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Stillingsopslag til ”Magtens rugekasse” 
”Magtens rugekasse” søger snarest mulig velkvalificerede studerende til at varetage og vide-
reføre rugekassens magtposition i samfundet samt værne om denne. Arbejdet vil primært 
bestå i at følge daglig undervisning, lave gruppearbejde, holde oplæg samt gå til eksamen 
ved semesterets afslutning. Derudover vil forskellige sociale arrangementer også kræve din 
deltagelse og interesse. 
 
Til trods for at det at studere er dit arbejde, som det forventes at du gennem din studietid 
dygtiggør dig til, samt det faktum, at tidsfrister i forbindelse med eksaminer (tilmelding, fra-
melding, afhentning, aflevering) er noget du fra dag ét af lærer SKAL overholdes, forventes 
det, at du besidder følgende egenskaber: 

 
• Du skal synes det er i orden, at du efter virkelig at have knoklet en hel januar 

måned med ugeopgaver i flere fag, ikke bliver gjort ordentlig opmærksom på 
de kollektive tilbagemeldinger, underviserne giver på opgaverne. Dvs. du skal 
være indstillet på, at tilbagemeldingerne, som er det redskab du som studerende 
skal anvende for at blive bedre til dit arbejde, kan blive givet, inden du overho-
vedet har fået din opgave tilbage. Dette for at opøve dine evner til at gætte på, 
hvad der gælder for netop din opgave. Desuden skal du være indstillet på, at 
opslagene for tidspunkt for tilbagemeldingerne vil blive ophængt samme dag, 
som tilbagemeldingen foregår. Dette for blot at mindske chancen for at de stu-
derende opdager tilbagemeldingerne, så de ikke kan blive klogere til næste 
gang. 

 
• Du skal finde et deltagerantal på ca. 15 på de kollektive tilbagemeldinger meget 

tilfredsstillende, selvom antallet kunne have været langt større ved at gøre or-
dentlig opmærksom på tidspunkt for tilbagemeldingen ved f.eks. at sende en 
mail rundt til de studerende eller hænge opslagene op i bedre tid end to timer 
før tilbagemeldingen samt ved at lægge denne efter at opgaverne er blevet be-
dømt. 

 
• Du skal besidde en god portion tålmodighed, da det ikke er altid, at fristerne for 

karakteropslagene overholdes for alle de studerende. Dvs. en god portion is i 
maven og høj tolerancetærskel er en absolut nødvendighed. 

 
Ansøgningen sendes til: 
”Magtens Rugekasse” 
Dahlsvej 4 
Lukesenburg 
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mellem 3000 og 4000 kr. Det lyder måske 
en kende dyrt for en SU økonomi, men de 
er klart pengene vær, hvis man som os er 
bare den mindste smugle tossede med sne, 
ski og socialt samvær på tværs af årgange 
og studie - samt ikke mindst har behov for 
et afbræk mellem de tunge semestre. Og 
således udstyret med god samvittighed og 
en bus fyldt med studerende fra diverse stu-
dier samt en optankning af Ceres og Pötz 
strøg AUS og IFSK af sted med eller uden 
quizzer til deres respektive oaser af sne og 
hornmusik.  
 
Sne, sne og atter sne 
Det gudeskønne fænomen sne, som knirker 
ganske særligt under støvlerne, var der mas-
ser af, hvilket betød super forhold for blær - 
der rakte ud over at flashe (skildpadde) 
skjoldet under afterski - på pisterne. Des-
værre betød den megen sne også, at perso-
nalet ikke kunne følge med med hensyn til 
at sprænge lavinerne, så mange af de højest 
liggende pister var lukkede de fleste af da-

Af Jacob Nørgaard-Petersen og Helle Ben-
dixen  
 
På selve afleveringsdagen for de sidste 
udhungrende eksaminer, der på behørig 
vis afsluttede dette års efterårssemester, 
kastede en flok IFSK´ere sig ind i de 
frygtede ligge/hvile busser for at drage 
mod alperne. Instinktivt drevet af en 
stærk trang for sne og dynebukser på 
højde med trækfuglenes trang til varme 
himmelstrøg i november. Målsætningen 
var for alle, uanset hvilket studierelateret 
selskab man deltog i, at komme til at suse 
ned igennem en halv meter puddersne 
under en skyfri himmel, alt imens af-
terskien og dennes herligheder blot ven-
tende på én for enden af ’bakken’. Alt 
dette blev opfyldt og mere til… 
 
Med udsigten til tre måneders intens eksa-
men og efterfølgende hele tre dages ferie 
virkede skiferie pludselig som en livsnød-
vendig gulerod for kampen med eksamens-
opgaverne. Med den konklusion 
på nethinden var det ikke noget 
problem at tømme bankkontoen 
for at deltage i henholdsvis 
AUS´s (Aarhus Universitets 
Sport) eller vor egen IFSK ski-
tur (arrangeret i fællesskab af 
Hong Tours og Lohamm Rej-
ser), der gik til enten Val 
d´Isere i Frankrig eller Badge-
stein i Østrig. For interesserede 
kan det nævnes, at lækre otte 
hele dage på ski kan fås for 

Skiferie - en livsnødvendighed  
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gene. Det betød til gengælde at det ikke 
gjorde så ondt at vælte, hvilket var heldigt 
for mange af os, der dermed kunne give den 

fuld gaz uden risiko for brækkede ben eller 
lignende i den bløde sne. De, der var i den 
bedre ende af skiskalaen, fik også tumlet 
rundt på masserer af offpist, så blodet flød - 
så der var udfordringer for alle hele ugen. 
Således fik alle leget, hoppet, fræset og plø-
jet i den helte store stil. Jooo det in-
dre legebarn fik rørt sig i den grad, 
inden det nu atter må indfinde sig på 
læsesalen i god ro og orden.  
 
Nude samvær og tonedøve tiltape-
de musikere 
Når man så havde kastet sig rundt, 
ned over bjergene, hvilket naturlig-
vis skete fjedrende ud og ind af ski-
løberens ideal stilling med sneen 
stående om ørerne, kunne man som 
en nydelig afslutning på dagen trop-
pe op på afterski. Som de der har prøvet no-
get sådant tidligere i dette eller forudgående 
liv ved, er disse eftermiddagsseancer ganske 
underholdende. Således udstyret med en 

kold liter øl på flaske og røde kinder fra en 
hel dag på pisterne, var vi vidner til, at en 
svensk musiker (uden de helt store toner i 

livet) tapede diverse ting fast på 
kroppen, alt imens han og forskellige 
publikummer spillede glad og gal 
pop - samtidigt fik alle andre i loka-
let forbud mod at røre gulvet. Som 
sagt på godt jysk, var det ganske un-
derholdende.  
Efter et par dage på ski - en af de få 
sportsgrene, hvor fødderne lades i 
helvede for en uge - måtte vi på den 
østrigske tur benytte os af stedets 
anden store attraktion, nemlig kur-
bad. Så efter at havde efterladt vores 

gennemsvedige skiundertøj og i øvrigt efter-
hånden mindre hygiejniske identitet i om-
klædningsrummet, trådte vi ind i en overdå-
dig verden af bade både uden- og indendørs, 
samt et utal af saunaer, dampbade  - alt 
hvad en øm krop kunne ønske sig. Som de 

generte og småborgerlige vi er, var vi lidt 
beklemte ved, at nøgenhed var påkrævet, og 
ingen opdeling mellem kvinder og mænd 
fandt sted, altså hvis man ville andet end at 
svømme. Efter en kort indre  
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blufærdighedskamp vandt kroppens smer-
tende hunger på overdreven varme, og vi 
gik løs i saunaens– og dampbadets mekka. 

Topattraktionen var at sidde i en udendørs-
sauna på toppen af den fireetager høje byg-
ning. Efter en opvarmende omgang i sauna-
en, måtte der løbes ud i sneen for at sænke 
kropstemperaturen, for dernæst at hoppe 
over i et varmt bassin, hvor man endeligt 
kunne slappe af med at sidde med udsigt til 
alperne og sneen dalende ned om ørene. Det 
var intet mindre end smukt.  

