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Farvel og tak i røg og damp  
 
Af Sara Ølholm og Helle Bendixen 
Så er tiden kommet til at det gode skib Kanden får ny besætning på broen, hvor kursen sæt-
tes og de store linjer bliver lagt. De nye redaktører er efter mange og seje afstemninger ud på 
de små og mørke timer fundet, og vi har med hvid røg op af instituttets loftluger bekendt-
gjort denne herlige og skelsættende begivenhed for verdenspressen. Hvad dette redaktions-
skift helt konkret vil komme til at betyde for Kanden og dens besætning, vides endnu ikke, 
men vi kan love, at undertegnede vil stå klar med redningskrans og beskøjter, i tilfælde af 
overhængende fare for mænd over bord. 
 
Før vi melder af vil vi gerne benytte denne sidste uredigerede mulighed til at rose vores stu-
denterredaktion helt uhæmmet, da den har båret over med den ringe kagestandard og eks-
trem sort og stærk kaffe og troligt mødt op til både redaktionsmøder og sociale arrangemen-
ter, der ofte har betydet sammenskudsgilde, pizza og øl. Når det alligevel er blevet for meget 
med chokoladekiks og småkager fra Alta, har redaktionen udvist både snarrådighed og fribå-
renhed, som en anden kæk spejder, til selv at højne kagestandarden til legendarisk othello-
lagkage. 
 
Men nu skal vi ikke henlulle i fortællinger om vores redaktionelle kage og kaffeindtag, men 
derimod himle videre om, hvordan de fantastiske studenterredaktionsmedlemmer har delta-
get i både livlige diskussioner om othellolagkagens ingredienser og EU’s demokrati, engage-
ret mødt op til redaktionsmøderne med gode ideer, som for det meste også er blevet ført ud i 
livet og været så godt som skrevet! 
 
Det har været en sand fornøjelse at være til søs med Kanden, og vi har nydt sejlturen. Vi 
overlader nu trygt roret til to unge herrer, som til næste semester vil udstikke en ny kurs. Vi 
kan hermed kun opfordre til, at man stikker hovedet forbi Kandens kontor, hvis man har en 
historie på hjertet eller trang til en kop (stærk) kaffe, og støtter op om de nye redaktører. 
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Af Lars Duvander Højholt 
 
Med destination Polen, der ikke ligefrem 
pirrer ganen med fordomme om roer, 
slum og dårligt vejr, hvorfor så overhove-
det melde sig til studietur til denne øst-
europæiske mark? Billige øl… afbræk i 
en hverdag der byder på bøger og 
regn…? Nu små tre uger senere ligger 
disse betænkeligheder langt tilbage efter 
en succesfuld tur, der endte med at blive 
en brilliant cocktail af socialt og fagligt 
udbytte.  
 
Før Ryanair og Easyjet var bussen, for min 
familie og jeg, det centrale transportmiddel i 
bestræbelserne på at opnå lidt ferie i sydens 
sol med badevinger og barbeques. Enhver, 
der har oplevet og overlevet 21 timer i en 
trang bus, vil nikke genkendende til, at det 
er en lang og pinsom tortur, før man når det 
forgyldte mål.  
 

60 års kamp mod overmagten 
Turen tog sin begyndelse i Auswitch, der 
burde ryste selv den værste kyniker. Den 
guidede tur gennem gaskamre og usle ba-
rakker gav en god fornemmelse for, at vi 
skal være lykkelige for, at vi i år har kunnet 
fejre 60-årsdagen for afslutningen på 2. ver-
denskrig, der ikke mindst for Polen blev 
afslutningen på en grusom periode med de-
portationer og udslettelse. En periode, der 
dog blev fulgt af en periode af kommuni-
stisk fangenskab, og som landet lige siden 
murens fald har kæmpet for at kaste skyg-
gerne bort fra.  
 
Polen i EU 
De sidste mange år har været en kamp for at 
komme med i det europæiske fællesskab og 
med opnåelse af medlemskab i 2004 lykke-
des det endeligt, og dette udgjorde samtidigt 
det faglige udgangspunkt for vores studie-
tur. Den forestående forfatningsafstemning 
vil i tilfælde af et ja give Polen langt flere 

stemmer i EU end tidligere, men ikke 
desto mindre var der en gennemgående 
skepsis blandt de forskere, vi mødtes 
med. Der er ingen tvivl om, at EU er 
kulminationen på mange års stræben 
for at opfylde betingelserne for indlem-
melse i truppen, og fordelene ved at 
være en del af fællesskabet er udtalte. 
Baggrunden for denne mistillid til for-
fatningen blev essensen i det faglige 
udbytte, og det markerede en klar for-
skel i synet på EU mellem Danmark og 

Studietur til Polen: For 100 kroners 
overdådig nydelse på en aften 
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Polen. For sidstnævnte er et nej til forfatnin-
gen nemlig ikke udtryk for et nej til EU, 
som ofte er det sort-hvide billede, der teg-
nes af danske politikere og medier. Gennem 
de foredrag og debatter, vi deltog i, blev det 
gjort os klart, at polakkerne ønsker en mere 
omfattende forfatning, og nej’et skal ses 
som et startskud til nye forhandlinger, og 
det vil være spændende at se, om de danske 
EU-tilhængere tør melde ud på samme må-
de herhjemme. 
Det anses dog 
for værende 
sandsynligt, at 
Polen vil stem-
me ja til forfat-
ningen, som 
den fremstår 
nu. Dette stod 
klart for os ef-
ter en dagstur i 
hoveds t a den 
Warszawa, der 
bød på rund-
visning i parla-
mentet og by-
vandring med 

to danske praktikanter ved den danske 
ambassade som guider. Den ivrige pol-
ske kontaktperson i parlamentet, der 
stod lidt uforstående overfor, hvorfor 
en rundtur i det polske parlament over-
hovedet var interessant for os, fortalte 
os kort om den politiske opdeling i Po-
len, og hun bekræftede, hvad vi tidlige-
re på dagen også havde hørt ved et fo-
redrag i Robert Schumann Foundations 
lokaler; at Polen stemmer ja til forfat-
ningen.  

 
Ferie på polsk 
Turen gennem Polen mod Krakow og War-
szawa stod rigtigt nok mål med enhver for-
dom om et fattigt beton-land, der i den grad 
trænger til en kraftig renovering, som EU 
kan bidrage med, men som man nok også 
havde ventet, var billedet et andet, da vi 
først nåede de to storbyer. Godt nok var det 
ikke et ubetinget imponerende syn at se vo-
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res 

hotel, men det havde dog alt, hvad man 
kunne forlange; et par senge, en receptionist 
i bur og 20 meter fra den nærmeste bar. Der 
bør ikke være nogen tvivl om, hvor dejlig 
en kold fadøl egentligt er efter knap en dag i 
bus. Med tanken tilfredsstillet gik vi første 
dag mod centrum, der heldigvis ikke lå 
langt væk, og de faldefærdige slumkvarterer 
i yderkanten af byen forstummede i en fan-
fare af prangende bygninger, internationale 
restauranter og den store åbne plads ved 
domkirken i centrum. Med øl og mad i høj 
klasse til lave priser var pladsen et selvskre-

vet holdepunkt for 30 danskere på studietur, 
og mindet om den lange tur forduftede hur-
tigt. Til forsvar for bustursmareridtet skal 
være, at det unægtelig ryster en blandet flok 
bedre sammen, og skete det ikke på nedtu-
ren, blev i hvert fald de mange kilometer 
hjem fra Warszawa udslagsgivende for re-
sten af turen. Limbo i midtergangen og gen-
tagne opfyldninger af enhver slags på turen 
tilbage til Krakow lettede stemningen efter-
trykkeligt og efterlod en flok glade stude-
rende med succesfuld studietur, der i alle 
spillets facetter blev en succes. De efterføl-
gende aftener og hjemturen til Danmark for-

løb ganske fantastisk med byture af kulturel 
og alkoholisk karakter gennem borge og 
barer, og afsluttes med en varm anbefaling 
til billig polsk festferie med fagligt udbytte. 
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Af Jakob Nørgaard-Petersen 
og Kasper Bjørn 
 

Henrik Lund var atter på pletten med en 
scoring, men for tredje gang i lige så 
mange kampe blev en føring sat over styr 
i anden halvleg. To nederlag og en uaf-
gjort er status efter en svær sæsonstart 
for holdet fra statskundskab. Kanden har 
været til bold. 
 
”For fanden gutter – det er 90% fight og 
10% talent det handler om det her. Nu må vi 
sgu kæmpe!”. Bølgerne går højt i IFSK-
lejren i pausen. Christiansbjerg IF har ind-
hentet en 1-0 føring, og nervøsiteten blandt 
de ikke længere helt friske IFSK-spillere er 
til at spore. Det er nemlig ikke første gang 
holdet efter dominerende spil i første halv-
leg har sat en føring over styr. Også i sæso-
nens to første kampe mod KFUM 1 og 
KFUM 2 har man været foran og er blevet 
indhentet.  
”Altså vi må jo erkende, at vores kondi ikke 
ligger i den høje ende af serie 6 skalaen, 
men det er ikke kun dét. Det er som om hele 
holdet mister gejsten i anden halvleg,” udta-
ler målscorer Henrik Lund.  
 
Kampen er slut, og der står 1-4 på lystavlen. 
Efter ti minutter og en øl på det knoldede 
græstæppe på hjemmebanen ved Vorre-
vangsskolen vender den trykkede stemning 
lige så stille. Sportsdirektør Søren Munke-
dal fortæller, at truppen er bredere en no-
gensinde før, og at der aldrig er problemer 

med at skaffe 14 mand til kamp. Også til 
træningen tirsdag aften er der godt gang i 
den. Så humøret i truppen er højt.  
 
I nærmeste fremtid iværksættes et målrettet 
arbejde for at ruste holdet til at sejre. Da 
B.S. Christiansen desværre er optaget, har 
holdets trænerteam besluttet på egen hånd at 
udvikle spillerne til en flok hårdkogte, kyni-
ske dræbermaskiner. Første del i planen er 
åbenbart at holde en holdfest i Anders’ kæl-
der med bordfodbold, sportsquiz og masser 
af øl(!?). Allerede inden Kanden udkom-
mer, forventer man dog at have taget den 
første sejr mod Ravnsbjerg. Og med bred 
enighed om dén beslutning tudser spillerne 
med diverse vabler, ømme muskler og be-
gyndende krampe mod omklædningsrum-
met. Det gør altid lidt mere ondt, når man 
har tabt. 
IFSK spiller fredag den 13. maj kl. 17.30 og 
mandag den 16. maj kl.13.30 begge dage på 
Vorrevangsskolen. Fuldt kampprogram kan 
findes på jbu.dk.  
Eventuelle nye spillere er altid velkomne; 
kontakt Søren på 990639@ps.au.dk 
 
(IFSK’s Piet Juul Birch skuffet efter en hård 
fight mod Christiansbjerg, som ikke resulte-
rede i point.) 

IFSK glemte at snøre sækken – igen 
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Af Lone Ring Madsen 
En sen eftermiddagstime finder Kandens 
udsendte Vibeke hængende i døren hos 
en af sine kollegaer på gangen på 2. sal i 
bygning 350. Samtalen bryder dog straks 
op, for hun har jo en aftale med Institut 
for Statkundskabs fantastiske institut-
blad. Det blev til en snak om at sidde for 
længe i kantinen, spillereglerne i konsu-
lentbranchen og om altid at være hende, 
der kommer med den grimmest indpak-
kede gave til pakkespillet til jul. 
 
Vibeke er med egne ord fra en traditionel 
nordjysk landsby med 2-3000 indbyggere, 
hvilket betød at hun skulle med rutebilen 25 
kilometer mod nordvest for at komme på 
gymnasiet i Aalborg. Efter tre år i Aalborg 
og en samfunds-sproglig studenterhue på 
hovedet gik rutebilen østpå til Århus. Såvel 
den lille nordjyske landsby som Aalborg var 
blevet for lille for Vibeke, der ville prøve 
noget nyt. 
 
Hvorfor statskundskab? 
Vibeke var endnu ikke mæt af at lære mere, 
så da sommeren og studenterfesterne gik på 
hæld flyttede hun på kollegium i Århus og 
var klar til at starte på Institut for Statskund-
skab. Flere af hendes brødre var flyttet til 
byen tidligere, så det lokkede også. Valget 
stod mellem Jura og Statskundskab. Her var 
den mere kritiske, diskuterende tilgang til 
samfundet en af de vægtigste faktorer for at 
vælge Statskundskab, og så tilføjer Vibeke i 

samme åndedrag at Jura er der groft sagt 
ikke meget videnskab i og så gad hun fak-
tisk heller ikke læse det samme som sin æl-
dre bror. 
 
Velbegyndt som studerende på statskund-
skab havnede hun på et godt hold og i en 
god læsegruppe, hvor de en overgang op-
krævede, hvis man ikke troppede op på uni-
versitet om morgenen. De gode studiekam-
merater og det sociale miljø var vigtigt for 
hende, især i de perioder hvor studiet ikke 
var særlig fedt. Vibeke siger selv, at hun var 
en af dem, der var her rigtig meget. Det får 
Kandens udsendte til at spørge, hvorvidt 
hun så var en af de rigtig flittige. For alle 
os, der befinder os lige lovlig meget i kanti-
nen er svaret betryggende: ”Jeg har da også 
haft dage, hvor jeg har siddet mere i kanti-
nen, end jeg har læst.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udenfor de gule mure... 
Noget tyder dog på, at Vibeke alligevel er 
én, der får noget fra hånden, da hun i en pe-
riode faktisk formåede at arbejde tre steder 
mere eller mindre på samme tid. Da hun var 
færdig som kandidat i 1996, fik hun job hos  

Bag om underviseren:  
Vibeke Lehmann Nielsen 

Du kan godt låse dig 
ind på dit kontor kl. 8-9 

stykker om morgenen og så 
gå igen om aftenen uden 
nogen har lagt mærke til, om 
du har været der. 

