det ud fra en økonomisk synsvinkel 
være forkert at beskylde kantinen for 

at udnytte sin monopolstatus. 
Så næste gang du står som nummer 60 i 
køen med en tør bolle i hånden kl. 14, så 
tænk på, at dine frustrationer måske ikke en-
gang er så store, som kantinepersonalets 
ude i køkkenet.
 

De lange køer i kantinen og det 

sparsomme udvalg sidst på dagen 

skyldes kapacitetsproblemer.

Ud fra en økono-
misk synsvinkel  
vil det være for-
kert at beskylde 
kantinen for at 
udnytte sin mo-
nopolstatus. 
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En ny studieordning bliver til

Tema:  
Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Som det kan læses andetsteds i dette nummer af Kandestøberen (se Studievejlednin-

gens indlæg på side 29), træder en ny studieordning i kraft fra 1. september 2008. Denne 

indeholder en række ikke ubetydelige ændringer for de fleste studerende både på bach-

elor- og kandidatforløbet. Men hvordan er Studienævnet nået til det foreliggende resul-

tat? Kanden har snakket med nogle af de implicerede parter.

Bibeholdt fleksibilitet
Studentersiden er i Studienævnet repræsen-
teret ved to lister, Politologisk Studenterfo-
rum og Frit Forum. Anna Bager, der er 
repræsentant for førstnævnte liste og næst-
formand for Studienævnet fortæller, at det 
for hende var et princip om at sikre samme 
fleksibilitet i den nye som i den gamle stud-
ieordning. ”Med kravet om minimum ét kan-
didatseminar afsluttet med en hjemmeop-
gave pr. semester på IFSK, blev 
valgmulighederne for de studerende ind-
skrænket. Derfor kæmpede vi i Politologisk 
Studenterforum for, at valgfriheden øgedes 
på andre områder. Muligheden for at få 30 
point for et praktikophold, synes vi, mod-
virker det omtalte fleksibilitetstab,” udtaler 
Anna Bager og fortsætter: ”Ligeledes var det 
vigtigste for os i forhold til omstrukturerin-
gen af 5. semester ikke at beholde Ø-faget, 
men at sikre et element af selvstændighed og 
valgfrihed, hvilket den nye eksamen i Offen-
tlig Politik er garant for”.

Ø-fagets forsvarere
”Vi ville gerne have sikret Ø-fagets forsatte 
eksistens,” fortæller Rasmus Dyrvig Henriks-
en, der sidder i Studienævnet for Frit Forum. 
”Vi forestillede os en model, hvor arbejd-
spresset i Ø-faget kunne svare mere overens 
med de 5 ECTS-point, som faget gav. Imi-
dlertid omhandlede instituttets udspil, at ek-
samen i Offentlig Politik skulle udvides, 
hvorfor Ø-fagets overlevelse syntes svær at 
sikre. Vores model med hjemmeopgave i Of-
fentlig Politik og enten kun mundtlig eller 
skriftlig eksamen i Ø-faget, var umiddelbart 
ikke forenelig med instituttets model.”

Økonomiske incitamenter
De to studenterpolitikere er til trods for de 
mindre uenigheder dog enige om det bagv-
edliggende rationale for opprioriteringen af 

hjemmeopgaver på kandidatdelen og foran-
dringen af Offentlig Politik-eksamen til en 
selvvalgt problemstilling. ”Grundlæggende er 
det et forsøg på at stille de studerende bedre, 
når de skal skrive henholdsvis bachelorop-
gave og speciale. Desuden er de økonomiske 
regler blevet skærpede, således at instituttet 
kun får en økonomisk gevinst for de studer-
ende, der gennemfører studiet på max. seks 
år, men hvoraf kun de to af årene bruges på 
kandidatdelen,” fortæller Anna.  Rasmus sup-
plerer det nævnte incitament: ”Man skal også 
huske på at Instituttet i hvert fald ikke stilles 
dårligere rent økonomisk med den nye ordn-
ing. Eksamensantallet på 5. semester falder 
til to, hvilket efter min regnestok betyder en 
besparelse for instituttet. Den eksterne cen-
sur fra Ø-faget overføres til Offentlig Politik, 
hvorfor ekstern censur i denne sammenhæng 
ikke kan ses som en reel merudgift for insti-
tuttet.” Således foregår der om end i det 
skjulte en del (studenter)politiske kampe i 
Studienævnet, som i høj grad har betydning 
for gamle som nye studerendes hverdag.