This is not Elton Bolton 
Elton Bolton … navnet på et tosset svensk 
skarpunkt band, der underholdt os flere afte-
ner med alverdens pop og rock musik tilsat 
deres ”klang” og galskab, alt imens publi-
kum gik pænt amok samt drak deres øl gen-
nem deres egne sokker. PF skal hermed op-
fordres til at invitere disse gale gutter til at 
underholde til kommende fester på IFSK.  
Ellers vil vi blot minde om hvor befriende 
det er at tage på ski en uge, selvom man 
misser de første timer. Det er absolut værd 
at finde tid til at komme helt væk fra IFSK 
og lade op til endnu et semester. Det er fak-
tisk ganske uforståeligt, hvorfor der ikke er 
indlagt en uges reel ferie i forvejen, det er jo 
ikke, fordi vi ikke kunne omrokere en uge 
af den ellers dejligt lange sommerferie.  
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Den nye Elin hedder Solveig 

Af Karen Meisner 
 
Hvem sidder der bag døren i det allerhel-
ligste i ekspeditionen? Elin Tveskov stop-
pede allerede før jul som afdelingschef, 
men hvem kom i stedet? 
Jeg kan her afsløre, at vi har med en æg-
te østjyde at gøre, hendes navn er Solveig 
Andsbjerg. 
 

 
 
Solveig er ny afdelingsleder på Statskund-
skab og har haft sin gang her et stykke tid. 
Hun er så småt ved at være inde i sagerne 
og kender dagligdagen. 
Hun har tidligere erfaring fra Institut for 
Sygeplejevidenskab, hvor hun havde et lig-
nende job. Alligevel er hun begejstret for 
miljøet på Statskundskab: ” Her er der jo et 
studiemiljø, det er helt klart en positiv om-
væltning”. Også rammerne er større på 
Statskundskab med 1600 studerende, hvor-
imod der blot var 250 på Sygeplejeskolen. 
 
Nye udfordringer 
Solveig har styr på tingene. Det er man ikke 
et øjeblik i tvivl om. Efter en indkøringspe-

riode på to uger, hvor Elin Tveskov forsøgte 
at indføre hende i alle aspekter af jobbet, 
har Solveig med stor entusiasme taget de 
udfordringer, jobbet har budt på. Og hun er 
heller ikke bleg for at stille krav til andre. 
Undertegnede måtte ligge i hårde forhand-
linger, for at dette interview kunne ligge 
efter klokken 8 om morgenen… 
 
Helt privat 
Hinnerup er hjemmebase for Solveig, hvor 
hun bor med sin mand og to børn. Men hun 
har altid holdt sig til det østjyske. Hun er 
født og opvokset i Viby, så en mere lokal-
kendt afdelingsleder skal man næsten lede 
længe efter. 
 
Begejstring for de studerende 
Til slut beskriver Solveig sin begejstring for 
de studerende. Det har overrasket hende po-
sitivt, at der sker så mange aktiviteter om-
kring studiet. ”Det er engagerede studeren-
de… de er aktive og interesserede i, hvad 
der foregår på deres studie” – og hun rem-
ser raskt en lang række af foreningerne op 
som eksempler. 
 
Velkommen! 
Vi vil på Kandestøberens vegne byde Sol-
veig Andsbjerg velkommen på Statskund-
skab. Og vi skal endelig huske at sige fra 
Solveig, at studerende til hver en tid er vel-
komne til at kigge ind. 
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Heidelberg: „Die Stadt des Dressing“ Teil 1 

Af Rasmus Tovborg 
 
Kandens udsendte medarbejder forlod 
kækt det kolde nord til fordel for dressin-
gens by, hvor solen skinner hele året 
rundt, og man sidder i solen udenfor 
”Kneipen” og smager på dressing dagen 
lang – troede jeg, men mere om det sene-
re! Denne artikel De, kære læser, netop 
har sat dem til at læse, er første del i en 
serie på tre – ligesom Ringenes Herre – 
der beskriver livet i det sydtyske, nærme-
re bestemt Heidelberg.  
 
For at starte med begyndelsen – hvilket man 
jo ofte gør – så artede turen herned sig lidt 
anderledes end forventet, da DSB havde 
valgt at lade nogle køreledninger falde ned 
på sporet omkring København, så derfor 
holdt al togdrift stille i 3 timer, hvilket ud-
satte min rejse en smule. Men jeg kom da af 
sted efter 2 timers venten på Kolding bane-
gård, som ikke er særlig interessant en tors-
dag aften, og endte da også i Heidelberg 
fredag morgen kl.9.30. Efter ankomsten tog 
jeg til det ”internationale sekretariat”, for at 
få udleveret min nøgle. 
 
Hektisk søgen  
Problemet var, at de ikke havde en nøgle 
med mit navn på, og jeg stod derfor pt. uden 
værelse – ganske interessant. Men de var 
meget hjælpsomme og fortalte mig, hvilket 
kontor jeg så skulle henvende mig på. Efter 
forskellige forespørgsler fandt jeg stedet, 

hvor de var i gang med at løse problemet, 
hvilket bestod i, at de havde glemt 2 Eras-
mus studerende, hvoraf jeg var den ene 
(man kan spørge sig selv om hvordan det 
kan lade sig gøre at glemme en person, der 
hedder Rasmus som rejser gennem Erasmus 
programmet?). Jeg skulle derfor henvende 
mig på et nyt kontor – selvfølgelig et andet 
sted i byen – hvor jeg kunne få nogle papi-
rer på et værelse. Efter lidt hektisk søgen 
troppede jeg op på dette kontor kl.11.58, det 
lukkede kl.12.00, hvor jeg skulle tale med 
”Frau Bös” (navnet gjorde ikke situationen 
mere behagelig!) som overdrog nogle blan-
ketter til undertegnede, hvilke jeg skulle 
vise på det internationale sekretariat for at 
få min nøgle.  
Hvis den kære læser mindes at have hørt om 
et lignende scenarium, kan jeg henvise til 
det mystiske hus i Asterix og Obelix. 
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Men hvor er dressingen? 
Efter første dagens hektiske byrundtur, be-
sluttede jeg mig for at købe lidt ind, dvs. 
diverse livsnødvendigheder som i byen, 
hvor dressingen kommer fra, også måtte 
indbefatte denne spise. Men her var jeg 
nær gået forgæves, det var umuligt at op-
drive en butik, hvori man kunne købe 
dagligvarer. Efterhånden som jeg gik 
rundt, begyndte jeg at overveje, om jeg 
overhovedet var kommet til den rigtige 
by, men derimod endt et sted i Schweiz, 
da der på hvert eneste gadehjørne var en 
bank. Det er åbenbart så populært at have 
en bank i Heidelberg, at selv spisesteder-
ne kalder sig for banker. Hvad mener den 
kære læser om ”Schnitzelbank”, ikke dårligt 
at kunne få sin Wienerschnitzel opbevaret i 
en ”bank”, men jeg ved nu ikke, hvor inte-
ressant det er at hæve den to uger senere! 
For at blive i mad-termerne, så skiltes der 
også med det kendte store bayerske ”Wurst-
Küche”, hvilket jeg ikke har prøvet i skri-
vende stund, men hvis det sker, kan jeg be-
rolige med, at der vil blive berettet herom. 
 
Max Weber Haus 
Ellers er dagligdagen så småt ved at gå i 
gang. Fire timers daglig tyskundervisning 
med Karlheinz (en ældre utrolig glad mand 
med tendenser til det bøssede), det er noget 
man kan forstå, og noget ganske andet end 
folkeskolens gamle småsure tysklærer. 
Tyskundervisningen foregår i Max Weber 
Haus, hvor værelserne er opkaldt efter de 
forskellige personer i Weber-familien, og en 
af vejene som føre derud hedder ”Philosoph 
Weg”, hvorfra man kan betragte hele den 

gamle by samt slotsruinerne. Indtil videre 
har jeg kun gået der engang, hvilket måske 
(forhåbentligt) kan forklare mine manglen-

de filosofiske tanker. Spørgsmålet er; hvis 
jeg går der nok gange om så tankerne kom-
mer, eller jeg ender som tyske storhedsro-
mantikere (det var vist disse personer som 
brugte og opkaldte vejen), og kommer hjem 
som gennemført ”Blut und Boden” teoreti-
ker. Alt dette vil tiden vise, og jeg kan kun 
sige på ”genlæsning” i næste nummer, til 
anden del af ”dressing-byen”. 
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Af Rasmus Tovborg 
 
D.16.02.05 havde Curt Sørensen besluttet 
sig for at holde et afskedssymposium, 
hvor forskellige personer var inviteret til 
at holde oplæg og diskutere nationalsta-
tens udvikling, hvilket er et emne, Curt 
har beskæftiget sig med i det meste af sin 
forskningskarriere. Arrangementet skul-
le vare hele dagen, og der var lagt i ovnen 
til både gode oplæg og diskussioner.  