” 

” 
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PLS Consult. De første fire måneder var 
hun dog udlånt til Søren Winter som forsk-
ningsassistent og i en periode, også under 
ansættelsen hos PLS, var hun udlånt til for-
skerakademiet.  
Vibeke nåede at arbejde ca. to år i konsu-
lentbranchen (inklusiv diverse udlånsperio-
der), før hun vendte tilbage til Institut for 
Statskundskab som ph.d.’er. Arbejdet som 
konsulent var i sidste ende fagligt utilfreds-
stillende. Hun kunne ikke rigtig forlige sig 
med, at man ville have det hele, men ikke 
ville betale noget for det. Hun havde heller 
ikke lyst til at bruge sin tid på at sende sig-
naler til chefen om, at man var dygtig og 
effektiv. Men som hun siger, er det ’gamet’ 
i konsulentbranchen, men det blev dog til 
sidst for stor en irritationsfaktor. 
 
...og tilbage igen 
Derfor vendte hun tilbage til universitet, 
hvor hun bestemmer over sin egen tid. For 
Vibeke er tiden på instituttet dog mere end 
den bundne undervisning og den fagligt til-
fredsstillende forskning. Det sociale miljø 
er lige så vigtigt nu, som dengang hun læ-

ste. Hun har blandt andet en frokostklub 
med nogle af de andre ansatte, men også 
instituttet er begyndt at tage flere og flere 
initiativer i social retning i den tid, Vibeke 
har været ansat. Hun understreger dog også,  
 
 
 
 
 
 
 
at det sociale er op til en selv: ”Du kan godt 
låse dig ind på dit kontor kl. 8-9 stykker om 
morgenen og så gå igen om aftenen uden 
nogen har lagt mærke til om du har været 
der.” 
 
Hvorfor så få kvindelige forskere? 
Til sidst når jeg lige at høre Vibekes tanker 
om hvorfor der er så forholdsvis få kvindeli-
ge ansatte ved universitet (en tendens der 
dog ikke er så udbredt ved vores institut). 
En blandt flere hypoteser er, at kvinder, 
pga. vores kultur, norm, samfundskonstruk-
tion (find selv på flere), gerne vil nå at vare-
tage flere roller på døgnets 24 timer end 
mænd vil. De vil gerne være gode mødre, 
gode værtinder, når der kommer gæster, go-
de døtre og så videre. På trods af den travle 
forskertilværelse har Vibeke dog for det 
meste tid til at udfylde alle de roller hun 
gerne vil, bortset fra lige at have tid til at 
pakke gaven til pakkespillet til jul pænt ind. 

Jeg har da også haft 
dage hvor jeg har siddet 
mere i kantinen end jeg 
har læst. 

” 

” 
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Af Jette Kristine Olsen 
 
For godt to år siden, da jeg var en lykke-
lig humaniststuderende, fik jeg den – så 
det ud til på det tidspunkt – fremragende 
idé, at tage sidefag i samfundsfag på In-
stitut for Statskundskab – instituttet hvor 
man ifølge rusfolderen kunne spise kirse-
bær med de store, mens de stadig er små. 
 
Da tiden så kom til september, mødte jeg op 
med en indstilling om, at man ikke kunne 
lære mig mere om at være universitetsstude-
rende – jeg havde trods alt læst Nordisk i 2 
år. Men jeg tror ikke engang vi kom til tirs-
dag i rus-ugen, før alvoren gik op for mig; 
At være studerende på Institut for stats-
kundskab kan på ingen måde sammenlignes 
med at være studerende på Institut for Nor-
disk Sprog og Litteratur. 
 
Det første chok var, at jeg skulle vinke far-
vel en arbejdsuge på 20 timer, tid til fro-
kostaftaler langs åen, og vækkeuret der kun 
blev brugt i ganske særlige nødstilfælde. Til 
gengæld kunne jeg sige goddag til uendeligt 
lange læsegruppemøder i metode, sene ti-
mer over bøgerne, og et usædvanligt pres 
for at nå det hele. For det var det mest over-
raskende: alle på holdet tog det som en selv-
følge, at det der stod på pensumlisten – det 
læste man. 
Nød lærer nøgen kvinde at spinde – Stats-
kundskab, og specielt økonomieksamen, 
lærer humanist at drikke kaffe. 

Her tæt på målstregen er det tid til at gøre 
status. Jeg har været glad for min tid på 
Statskundskab, ingen tvivl om det – der er 
trods alt mere relevans i sikkerhedspolitik 
og ekspansiv finanspolitik end i 
”Jammersminde” og ”Lykkeper.” 
 
Det negative ved IFSK er først og fremmest 
følelsen af at være et nummer – 108512 er 
min IFSK-identitet. Siden vejledning til pol. 
intro. eksamen, hvor jeg ung og bævrende 
sad overfor Jørgen Elklit, har jeg ikke haft 
en eneste samtale med en færdiguddannet 
på instituttet. Bevares, vi har haft rigtig dyg-
tige instruktorer, men de er nu engang 
”kun” ældre studerende. Og man føler sig i 
høj grad som et får i flokken, når man myl-
drer ud og ind af anatomisk. 
Og helt ærligt, så sjovt er det altså ikke at 
være et får! 
 
En anden tydelig forskel mellem de to studi-
er er holdningen til fremtiden som færdig-
uddannet. Som humanist er der tit lidt en 
tendens til at lukke virkeligheden lidt ude. 
Hvis man nu tager sidefag i kunsthistorie, 
og har et fritidsjob i Føtex, så skal det nok 
gå alt sammen. På IFSK er man til gengæld 
uhyggeligt bevidst om sit CV allerede fra 
første semester, man lærer hurtigt, at man 
skal ”netværke” for at blive til noget her i 
livet, og jagten går tidligt ind på det perfek-
te studiejob. 
     Jeg ved ikke helt, hvilken model der til-
taler mig mest, måske jeg bare skal satse på, 

En humanists bekendelser 

-blomsterbarn i magtens rugekasse 
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at en af mine læsegruppemakkere engang 
bliver departementschef og ansætter mig, så 
jeg ikke skal henslæbe mit liv som gymna-
sielærer i Fjerritslev. Så kære læsegruppe, 

jeg smider min fremtid i jeres hænder, 
håndklædet i ringen, og smutter tilbage til 
mit elfenbenstårn. 
 

Af Jacob Nørgaard-Petersen 
 
Vores kantine er gået nye veje og har, 
som var det en bland selv slikbutik, ind-
ført pris pr. vægt på salaten. Dette har 
medført eksplosive prisstigninger på de 
sunde sager og har skabt en skævvrid-
ning, som bevirker, at det er blevet dyrt 
at være sund statskundskabsstuderende. 
 
Hvor man førhen kunne købe en skål salat 
for 16 kr. og en tallerken for 25 kr., er pri-
serne på blandet salat nu afhængig af væg-
ten. Kandens undersøgelser har vist, at pri-
sen for en tallerken salat med de nye priser 
overstiger 50 kr., og der er dermed tale om 
en prisstigning på over 100 %, hvilket også 
har givet sig udslag i, at den tidligere så po-
pulære salatø nu ofte ses gabende tom. 
 
Omvendte grønne afgifter 
Det kunne se ud som om kantinen har mis-
forstået begrebet ”grønne afgifter”. For 
samtidig med prisstigninger er det nu kun 
muligt at købe salaten i PVC engangsbægre 
– bestemt ikke en forbedring for miljøet. 
Derudover bevirker bægerets vægt på 14 
gram, at der nu er et startgebyr på 84 øre 
allerede før man har fyldt salat i bægret. En 
yderligere ekstraudgift, som skal betales af 
de studerende, som ønsker at holde den 
slanke linie. 

Millimeterdiktatur i salatbaren 
Efter at have forhørt sig hos et medlem af 
kantinebestyrelsen har det vist sig, at bag-
grunden for at indføre pris pr. vægt på sala-
ten er at skabe mere retfærdighed. Kantinen 
har vurderet, at det tidligere system bevirke-
de, at folk ikke fyldte det samme i skålene 
og derfor ikke fik det samme for pengene. 
Den forklaring virker lidt besynderlig for 
Kandens madskribent. Hvorfor er det ek-
sempelvis kun de salatglade kunder, som 
skal lide under dette millimeterdemokrati, 
og er det egentlig ikke op til en selv, hvor 
meget man vil fylde i skålen.  
 
Betydningen for de studerendes sundhed 
og instituttets fremtid 
En komparativ undersøgelse har vist, at sa-
laten efter indførelsen af det nye prissystem 
er blandt de dyreste produkter pr vægt i 
kantinen – kun overgået af sandwich med 
roastbeef. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Det grønne milimeterdemokrati i kantinen 
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Det bedste køb i kantinen - prisen er ud-

regnet pr. 100 gram 
 

Sandwich  
( beregnet udfra en lille sandwich med 
roastbeef )     7,95 kr. 
Blandet salat    6,84 kr. 
Pølsehorn  
(beregnet udfra et gns. horn)  6,80 kr. 
Dagens ret  
(Beregnet med 125 g. kylling og 300 gram 
ris)      6,59 kr. 
Kage (hjemmebagt kage)  6,50 kr. 

Det illustrerer tydeligt den gruvækkende 
bivirkning af de stigende salatpriser. For de 
fattige sultne studerende er det billigere at 
spise sig mæt i hjemmebagt kage. Dette kan 
få vidtrækkende konsekvenser for studie-
miljøet og de studerendes læsevaner. I vær-
ste fald kan det medføre dovne trætte ele-
ver, hvilket på længere sigt kan koste IFSK 
deres position blandt de bedste institutter i 
Europa. Kantinen må lære at lytte til de stu-
derendes ønsker ellers må det snart være en 
opgave for Ernæringsrådet at gribe ind i dis-
se grønne monopollignende tilstande, hvor 
P har oversteget MR med uhørt kraft. 
Det næste kan jo blive, at kaffen også frem-
over skal vejes. 

Af Jacob Nørgaard-Petersen 
 
Efter ansættelsen af dette års russekretæ-
rer, besluttede Kanden sig for at finde ud 
af, hvem de nye russekretærer er, og hvil-
ke ambitioner de har i forhold til årets 
rusarrangement, som løber af stablen 
den 29. august - 4. september. 
 
Der er igen i år ansat to fyre, Sem Birkler 
og Christian Budde. De er begge velkendte 
ansigter i rus-øjemed, idet de begge har væ-
ret tutorer de sidste to år. 
”Det er selvfølgelig en fordel, at vi har væ-
ret tutorer før, så vi har været klar over, 
hvad vi er gået ind til” udtaler russekretæ-
rerne samstemmigt. ”Og de ting, vi har væ-
ret i tvivl om, har vi fået svar på fra forrige 
års russekretærer, som har sat os godt ind i 

det forestående arbejde, således at vi føler 
os godt rustet og er sikre på, at arrangemen-
tet nok skal blive en succes”. 
 
Faglig og social balance 
Som tidligere vil dette års rusarrangement 
være præget af både sociale og faglige akti-
viteter, men Budde understreger, at det er en 
hårfin balance, som skal findes. ”Vi vil i 
løbet af rusugen forsøge at inddrage alle 
typer af nye studerende, så der ikke er no-
gen, der føler sig udenfor. Alle nye stude-
rende skal kunne huske tilbage på deres ru-
suge som en helt fantastisk oplevelse”. Sem 
tilføjer, at dette blandt andet gøres ved at 
give holdene mere individuel tid, så der 
først og fremmest bliver skabt en base for 
de studerende. Netop holddynamikken er en 
vigtig del af projektet for de nye russekretæ-

De nye Russekretærer 
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rer, som allerede på nuværende tidspunkt 
har fundet de 70 tutorer, som skal udgøre 
dette års tutorteam. 
 
Arbejdet er begyndt 
 ”Der har været en overvældende 
interesse for deltagelse, så mange 
blevet skuffet over, at der desværre 
ikke blev plads til dem i år”, udta-
ler Sem. Ifølge de nye russekretæ-
rer var der hele 45 ansøgere for 
meget til de 70 tutorstillinger. De 
tutorer, der kom med på holdet er 
allerede i gang med arbejdet i for-
skellige grupper. ”Det er vigtigt, at 
alle tutorerne får lov til at komme 
med kreative inputs til rusugen, så 
det hele ikke bliver topstyret af os” 
siger Budde, som dog erkender, at det i sid-
ste ende er de to russekretærer, der har det 
overordnede ansvar. ”Det er selvfølgelig et 
ansvar, vi tager meget seriøst, men som ar-
bejdsgrupperne er begyndt at fremvise re-

sultater, er vi slet ikke i tvivl om, at også 
dette års arrangement vil blive et hit for de 
studerende – både fagligt og socialt” afslut-

ter han. De to russekretærer regner med at 
bruge adskillige uger af sommerferien på de 
administrative opgaver og ser frem til et 
godt samarbejde med hele tutorteamet. 
 

Kanden takker af for denne gang …  
 
 
 
 
 
 

 
… for atter at vende tilbage på fuld tryk til efteråret.  
Der vil være 2 x  nyudklækkede Brandon Wales i redaktørstolene, men og-
så en studenterredaktion, der er åben for både gamle og nye medlemmer!  

 
Vel mødt  

...deadline den 5. september  
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Heidelberg: ”Die Stadt des Dressings“ Teil 3  
– nu grammatisk korrigeret  

Af Rasmus Tovborg 
 
De sidder netop nu med sidste del af hi-
storien om Heidelberg i hånden. Det er 
denne gang en blandet landhandel om 
dansk forstærkning til at finde dressin-
gen, om mødet med en Ph.d.er fra IFSK, 
om fest på toppen af et bjerg og sidst men 
ikke mindst om studiet og en analyse her-
af. 

 
For at starte fra en begyndelse så fik jeg 
dansk forstærkning omkring d. 1.april, hvor 
endnu en fra IFSK kom til Heidelberg for at 
lede efter den forsvundne dressing, og som 
sekundær prioritet for at studere – det er i 
hvert fald min fortolkning. Men selv med to 
personer til at opstøve Heidelberg dressin-

gen, så er det endnu ikke lykkedes for os at 
finde frem til dette formidable produkt. På 
en af vores ture rundt i byen, hvor vi også 
var forbi mensaen (kantine på tysk) for at se 
om de da ikke skulle ligge inde med noget 
dressing af den rigtige kvalitet, stødte vi 
pludselig ind i en af Ph.d.erne fra ISFK. Det 
vigtigste først; Mensaen havde heller ikke 
den rigtige dressing. Derefter; Ph.d.en var 
på en lille kærlighedstur med kæresten, som 
han havde mødt, da han selv studerede i 
Heidelberg nogle år tilbage. Efter en kort 
samtale, hvor Ph.d.en lige huskede mig på, 
at der manglede et genitiv-S i min over-
skrift! drog vi videre til time. 
 