Rasmus Dyrvig Henriksen og Anna Bag-

er.
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E-specialer på biblioteket
I 2008 starter vi på i biblioteksdatabasen at linke til en fuldtekst version af specialerne, hvilket 
betyder, at vi ikke længere har en trykt udgave af specialet til udlån. Alle specialer vil for frem-
tiden kun blive opbevaret elektronisk.

Det har længe været et ønske fra de studerende at få adgang til en elektronisk udgave af spe-
cialer, og da det samtidig giver en positiv ”sidegevinst” i form af mindre arkivplads samt mindre 
administration for biblioteket, er der nu igangsat følgende håndtering af specialer:

Ved aflevering af speciale, skal den studerende aflevere 2 trykte eksemplarer samt en pdf-fil på 
en CD. Samtidig skal den/de specialestuderende skrive under på, at de giver tilladelse til online 
adgang via bibliotekets database. Hvis specialet indeholder oplysninger, som ikke må blive of-
fentliggjort, vil der IKKE blive lavet et link i bibliotekets database. 

Det vil kun være muligt at se eller printe specialet ud fra biblioteksdatabasen på Statskundskab. 
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Kalender Maj - august 2008

Onsdag d. 14. maj

Frederik og 

Mary har 

bryllupsdag

Fire år er der gået siden 
Fredes tårer strømmede, og 
det berettiger de to elskende 
til titlen som blomsterbrude-
par.

Tirsdag d. 20. maj kl. 21.00

WHY?

Forsøgene 
på at 
beskrive 
amerikanske Yoni Wolfs trio 
WHY? har været mange - er 
det Indie, hiphop, folk, lo-fi 
slackerrock, indietronica...? 
Bedøm selv på Voxhall til den 
nette sum af 145 kr.

Weekenden d. 24.-25. maj

Vikinge-

marked

I forbindelse 
med 
genåbningen 
af den ny 
restaurerede vikingeudstilling, 
i museet under Nordea 
bygningen, afvikles der et 
større Vikingemarked i Århus 
midtby. 

Fredag d. 16. maj kl. 21.30

SHUNGU + 

KALI-MA + 

DENALI 

SOUND

Verdens-
musik/
reggae på 
Gyngen.

Pris: 50 kr.

Fredag d. 23./lørdag d. 24. maj

MiskMask-

festival

MiskMask 
afholder festival den 23 & 24. 
maj. To aftener og en nat med 
elektroniske liveact’s & dj’s fra 
ind- og udland. Tjek pro-
grammet nærmere på www.
train.dk.

Mandag d. 26. maj

Hurra for Frederik!

Kronprins Frederik 
fylder rundt. Fyrre, 
frisk og frejdig! Så 
mon ikke vejret bliver solrigt 
og skønt denne dag… Han har 
da vist opført sig meget pænt.

Mandag d. 19. maj kl. 20.00

Voxnorth 

kor

De 18 
talentfulde sangere fra 
Voxnorth Kor, Ålborg, er 
allerede kendt for deres fede 
grooves og improvisatoriske 
evner. Glæd jer til de besøger 
pAKHUSET. Prisen er 40 kr. for 
medlemmer og 60 kr. for 
ikke-medlemmer.

Lørdag d. 24. maj

Isam B

Isam B kendt 
fra popgrup-
pen Outland-
ish spiller på 
Voxhall og 
prisen er 145 
kr.

Mandag d. 26. maj

Metodebar

En suveræn 
mulighed for 
at få udvalgt 
variable, 
snakket indekskonstruktion 
mv. over en øl eller to, inden 
det for alvor går løs i to uger. 
De, der ikke skal til metode-
eksamen kan jo altid kigge ind 
og eventuelt tilbyde faglig 
kompetence på denne dag.
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Onsdag d. 4. juni

Open by 

night

Oplev hele 
verden i Århus, hvor gader og 
torve vil summe af udenlandsk 
stemning med musik, dans og 
underholdning. Hele byen 
bliver pyntet op efter et tema 
og alle butikker holder denne 
dag åbent til midnat.

Søndag d. 15. juni

X Factor!

Et udvalg 
af de 
populære 
stjerner fra DR’s talentpro-
gram X Factor optræder i NRGi 
Arena. Her kan du høre mere 
fra dette års X Factor-vinder 
Martin samt Laura, Lisa, 
Frederik, Basim og RaiDen.