 
Da kandens medarbejder står og venter på at 
tage toget til det Tyske Rige, havde under-
tegnede derfor valgt at bruge ventetiden til 
noget fornuftigt – nemlig at dække sympo-
siet, og dermed få den sidste intellektuelle 
stimulering inden afrejsen. Symposiet var 
fastsat til kl. 9.00, og kandens skribent mød-
te derfor op 10 minutter i hel, for at være på 
den sikre side, da der jo hviler et ekstra pres 
på pressens medarbejdere for at fremstå 
som et godt forbillede! Til min store overra-
skelse var der dog ingen tilstede på davæ-
rende tidspunkt, og den blev da også lidt 
over ni inden alle havde indfundet sig. Uffe 
Østergaard, som var den første oplægshol-

der, bemærkede da også, at det var så lang 
tid siden, han havde brugt det akademiske 
kvarter, at han faktisk havde glemt det. 
Denne institutionelle regel gennemsyrer 
åbenbart hele den ”gule borg”, og man skal 
opholde sig udenfor de gule mure i længere 
tid for at blive afvænnet herfra. 
 
Læs to sider frem! 
Som sagt holdt Uffe Østergaard det første 
oplæg, hvilket handlede om nationalismens 
forskellige paradigmer og deres udvikling. 
Efter en diskussion heraf overtog Palle 
Svensson med et oplæg om demokratise-
ring, og hvilke kræfter som var de bærende 
kræfter i kampen for demokrati. Palle lagde 
op til diskussion ved at fremføre arbejder-
nes begrænsede betydning i denne kamp, og 
at det faktisk var de liberale, som havde væ-
ret bannerfører for at tildele befolkningen 
demokratiske rettigheder. Palle henvist til et 
citat af Curt, hvor han fastslår, at det er ar-
bejderklassen, som er garant for demokrati-
sering, hvilket øjeblikkeligt bliver besvaret 
fra salen om, at Palle skulle tage at læse to 
sider mere, så ville han finde et andet citat. 
 
Socialdemokraternes problem blev løst 
I den efterfølgende diskussion blev der dis-
kuteret hvilke områder man kan udvide de-
mokratiet til – om der fx kunne indføres 
mere økonomisk demokrati. Her blev Soci-
aldemokraterne bragt på banen, og deltager-
ne blev nærmest enige om at vedtage en re-
solution, som sagde, at Socialdemokratierne 

Afskedssymposium for Curt Sørensen 
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havde glemt det økonomiske demokrati i 
1960’erne og de ved at genoptage dette 
punkt kunne hente Venstre, som jo har 
overtaget alle de nuværende Socialdemo-
kratiske mærkesager. Den sidste oplægshol-
der inden middag var Curt selv. Curt und-
skyldte for at han havde placeret sig selv 
efter to snakkehoveder, så der nu ikke var så 
meget tid til ham selv, da vi jo skulle over-
holde frokostpausen. Curts oplæg gennem-
gik nogle kritikpunkter hos moderniserings-
teoretikerne og dets efterfølgere, hvilket 
skyldes, at dette har været hans skjulte 
dagsorden gennem hans seneste forskning. 
 
Middagen  
Som den garvede receptionsdeltager under-
tegnede nu er, må jeg derfor også lige næv-
ne et par ord om maden, hvilket var en ud-
søgt fornøjelse. For at bruge en af deltager-
nes ord ” jeg skal love for, at instituttet har 
oppet sig”. Efter en udsøgt middag og en 
god lang pause, gik turen tilbage til sympo-
sielokalet – med et stykke dejlig kage i hån-
den! 2. del af programmet, som handlede 
om demokrati og den globale orden, blev 
åbnet af Georg Sørensen, som startede ud 
med at sige at vi måske skulle ”give war a 
chance”, så kunne den 3. verden selv løse 
deres problemer. Deltagerne blev dog enige 
om, at dette ikke var en farbar vej. Jørgen 
Dige efterfulgte med en undren over, hvor-
for demokratiforskningen kun interesserede 
sig for EU, når nu det er sådan nogle små 
ubetydelige lande, og det jo var de rigtig 
store, som betød noget i denne verden. Det 
overses i denne forskning, at resten af ver-
den var koloniseret af EU og de derfor ved 
udbytning af 3. verden havde økonomiske 

muligheder for at skabe demokrati derhjem-
me. 
 

 
Tilbage til gymnasiet 
Gennem symposiet følte man næsten, at 
man var tilbage i gymnasiet, med småsnak-
ken i krogene, kommentarer fra de bagerste 
rækker, og da den sidste oplægsholder Lau-
rids Lauridsen finder sin laser-pen frem ly-
der der fra salen flere ”forargede” bemærk-
ninger henvendt på dette blære-instrument. 
Dette var kun med til at gøre symposiet til 
et hyggeligt foretagende. Da symposiet slut-
tede kl. 17.00, var der en afsluttende recep-
tion i røgfyldt kantine, hvor deltagerne hav-
de mulighed for at slappe af efter dagens 
arrangement. 
 
Til sidst er der kun at sige, at symposiet var 
et godt og interessant arrangement, og efter 
udsendtes mening bestemt noget, som insti-
tuttet burde fokusere noget mere på og af-
holde flere af. En blanding af gode oplæg 
og diskussioner på et mere uformelt plan er 
bestemt noget, som giver input til nye over-
vejelser. 
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Af Jens Jørgensen 
 
Regler er regler, og regler skal selvfølge-
lig overholdes, men er reglerne de rigti-
ge? Eksamensreglerne kunne øjensynligt 
trænge til at blive genovervejet. 
 
Mine ører svigter mig! Den søde, lille grå-
hårede dame står ikke en halv time før eksa-
mensstart, og siger, vi skal skrive vores seks 
timers eksamen i hånden. Vores vantro an-
sigtsudtryk og sikkert også det faktum, at vi 
slæber rundt på computer, printer og noter, 
overbeviser hende om, at vi havde regnet 
med noget andet. Som en anden barmhjertig 
samaritaner begynder hun derfor at undersø-
ge, om hun kan hjælpe os ud af den uheldi-
ge situation. 10 minutter efter er løsningen 
klar. Der er to lokaler fri, og der kan vi sid-
de og skrive på computer, uden at det er 
muligt at snyde. Der er kun lige et sidste 
lille men - hun bliver nødt til at få det god-
kendt af statskundskab. Beskeden herfra er 
dog et klart nej, det kan ikke lade sig gøre. 
Så 5 minutter i 9 må vi forlade vores com-
puter og i stedet gribe kuglepennen. Som et 
plaster på såret fra de kære bedstemødre fik 
vi dog 5 minutter ekstra til at skrive vores 
opgave. 
 
Skulle du nu sidde og tænke: de pylrehove-
der er selv ude om det, de kunne da bare 
have klikket af det rigtige sted. Så har du 
selvfølgelig ret. Men hvorfor er det egent-
lig ,at vores eksamensregler er så stive, at 
man ikke kan hjælpe de studerende, når mu-
ligheden er der, og man kan være sikre på, 

at der ikke kan snydes. 
 