Minder fra gymnasiet! 
Nu tænker mange sikkert ”uh, er det ikke 
svært at studere på tysk og følge med i ti-
merne, når alt foregår på tysk”, men her 
kan jeg berolige Dem, kære læser, hvis man 
er nogenlunde til tysk – og her skal tilføjes, 
at selv er jeg ikke noget vidunderbarn til 
tysk – så er det ikke noget problem at følge 
med.  
Undervisningen minder mest af alt om un-
dervisningen i gymnasiet, dog med lidt me-
re videnskabeligt indhold. Man læser tek-

Har indtil videre overværet flere 
samtaler med indhold a la; ”som 

studerende gælder det om at lave så lidt så 
muligt” eller ”det gælder om at komme 
gennem studiet uden at lave noget. 

” 

” 
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sterne til timen, og så er der et par studeren-
de, som holder et oplæg om disse. Her er 
det ofte reglen, at man ikke går uden for 
pensum, så det bliver egentlig ofte bare til et 
referat af teksterne (her kan indskydes en 
lille morsomhed, at referat betyder oplæg på 
tysk), hvor man så kan sidde og kede sig, 

hvis man har læst.  
Ofte forsøger ”referenterne” at lægge op til 
diskussion, men når de samtidig forsøger at 
holde sig inden for teksten, bliver forsøgene 
ofte lidt forkvaklede. Man behøver derfor 
kun at høre efter, når underviseren taler, for 
her kan der godt komme nogle guldkorn, og 
så resten af tiden ”lege” tysker og indtage 
en tilbagelænet holdning. 
 
Strukturen bestemmer alt! 
Der er ofte en debat imellem forholdet mel-
lem aktør og struktur, og hvad der betyder 
mest. Jeg har ikke altid et svar i denne di-
skussion, men med hensyn til det tyske sko-
lesystem vil jeg påstå, at strukturerne her 
determinerer dovne tyske studerende og 
dårligere kvalitet i undervisningen.  
Tysk-landet ligger sådan, at for at få en ma-
stergrad skal de studerende have et vist an-
tal af det, der hedder ”Sitzt-Schein”, hvilket 
betyder, at de bare skal overvære nogle fo-
relæsninger, for så at få et bevis (dog uden 
karakter). Ideen var god; du skulle overvære 
flere forelæsninger, end du skulle eksamine-

res i, for at få en bredere viden. Men efter at 
universitetet er blevet til pølsefabrikker, er 
der ikke længere plads til forelæsningerne, 
så de studerende søger derfor til seminarer-
ne for at opfyldt kravene. Dette betyder, at 
mellem 50 % og 66 % til et seminar bare 
sidder og glor ud i luften – hvis man er hel-
dig, eller sidder og snakker – hvis man er 
uheldig. Man får derfor seminarer med 60 
personer hvis ikke flere i klasseværelser, 
som ikke kan rumme mere end 40, og hvor 
samtidig max. 20 studerende er aktive og 
interesserede – hvilket igen leder tankerne 
tilbage til gymnasiet. Dette system lægger 

selvfølgelig op til en masse selvstudie, men 
giver samtidig mulighed for at dovne, hvil-
ket hovedparten af de studerende – ”meiner 
Meinung nach” – benytter sig af. Har indtil 
videre overværet flere samtaler med indhold 
a la; ”som studerende gælder det om at lave 
så lidt som muligt” eller ”det gælder om at 
komme gennem studiet uden at lave noget”. 
 
Bjerg uden dressing – men fest det var 
der! 
Men nok om studiet, det er jo ikke længere 
den primære opgave, så vi slipper undervis-
ningen for at gå på jagt efter dressingen. De 

(…)efter at universitetet er blevet til 
pølsefabrikker, er der ikke længere plads til 
forelæsningerne (…) Dette betyder at mel-
lem 50 % og 66 % til et seminar bare sid-
der og glor ud i luften. 

” 

” 
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to danskere havde hørt, at hvert år natten til 
den 1. maj tager byens ungdom til et af bjer-
genes – som omgiver byen – top, for at fej-
re. På toppen ligger der foruden to kloster-
ruiner også en tribune bygget af nazisterne 
”Thingstätte”, hvorpå ungdommen samles 
for at feste hele natten. Vi var derfor blevet 
enige om at tage derop, for der måtte da væ-
re spandevis af dressing – for hvordan kan 
Heidelberg feste uden dressing?  
Vi blev derfor en smule skuffet, da ingen af  
 

Armed - But not dangerous 

 de ca. 10’000 fremmødte havde medbragt  
dressing. Til gengæld var der masser af bål, 
bongotrommer, tyske semi-kunstnere som 
legede med ild og jonglerede, fest og mor-
skab, samt råhygge. Jeg vil derfor slutte her, 
med en opfordring til andre om at tage til  
Heidelberg og lede efter dressingen, og har 
man ikke tysk-entusiasme på grænsen til det 
fetichistiske som mig, så tag et andet land, 
”es lohnt sich” som man siger på tysk. 
Ciao. 

 
Af Lise H. Koustrup og Stine J. Pedersen 
 
Foredraget med forsvarsminister Søren 
Gade blev afholdt i bedste defensive 
”Jeg-er-ikke-bevæbnet-i-dag” stil sidst i 
april.  Temaet var: Fremtidens forsvar i 
en terroriseret verden, hvor ca. 50 mand 
(og enkelte kvinder) var mødt op. Det var 
jo ikke ligefrem et voldsomt fremmøde, 
men det havde PF åbenbart heller ikke 
regnet med, for der var kun lige knap 
kage nok.  
 
Hr. Gade lagde ud med et 45 min. langt op-
læg om fremtidens udfordringer inden for 
forsvaret – nationalt som internationalt. 
Derudover var Danmarks rolle/politik, EU’s 
modsvar til USA's enegang og det internati-
onale samfunds ret/pligt til at gribe ind i 
nationale konflikter oppe at vende.  
Der var ikke de store overraskelser i hans  

udlægning af regeringens politik, men Gade 
formåede at sprede en afslappet stemning  
ved at være på fornavn med alt og alle. Der 
gik således lidt ”Gæt-et-efternavn” i den (”I 
ved nok, Per” (Stig Red.)), men folk vågne-
de først rigtigt op til den famøse 
”Spørgsmålsrunde” efter (kage)-kaffe-
pausen.  
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Der blev dog også lidt tid til at 
s n a k k e  ” l o w - p o l i t i c s ”  s å s o m 
boligsituationen i Århus, uddannelse på 
normeret tid og naturligvis vandpistoler og 
deres anvendelighed, når man kun har 
døtre! 

” 

” 

Underviserne – dem der hugger al kagen 
fra de små 
De fremmødte studerende nåede kun at stil-
le enkelte spørgsmål omkring, hvad det lige 
er, vi skal bruge Hjemmeværnet til (der er 
vist nogen, der ikke har været til festival?!), 
og diskursen omkring hhv. værnepligten og 
– retten for de danske Jens’er og Lotte’r, 
inden instituttets undervisere tog over og 
ledte Gade ud i en meget teknisk diskussion 
omkring FN-resolutioner og humanitær in-
tervention. Kandens udsendte beklager, at vi 
ikke har fået lavet et opfølgende interview 
for at udspørge én af de mest spørgelystne 
undervisere, om han er medlem af PF - og 
om han reelt havde lov til at være der…  

Bag-Gade 
Da spørgetiden var udløbet fik vi mulighed 
for at stille et par uddybende spørgsmål til 
Søren Gade. På trods af sit travle program 
afsatte han alligevel lidt tid til at uddybe sin 
positive holdning omkring Danmarks NA-
TO-engagement og et militært samarbejde  

inden for EU. 
 
Der blev dog også lidt tid til at snakke ”low-
politics” såsom boligsituationen i Århus, 
uddannelse på normeret tid og naturligvis 
vandpistoler og deres anvendelighed, når 
man kun har døtre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udpluk af samtalen: ”Er universitetskolle-
gierne stadig noget gammelt lort?” (Gade 
har læst økonomi på AU), ”Hvis jeg kunne 
gøre det om, ville jeg have brugt et halvt år 
mere på min uddannelse” (Gade ”twister” 
regeringens politik omkring normeret tid), 
”Jeg troede ikke, at en radikal politikers søn 
måtte bære våben” (Gade om, at Morten 
Helveg Petersen har bedt om én af de utalli-
ge vandpistoler til sin søn, som Gade har 
fået tilsendt efter pistol-episoden i Irak). 
 
Mens Søren Gade efterspurgte færre vand-
pistoler, vil vi opfordre flere til at møde op 
til PF’s foredrag. 
 

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 
 



18  

Kandestøberen          Maj 2004 

Af Mikkel Schjøtt-Kristensen og Jens Jør-
gensen 
 
Bevæbnet med kuglepen venligst udlånt 
af interviewoffer nummer 1, Steen Dau-
gaard, og bagsiden af kantinens måneds-
menu begav Kandens udsendte sig ud i 
PF-festens virvar. Missionen var klar. På 
et glædesbarometer fra 1 til 
1.000.000.000, hvor glade er folk for, at 
der kommer en tronarving. Og hvad skal 
en eventuel lillaprins eller lillaprinsesse 
hedde? 
 
Christian Budde 6. semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Ved Pingo hvem faren er?? Jeg si’r mænd 
er de bedste!” 
 
 
 

 
S ø r e n 
Degn, 8. 
semester  
 
 
 
”Jeg er republikaner, men Mary er total 
fræk, og kører en fed bil. Grev Ingolf er su-
per sej” 
 
Allan, 6.semester/tutor  

”Tronarvingen skal hedde Dagmar eller 
Jørgen. Jeg er 1 millard gange glad for hun 
er gravid. Dejligt, det tyder jo på at de har 
sex.” 

Sune, 4. semester/
pf’er/tutor  

 
Bliver det en pige 
skal hun hedde  
Nepokaneser og en 
dreng, tja han kunne 
også hedde Nepoka-
neser. Ellers er jeg 

884.783.000 gange glad for at hun er gra-
vid selvom det bliver 9 måneder i helvede” 

Og hvad skal barnet hedde? 
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Ask 2. semester  

”Matilde hvis det bliver en pige og en dreng 
skal bare hedde alt andet end Henrik. 
800.000.000 gange glad for graviditeten. 
De royale er en god reklamesøjle, men jeg 
kan ikke li’ at nogen er født til mere end 
andre.” 
 
Steen Daugaard, 10. semester/statsrådet.  

”Navnene må være Ingrid og Christian. 
Som royalist er det indlysende. Vi skal be-
vare den historiske arv” 
 
Jette, indkøber på skibsværft.  
(da hun ikke var fra statskundskab ville 
hun ikke fotograferes) 
”Hun er for tynd, man kan jo ik’ se det.” 
 
 
 

Maria Hansen, 4. semester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Fedt – grundloven skal ændres og vi skal 
ha’ en kvindelig statsminister.” 

Pelle, 6. semester  
 
Konklusionen på et mindre foredrag, hvor 
deres udsendtes hjernekapacitet ikke slår til, 
vover vi at konkludere, at han var ligeglad 
med navn, og arveloven skal ændres. 
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Af Anders Ziegler Kusk 

Studentermedarbejderne overses desvær-
re ofte i det akademiske mediebillede. Fo-
kus har primært rettet sig imod profes-
sorvældet på de øvre etager af det intel-
lektuelle elfenbenstårn, men i en serie har 
Kandestøberen valgt at kaste lys over dis-
se tavse mennesker. Hvem er de? Hvad 
er deres rolle i denne nådeløse teknokrat-
maskine? Og hvilke motiver ligger til 
grund for deres arbejde og engagement? 
I første afsnit har Kanden mødt metode-
instruktoren Laura Glavind fra 12. sem. 
 
 ”Hvad fik dig til at søge stillingen som in-
struktor?” 
Jeg kunne godt tænke mig at føje den erfa-
ring til mit studie. Jeg ville prøve at have 
noget formidling og undervisningserfaring - 
noget som jeg ikke synes, vi får nok af igen-
nem vores daglige studie. Det var dog ikke 
kun metode, jeg var interesseret i. Det var 
mest det at undervise og at formidle, der 
tiltrak mig.  

Ansøgningen foregår sådan at de forskellige 
instruktorater slås op, hvorefter man skriver 
en ansøgning med, hvorfor man gerne vil 
undervise, hvilken erfaring man eventuelt 
har med det, og endeligt skal man vedlægge 

karakterer. Derefter udvælger de enkelte 
faglærer dem, de gerne vil have som in-
struktorer i deres fag. Så det er en helt 
skriftlig ansøgning uden samtale.  
 
”Mener du, at den procedure kunne foregå 
på en anden måde?” 
Grundlæggende synes jeg, det er en okay 
procedure. Der vil selvfølgelig reelt være 
det problem, at man ikke ved, hvilke perso-
ner man har ansat. Samtidigt skal der ligge 
nogle sociale, menneskelige kompetencer i 
det at være instruktor, som man naturligvis 
ikke kan læse ud af den skriftlige ansøg-
ning. Jeg har selv tænkt på nogle suppleren-
de check-up interviews som en mulighed. 
Altså at  man indkaldte dem, man havde 
udvalgt, og lige tjekkede, at personerne var 
kvalificerede til at undervise. Men det er 
selvfølgelig en balancegang. Der bør jo og-
så være en garanti for fairness og retfærdig-
hed i systemet, så man udvælger folk på 
baggrund af de objektive kvalifikationer, 
man har. Samtidigt er der et meget fagligt 
forhold mellem faglærer og instruktor, og i 
det lys er det mindre væsentligt, hvad fag-
læreren lige i interviewøjeblikket synes om 
vedkommende personligt. Endelig tror jeg 
også, at der er en del selvselektering i det. I 
almindelighed vil folk, der ikke synes om at 
holde oplæg og stå foran mange mennesker, 
selvsagt ikke søge et sådant job her. 
 