Onsdag d. 14. maj

Middelalder

Aarhus 
Middelalder-
forening 
byder alle 
hjerteligt 
velkommen til et nyt middela-
ldermarked i Århus. I 2007 
afholdte Aarhus Middelalder-
marked en festival med 8000 
deltagere og i år gentages 
successen på Tangkrogen.

D. 5.-7. juni

SPOT 

Festival

SPOT 
Festival er 
for enhver med interesse i 
nutidens musikalske trends og 
morgendagens navne. 
Festivalen har igennem årene 
været med til at lancere navne 
som Saybia, The Raveonettes, 
Mew, Carpark North og 
Kashmir.

D. 10.-19. juli

Sejlads

500 
ungdoms-
sejlere fra 60 
nationer 
sejler om verdensmesterska-
bet 2008. Selve sejladserne 
bliver sejlet ude på Århus 
Bugten, og de mange både 
kommer til at ligge på Århus 
Sejlklubs arealer i Århus 
Lystbådehavn. 

Torsdag d. 19. juli

Grøn 

koncert

Muskels-
vindfonden 
og Tuborg præsenterer Grøn 
Koncert, som igen i år byder 
på masser af danske bands og 
musik i det fri. I år er 
gendannede Aqua med på 
plakaten.

D. 12.-14. juni

AICC

AICC står for 
Aarhus 
International 
Choreography 
Competition 
og vil indbyde 
europæiske 
koreografer til at dyste om 
store pengepræmier og retten 
til en co-produktion på 
Archauz.

D. 12.-19. juli

Jazz Festival

For 20. gang 
byder Aarhus 
International 
Jazz Festival 
på et varieret 
udbud af små og store 
jazzbands og orkester-grup-
per inden for alle jazzens 
genrer. Der bliver afholdt 
knapt 200 koncerter fordelt 
ud over de byens spillesteder, 
caféer, torve etc.

D. 29. august – 7. september 

Århus 

Festuge: 

Åben by

Atter startes 
det kommende 
semester op med et brag! 
Festugen i hele Århus har i år 
temaet ”Åben by” med 
arrangementer og koncerter 
mange steder i byen.



I KONSULENTVERDENEN?         

…Så er en praktikstilling hos NIRAS Konsulenterne måske noget for dig

Hvert semester ansætter NIRAS Konsulenterne 1-2 praktikanter. Praktikanter er 
en vigtig del af vores virksomhed og er for dig en mulighed for at arbejde med 
spændende og alsidige opgaver i et fagligt inspirerende miljø.

Du bliver en del af ”holdet” på Åboulevarden 80 og kommer til at stifte bekendt-
skab med alle dele af konsulentarbejdet. Det drejer sig om:

Deltagelse i både proces- og analyseopgaver. 
Deltagelse i researcharbejde, herunder dataindsamling og dataanalyse.
Deltagelse i tilbudsskrivning, herunder udvikling af undersøgelsesdesign, 
samt i et markedsføringsforløb.
Kundekontakt, herunder deltagelse i kundebesøg.
Deltagelse i interne arrangementer, herunder kontormøder og afdelings-  
møder, samt sociale arrangementer.

HVAD FORVENTER VI?
Vi forventer, at du har de fleste af nedenstående kompetencer og erfaringer: 

At du er fagligt kompetent og har et højt ambitionsniveau
At du er god til at formidle komplicerede problemstillinger både mundtligt og skriftligt
Er god til at tænke analytisk og har gode metodiske kompetencer (kvantita-
tive analysekompetencer er en fordel, men ikke afgørende)
At du er fleksibel med hensyn til arbejdstid og kan overholde deadlines
At du er udadvendt, nysgerrig og har nemt ved at samarbejde

PRAKTIKPERIODER OG ANSØGNINGSFRISTER
Vores praktikperioder har en varighed på fem måneder. Praktikperioden til efter-
året begynder d. 1. september. Ansøgningsfristen er fredag den 9. maj 2008. 
Praktikperioden i foråret 2009 begynder d. 1. februar – her er ansøgningsfri-
sten mandag d. 3. november 2008. Praktiksamtaler afholdes umiddelbart efter 
ansøgningsfristen. 

Vi betaler 3.000 kr. om måneden i løn til vores praktikanter.

Ansøgningen sendes til Mette Okkels på meo@niraskon.dk. Du er 
også velkommen til at ringe til Mette Okkels for at høre nærmere om stil-
lingen på telefon 87 32 32 17.

Læs mere om NIRAS Konsulenterne på www.niraskon.dk.
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