Du kunne have taget en ekstra printer 
med 
Reglerne for computereksamen virker ikke 
til at have fulgt med tiden. En studerende 
oplevede under en 6 timers eksamen, at 
hans printer efter at have spyttet 2 sider ud 
nægtede at udskrive mere. Et ærgerligt pro-
blem, men uløseligt problem skulle man 
synes. Men der tager man grueligt fejl. 
Selvom den studerende indenfor eksamens-
tiden gemte sin opgave på USB-stik og lag-
de den i en forseglet konvolut med sin di-
spensationsansøgning, så var svaret en klok-
keklar afvisning pga. almindelig praksis.  
 
Hvad er det for en praksis, der til trods for 
at disketter og USB-stik for længst er op-
fundet, ikke gør det muligt at aflevere på 
diskette eller USB-stik, hvis uheldet skulle 
være ude. I hvert fald ikke en praksis, der på 
nogen måde ser ud til at være fulgt med ti-
den. Et råd, den studerende i stedet blev gi-
vet i forbindelse med problemerne, var: ”Du 
kunne have taget en ekstra printer med.” 
Men hvorfor så stoppe der, du bør også ha-
ve en ekstra computer med, og skulle du 
ligge inde med en nødgenerator, så begyn-
der du at ligne én, der kan overleve en eksa-
men.  
 
Synes du, det virker overdrevet - tja det gør 
det vel, men i forhold til at kunne aflevere 
på USB-stik eller diskette, hvis noget skulle 

Når kun paragrafrytteren vinder! 
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gå galt, så er det vel ikke for meget at for-
lange. 
 
  

 
 
Sådan noget nymodens pjank går virkelig 
ikke an at bruge, når det gælder en eksamen 
i statskundskab. 
 
Hvem gavner det? 
Begge eksempler får uvilkårligt en til at 
tænke - hvem gavner de? De studerende? 

Nej, dem der bliver ramt af reglerne gavner 
det helt sikkert ikke, og da det ikke handler 
om at nogen har snydt, ændrer det ikke situ-
ationen for de andre studerende. Undervise 
ren? Næppe. I det ene tilfælde ville han vel 
hellere have opgaven nu end at skulle til at 
finde på et nyt eksamensspørgsmål til næste 
eksamenstermin. I det første tilfælde ville 
han med garanti hellere have haft en bedre 
struktureret og i hvert fald mere læsevenlig 
computerudgave. Instituttet? Næh, det bur-
de det vel ikke, når man tænker på, at de 
ønsker, at så mange som muligt består, så 
man får nogle penge i kassen. Statsministe-
ren? Nej, for han ønsker jo, at vi hurtigst 
muligt kommer igennem vores studier, og 
det bidrager eksamensreglerne ikke just til. 
 
Konklusionen må vel derfor være, at den 
eneste, der kan glæde sig over reglernes sti-
ve struktur, er paragrafrytteren. Det ville 
derfor ikke være en dum idé at se på, om 
reglerne ikke skulle opdateres til en mere 

Røgfrit Institut 
 I den senere tid har man fra centralt hold indskærpet den statslige ryge-
politik over for universitetet. Den går ud på at fjerne generne fra passiv 
rygning. I praksis betyder det, at rygning er forbudt overalt undtagen på 
de ansattes egne kontorer. For at indskærpe det generelle rygeforbud inde 
i instituttets bygninger er der blevet opsat Rygning forbudt-piktogrammer 
(ligesom man også har gjort det på Jura). 
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Af Stine J. Pedersen 
 
Nyt semester, ny PF-bestyrelse, end-
nu en fest for os på IFSK. Temaet 
denne gang var Barbie-fest, men det 
blev vist nok til tøse-tema. Der var 
prinsesser, billeder af My Little Pony 
og Marianne Jelved, måske for at 
minde os kvinder om vores barndom 
og give os håb for fremtiden?? 
 
Det var endnu en succesfest med folk fra 
alle årgange, en DJ fra Social Club og na-
turligvis en masse øl. Kandens udsendte 
mødte i hvert fald mange fulde folk, der me-
get gerne ville fotograferes. Desværre er der 
alt for få fester i dette semester (uh et lille 
rim) men vid dette; Kanden dækker dem 
alle.. måske sender de endda en kompetent 
journalist næste gang, der ikke blot prøver 
at nå op på 400 ord. 
 

Jeg havde faktisk, da jeg var en lille pige, en 
My little Pony, der hed Pontius Pilatus. Et 
navn jeg havde hørt et sted, som jeg synes 
lød sødt. Ja, ældre og klogere er jeg vist ik-
ke blevet:  når dørene lukkes kl. 22 betyder 
det ikke, at man skal være ”smart” at kom-
me kl. 21.15… altså med mindre man kan 
lide at sidde for sig selv og forsøge at se 
tjekket ud med sin mobiltelefon, sit kamera 
og sin fadøl. Ok, jeg slap da for at stå uden-
for og for køen ved garderoben, men næste 

gang kommer jeg også kl. 22! 
 
 

En wannabe 
Ellers gik det godt nok, de søde fri-
villige og PF’ere gjorde det lettere, 
og folk hjalp mig med mit kamera - 
talte i den forbindelse med en 
(anden) humanist, der kun kom, for-
di ”statskundskabere er de sejeste at 
hænge ud med.” Ikke noget dårligt 
ry, og det skyldes jo både, at vi til 
hverdag bliver undervist på Statsmi-

Semestrets første PF-fest 
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nisterskolen, og også at PF arrangerer disse 
fantastiske fester. Ungersvenden forlod mig 
senere, fordi han ikke var sikker på, at jeg 
stemte på ”verdens bedste parti, 
RV.” (troede det var anonymt?) 
 
Der skete intet uventet til forårssemesterets 
første fest, men det er jo også det, vi kan li’, 
dog var der et nyt tiltag, nemlig at der blev 
solgt shots ved indgangen, smart ide, hvis 
man nu ikke var fuld nok, da man kom, og 
så blev de sidste 100 billetter også solgt.  
 
PF: Vi byder dig velkommen til foreningen, 
hvor du kan spise kirsebær med de store, 
mens de endnu er små! 

 

Af Hans Kristoffersen 
 
Udsyn, udsyn, udsyn. Det påstås, at vi le-
ver i en globaliseret tid, hvor det er et 
must for unge mennesker at rejse ud og 
møde verden. Min gamle holdkammerat 
og jeg vil ikke stå tilbage for denne rejse-
trend, så vi besluttede at tage på studie-
tur til Richard Mortensen Stuen, hvor 
Idéhistorisk Forening havde trukket Sø-
ren Krarup af stalden.  
 
Jeg synes altid, det er spændende at høre 
Krarup, for han har tit en – skal vi sige 
”anderledes” – vinkel på tingene; og den 
slags udfordringer har det med at stimulere 
tænkningen. 
Som det sig hør og bør på IFSK, må jeg hel-

lere skynde mig at tage afstand fra DF, 
Krarup og al deres væsen. Krarup er kom-
munitarist, og jeg er liberal. Krarup afskyer 
ideologier, og jeg holder så meget af dem. 
Med disse forskelle in mente var det oplagt 
at høre baggrunden for Krarups klare afvis-
ning af liberalismen og frihedsbegrebet. 
 
Saglighed? 
På TV fremstår Krarup typisk som den sag-
lige i fx dueller med Georg Metz, som om-
vendt oftere og oftere forfalder til person-
angreb og malplaceret mavesurhed. Men 
hin torsdag blev jeg skuffet over Krarup, 
for han brugte megen tid på at skyde på al-
verdens personager, der åbenbart har mis-
forstået det meste. Her taler jeg ikke om 
spydighederne om Carsten Jensen, for den 

Studietur til Richard Mortensens 
gemakker 
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mand har jo i den grad selv lagt i kakkelov-
nen. Nej, det skuffende var, at hele oplæg-
get havde en sarkastisk karakter. 
 
Ærligt talt var det nok også den efterfølgen-
de diskussion, jeg havde glædet mig mest 
til. Der skulle nok komme nogle harske ind-
læg – jeg blev ikke skuffet. Kald mig bare 
bonderøv, men jeg synes, det var fedt, da 
Krarup satte en ultrastudentikos idehistori-
ker på plads. Den unge mands namedrop-
pende spørgsmål tog flere minutter at lire 
af, og det blev afleveret i en harmdirrende 
tone.  
 