Hvordan var det så at gå i kast med arbej-
det? Var du helt på bar bund? 

Studentermedhjælperne 
Part 1. En metodeinstruktors bekendelser 

 Samtidigt skal der ligge nogle 
sociale, menneskelige kompetencer i det at 
være instruktor, som man naturligvis ikke 
kan læse ud af den skriftlige ansøgning.  

” 

” 
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Nej det synes jeg overhovedet ikke, men 
selvfølgelig bliver man mere sikker, efter-
hånden som tiden går. I starten gør man 
utrolig meget ud af det og læser helt vildt på 
selv de mindste tvivlsspørgsmål, så man er 
forberedt på de potentielle spørgsmål, der 
kan dukke op i en time. Senere får man et 
andet overblik og et andet overskud. Det 
svære i begyndelse ligger i det kvalitative 
forløb, som ikke er så struktureret som 
f.eks. statistikforløbet. Samtidigt har de stu-
derende måske i begyndelsen lidt vanskeligt 
ved at se relevansen i metode. Interessen 
kommer som regel først for alvor i foråret.  
 
”Hvordan er det at være studerende samti-
digt med at være instruktor?”  
Det er klart at ens egne studier kommer i 
baggrunden. Sidste år brugte jeg mange fle-
re timer på metode, end jeg brugte på mine 
egne studier. Det er blevet lidt bedre i år. 
Det er jo en prioriteringssag, men man ved 
godt, at fagnormeringen, i den periode hvor 
man underviser, er svær at overholde. Det er 
de færreste instruktorer, jeg kender, der kan 
det. Men igen, er der jo mange ting der bli-
ver forsinket af den ene og den anden 
grund. Sådan er det på overbygningen. Folk 
tager studieophold, praktik, arbejde eller 
laver måske noget på andre studier. Sådan 
er det jo 
 
Hvordan ser det økonomiske udbytte af job-
bet ud? 
Det er udmærket lønnet i forhold til, hvad 
man kan forvente inden for studenterjobs. 
Vi aflønnes for 220 timer pr. semester. Og 
timelønnen er absolut ikke dårligt i forhold 
til dette. Den ligger på 170 kr., men det er 

klart, at den reelle timeløn, specielt i meto-
de, jo er langt lavere i forhold til den egent-
lige forberedelsestid, der ligger i det. Og set 
i det lys kan det bedre betale sig at sidde 
nede ved Føtex foran kassen.  
     Jeg har lovet at agitere for, at vi skal ha-
ve nogle flere timer i metode. Vi har hørt, at 
nogle af de andre fag har fået flere instruk-
tortimer, men ikke lige metode. Vi synes, 
det er frygteligt, fordi vi har altid syntes, at 
to timer var utilstrækkeligt i metode. For de 
studerende, som skulle have mulighed for at 
lave nogle mere frugtbare oplæg – hvilket 
de selv siger i evalueringerne. Underviseren 
kunne også nå en bedre opsamling på timen 
og komme dybere i de teoretiske diskussio-
ner, der godt kan være vanskelige i begyn-
delsen. Ydermere er metode, og metodeaf-

delingen, en af studiets store kompetencer 
her i Århus, og vi synes, det er meget mær-
keligt, hvorfor de ikke satser mere på det i 
uddannelsen ved at give en ekstra time i et 
presset fag.  
 
Føler du har fået nogle kompetencer med 
fra din instruktorstilling? 
Helt sikkert. Nu er metode en meget kon-
kret kompetence, man kan bruge mere eller 
mindre direkte på arbejdsmarkedet. Bortset 
fra det er det også en ballast at have med, 
det med formidling og undervisning, og det 
at skulle planlægge et forløb og strukturere 
en undervisning og et forløb er noget, man 
helt sikkert er blevet bedre til. 

”Jeg har lovet at agitere for at vi 
skal have nogle flere timer i metode.”  
” 

” 
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Af  Ane Yde Skaksen 
 
Lad det være sagt med det samme: Er du 
helt pjattet med kommuner og deres 
fremtid, og kan regeringens udspil om 
fastfrysning af den enkelte kommunes 
skatteprocent ødelægge din nattesøvn, så 
er KL helt sikkert et super spændende 
sted, at være havnet i som praktikant – 
sådan en ’kommunenørd’ er jeg. 
 

Efter på overbygningen at have beskæftiget 
mig en del med de danske kommuner samti-
dig med, at jeg fandt det sundt med et af-
bræk fra bøgerne, inden specialet ville stå 
for døren sommeren 2005, besluttede jeg 
mig for at sende en uopfordret ansøgning til 
KL i efteråret 2004. Som sagt så gjort med 
det resultat, at jeg i december blev indkaldt 
til samtale, og i februar ansat som prakti-
kant dels i ’Kontoret for Økonomisk Analy-
se og Erhverv’ og dels i KLs Struktursekre-
tariat, som ene og alene beskæftiger sig med 
Strukturreformen. Så her står jeg nu ’midt i 
orkanens øje’. 
 
 

KL er interesse- og medlemsorganisation 
for landets kommuner og varetager de kom-
munale interesser på det politiske, økonomi-
ske og administrative område. Derudover er 
KL kommunernes talerør over for Folke-
ting, regering, centraladministration, EU, 
interesseorganisationer og offentligheden.  
 

KL er et barn af kommunalreformen i 1970, 
hvor mere end 1.300 kommuner blev redu-
ceret til kun 275. Det skabte nye behov, og 
de tre daværende kommunale foreninger – 
Den Danske Købstadforening, De Samvir-
kende Sognerådsforeninger i Danmark og 
Foreningen af Bymæssige Kommuner – 
sluttede sig sammen i Kommunernes Lands-
forening. Efter den igangværende kommu-
nalreforms afslutning ender vi på 99 kom-
muner (som landet ligger nu), men KLs op-
gaver på det overordnede plan forbliver de 
samme:  
 
•  varetage kommunernes fælles interes-

ser  
•  bistå de enkelte kommuner med råd-

givning og serviceydelser  
•  sørge for aktuel og relevant informa-

tion til kommunerne.  

 
KL skal således fungere som et center for 
indsamling, udvikling og spredning af vid 

Kommunenørder på rad og række 

Der er ikke langt over til 
nabobordet eller chefen for et spørgsmål 
om et eller andet, og alt andet lige gør det, 
at KL som organisation virker mindre 
hierarkisk.  

” 

” 
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Det sværeste ved at prøve kræfter med den 
virkelige verden har været, at tænke så at 
sige tingene i omvendt rækkefølge i forhold 
til, hvad jeg har været vant til fra studiet.  

” 

” 

om det danske kommunestyre.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er KL så for en organisation, når vi 
ser bort fra det rent faglige indhold? KL er 
med på beatet, hvad angår trenden med åb-
ne kontorlandskaber og i bogstaveligste for-
stand højt til loftet. Jeg må nok indrømme, 
at jeg lige skulle vende mig til de åbne land-
skaber, hvor alt deles med alle. Men det vir-
ker faktisk - altså det med vidensdeling. Der 
er ikke langt over til nabobordet eller chefen 
for et spørgsmål om et eller andet, og alt 
andet lige gør det, at KL som organisation 
virker mindre hierarkisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derudover kører alt i højeste gear, så hvis 
man ikke trives og motiveres af et tempo i  
højeste gear med korte deadlines, bør man 
nok genoverveje sit ønske om en fremtid i 
KL. 
 

Hvad laver jeg 
Som praktikant i KL har jeg fået lov til at 
beskæftige mig med KLs ovennævnte opga-
ver. Hvad angår at bistå de enkelte kommu-
ner med rådgivning og serviceydelser, som 
af naturlige årsager er det, der pt. fylder 
mest i KL, har jeg som en sidegevinst fået 
set ikke så lidt af danske land. Af opgaver 
rundt omkring i landet kan nævnes proble-
matikken mht. Fanø Kommunes fremtid: 
skal den lille ø-kommune forblive selvstæn-
dig, eller skal den sammenlægges med Ny 
Esbjerg Kommune? Sammenlægning af 
’Sønderborg kommunerne’ (den politiske 
og administrative organisering), udarbejdel-
se af vision for Ny Kalundborg Kommune 
og Ny Viborg Kommune.  
 
Med hensyn til at sørge for aktuel og rele-
vant information til kommunerne er jeg pt. i 
gang med et større projekt om udarbejdelse 
af en såkaldt beslutningskalender for Sam-
menlægningsudvalgene i 2006: hvad skal 
besluttes til hvornår og hvordan, for at kom-
munerne er køreklare den 1. januar 2007? 
samt Kommunaløkonomisk Forum 2006 
(KØF), som er et seminar for alle landets 
borgmestre og kommunaldirektører. Som 
den tredje og sidste af KLs overordnede op-
gaver har jeg fulgt KLs varetagelse af  de 
kommunale fællesinteresser i forhandlinger-
ne med regeringen om Strukturreformen på 
nært hold. 
 
Måske har jeg blot været heldig mht. mit 
valg af tidspunkt som praktikant i KL. Un-
der alle omstædigheder er skrækscenariet 
om at blive sat til noget mere eller mindre  
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Af Niels Pedersen, Praktikant hos Kommu-
nernes Revision 
 
Praktik i Kommunernes Revision? 
Efter et halvt år på min kandidatuddannelse, 
fik jeg den ide, at jeg ville i praktik. Efter en 
4-5 ansøgninger og et par samtaler kom jeg 
heldigvis til samtale og blev praktikant hos 
Kommunernes Revision i specialafdelingen  

 
Kontraktstyring og Udlicitering. Jeg har væ-
ret positivt overrasket over de fagligt rele-
vante udfordringer, jeg møder hver dag 
igennem den kommunale rådgivning og bi-
stand i afdelingen Kontraktstyring og Udli-
citering. Jeg har i vidt omfang kunnet an-
vende min viden fra fagene ”Offentlig for-
valtning” og ”Forvaltningsret”, idet mine 
opgaver indeholder kommunale, forvalt-

De kommunale udfordringer på nærmeste hold 

over, men da KL er kommunernes interesse-
varetager og købes til at udføre opgaver for 
disse, er der altså visse ting – især netop i 
disse år – som ikke kan vente med at blive 
skrevet eller besluttet til i morgen, eller som 
man skal forholde sig til på trods af en ellers 
endt arbejdsdag. Så for mig som praktikant 
og for alle andre i organisationen KL synes 
følgende at gælde: det er ikke antal timer du 
arbejder, men hvad du præsterer i disse ti-
mer, som er afgørende, og som du bliver 
bedømt på. 
 
Hvad så nu? 
Ikke blot livet i KL men også livet generelt i 
København har betydet, at mit speciale, som 
jeg påbegynder til sommer, skrives i Køben-
havn og guess what? Det bliver selvfølgelig 
med ændringer af det kommunale landkort 
som det overliggende emne. Jeg har egent-
lig også været heldig! I min bacheloropgave 
behandlede jeg ”Barrierer for udlicitering”, 
og disse problemstillinger kunne jeg arbejde 
videre med. 

 irrelevant blevet gjort til skamme. Jeg har 
efterhånden lært at lægge min jyske beske-
denhed i baggrunden og i stedet lægge billet 
ind på opgaver, som umiddelbart kan virke 
uoverskuelige – som praktikant kan du kun 
overraske positivt. Min erfaring hidtil siger 
mig, at vi kan mere, end vi tror – de skal 
nok selv sige til, hvis du gaber over mere, 
end du kan klare. Hvis du til gengæld viser 
gode resultater, engagement og initiativ, 
lønner de dig ved en større og mere betyd-
ningsfuld opgave næste gang.  
 
Fra teori til praksis 
Det sværeste ved at prøve kræfter med den 
virkelige verden har været at tænke så at 
sige tingene i omvendt rækkefølge i forhold 
til, hvad jeg har været vant til fra studiet. 
Fra at tænke teori først og dernæst praksis, 
er det alfa og omega at tænke praksis og 
dernæst evt. teori.   
 
Ligeledes har jeg fået et nyt syn på forestil-
lingen om, at det gode ved at komme ud på 
det ’rigtige’ arbejdsmarked efter endt stu-
dietid er, at når man har fri, så har man rent 
faktisk også fri. Min tid som praktikant hos 
KL har vist, at dette ikke altid holder stik. 
Det er selvfølgelig et valg, man selv er herre 
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ningsretlige og organisatoriske problemstil-
linger af forskel 
lig art. Desuden er min chef uddannet ved  
statskundskab i Århus, og mine kollegaer er 
juristuddannede, hvilket giver nogle spæn-
dende diskussioner i spændingsfeltet mel-
lem statskundskab og jura. Til sidst er prak-
tikstedet i Århus, hvilket må siges at være 
en fordel i forhold til bolig og transport. 
 
 

De kommunale udfordringer 
Jeg er praktikant i en revisionsvirksomhed, 
der har ca. 80% af kommunerne som deres 
kunder. Det har på den måde været muligt 
at få indtryk fra kommuner i hele Danmark. 
I min praktik har jeg haft det privilegium at 
være i kontakt med kommunale embeds-
mænd og politikere. Her har jeg fået indblik 
i de udfordringer, de føler, de står overfor i 
disse år. 
 
Den altoverskyggende Kommunalreform 
For det første er det ikke muligt at komme 
udenom Kommunalreformen som prakti-
kant i en kommunal revisionsvirksomhed. 
Det er ufatteligt spændende at sidde overfor 
en borgmester eller en kommunalt ansat, 
som blankt indrømmer, at de på rigtig man-
ge områder ikke er klar over, hvad der skal 
ske i de næste år. Samtidig har jeg oplevet, 
at ikke alle kommunalpolitikere deler den 
samme optimisme for projektet, som bl.a. 

Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke 
Rasmussen. ”De kender ikke den kommu-
nale kontekst ovre på Christiansborg”, giver 
flere af dem udtryk for. 
 
Kontrakter og udlicitering 
For det andet er der i de fleste kommuner 
forsøg med brugen af interne og eksterne 
kontrakter samt serviceydelser i udbud og 
udlicitering. Om det er en del af en New 
Public Management-bølge, vil jeg ikke dis-
kutere nærmere, men det er tydeligt at ople-
ve, at kommunerne får forskellige resultater 
af deres forsøg med et offentligt-privat sam-
arbejde. I den sammenhæng har jeg igen-
nem mit praktikophold fået mulighed for at 
møde chefer fra store private virksomheder 
som Falck, Skanska og J&B Entreprise. Her 
ses tingene fra den anden side af bordet. De 
synes at være stærkt interesserede i at få 
foden indenfor. De føler dog stadig, at de 
møder mange barrierer for samarbejdet med 
det offentlige fra både lovgivningen og i 
selve holdningen til privat opgavevaretagel-
se. 
 
Find praktik det rigtige sted 
Mit budskab er klart. Skal du i praktik, så 
søg de praktiksteder, hvor du kan drage nyt-
te af det, du hidtil i din uddannelse har be-
skæftiget dig med. Det giver både din teore-
tiske uddannelse og praktiske arbejde flere 
dimensioner. 

I den sammenhæng har jeg igennem 
mit praktikophold fået mulighed for at 
møde chefer fra store private virksomheder 
som Falck, Skanska og J&B Entreprise.  

” 

” 
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Umbilicus – Umulius! 
Af Helge Frandsen 
 
Onsdag d. 4. maj var det igen blevet den 
dag på året, hvor absurditeten for lov at 
blive sluppet fri for fuld udblæsning 
blandt den kommende elite af intellektu-
elle i Danmark. 

 Begivenheden er selvfølgelig den legenda-
riske Kapsejlads. Dagen hvor synet af folk 
fanget i kæmpemæssige gennemsigtige ba-
debolde, folk der springer forvildet ud af en 
kæmpemæssig beskyttelseshjelm og en flok 

handicappede rullestolsbrugere på en tøm-
merflåde, ikke bør få én til at tro, at man er 
på LSD-trip. 
    I år blev det hele så akkompagneret af 
Danmarks for tiden vel nok sjoveste mak-

kerpar: Den fascistiske flodhest Dolph og 
hans gode ven/uven Mikael Wulff. Det var 

absolut et kanon scoop at have fået de to 
personligheder til at være kommentatorer til 
afviklingen af selve kapsejladsen. Normalt 
er det jo præsentationen af de forskellige 
festforeningers deltagere, der er det sjove-

ste, og det største trækplaster. Men i år var 
det mindst lige så sjovt at overvære sejlad-
sen takket være disse to gudsbenådede gøg-
lere. Undertegnede var også på pletten, efter 
at showet var overstået, og fik en ordknap 
men knivskarp kommentar fra Dolph. På 
spørgsmålet om hvorfor han ikke var stillet 
op til Folketinget endnu, svarede han gan-
ske enkelt: ”Jeg er for ung”. Nå, men så må 
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vi jo håbe, at flodheste bliver gamle. I øv-
rigt ville Dolph hellere bo i Tyskland end i 
Danmark. Hvorfor? ”For de er meget hvide-
re!” Og skulle vi en dag være så heldige at 
få Dolph bugseret ind i et auditorium på 
IFSK, ville han meget gerne holde en fore-
læsning om magt. Det må være en sag for 
PF. Hvis de altså tør. 

    Men ud over dette var alting, som det 
skulle være. Øllen, latteren og den gode 
stemning blandede sig i en herlig cocktail, 
der i sidste ende fik den dejlige forårssol til 
at forkæle os med sine solstråler. Og som 
det fremgår af billederne, var der masser af 
se på. Blandt andet vore egne PF’erer havde 

altså virkelig givet den hele armen. PF-
airlines stewardesser var absolut førsteklas-
se, og deres danseshow var klart dagens fe-

deste. Det var selvfølgelig heller ikke dår-
ligt med de livreddere, som ØF tydeligvis 
havde tyvstjålet fra Baywatch. Som det næ-
sten er blevet tradition, så var det selvfølge-

lig medicinernes Umbilicus, der løb af med 
sejren. Og det efter at de havde haft verdens 
længste intro, der skulle ledsages af den af-
sindigt irriterende temamelodi fra det gamle 
computerspil Bubble Bobble. Men alt i alt 
en ganske herlig dag, der nok mest vil blive 
husket for en blå, køllesvingende flodhest, 
og en lille mand med stort strithår. 
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Studieophold på Harvard’s Kennedy 

School of Government 
Af Helene Vibholt 
 
Som nyudklækket bachelor besluttede 
jeg for snart tre år siden at søge Kron-
prins Frederiks Legat til et års studier 
ved John F. Kennedy School of Govern-
ment på Harvard University. Det var en 
beslutning, som krævede mange overve-
jelser.  
 
Den danske Jantelov i mit baghoved skulle 
bekæmpes, før jeg kunne få mig selv til at 
søge landets mest prestigefyldte legat for 
samfundsvidenskabelige studerende. Det 
samme skulle mine skeptiske forestillinger 
om amerikanske Harvard-drenge med fars 
kreditkort i baglommen. Siden har jeg prist 
mig lykkelig over, at jeg endte med at sende 
en ansøgning af sted og komme igennem 
nåleøjet. Faktisk var mit ophold som non-
degree-studerende så berigende – både fag-
ligt og personligt – at jeg besluttede at søge 
ind på skolens Master in Public Policy ud-
dannelse. Det lykkedes mig at blive optaget, 
og om en måneds tid afslutter jeg to års kan-
didatstudier med en specialisering i sund-
hedspolitik og management. Kennedy 
School danner rammen om et utroligt inspi-
rerende studiemiljø, som jeg gerne vil give 
et indblik i med denne artikel.  
  
Praksisorienteret uddannelse  
Harvard har både en Government Depart-
ment og en Kennedy School of Government. 
Government Department er rodfæstet i den 

akademiske tradition, som vi kender den fra 
IFSK, og det er herfra, at kommende forske-
re og undervisere i statskundskab bliver ud-
klækket. Kennedy School er derimod en 
såkaldt professional school. Det betyder, at 
den eksplicit sigter mod at klæde de stude-
rende på til en professionel karriere uden for 
universitetsverdenen. Mens undervisningen 
stadig er forskningsbaseret, er fokus således 
langt mere praksisorienteret. Det skinner 
tydeligt igennem i både fagudbud og under-
visningsform. For eksempel har jeg et fag 
om forhandling, som er baseret på ugentlige 
forhandlingsøvelser. Formålet er at lære at 
analysere forskelligartede forhandlingssitu-
ationer og blive i stand til at agere hensigts-
mæssigt i hver af dem. I et andet fag om 
leadership er undervisningslokalet i sig selv 
et laboratorium. Her afprøver og udvikler vi 
vores evner til at få grupper (organisationer, 
nationer, m.v.) til at konfrontere og arbejde 
med svære problemstillinger såsom race- 
eller kønsdiskrimination, der hindrer dem i 
at fungere optimalt. Samtidig er mange af 
managementfagene case-baserede. Det vil 
sige, at undervisningstimerne er baseret på 
analyse og diskussion af konkrete sager. 
Således har jeg for eksempel analyseret 
borgmesterens implementering af perfor-
mance management i Washington, omstruk-
tureringer af SU-systemet i Sverige, og Læ-
ger Uden Grænsers strategi for AIDS-
behandling i u-lande. Der ligger solide teo-
retiske fundamenter – og større mængder 
teoretisk læsestof - bag hver af disse case-
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diskussioner, men bearbejdningen af stoffet 
er langt mere praksisorienteret og pragma-
tisk end på IFSK. Analysen munder altid ud 
i specifikke policy-anbefalinger ud fra en 
grundholdning om, at vi bliver nødt til at 
handle, selv når virkeligheden er kompleks 
og kaotisk.    
    
Udfordringer og inspiration 
Jeg har aldrig svært ved at falde i søvn, når 
jeg endelig når så langt. Arbejdsbyrden pr. 
fag er gennemsnitligt den samme på Kenne-
dy School som på IFSK, men med fem fag 
hvert semester og 15-20 undervisningstimer 
om ugen løber det op. Desuden er der ikke 
noget der hedder at skubbe læsningen til 
eksamensperioden, for langt størstedelen af 
karakteren bliver som regel bestemt af lø-
bende afleveringer og deltagelse i undervis-
ningen. Til gengæld er der mindre knald 
eller fald til eksamen – og en aktiv og sti-
mulerende læringsprocess igennem hele se-
mestret.   
 
Ud over selve undervisningen bugner sko-
len – og Harvard i det hele taget – af arran-
gementer, som man hverken kan eller skal 
snyde sig selv for at deltage i. Blot på Ken-
nedy School er der vel ca. 25 forskellige 
foredrag, paneldebatter, filmforevisninger, 
og workshops om ugen, som kunne være 
interessante, og den største udfordring er at 
prioritere sin tid. Skolen byder hyppigt vel-
kommen til personer, der på den ene eller 
den anden måde har sat deres fingertryk i 
verdenshistorien. Blandt andet har jeg over-
været John Kerry, John Edwards, Gro Har-
lem Brundtland, Robert McNamara, Lech 
Walesa, Valery Giscard d'Éstaing, og op til 

flere nobelpristagere i økonomi og litteratur 
på podiet. Desuden har store – omend min-
dre berømte – personligheder gjort enormt 
indtryk på mig. Blandt disse er Romeo Dal-
laire, der som leder af FN’s fredsstyrker i 
Rwanda oplevede at stå magtesløs over for 
en menneskelig katastrofe, mens verdens-
samfundet lukkede øjnene.    
 
Mangfoldighed 
Mine medstuderende gør også dagligt ind-
tryk på mig. De er den mest brogede flok, 
man kan tænke sig, og der er et stykke mel-
lem de unge, amerikanske rigmandssønner, 
som jeg frygtede ville dominere. Kønsfor-
delingen blandt de studerende er nogenlun-
de fifty-fifty, aldersspredningen er fra 22 til 
60, 40 % kommer fra 87 andre nationer end 
USA, og amerikanerne er i sig selv en sam-
mensat gruppe.  
 
I en af mine studiegrupper er der blandt an-
det en amerikansk kvinde, der arbejder med 
terrorbekæmpelse i Department of Home-
land Security, en burmesisk kvinde der er 
embedsmand under et af verdens mest auto-
ritære regimer, og en afghansk-amerikaner 
som kæmper for en officiel undskyldning til 
den landsby, hvor 17 af hendes familiemed-
lemmer mistede livet under en amerikansk 
fejlbombning. Desuden er der en mexi-
kansk-amerikaner, en nigerianer, en græker 
og en kineser med hver deres historier – og 
en dansker fra Statskundskab i Århus. Det 
er helt uvurderligt, hvad jeg har lært fra mi-
ne medstuderende på både på det faglige og 
det personlige plan. Verden er rykket tætte-
re på med mit studieophold på Kennedy 
School of Government.  
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Med statskundskaben i Moskva 
Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 
 
IFSK havde en delegation på fire repræ-
senteret i Moskva ved den internationale 
statskundskabsstuderende-konference 
fra den 18. til 24. april 2005. Den interna-
tionale statskundskabsstuderendeorgani-
sation (IAPSS) afholder årligt en general-
forsamling + forelæsningstema, og denne 
gang var det de russiske studerende, der 
havde påtaget sig planlægningen af akti-
viteterne. Turen bød på en uges fagligt 
indhold og lærerigt kulturelt samvær 
mellem mere end 100 forskellige stats-
kundskabsstuderende samt naturligvis en 
god oplevelse af den russiske hovedstad. 
 
Efter dannelsen af IAPSS, International As-
sociation for Political Science Students, i 
1998 er det nu blevet til den 8. internationa-
le konference for statskundskabsstuderende. 
På trods af ambitionerne om at blive en glo-
bal organisation og tilstedeværelsen af dele-
gationer fra Argentina og Canada, er IAPSS 
endnu meget europæisk domineret. Efter 
nedsættelsen af et selvstændigt IAPSS-
udvalg i samarbejde med Statsrådet bestod 
IFSK's delegation af 50% studenterpolitike-
re og 50% ikke-studenterpolitikere denne 
gang i Moskva. Målet er, at det interkultu-
relle møde skal udmønte sig i netværk, der 
på sigt også skal komme andre end de dele-
gerede til gode. 
 
Forberedelser 
Vores første erfaring med det russiske bu-
reaukrati gjorde vi os allerede i Danmark 
med forsinkede visumansøgninger gennem 

Moskvas statsuniversitet MGIMO, hvilket 
resulterede i en overpris på 500 kr. pr. vi-
sum. Men visum fik vi (i modsætning til 
andre uheldige delegerede fra fx Afrika, der 
måtte lade rejsen gå tabt). Det skulle snart 
vise sig, at vores hotel var placeret 1½ times 
buskørsel fra konferencestedet. Det optog 
naturligt en hel del tid, men omvendt kunne 
man så bruge turen på at sove efter nogle 
nætter med generelt alt for lidt søvn. 
 
Skillelinjer på Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen var fordelt over flere 
dage og foregik i auditorierne på det mosko-
vitiske statsuniversitet. Debatten var domi-
neret af en meget intens og interessant at-
mosfære, men var til tider også præget af 

ambitiøse studerende, som benyttede lejlig-
heden til at praktisere deres oratoriske ev-
ner. En interessant observation var det la-
tente øst-vest-skel, der bl.a. manifesterede 
sig ved valget af ny IAPSS-chairperson: de 
østlige delegerede stemte på Bukarests kan-
didat, og de vestlige på Amsterdams, der 
vandt med én stemme. 
Forskellige møde- og diskussionskulturer 
har formentlig en vis korrelation med effek-
tiviteten. Imidlertid er det ingen hemmelig-
hed, at organisationen endnu befinder sig i 
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konsolideringsfasen og mangler procedure-
regler, der skaber effektive beslutningspro-
cesser. Da vi rundede afgangsdagen søndag, 
lykkedes det dog at nå det hele, bl.a. stil-
lingtagen til diverse resolutionsforslag fra 
enkeltdelegationerne, vælge nye medlem-
mer til bestyrelsen – ExCom – og nå til 
enighed om afholdelse af IAPSS-
konferencen 2006 i Amsterdam. 
 