Lidt saglig blev Krarup da også. Jeg er som 
sagt grundlæggende uenig i hans kommune-
tære tilgang, men han har da en vis pointe i,       
a t  d e t  n æ p p e  k a n                                                                                                       
kaldes næste-kærlighed at smide en 50er i 
en indsamlingsbøsse. Men jeg er ikke enig i, 
at ulandshjælp – når det nu ikke udspringer 
af næstekærlighed – så nødvendigvis må 
bunde i ren, kynisk realpolitik. Men jeg er 
ret vild med foragten for de farisæere, der 
ikke havde tid til at hjælpe den stakkels 
mand, fordi de havde travlt med at overhol-

de de generelle, højtragende religiøse regler.  
 
Når Krarup sådan trækker historien om sa-
maritaneren frem, kommer jeg ofte til at 
tænke på en (anden) gammel studiekamme-
rat. Hun var medlem af de rigtige velgøren-
hedsforeninger, hun stemte IFSK-korrekt til 
venstre for midten, og hun var overbevist 
om sin godhed i forhold til de dumme, der 
stemte borgerligt. Men over for sine nære 
omgivelser var hun hensynsløs og egoistisk: 
Snød i kantinekøen, bagtalte hvem som 
helst og røg konsekvent i ikke-rygeres nær-
vær. I mange ”moderne” fora er hun et langt 
bedre menneske end den evigt hensynsfulde 
samaritaner, der dog ikke lige synes om ti-
dens nødhjælpsorganisationer. 
 
Således gav karrierens vel nok billigste stu-
dietur et godt udbytte: En namedropper blev 
sat på plads, legitimering af mit manglende 
medlemskab af nødhjælpsorganistationer 
samt en lejlighed til at frekventere Uniba-
ren, hvor Melbourne for Gud ved hvilken 
gang blev sat til vægs i skak. 
 
 

Fakultetets nyhedsbrev 
For at se, hvad der løbende sker på fakultetet gå da ind på nyhedsbrevet, der opdateres jævn-
ligt. 
 

Adressen er: http://www.samfundsvidenskab.au.dk 
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Af Helle Bendixen 
 
Er private virksomheder villige til at tage 
et socialt ansvar, og hvor går grænsen? 
Hvordan ser moderne virksomheder på 
deres rolle i samfundet, og indeholder 
den et øget fokus på socialt ansvar - hvor-
dan hænger det sammen med profitten? 
Det er et par af de spørgsmål, som man 
kan få besvaret i en seminarrække som 
Morten Rønberg og Martin Klint Hansen 
fra Handelshøjskolen i Århus har taget 
initiativ til i samarbejde med WELL og 
NESU (Nordiske Ekonomie Studerandes 
Union). 
Det første foredrag, som gerne skulle blive 
til en række af foredrag om Virksomheders 
Sociale Ansvar, finder sted tirsdag den 19. 
april på Handelshøjskolen kl. 17.45 i E2. 
Det første foredrag bliver med oplæg fra 
nationaløkonom Niels Westergård-Nielsen 
fra Handelshøjskolen i Århus og Malene 
Østergård, Environmental and CSR Director 
fra Danfoss, som samlet vil vare ca. en time, 
hvorefter der vil blive mulighed for debat 
mellem foredragsholderne og tilhørerne. 
 
Socialt ansvar – hvordan?  
Ganske kort kan det, der foregår under titlen 
Corporate Social Responsibility (CSR), be-
skrives ved, at virksomheder i dag stilles 
overfor nogle andre sociale og etiske krav 
fra forbrugeren, politikere og medarbejdere, 
end det private erhvervsliv tidligere har op-
levet. Formålet med blandt andet dette fore-
drag er at sætte fokus på, hvordan virksom-
hederne skal og kan takle de nye krav, og 

hvordan de kan integrere dem i deres måde 
at agere på det fri marked. Hvor grænsen 
går mellem virksomheders ansvar til at tjene 
penge og give igen til samfundet. 
 
Idéens udspring 
Idéen til at sætte en række seminarer op om 
CSR udsprang af Morten Rønberg og Mar-
tin Klint Hansens deltagelse i en case com-
petition, som forløb over en uge om emnet i 
efteråret 2004 organiseret af WELL på Kø-
benhavns Handelshøjskole. WELL er en 
dansk non-profit studenterorganisation, der 
netop i samarbejde med erhvervslivet forsø-
ger at fremme studerendes viden om CSR. 
Håbet er, at udbredelsen og det videre arbej-
de med temaet kan ske på tværs af faggræn-
ser. At styrke tværfagligheden mellem de 
videregående uddannelser har netop været 
et af de primære mål med at opstarte semi-
narrækken, og det har derfor været vigtigt 
for Morten og Martin at komme ud med de-
res tiltag til en bred gruppe af studerende, 
som har kompetencer, der kan berige emnet 
– herunder stud.scient.pol.’er, stud.jur.’er, 
stud.merc’er og stud. oecon’er. 
Arrangementet er gratis, og efter foredraget 
vil NESU byde på et let traktement i Han-
delshøjskolens studenterbar Klubben. Her 
vil der selvfølgelig også være mulighed for 
at netværke med alle deltagerne. Tilmelding 
til arrangementet kan ske via mail til  
nesu@nesu.dk., men er ikke nødtvungen for 
deltagelse.  
 
Du kan finde mere om organisationerne bag 
på: www.wellweb.org og www.nesu.dk. 

Corporate Social Responsibility  
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Af Michael Brix Hesselager, scient. pol., 
Fuldmægtig i Finansministeriet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klokken 8.59 tirsdag den 1. juni 2004 
stod jeg og lurede uden for Finansmini-
steriet og ventede på, at det skulle blive 
tid til, at jeg for første gang kunne træde 
ind i Finansministeriet og det virkelige liv 
(på en gang).  
 
Jeg var iklædt, hvad jeg mente var den kor-
rekte påklædning for den moderne embeds-
mand, nemlig slips, mørk jakke og lyse buk-
ser.  Påklædningen fik mig til at føle mig 
lidt forklædt som voksen. Et minut senere 
trådte jeg ind af døren og mødte som det 
første en tidligere instruktorkollega fra 
statskundskab. Hun havde også første ar-
bejdsdag i FM og var også forklædt som 
voksen (hvilket gjorde, at det tog et øjeblik 
at genkende hende). To minutter senere blev 
jeg introduceret for mine nye kollegaer, der 
desværre havde glemt at iføre sig deres mo-

derne embedsmandspåklædning (senere lær-
te jeg, at moderne embedsmænd hænger 
deres slips og jakke i en afkrog af deres 
kontor, hvorfra de kun fremdrages ved sær-
lige lejligheder - morgenmad med de nye 
fuldmægtige er ikke en sådan lejlighed). De 
viste sig nu alligevel at være vældig flinke. 
 
Det virkelige liv, og hvordan man overle-
ver det 
At starte på arbejdsmarkedet er mindst lige 
så stor en omvæltning som at starte på uni-
versitetet – med det twist, at de andre har 
været der et stykke tid og har ret godt styr 
på det, de laver. I Finansministeriet får man 
meget hurtigt sine egne ansvarsområder 
med besked på, at man bare kan spørge, 
hvis man er i tvivl. I starten er fornemmel-
sen lidt som at blive smidt ud på dybt vand, 
mens nogen i baggrunden råber, ”hvis du 
ikke ved, hvordan man gør, så må du ende-
lig spørge”. I starten er det således ikke en-
gang indlysende, hvad det er, man burde 
spørge om, så man må i stedet koncentrere 
sig om at træde vande, indtil man har fundet 
ud af, hvad det er, man ikke forstår. Heldig-
vis er folk flinke til at hjælpe, og når man 
først kommer ind i sine sagsområder, er læ-
ringskurven virkelig stejl. 
 