Russiske demokratiserings-forelæsninger 
Af fagligt indhold bød konferencen derud-
over på en række forelæsninger med demo-
kratiseringsteori som tema. De russiske pro-
fessorer udtrykte sig på et udmærket en-
gelsk med den karakteristiske russiske ac-
cent, men adskilte sig derudover ikke syn-
derligt fra deres danske kolleger. Moskvas 
statsuniversitet kan endda synes at have vis-
se ligheder med den selvopfattelse, der her-
sker på IFSK: "Let me not be shy – we are 
the best!" som en af forelæserne udtrykte 
det. Moskovitternes selvopfattelse bunder 
formentligt noget dybere som administra-
tivt, økonomisk og kulturelt centrum for 
hele Rusland. Til de studerendes udfordren-
de spørgsmål vedr. demokratiets tilstand i 
Rusland svarede professorerne ofte indfor-
stået, at demokratiet ikke har nogen fast de-
signmodel, men at de russiske demokrati-
barrierer formentlig er forbundet med de 
kommunistiske kulturlevn (læs: rigidt bu-
reaukrati og kontrolleret presse). 
 
Kulturel udveksling i Moskva  
Byen Moskva byder på mange interessante 
input: Fra Kreml, Den Røde Plads, over løg-
kupler, stalinistisk arkitektur, kommunistisk 
betonbyggeri til den rigt udsmykkede Mo-

skva-metro samt de karakteristiske Ma-
trojska-dukker. De dramatiske politiske om-
væltninger gennem de sidste 100 år har sat 
deres præg i den russiske bevidsthed, hvil-
ket formentlig var den største kulturoplevel-
se. Den vestlige livsstil er udbredt såvel 
som fattigdommen i forstæderne og de man-
ge 'junk-jobs'. 
Aftenerne/nætterne på hotellet foregik med 
uformel kulturel udveksling på værelserne. 
Det store 'cross-national party' udeblev, men 
den danske delegation fik styrket kontakter-
ne med de udenlandske medstuderende, her-
iblandt rumænere, nordmænd, hollændere 
og schweizere, hvilket udgjorde ikke så lidt 
diversitet endda. Vor medbragte Gammel 
Dansk faldt i meget få menneskers smag, 
men blandet op med cola under prædikatet 
"Russian minister car" hjalp det lidt på vej. 
Flæskesværen var dog sværere at afsætte. 
Således er Aarhus allerede nu i fuld gang 

med at planlægge en nordisk IAPSS-
konference til afholdelse i oktober måned i 
år. Temaet bliver ”European Identity on the 
International Arena”, og arrangementet 
kommer til at strække sig over en halv uges 
tid på IFSK med, hvad vi nu kan frembyde 
af danske oplevelser. 
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Verden set rødt og sort 

Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
 
Først en kort bemærkning!  
Dette De kære læser sidder med i hånden 
nu, er afslutningen på et oprør mod den 
evindelige holdningsløse diskussion, som 
hersker på instituttet, hvor man belyser alt 
fra hundrede forskellige vinkler og når frem 
til en eller anden vattet socialliberal hold-
ning, for ikke at komme til at støde nogle. 
Med os selv som forbillede har vi derimod 
valgt at lave sobre holdningsfrie analyser og 
så først derefter tydelig sætte resultatet i for-
hold til vores egne holdninger, så læseren 
forstår vores livsverden, og derved løses det 
dobbelthermeneutiske problem. Dermed får 
vi ikke kun god forskning, men samtidig en 
debat, som ikke kun er præget af vattede 
pseudo-humanist holdninger, hvor man me-
ner ingenting om alt! 
 
Dernæst til det vigtige –  
Eller det vil sige til noget, som på ingen må-
de har relevans for det demokrati, som vi 
lever i, samt et levn fra fortiden som for 
længst skulle have været afskaffet, men som 
medierne har formået at få gjort semi-
tidsrelevant for den danske borger. I hvert 
fald svælger medierne og en stor dele af be-
folkningen, som tilsyneladende stadigvæk 
hungrer efter et feudalt absolutistisk herre-

dømme, i en lykke-eufori over, at der nu 
igen kommer semi-blåt blod, det borgerlige 
blods indtrængen gør jo bare det hele endnu 
mere latterligt. Hvad er det dog for et sam-
fund vi lever i? Eller det vil jeg sige; det 
ved vi jo faktisk godt, for det har vores store 
leder Lenin jo allerede svaret på: ”Når alle 
andre lande er blevet socialistiske, så vil 
Danmark stadigvæk være regeret af konser-
vative feudalherrer”. Der er jo ingen tvivl 
om at det eneste rigtige i forhold til demo-
kratiet er at afskaffe denne vanvittige abso-
lutistiske institution og indføre republikken. 
 
Men nu er man jo demokrat 
Helst så man jo gerne gentagelserne fra den 
franske revolution, men på den anden side, 
som den demokrat jeg jo er – efter forbille-
de af stålmanden – så vil jeg jo ikke gå 
imod flertallet, så i stedet for at afskaffe 
monarkiet, kunne man blot følge tidens 
trend og privatisere det. Dette kunne gøres 
forholdsvist enkelt ved at lade ugebladene 
betale, så dem der har trang til at dyrke den-
ne perversitet, kan betale bladene, som så 
betaler aristokraterne for at se godt ud eller 
lave skandaler. Udover at det ville spare 
staten for nogle penge, så er det vigtigste 
argument nok, at vi ville kunne blive fri for, 
at hele nyhedsudsendelser kun handler om 
intetsigende royalt snik-snak, og vi kunne i 
stedet få informationer om, hvad der skete 
ude i den store verden. Dette vil hurtigt få 
folks øjne væk fra deres feudale navlepille-
ri, og de vil indse, at der er større problemer 
i verden, og inden længe vil revolutionen 
for et bedre samfund så komme. 
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Gudinden Mary 
Åh hvilken herlig dag. Det var som om at 
jorden i et øjeblik var lig det himmelske pa-
radis. Øjeblikket var selvfølgelig, da konge-
huset kundgjorde, at der en lille tronarving 
på vej til efteråret. En sten faldt fra mit hjer-
te, da det blev bekendtgjort, at vores henri-
vende prinsesse Mary venter sig. Vores 
prægtige kongehus er derved sikret endnu 
en fabelagtig periode i vort lands hæderkro-
nede historie. I denne forbindelse vil jeg 
gerne lange en lige højre ud efter det socia-
listiske rakkerpak, som straks råber op om 
ny grundlov og ligestilling i stedet for at 
fejre denne festlige dag. 
 
Den første grundlov var bedst 
Omkring arvefølgen kan det på ingen måde 
siges bedre end de udtalelser, den agtværdi-
ge sognepræst og sandsiger Søren Krarup 
har gjort det i hans interview med radioavi-
sen. ”Det er lidt lige som at gå i krig - et job 
man må give drenge. Det at være regent er 
så belastende et arbejde, at jeg nødigt vil 
lægge piger til.” Dronning Margrethe har 
uden tvivl gjort et fantastisk godt stykke 
arbejde som regent, men vi kunne i det til-
fælde heller ikke få en mand på tronen, da 
den desværre afdøde dronning Ingrid kun 
fik pigebørn. Grundlovsændringen i 1953 

gjorde det desværre muligt for pigebørn at 
blive regent. Hvorved man fratog den intel-
ligente og ærværdige greve Ingolf hans ret-
mæssige kongekrone. Så skal man ændre 
grundloven, skal det ikke være til ligestil-
ling i arvefølgen, men tilbage til den oprin-
delige grundlov fra 1849, hvor kun noble 
mænd med en vis indkomst kunne stemme 
og blive politikere. Kvinder har deres plads 
i hjemmet og ikke i det politiske liv. Jeg vil 
igen lade Søren Krarup sige hvad jeg me-
ner. ”Det er kvinderne, der føder børnene, 
de ammer dem og er i hvert fald i den første 
tid dem, som står dem nærmest og opfostrer 
dem. Hvad enten damesagen kan lide det 
eller ej, så er det kvinderne, der holder sam-
men på hjemmet.” Det handler om at gøre 
det, man er bedst til, så lad mændene om at 
tage de politiske beslutninger og kvinder 
røre i kødgryderne. 
 
Go’ sommer 
Jeg vil gerne takke min socialistiske mod-
part for igennem det seneste år at skrive alt 
det, han har gjort. Godt nok har det været 
vås fra enden til anden, men kun ved at stil-
le sådanne tåbelige holdninger overfor det 
sande verdensbillede, kan pøblen opnå den 
rette indsigt og handle derefter. Skulle du 
derfor, kære læser, komme til at savne at få 
den rigtige udlægning af verdenssituationen, 
kan du med største sandsynlighed finde os, 
hvor der end er mulighed for at få en lille 
pils. Og her vil vi med glæde give dig den 
sande indsigt! 
 
Må gud bevare vort ældgamle fædreland. 
Der er brug for det nu mere end nogensinde 
før. 



34  

Kandestøberen          Maj 2004 

Jura – en ventil til at trække vejret! 
Af Sine Worm Jensen og Jacob Nørgaard-
Petersen 
 
Som mange nok har bemærket, er den 
tidligere byggematador Kurt Thorsen til 
tider at finde i samfundsfagenes kantine. 
Kandens ”celebrity crew” bød Hr. Thor-
sen på en kop kaffe og en hyggelig snak 
om, hvad der bringer ham hid. 
 

 
I 2000 blev Kurt Thorsen idømt seks års 
fængsel for bedrageri ved Københavns by-
ret. Nogle år er gået siden da, og grundet et 
resocialiseringsprogram indenfor fængsels-
væsenet, har Thorsen fået tilladelse til, at 
færdiggøre sin cand.jur. på Aarhus Univer-
sitet. Han indrømmer dog, at den primære 
grund til hans tilbagevenden til studierne er 
for at komme ud af den trivielle fængsels-
hverdag, hvor han efter eget ønske sidder 
isolationsfængslet i Holstebro Arrest. De to 
dage om ugen, som Thorsen tilbringer på 
universitetet, er med hans egne ord; en ven-
til til at trække vejret.  
 

 
Jura i 70’erne 
Baggrunden for at Thorsen netop læser jura 
er, at han i 1975 påbegyndte jura-studiet. På 
daværende tidspunkt havde Kurt Thorsen 
allerede opbygget egen virksomhed og var 
bosiddende i USA. Thorsen blev hjemkaldt 
for at aftjene sin værnepligt i Århus og 
valgte i den forbindelse at påbegynde en 
videregående uddannelse på Aarhus Univer-
sitet. Valget faldt på jura, da hans holdning 
er, at hele vores samfund bygger på vores 
lovgivning. Samtidig med at Thorsen læste, 
drev han sin virksomhed videre. Meget af 

kommunikationen med forretningsforbin-
delser foregik i de mobilfrie 70’ere fra 
mønttelefonen under den tidligere kantine 
(nu statskundskabs bibliotek). Forretninger-
ne tog dog meget af hans tid, så han nød 
ikke meget af det søde studenterliv, hvilket 
medførte, at der sjældent blev tid til en reje-
mad ved lystbådehavnen sammen med jura-
kammeraterne. Thorsen kan dog bryste sig 
af, at han var med til at danne festforenin-
gen JUS på jura. Fra sin tid i JUS husker 
Thorsen især ølstafetterne og bemærker i 
den sammenhæng, at de studerende i 
70’erne generelt var mindre seriøse. Bl.a. 
var det normalt at få sig en øl til frokost i 
kantinen, noget som er et sjældent syn i dag, 
hvor skolemælken for alvor er slået igen-
nem på instituttet. 

 
”Sygdom og kvinder kan tage livet af dig – 

alt andet kan kun bekymre dig.” 
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I 1977 forlod Thorsen studierne og flyttede 
til Belgien. Op gennem 80’erne opførte 
Thorsen adskillige prestigeprojekter, bl.a. 
det nye havneprojekt i Monaco og storslåe-
de byggerier i Kuala Lumpur, New York og 
London. Han tog en eksamen i ny og næ, 
men blev i 1991 indkaldt af studienævnet på 
jura, da en ny studieordning var undervejs. 
Hvis Thorsen ville være bachelor måtte han 
gå til eksamen i formueret, og ifølge Thor-
sen så ”smilede Gud til ham den dag”, såle-
des at han bestod den 8 timer lange eksa-
men uden nogen nævneværdig forberedelse. 
 
Berømt eller berygtet? 
Som en kendt person får Kurt Thorsen me-
get opmærksomhed, også her på fakultetet. 
Denne opmærksomhed generer ham dog 
ikke, men der er dog den forskel fra tidlige-
re, at Thorsen efter sin dom i manges øjne 
er gået fra at være berømt til berygtet. Thor-
sen fornemmer dog ikke, at folk tager af-
stand fra ham og ser ham som en ussel for-
bryder. Han har fået mange tilkendegivelser 

fra medstuderende og tidligere forretnings-
forbindelser, der ligesom Thorsen selv, fin-
der ham uskyldigt dømt. Som eksempel her-
på er Thorsen sammen med Holstebros 
spidsborgere blevet bedt om at lave en ud-
stilling på Holstebro museum i forbindelse 
med museets 75 års jubilæum.  
 
Fængsel – spild af tid 

Kurt Thorsen opfatter isolationsfængsling 
som en risiko for forfald og ser generelt det 
danske retssystems brug af tugt som væren-
de gammeldags. Thorsen mener derimod, at 
man burde benytte folks evner og sætte dem 
i arbejde i stedet for at bure dem inde sam-
men med abekatte og stofmisbrugere og ud-
taler: ”Hvis man ikke er stofmisbruger in-
den man kommer i fængsel, så er man det i 
hvert fald, når man kommer ud”. Thorsen 
bemærker dog her, at han var blandt de ene-
ste stoffrie indsatte i Sdr. Omme fængsel. 
Den ideelle straf for Thorsen ville være at 
sætte ham til at bygge kollegier her i byen - 
uden nogen betaling herfor. Dette ville sam-
fundet således kunne nyde godt af, og han 
vil samtidigt blive straffet.  
 
Fremtiden 
I starten af det nye år kan Thorsen se frem 
til at blive løsladt. Hvad skal der så ske? 
Ifølge ham selv må han søge hen, hvor mu-
lighederne er. Hans evner er indenfor byg-
gebranchen og at drive virksomhed, og han 
har stadig mange forretningsforbindelser i 
USA, som har projekter, hvor de ønsker 
Thorsen som entreprenør. Han har fra cellen 
i Holstebro op til flere gange måttet takke 
nej til flere gode jobtilbud. Når snakken fal-
der på fremtiden virker Thorsen optimistisk 
og udtaler, at hvis han ikke kan klare sig 
indenfor byggebranchen, må han stille sig 
tilfreds med noget andet. Thorsen er ikke en 
knækket mand og udtaler: ”Sygdom og 
kvinder kan tage livet af dig – alt andet kan 
kun bekymre dig.” 

 
”Hvis man ikke er stofmisbruger inden man 

kommer i fængsel, så er man det i hvert 
fald, når man kommer ud”. 
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En politologisk pilgrimsfærd 
Af Martin Hestbech og Karl Johan Eriksen 
 
En mandag morgen i april satte knap 20 
søvndrukne statskundskabsstuderende 
sig ind i lyntoget mod København. Kaffen 
og rundstykkerne var klar og forventnin-
gerne høje til den forestående studietur 
med faget ”forvaltningsreformer i ulan-
dene”. 
 
De fleste IFSK’ere har indset det; Århus 
giver ikke en statskundskaber særligt gode 
udfoldelsesmuligheder. København derimod 
vælter sig i ministerier, styrelser, forsk-
ningsinstitutter og meget andet godt. Med 
andre ord - de forventningsfulde studerende 
i lyntoget var på en politologisk pilgrims-
færd mod Mekka – Kabaen hedder Uden-
rigsministeriet. 
 
Det københavnske overflødighedshorn 
Dagen bød på alskens spændende input for 
de ulands- og reform-interesserede stude-
rende med oplæg fra Danida, Dansk Institut 
for Internationale Studier og Kommunernes 
Landsforening. Ved dagens afslutning var 
de studerende blevet beriget med en prak-
tisk vinkel på fagets emneområde. Dermed 
fik de løftet hovederne op fra bøgerne og 
rettet blikket væk fra de gule mure. 
 
De studerende stod selv for planlægningen 
af studieturen, og de mødte stor velvillighed 
og interesse hos oplægsholderne. Den øko-
nomiske del forløb også smertefrit, idet de 
studerende fik dækket deres transportudgif-
ter. Det viste sig altså, at der ikke var store 

praktiske problemer i forbindelse med at 
arrangere studieturen. 
 
Studieturen er et eksempel på, at seminarun-
dervisningen ikke behøver at begrænses til 
14 ensformige dobbelttimer. Foruden stu-
dieturen har faget også budt på to gæsteop-
læg. I det hele taget har der været større fo-
kus på form og indhold, end man typisk ser 
på overbygningsseminarerne på IFSK, hvil-
ket har virket meget positivt på holdets en-
gagement. Perspektivet er blevet udvidet, 
således det ikke kun er underviserens syn på 
emnet, der præsenteres. 
 
Sidegevinsten ved studieture 
Sidst men ikke mindst giver en studietur et 
godt sammenhold på holdet, hvilket også 
smitter af på det faglige engagement. Når 
der bliver lagt op til nytænkning og variati-
on i seminaret, giver det en god dynamik i 
undervisningen. 
 
Herfra skal der lyde en opfordring til, at un-
dervisere tager udfordringen op, og tænker 
mere utraditionelt i seminarplanlægningen. 
Desuden opfordres alle studerende til 
mindst én gang i deres tid på IFSK at tage 
på studietur til de danske statskundskabsstu-
derendes svar på Mekka: København. 
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SICEF 2005 – Dit forum for fremtiden 
D. 29. & 30.september 2005 i Øksnehallen, København   

    
You are wanted….. 

På SICEF 2005 - Skandinaviens førende uddannelses- og karrieremesse - kan vi i år bl.a. 
præsentere Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet, som særligt er 
interesseret i at møde DIG, der er studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse. Er 
du stud.scient.pol., stud.oecon., stud.polit. eller lignende, så kom på SICEF 2005 og mød 
Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet til en snak om karrieremulig-
heder.  
 
SICEF-messen  
SICEF er en enestående mulighed for samfundsvidenskabelige studerende til at møde et stort 
antal private og offentlige institutioner samt nationale og internationale virksomheder. Du 
får lejlighed til at vise dit værd og snakke karrieremuligheder og rekrutteringsprocesser med 
en lang række virksomheder/institutioner, som i højere og højere grad får øjnene op for sam-
fundsvidenskabelige kandidaters kompetencer. 
 
For Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet er SICEF en unik mulig-
hed for at komme i dialog med bl.a. samfundsvidenskabelige studerende og potentielle med-
arbejdere. 
 
”Vi ser SICEF som en oplagt mulighed for at møde relevante studerende. For os er messer 
som SICEF et vigtigt redskab i vores rekruttering af unge akademikere, hvor vi får lejlighed 
til – under uformelle rammer – at fortælle om vores arbejds- og ansættelsesvilkår. Måske får 

vi også aflivet en myte eller to om banken” 
Peter Krogh, Danmarks Nationalbank 

 
Louise Lange Mortensen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, der deltager på SICEF for 2. år 
i træk, udtaler: 

”Vi deltager på SICEF for at synliggøre Økonomi- og Erhvervsministeriet som en attraktiv arbejdsplads og 
ryste vores måske ”støvede” image af. Vi håber på SICEF 2005 at se flere samfundsvidenskabelige studerende” 
 
Både Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet ser frem til SICEF 2005 
og til at møde netop dig på messen. 
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Trafikmeldinger om farlige dæksler 

Af Christian Nordbek  
 
Det siges, at man for at være en god stats-
kundskabsstuderende bør holde sig ori-
enteret om verden omkring sig. Jeg vil 
ikke senere kunne sige til mig selv, at ba-
re jeg da havde set nyheder, så var det 
hele gået bedre. Derfor har jeg de seneste 
uger prioriteret at stå op 07.59 for at se 
morgennyheder på Tv2 og for at være 

helt sikker på at få det hele med, har jeg 
også set nyhederne kl. 09.00. Hvad er der 
så sket? Her kære læser, er jeg nødt til at 
indrømme, at nye formænd, bomber og 
hvad der nu ellers er sket, ikke er det, der 
har fanget min opmærksomhed mest.  
 
Nej, det klart mest interessante, men samti-
dig dybt mærkelige, er at fæstne sig ved de 
klassiske trafikmeldinger, for det er da for 

SICEF CAMP 05 – Har du lyst til at prøve kræfter med erhvervslivet? 
SICEF kan i år præsentere SICEF CAMP 05 – et innovationsforum, hvor kreativiteten får 
frit spil. 
I løbet af 50 timer kan DU – i samarbejde med 49 andre studerende fra landets Handelshøj-
skoler, Ingeniørhøjskoler, Universiteter mm – omsætte ideer til praksis for 5 udvalgte virk-
somheder. 
 
Målet med SICEF CAMP 05 er at skabe håndgribelige og visionære løsninger, der kan im-
plementeres i de 5 virksomheder. For at sikre realiserbare resultater har deltagerne under for-
løbet adgang til alle hjælpemidler, samt rådgivning fra professionelle guider og de 5 virk-
somheder. 
 
Vi søger deltagere til SICEF CAMP 05, hvor du kan blive en aktiv deltager på messen. SI-
CEF CAMP 05 er meget mere end et studieprojekt – det er muligheden for at vise potentielle 
arbejdsgivere dine kompetencer i et tværfagligt team.  
 

Grib chancen og vis hvad DU kan! – Tilmeld dig SICEF CAMP 05. 
Ansøgningsfrist er 31.maj 2005 

 
Læs meget mere på www.SICEF.dk  

SICEF arrangeres af studenterorganisationen Yngre Civiløkonomer og blev sidste år besøgt af ca. 4.500 besø-
gende med omkring 70 udstillere. 

  
SICEF arbejder i øjeblikket på at kunne tilbyde vores besøgende billig transport til Øksne-
hallen, København. Hold derfor øje med vores hjemmeside for yderligere information.  
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dumt. Jeg skal i det følgende komme med et 
referat af kl. 08.00 nyhedernes trafikmeldin-
ger. ”Ja, vi kan kigge på Køgebugtmotorve-
jen, hvor vi ser, at der er tæt trafik i retning 
mod København, og hvis vi tager og kigger 
på Vejlefjordbroen, kan vi se, at der er tæt 
trafik i begge retninger”. Ja, ja, fine oplys-
ninger men vel egentlig ret ubrugelige. Men 
nu til kl. 09.00 nyhedernes trafikmelding. 
”Ja, hvis vi kigger på Køgebugtmotorvejen, 
kan vi se, at det værste er overstået, og det 
samme er tilfældet på Vejlefjordbroen, hvor 
der er god plads”. Det er da for sultan endnu 
mere ubrugelige oplysninger! Men det mest 
tåbelige ved dette fænomen er, at man får 
serveret disse oplysninger hver dag, uden 
variation! Kl. 08.00 er der meget trafik, og 
kl. 09.00 er der knap så meget trafik – hold 
da ferie hvor er det bare utrolig interessant. 
Den eneste finesse kan være, at man lige får 
lov at se Limfjordsbroen, i fald man finder 
det interessant. 
 
Redaktionel undren over kaffe og kage! 
Nu til noget helt andet og mere hjemligt, om 
man så må sige. Redaktionsmødet på Kan-
den onsdag d. 6 fik en meget dramatisk 
drejning, som involverede både et brag og 
mænd i orange dragter. Mens vi sidder seri-
øst og diskuterer det kommende blads ind-
hold, lyder der et ordentligt brag. Så for 
pokker tænker vi! ”Er her en historie?” Vi 
skynder os ud på gangen, hvor vi erfarer, at 
braget har været så højt, at selv døren ind til 
naboerne fra statsrådet er blevet åbnet, og så 
må det være markant ikk? Nuvel, der er in-
tet at se på gangen, men en ekspedition 
kommer op for kælderen og kan med for-
færdelse berette om, hvordan overtryk i klo-
aksystemet har fået et at de der kg. tunge 

kloakdæksler til at springe op i loftet og 
ødelægge dette. Vi får straks tilkaldt de of-
fentlige myndigheder, og de har da aldrig 
set noget sådant. Men sådan gik det til, at 
der bredte sig en knap så dejlig duft denne 
onsdag eftermiddag. 
 
Sidst noget at tænke over i sommerferien: 
• Er man et nul, hvis man kommer ind før 
nr. 1? 
• Hvor mange minutter er et boligkvarter? 
• Hvordan fejrer nudister fastelavn? 
• Synes kannibaler klovne smager godt? 
• Kan ordblinde falde i staver? 
• Hvorfor er det næsen, der løber, og fød-
derne, der lugter? 
• Hvis majsolie er lavet af majs, hvad er 
babyolie så lavet af? 
• Krymper bomuldsmarker, når det reg-
ner? 
• Hvilken farve får en smølf i hovedet, 

når man prøver at kvæle den? 
 
Her skulle være noget for alle de skarpe 
hjerner at gruble over i den lange ferie. 
Fra klummens skribent skal der lyde et tak 
for dette semester, og med ønsket om held 
og lykke med eksamerne og en efterfølgen-
de god sommer kan jeg love, at jeg vender 
frygteligt tilbage til efteråret, hvor min skar-
pe pen endnu engang vil sætte fokus på li-
vets mange spidsfindigheder. 
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Præsentation af ny ph.d’er  
Af Helge Frandsen 

 

 
Som vanen tro præsenteres instituttets 
ph.d stipendiater her i Kanden. Denne 
gang er turen kommet til Martin Ejner 
Hansen, som blev ansat ved IFSK i janu-
ar 2005. Trods det at nyhedsværdien må 
siges at være aftagende, tog Kandens 
skribent ufortrødent turen forbi Martins 
kontor.  
 
Martin er 26 år. Han er født og opvokset i 
Svendborg, og derfor lå det naturligt at stu-
dere statskundskab på den senest oprettede 
linje, i Danmark, på Syddansk Universitet i 
Odense. Her blev han færdig som kandidat i 
2004. Under studietiden på Syddansk var 
Martin aktiv i studenterpolitik. Udover dette 
har han, efter eget udsagn, været instruktor 
”i utallige fag”. I løbet af kandidatuddannel-
sen blev det også til et ophold på Trinity 
College i Dublin. 
 
Ørene fulde af dimensioner  
Herefter stod menuen så på et nyligt påbe-
gyndt ph.d. studie her på IFSK i Århus. Det-

te studie går under overskriften: Dimensio-
ner og afstemningsadfærd i parlamenter – et 
komparativt studie. Og hvad ligger der i 
det? Som alle husker fra deres pol.intro tid, 
har vi fået tudet ørene fulde med, at den tra-
ditionelle højre-venstre dimension i politi-
ske spørgsmål er under forandring. Hidtidig 
har studiet af dette koncentreret sig primært 
om en dimensionsforandring blandt vælger-
ne. Hvad Martin finder interessant er, om 
samme dimensionsforandring kan iagttages 
i parlamenter. Er det stadig kun den samme 
velkendte højre.-venstre dimension, der er 
gældende, eller er der flere dimensioner? 
Dette skal undersøges ved en dataindsam-
ling (som han er i gang med i øjeblikket) af 
afstemningsresultater. Det komparative ele-
ment kommer ind i billedet ved, at Martin 
har tænkt sig at lave en sammenligning på 
tværs af forskellige landes parlamentariske 
afstemningsresultater. De pågældende lande 
er Danmark, Norge og Irland, hvor han vil 
indsamle resultater helt tilbage fra 1920. 
Dette vil tilføre en tidsdimension til projek-
tet, således at man kan iagttage, om der har 
været en forandring over tid. Altså en anse-
elig mængde arbejde, som Martin er i fuld 
gang med. Han forventer at være færdig 
med dette projekt, når hans ph.d. stipendie 
udløber i december 2007.  
 