Statskundskab og hvad man kan bruge 
det til 
Som statskundskaber er det utroligt svært at 
redegøre for helt præcist, hvad det er man 
kan (selvom vi stædigt fastholder, at det er 

Den hurtigste måde at lære at svømme 
er at springe ud i den dybe ende 
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bedre end det, de andre kan). Af de færdig-
heder, man opøver på statskundskab, har jeg 
især haft brug for at kunne analysere, for-
mulere mig kort og klart skriftligt og ikke 
mindst evnen til at overskue et meget stort 
materiale hurtigt. Studerende, der for gud 
ved hvilken gang finder sig selv i gang med 
at læse hele pensum op på tre dage, kan trø-
ste sig med, at de her er ved at opøve en 
spidskompetence, som de i høj grad kan få 
glæde af senere. Den største mangel ved 
statskundskab, når man starter som grøn 
fuldmægtig, er, at man mangler nogle af de 
konkrete redskaber, som nogen af de andre 
kandidater har med. En del af de redskaber 
kunne man med fordel bygge ind i undervis-
ningen på de første semestre. Jeg kunne 

f.eks. godt have ønsket mig et intensivt skri-
ve- og præsentationskursus som en del af 
polintro og en introduktion til excel som en 
del af metodeundervisningen. Det ville også 
være et stort plus med mulighed for at tage 
mere anvendelsesorienterede fag på over-
bygningen i stil med forvaltningsret. Det 
kunne være andre juridiske fag eller fag 
som økonomistyring og projektledelse. Jeg 
tror i høj grad, at sådanne fag kunne være 
med til at sikre, at nyudklækkede 
statskundskabere fra Århus også i fremtiden 
vil have en stor chance for at støde på deres 
gamle studiekammerater, når de i træder ind 
ad døren til første arbejdsdag i et af de dan-
ske ministerier. 
 

Af Gitte Østergaard 
 
Steen Juul Hansen 
 

 
Baggrund: 
Steen er uddannet Cand. Econ., men har 
siden været ansat i den offentlige sektor ved 
både Århus, Stævns og Hjørring kommune, 
ligesom han har været ansat inden for den 

private sektor ved Jysk Telefon. Han er nu 
ansat på den sociale højskole i Århus, hvor 
han underviser i samfundsfag. Her vil han 
ligeledes være at finde i den tid, hvor han 
skriver sin ph.d. 
 
Baggrund for ph.d.: 
Årsagen til, at Steen valgte at skrive en 
ph.d. var, at han kom med i ”Jysk Forskning 
og Evalueringssamarbejde”, som er et sam-
arbejde mellem forskellige uddannelsesin-
stitutioner samt Nordjyllands-, Viborg og 
Århus amt. Amterne har således frembragt 
et ønske om, at der bliver forsket i noget af 
det, som disse institutioner foretager sig. Et 
af projekterne omhandler således: 
”Døgninstitutioner”, hvilket projekt Steen er 
blevet em del af. Ønsket var, at projektet 

To af de fem nye Ph.d.er under luppen 
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gennemførtes som et ph.d.-projekt. Formå-
let med afhandlingen er at opnå en bedre 
forståelse af, hvad der foregår på døgninsti-
tutionerne, idet der tidligere ikke er forsket 
ret meget på området. 
 
Afhandlingens problemstilling: 
Overordnet undersøger han, hvordan de or-
ganisatoriske rammer spiller sammen med, 
hvad pædagogerne foretager sig i forhold til 
børnene. Afhandlingen omhandler således 
sammenspillet mellem organisatorisk kon-
tekst og professionel kontekst, hvilket mht. 
døgninstitutioner vil sige, hvad pædagoger-
nes praksis ude på døgninstitutionerne af-
hænger af. Han anvender således institutio-
nel teori til at forudsige, hvad der sker i et 
felt som de døgninstitutioner, som beskæfti-
ger sig med børn og unge, hvor den præcise 
viden om, hvad der er galt med disse unge, 
og hvad man skal gøre ved dem, er mini-
mal. Teorien forudsiger således, at pædago-
gernes praksis i høj grad vil være styret af, 
hvilke forestillinger der gør sig gældende på 
det pågældende område. Det institutionelle 
aspekt har således ikke noget med den fysi-
ske udformning at gøre, men derimod tan-
kekonstruktioner. 
 
Mette Jørgensen 
Baggrund: 
Mette er uddannet her på stedet, hvor hun 
bl.a. har været studentermedhjælper for 
Mette Kjær ligesom hun under sin uddan-
nelse har været i praktik i Zimbabwe. 
 
Baggrund for ph.d.: 
Mette har ikke gået under hele overbygnin-
gen og tænkt, at hun gerne ville skrive en 

pd.d.-afhandling, men har under vejs fået 
øjnene op for muligheden for at skrive en 
erhvers-ph.d. Under vejs i specialeproces-
sen lavede hun således en del feltarbejde, 
hvor hun fandt ud af, at hun godt kunne lide 
vekselvirkningen mellem at sidde på univer-

sitet og fordybe sig i tingene og samtidig 
have muligheden for at arbejde i marken. 
Hun begyndte således at tænke over, om det 
var noget for hende, hvorefter hun kontakte-
de en person i UNDP. Denne person har 
formidlet kontakterne til virksomhederne. 
 
Afhandlingens problemstilling: 
Mette har valgt at skrive en erhvevs-ph.d., 
hvor hun beskæftiger sig med samspillet 
mellem en række større danske og nordiske 
virksomheder samt visse udviklingsaktører. 
Baggrunden for dette er, at det ofte pga. en 
udviklingsproblematik er svært for virksom-
heder at drive forretning i visse lande. Her 
kan det være hensigtsmæssigt at alliere sig 
med nogle udviklingsaktører, som eksem-
pelvis beskæftiger sig med hiv og aids, in-
frastruktur eller miljøproblemer. Hermed 
dannes en form for fælles alliance omkring 
en udviklingsmæssig problemstilling, hvor 
meningen er, at det skal gavne begge parter. 
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Der er således tale om, at Mette skal stå for 
den overordnende koordinering af samar-
bejdet mellem de virksomheder, som delta-
ger i og finansierer projektet, ligesom hun 
skal foretage en form for evaluering af deres 
projekter rundt omkring ved bl.a. at stille 
spørgsmål som: Hvad sker der, når man la-
ver sådanne partnerskaber, hvilke effekter 

har de, hvordan kan man forklare disse ef-
fekter og  hvad er det, der gør, at noget bli-
ver en succes, og at noget ikke bliver en 
succes. 

Af Christian Nordbek 
 
Olsen Banden som Snemænd…. 
Så sker der virkelig noget!! Kong vinter har 
overtaget samtlige overskrifter, og især 
Tv2s vejr-team v. P. Tanev og P. Fløng er 
ved gå omkomme i ren beruselse over dette 
fantastiske fænomen kaldet sne. Udtalelser 
som ”hele landet lukker” eller ”driver på op 
til 2m.” har vi gentagne gange måttet lægge 
ører til. Og hvad bliver det til, som Yvonne 
altid sagde? Dagen i dag d. 1/3 er det som 
selv samme Yvonne sagde, ” det er det sæd-
vanlige”… her er ikke faldet mere end max 
en nanometer, og det ved enhver talnørd, at 
det er småting. 
 
Jeg vil dog medgive d. herrer Tanev og 
Fløng at Århus tidligere på året fik lov at 
mærke hans højhed Kong Vinter, hvilket 
medførte en spektakulær observation på fa-
kultetet og ikke bare instituttet, da jeg me-
ner at have belæg for at kunne kategorisere 
vedkommende person som historien om-

handler som værende jurist! Vi har alle set 
ham, denne mandsperson, for hvem gåsehud 
tilsyneladende ikke eksisterer, vandrende 
rundt iført en meget let påklædning. Det, 
der dog er den største kilde til undren, er, at 
vedkommende et par dage før snestormen 
blev observeret iført en mellemting mellem 
plusfour og tyrolerbukser (uden knæstrøm-
per), for på dagen med snestormen at blive 
set iført shorts!! Jeg mener….når det bliver 
koldere tager man vel mere tøj på og ikke 
mindre??? Jeg er forbavset!!! 
 