Seminar udbud til efteråret   
Udover dette hovedarbejde har Martin pla-
ner om fra næste semester at udbyde et se-
minar her på IFSK under overskriften: Rati-
onale tilgang til Kom. Pol. Det vil sige et 
seminar omhandlende Rational Choice til-
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gange til Kom.Pol. 
 
Ph.d frem for administration  
Til spørgsmålet om, hvorfor han valgte at 
påbegynde et ph.d. studium, svarer Martin, 
at han ikke så sig selv i en administrativ rol-
le eller som ansat inden for staten. Derimod 
tiltrak den akademiske frihed ham mere. 
Med dette valg mener han dog ikke, at han 
har lukket døren for andre muligheder. 
Da vi har at gøre med en cand.scient.pol fra 
Syddansk, kunne jeres udsendte heller ikke 
dy sig for at spørge ind til forskelle på Syd-
dansk og IFSK. Til dette svarede svarede 

Martin diplomatisk, at det er to vidt forskel-
lige institutter. Der er fordele og ulemper 
begge steder. Martin mener, at han nok har 
fået lidt mere frihed på det unge Institut for 
Statskundskab i Odense, men samtidig kan 
han godt lide det store akademiske miljø i 
Århus. 
 
Hvis man har noget at spørge om eller kom-
mentere til, eller på anden måde ønsker at 
kontakte Martin, er man velkommen til at 
kigge forbi. Beskeden er hermed givet vide-
re (hans kontor ligger i 331/030). 

Efter mange opfordringer har Institut for Statskundskab besluttet at etablere et årligt 1-dags 
efteruddannelseskursus for kandidater fra Instituttet. Hensigten er, at kandidater gennem dis-
se kurser kan fastholde et bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hoved-
områder, som disse traditionelt er blevet defineret på Instituttet i Århus.  
I år holdes Århus Seminaret lørdag d. 20. august kl. 10 – 19.  Hensigten med årets møde er 
at give en bred introduktion til den seneste teoretiske og/eller metodiske udvikling inden for 
de enkelte fagområder eksemplificeret ved præsentation af konkrete emner og forsknings-
projekter. De følgende år er det den foreløbige hensigt at bygge videre på dette grundlag og 
lade de enkelte faglige afdelinger stå for seminaret, således at man der kan få en udbygget 
opdatering inden for de enkelte områder. Prisen for deltagelse i Århus Seminaret er kr. 
1.000,- inklusive frokost.  Der vil i forlængelse af seminaret blive arrangeret en fælles mid-
dag (pris kr. 200,- excl. drikkevarer). 
 
 

Program 2005: Nyere tendenser i statskundskaben 
I de fem forelæsninger præsenteres den seneste udvikling inden for statskundskabens hoved-
områder, konkretiseret gennem præsentation af aktuelle emner og problemstillinger. Forud 
for seminaret udsendes et (begrænset) skriftligt materiale.  
 
 

Århus Seminar 2005 
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Tilmelding til seminaret: 
Tilmelding til seminaret sker på nedenstående slip, som returneres til Institut for Statskund-
skab, att. Birgit Kanstrup, Bygning 331, Universitetsparken, 8000 Århus C eller ved e-mail 
til bk@ps.au.dk Evt. spørgsmål i forbindelse med seminaret kan rettes til institutleder Ole 
Nørgaard, 8942 1334 eller institutsekretær Birgit Kanstrup, 8942 1323. 
 
Betaling for deltagelse i seminaret: 
Betaling for deltagelse i seminaret sker ved bankoverførsel til nedenstående bankkonto hos 
Danske Bank: Reg.nr. 3627, Kontonr. 4809973700, Reference: 3311 + eget navn 
 
Tilmelding og betaling skal være Institut for Statskundskab i hænde senest den 1. au-
gust 2005. 

 

10.00-10.15 
  

Velkomst (institutleder Ole Nørgaard) 

10.15-11.45 
  

International politik: Teorier og temaer i international politik i et 
nyt århundrede (Georg Sørensen) 

12.00-13.30 
  

Komparativ politik: Demokratisering og institutionsopbygning - og 
måling af graden af succes (eksemplificeret især med Irak og Afgha-
nistan (Jørgen Elklit)) 
  

13.30-14.00 
  

Frokost (Sandwich) 

14.00.15.30 
  

Offentlig forvaltning: Myterne om rammebevillingssystemer (Søren 
Serritzlew) 

15.30-16.00 
  

Kaffe 

16.00-17.30 
  

Offentlig politik: Institutioner, social kapital og offentlig politik 
(Gert Tinggaard Svendsen) 

17.30-19.00 
  

Politisk sociologi: Om stabilitet og forandring i befolkningens hold-
ninger (Lise Togeby) 
  

19.00- Middag 
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SU til kandidatuddannelsen 
 
Ansøgningsfrist 
Hvis du ønsker SU til en kandidatuddannelse fra juli 2005, skal du søge herom senest den 1. 
juni 2005, for at udbetalingen af juliraten – forudsat skatteoplysningerne er tilgængelige – 
kan ske den 30. juni 2005. For at være berettiget til støtte i juli 2005, skal du søge herom se-
nest den 31. juli 2005. 
  
Kandidatuddannelse ved en ny institution 
Hvis du ønsker at påbegynde en kandidatuddannelse ved en anden uddannelsesinstitution 
end Aarhus Universitet, kan du søge SU til kandidatuddannelsen på den nye institution, når 
du søger om optagelse på uddannelsen. 
  
Ansøgning 
Ansøgning om SU kan ske via SUstyrelsens selvbetjeningssystem ”MinSU”, som findes på 
www.su.dk, vælg ”Søg SU - VU”. Her skal alle felter fra 1-10 udfyldes. Alternativt kan du 
søge via et papirsansøgningsskema, som du kan få på SU-kontoret eller printe fra 
www.su.dk. Her skal alle felter fra 1-10 udfyldes og ansøgningen skal underskrives. 
Vær opmærksom på felt 10 i ansøgningsskemaet: 
 
• Hvis du går direkte fra en bacheloruddannelse til en kandidatuddannelse, skal du angive 
07/2005 som uddannelsens starttidspunkt. Det gælder også, hvis du først ønsker støtte fra et 
senere tidspunkt, fx fra september 2005. 
 
• Hvis du bliver indskrevet på kandidatuddannelsen eksempelvis 1. september 2005 efter at 
have været ude af uddannelsessystemet i en periode – dvs. hvis du har afsluttet din bachelor-
uddannelse den 1. juni 2005 eller tidligere - skal du angive 09/2005 som uddannelsens start-
tidspunkt. 
  
Spørgsmål? 
Du kan finde yderligere oplysninger på www.su.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte SU-kontoret. Vores adresse er Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C. Du 
kan også kontakte os telefonisk på 8942 1000. Vi har åben mandag til fredag fra klokken 10-
14. 
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Af Christina Lindgaard – på foreningens vegne 
 
Kære Klummelæser! 
 
Den opmærksomme studerende har sikkert bemærket, at der for tiden hersker en ualmindelig 
livlig aktivitet blandt ænderne i parken. År efter år har man på sine ture gennem parken væ-
ret vidne til disse seancer, hvor andrikkerne målbevidst jager de få hun-ænder i et forsøg på 
at få mulighed for at reproducere sig. Jo, så ved man skam, at foråret står for døren… 
 
Med forårets komme følger traditionelt en travl tid - for de studerende er foråret ensbetyden-
de med, at eksamenslæsningen står for døren. Og som for så mange andre, så betyder eksa-
mensperioden, at PB koncentrerer omfanget af de mere selskabelige og hyggerelaterede akti-
viteter. Således har vi fra uge 19 til uge 24 reduceret vores åbningstider betydeligt. Men står 
du og mangler noget, er der stadig mulighed for at gøre dine indkøb i PB - vi har nemlig 
åbent tirsdage og torsdage i det normale tidsrum (12-13).  
 
Hvis du går med tanker om at erhverve dig en aktuel bog, men økonomien er lidt trængt, så 
har PB løsningen! I PB tilbyder vi nemlig en boganmelderfunktion. Det eneste, du skal gøre, 
er at vælge en bog (max. 6 måneder gammel), hvorefter du enten sender en mail til Christina 
(20002004@ps.au.dk) eller kigger forbi PB i åbningstiden. Herefter står vi så for at skaffe 
dig et gratis eksemplar af bogen, som du efterfølgende anmelder i vores ”Kande”.    
 
Her på falderebet vil jeg gerne gøre opmærksom på, at månedens bog er:  
 

 
B. Guy Peters ”Comparative Politics  

– theory and methods” 
 
 
 
Man må sige, at bogen henvender sig bredt til alle de, som gerne vil bevæge sig ud i det 
komparative univers. Og ikke mindst er bogen i den grad højaktuel for de, som snart skal 
prøve kræfter med kom.pol eksamen. Bogen sælges i maj og juni måned til den overkomme-
lige pris: 149,- kr.  
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Ærede læsere. 
 
Hermed en kort rapport vedrørende PF’s gerninger. 
 
En af de største begivenheder var studieturen til Polen, som I kan læse mere om andetsteds i 
Kanden. Vi vil blot hurtigt takke alle, som tog med os. Og apropos studietur, blev billetterne 
til den store tur til Kina i efteråret bogstavelig talt revet væk. Vi vil i den forbindelse gerne 
undskylde overfor de medlemmer, der gik forgæves. 
Foredraget om fremtidens forsvar d. 27/4 med Forsvarsminister Søren Gade blev et arrange-
ment med masser af gode kritiske spørgsmål fra salen. Foredraget udviklede sig derfor på 
ingen måde til en enetale, men i stedet en god debat. 
 
Hawaii festen d. 29/4 kan bestemt beskrives som en succes. Masser af festlige udklædte 
mennesker og god stemning. Det store udvalg af cocktails gik som varmt brød, og det er be-
stemt ikke sidste gang, vi udvider sortimentet på denne måde.  
Kapsejladsen d. 4/5 endte som bekendt ikke med en sejr til PF. Dog modtog vores intro store 
roser, og for os er det mindst ligeså vigtigt som selve sejren på søen. Vi lover jer, at I kom-
mer til at se os som stewardesser og kaptajner igen, når lejligheden byder sig. 
 
I fremtiden ser vi frem til årets sidste torsdagscafe d. 12/5, der står i metodens tegn. Alle er 
velkomne til at nyde en sidste øl inden eksamenerne går i gang på ny. Kom og hyg med os 
og metodeinstruktorerne, der vil optræde som gæstebartendere. 
Årets sidste projekt i PF regi, bliver sommerfesten fredag d. 17/6. Der vil blive serveret hel-
stegt pattegris, samt en stemning der får Callela til at ligne Legoland. I den forbindelse vil vi 
gerne opfordre alle interesserede til at melde sig som hjælpere. Vi garanterer en sjov aften 
med utallige fordele. Inden vi skilles i sommerferien, er der altså endnu et par muligheder 
for at se medstuderende i et andet miljø end auditorier og grå lokaler. 
 
Og husk at komme til os med kritik og forslag. Det gør det nemmere for os at underholde jer 
på bedste vis. 
 
PF – foreningen der også elsker jer under eksamen.      
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Personalia 
Lars Grønvall Foldspang er påbegyndt ph.d.-studiet som aspirant pr. 1. maj 2005. 
Palle Svensson er bevilget orlov uden løn for perioden 15.-20. marts 2005. 
 
Nye specialer 
Blach, Carl Eric, Sygefravær, motivation og gensidige forventninger - En analyse af sygefra-

værsholdninger og -adfærd blandt medarbejdere i offentlige og private virksomhe-
der og institutioner. 

Didriksen, Berit i samarbejde med Stine Rasmussen, When EU Legislation Hits Home: How 
and Why Variation in Legal and Practical EU Implementation. 

Eriksen, Jesper, Islam og Vesten - Clash of Civilizations eller Clash of Politics? 
Jørgensen, Dan Jannik, Rationalistiske og reflektivistiske tilgange til europæisk integration - 

er en syntese mulig? 
Kristoffersen, Stine Hegelund i samarbejde med Marianne Nielsen, Interne og eksterne fak-

torers betydning for udlicitering i de danske kommuner. En kvantitativ analyse af 
danske kommuners reelle udliciteringsomfang på vej- og folkeskoleområdet. 

Nielsen, Marianne i samarbejde med Stine Hegelund Kristoffersen, Interne og eksterne fak-
torers betydning for udlicitering i de danske kommuner. En kvantitativ analyse af 
danske kommuners reelle udliciteringsomfang på vej- og folkeskoleområdet. 

Rasmussen, Stine i samarbejde med Berit Didriksen, When EU Legislation Hits Home: How 
and Why Variation in Legal and Practical EU Implementation. 

Vistisen, Torben, Politisk styring kontra funktionel og organisatorisk autonomi? En system-
teoretisk analyse af dansk forvaltningspolitik og reformer af domstole og universite-
ter. 
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Fællesredaktionen  bestående af: 
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Studenterredaktionen bestående af:  
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Maj:  
20. Konference v. Sociologisk Forum og Kritik Profil under titlen ”Habermas og offentlig-
hed”, kl. 9.00 til kl. 16.30 i Hornungstuen i Studenternes Hus.  
25. Studienævnsmøde  
25. Statsrådsmøde kl. 16.15 i M2 i bygn. 350 
 
Juni:  
1. Frist for  tilmelding til kandidatuddannelsen  
1. Ansøgningsfrist for miljølære  
1. Ansøgningsfrist for sidefag og suppleringsuddannelse  
1. Ansøgningsfrist for SU til kandidatuddannelsen  
8. Statsrådsmøde kl. 16.15 i M2 i bygn. 350 
17. Ansøgningsfrist for ph.d.-stipendiater kl. 12.00   
17. PF Sommerfest  
22. Studienævnsmøde  
 
August:  
Ca. 4. Tilmeldingsfrist for seminarer i efteråret 
9. Dispensationsmøde i studienævnet  
 
September:  
5. deadline for Kanden  