Som en krølle på denne ellers meget spæn-
dende stribe af sammenhængende tanker må 
jeg konkludere, at, og helt i tråd med Olsen 
Bande føljetonen, der kom snevejr. Men 
bare man siger der i hver vejrudsigt må det 
jo passe….på samme måde lykkedes det da 
også Kjeld og Benny at blive rige; Yvonne 
fik sin pels, og sølvbryllup. Om jeg så må 
påtage mig rollen som Egon, der ender på 
den lukkede, vil jeg lade andre afgøre. Per-
sonligt ser jeg mest mig selv som Erik Bal-

Sne i stride ”strømme” 
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ling. 
 
Stikdåser og anden mystik 
Strømmen er et fascinerende fænomen, men 
endnu mere fascinerende er vel egentlig In-
ternettet, for slet ikke at tale om telefonen.  
Men glem telefonen i denne sammenhæng.  
 
Der er dog lige den finte, at for at de to 
førstnævnte skal kunne virke, kræver det en 
eller anden form for tilslutning, hvilket of-
test vil være i form af et stik. Før I, kære 
læsere, læser videre, vil jeg opfordre jer til 
at gå over i området foran ekspeditionen og 
herefter bøje nakken for derefter med hove-
det i denne stilling lade øjnene følge loftet, 
hvor dette rammer væggen... 
 
Når de nu læser videre er de ikke i tvivl 
hvilken idiotisk installering der har frem-
bragt min undren, vel? Hvorfor pokker pla-
cerer man en stikdåse samt internet opkob-
ling i 3 meters højde, hvor ikke engang Yao 
Ming(en utrolig høj kineser) kan nå op? Er 
der er teknisk forklaring, vil jeg egentlig 
gerne høre den. Er der en anden forklaring, 
vil jeg egentlig også gerne høre den, for det 
kan da ikke være helt gennemtænkt, hvis 
man spørger mig, hvilket der dog desværre 
ikke er nogen der har gjort endnu…øv bøv. 
 
Karakterer og tilbagemelding, og forvalt-
ning i almindelighed 
Indtil nu har man haft den opfattelse, at kol-
lektiv tilbagemelding på årgangseksamener 
var et tilbud til gavn for de studerende. Den 
opfattelse må dog revurderes, da det har vir-

ket, som om instituttet har gjort alt, hvad 
der stod i dets magt, for at forhindre et tal-
stærkt opmøde. Tilbagemeldingen er blevet 
annonceret med så kort varsel, at man ikke 
kan finde eksempler på lignende annonce-
ringer med tilsvarende kort varsel. Hvorfor 
det er gjort på denne måde, kan man kun 
undres over. 
 
På tilsvarende måde må man overveje, hvil-
ke motiver eller fejl der ligger bag det fak-
tum, at sociologikaraktererne, for nogens 
vedkommende, blev offentliggjort for sent. 
Jeg mener: når vi andre vil aflevere en op-
gave kl. 14.01, er det for sent og vi bliver 
henvist til det faktum, at vi kan prøve lyk-
ken igen et halvt år senere…..Det er da vist 
ikke det, man kalder opfyldelse af ligheds-
grundsætninger i den offentlige forvaltning. 
Der er noget at tænke over. 
 
Dette var tankerne i denne omgang. For øv-
rig inf. henvises til Nordisk Film og deres 
globusisbjørn….grrrrr 
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Af Sine Worm Jensen 
 
Brug for en opfrisker af lidt elementær 
matematik inden undervisningen i øko-
nomi for alvor går i gang? Jo, hvorfor 
ikke. Min egen samvittighed forbød mig i 
hvert fald ikke at tilmelde mig kurset, på 
trods af fire timers ekstra ugentlig under-
visning i et i forvejen presset semester.  
 
De første forelæsninger levede pænt op til 
ordet repetition, selv for en sproglig student 
med matematik på C-niveau. Så langt så 
godt, lige indtil vi kom til differentialreg-
ning. Efter udregning af beviset herfor sad 
en hel sal af studerende tilbage og lignede et 
stort spørgsmålstegn. Hvis man ikke har 
haft undervisning i differentiering før, lærer 
man det så på fire timer? Nej, det gør man 
nok ikke, i så fald er ambitionerne skruet for 
højt i vejret. Men hvad lærer man så, eller 
hvad har målet med undervisning i dette 
emne været? Matematik lærer man nu en-
gang ved at lave opgaver, og ikke ved at se 
en underviser udregne beviser for adskillige 
formler. 
 
B-niveau som optagelseskrav! 
Der hersker vel ingen tvivl om, at matema-
tik giver en god forståelse for pensum i øko-
nomi, og at det bestemt ikke er nogen ulem-
pe, at man har matematik på et højere ni-
veau end C-niveau, som stadig er et mini-
mumskrav for at kunne blive optaget på 
statskundskabs-studiet. Men hvis man me-
ner, at der skal mere til for at være ordentlig 
rustet til eksamen i økonomi, må man tage 
skridtet fuldt ud og forlange matematik på  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-niveau. 
Som sagt er det stadig tilstrækkeligt med 
matematik på C-niveau, og derfor har mate-
matikkurset sin berettigelse, især hvis det er 
ved at være et stykke tid siden, man sidst 
havde næsen i matematik bøgerne. Man skal 
dog fra instituttets side gøre sig mere klart, 
hvad målet med undervisningen er, og hvad 
det er den enkelte studerende skal kunne 
tage med sig væk fra kurset. Ellers er det 
spild af såvel de studerendes og som under-
viserens tid. 
 
Tidsmæssig placering af kurset  
Og lige en lille ting; hvorfor lægger man 
ikke kurset i januar, hvor man som 1. års 
studerende har ferie i mere eller mindre en 
måned. Måske flere ville have fulgt de sid-
ste forelæsninger i investering og finansie-
ring, som ikke skal bruges direkte i forbin-
delse med undervisningen i økonomi (og 
grund til det dalende fremmøde), men som 
ifølge underviseren ”er meget godt at vide 
noget om”. 
 
 
 
 

Matematikkursus for de ”sprogligt begavede” 

Man skal dog fra 
instituttets side gøre sig 

mere klart, hvad målet med 
undervisningen er, og hvad 

det er den enkelte studerende 
skal kunne tage med sig væk 

fra kurset. 

” 

” 
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Interesseret i økonomisk magt og 
konkurrencepolitik? 

Af Mikkel Schjøtt-Kristensen 
 
I februar og marts er matematikkurset 
for studerende, der er startet med økono-
miundervisning på 2. semester, blevet 
afholdt. Kanden har taget en snak med 
kursets underviser Simon Kaiser om kur-
sets kobling til økonomiundervisningen, 
om matematik i forhold til økonomi gene-
relt, og om vigtigheden af økonomi som 
fag på statskundskab. Simon er økonomi-
instruktor for tredje semester i træk, og 
han afslutter den 2-årige HD-udannelse 
fra Handelshøjskolen til sommer.  
 
Formålet med kurset 
Formålet med kurset har to led. For det før-
ste er det en mulighed for de studerende, der 
har C-niveau i matematik, til at få genopfri-
sket nogle af de grundlæggende matemati-
ske regler. Desuden skal kurset give en for-
ståelse for brugen af differentialregning i 
økonomi. For det andet skal kurset også til-
byde noget til dem med B- eller A-niveau. 
Kurset giver nemlig en indføring i matema-
tisk tænkning i økonomiundervisningen. 
Den økonomi, der bliver behandlet på stats-
kundskab, er nemlig forskellig fra det, der 
er udgangspunktet i matematikundervisnin-
gen på gymnasierne, fortæller Simon. Og 
videre om formålet siger han, at der er ble-
vet lagt to gange to lektioner i finansiering 
og investering ind i forløbet. At kunne lave 
en fremskrivning af en investering er særde-
les relevant for at kunne beregne, om en 
kommunal investering i et affaldssorterings-

system er rentabel, forklarer Simon Kaiser 
som årsagen til timerne om finansiering og 
investering. 
Simon Kaiser vurderer, at fire timer til at 
gennemgå finansiering og investeringer er 
for lidt i forhold til at opnå en ordentlig for-
ståelse af begreber og regnemetoder. Så 
konsekvensen er nok, at det bliver taget ud 
af kurset. I stedet ønsker Simon Kaiser, at 
det bliver en del af mikro økonomi under-
visningen, da han ser det som meget rele-
vant i forhold til at arbejde i erhvervslivet 
og med budgetlægning og offentlige inve-
steringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigtigheden af matematik i økonomi 
”Al uddannelse på universitetet er et spørgs-
mål om at demonstrere over for en senere 
arbejdsgiver, at man kan tænke logisk og 
organiseret. Økonomi er det fag på stats-
kundskab, der efter min mening sætter de 
højeste krav til logisk tænkning. Og hvis 
man laver en ren matematikundervisning i 
økonomi, så kommer det fag til at demon-
strere overfor erhvervslivet, at der er nogle 
studerende, der er dygtige matematisk og 
gode til at tænke logisk”, siger Simon Kai-

På den anden side er der 
mange studerende, der 

vælger en anden politologisk 
retning end den økonomiske, 
og de skal også kunne komme 

igennem 
økonomiundervisningen.  

” 

” 
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ser.  Så hvis faget svækkes matematisk, ud-
vandes ideen med økonomi, for disciplinens 
bagved liggende tankegang er matematisk, 
uddyber han. 
På den anden side er der mange studerende, 
der vælger en anden politologisk retning 
end den økonomiske, og de skal også kunne 
komme igennem økonomiundervisningen. 
Der er altså ifølge Simon Kaiser to sider af 
sagen, men han påpeger, at færdigheden 
’logiske tænkning’ er vigtig generelt i ud-
dannelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematik kurset er på ingen måde er et 
forsøg på at snige matematik ind i undervis-
ningen. Det er en hjælp til at forså sammen-
hængene bedre, og Simon vurderer, at en 
studerende, der forsøger at forstå sammen-
hængene matematisk frem for verbalt, har 
den fordel, at de ikke skal kunne huske tin-
gene udenad, men ud fra de matematiske 
ligninger kan modellere sig frem til svarene. 
 
Eksamensformen 
Eksamensformen i økonomi lægger op til 
udenadslære, og man kunne overveje at gø-
re eksamen mere praktisk, for at få økono-
mien mere ind under huden på de studeren-
de? Mundtlig eksamen vil kræve for mange 
ressourcer, og en ugeeksamen i økonomi vil 
ikke skabe incitament hos de studerende til 

at gøre nok ud af faget, vurderer Simon Kai-
ser. En mere projektorienteret eksamen ser 
Simon også som problematisk, da det i en 
sådan eksamen vil være nødvendigt at skul-
le jonglere meget rundt med matematiske 
formler, for at få opgaven op på et ordent-
ligt niveau. Den vil skulle indeholde økono-
miske eksempler, og det vil være at gå for 
meget i dybden med optimeringsregning af 
tal og produktioner i forhold til, at stats-
kundskab er en generalist uddannelse, for-
klarer Simon. 
 
Placeringen af økonomi i statskundskabs-
studiet 
Sat lidt på spidsen siger Simon Kaiser, ”det 
er vigtigt at de studerende udviser færdighe-
der i logisk tænkning, og at man kan gen-
nemføre en 6 timers skriftlig prøve i økono-
mi, herved viser den studerende at vedkom-
mende kan benytte disse færdigheder”. Og 
at økonomi har stor berettigelse som disci-
plin på statskundskab kan ses i de områder, 
der ligger i zonen mellem økonomi og stats-
kundskab. Konkurrencepolitik og økono-
misk magt er begge felter, som indeholder 
mange økonomiske elementer, men de kræv 
er en kombination af økonomisk forståelse 
og politologiske analyseværktøjer. Så det er 
områder, økonomer ikke beskæftiger sig så 
meget med, da deres modeller ikke kan 
overføres. Så her er det vigtigt, at statskund-
skaberne har de fornødne færdigheder in-
denfor økonomi til at gennemføre studier af 
konkurrencepolitik og analyser af økono-
misk magt, fortæller Simon Kaiser. 

Al uddannelse på 
universitetet er et 

spørgsmål om at 
demonstrere over for en 

senere arbejdsgiver, at man 
kan tænke logisk og 
organiseret 

” 

” 
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En småstat blandt stormagter 
Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 
 
Danmarks rolle på den internationale 
scene har ændret karakter inden for de 
seneste par år. Fra at være forankret i en 
multilateral tilgang til internationale 
spørgsmål – med EU-udvidelsen i 2002 
som mærkesag – agerer Danmark i dag i 
højere grad som en småstat i (med)spil 
med verdens stormagter. Danmark sid-
der i Sikkerhedsrådet 2005-2006. 
 

 
Transatlantisk konsolidering efter Irak 
Danmarks engagement i det storpolitiske 
spil har især manifesteret sig efter 11. sep-
tember som USA's allierede i krigen mod 
terror. Hvor krigen i Afghanistan havde 
bred opbakning fra det internationale sam-
fund pga. Talebanregimets direkte forbin-
delse til Al-Qaeda, savnede Irak-krigen i høj 
grad politisk legitimitet, ikke mindst pga. 
manglende terrorforbindelse og masseøde-
læggelsesvåben. Irak-krigen skabte åbenbar 
splittelse i FN's Sikkerhedsråd med USA/
Storbritannien på den ene side og Frankrig, 
Rusland, Kina på den anden. 

Danmarks er for perioden 2005-06 blevet 
valgt som medlem af Sikkerhedsrådet, som 
konsekvens af en almindelig rotationsord-
ning mellem medlemsstaterne, mener man-
ge, men det har dog krævet visse diplomati-
ske kraftanstrengelser at opnå Generalfor-
samlingens støtte. Medlemskabet bringer 
Danmark i en interessant rolle i en tid præ-
get af konsolidering efter Irak-krigen: Bush 
sidder stadig ved magten, men hans nylige 
rundrejse i Europa tyder på, at der mellem 
USA og EU har åbnet sig nye samarbejds-
muligheder i indsatsen for 'nation-building' 
og demokratiseringsreformer i visse dele af 
verden. 
 
Danmarks rolle i Sikkerhedsrådet  
Til et foredrag om Danmarks rolle i FN's 
Sikkerhedsråd på IFSK i december udtrykte 
Tonny Brems Knudsen en vis betænkelig-
hed omkring de danske muligheder for ind-
flydelse på dagsordenen i Sikkerhedsrådet. 
Vi tilsluttede os den amerikanskledede Irak-
invasion på baggrund af argumenterne om 
masseødelæggelsesvåben (med statsministe-
rens egne ord: "det er ikke noget vi tror – 
det er noget vi ved"). Det folkeretlige blev 
ikke tillagt nævneværdig betydning, og en 
udmelding om kun at ville støtte krigen med 
et FN-mandat løb følgelig ud i sandet. Iføl-
ge Tonny Brems skaber dette faktum pro-
blemer for Danmarks troværdighed, og 
USA bliver en dårlig strategisk partner i 
fremtidige spørgsmål om konfliktløsning. 
 
Tillægger man omvendt de internationale 
normer mindre betydning og anlægger en 
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mere pragmatisk vinkel for at vurdere ma-
nøvremulighederne i det internationale sy-
stem er kun udgangspunktet som sådan rin-
gere for Danmarks vedkommende. Der skal 
muligvis gøres et hårdere diplomatisk arbej-
de for at opnå indflydelse, men dette er ikke 
ensbetydende med, at den ene beslutning 
om at gå i krig afskærer vores indflydelses-
muligheder for resten af tiden i Sikkerheds-
rådet; på andre områder har Danmark suc-
cesfuldt ageret som fortaler for internationa-
le institutioner, fx i støtten til Den Internati-
onale Straffedomstol i Haag. 
 
USA's allierede og formandskabet for 
FN's Antiterror-komité 
Som allieret i krigen mod terror har vi må-
ske ligefrem en fordel i vores gode forhold 
til USA, der vil tage danske synspunkter 
mere alvorligt, end det ville have været til-
fældet for en nation i opposition til den 
amerikanske udenrigspolitik. På den måde 
kan Danmark som småstat bidrage til en 
højere grad af efterlevelse af FN's oprindeli-
ge principper i fremtidige konflikter og få 
amerikanerne tilbage i det multilatera-
listiske spor. I en – i hvert fald militært – 
unipolær verden bør USA's betydning ikke 
negligeres. 
 
Under alle omstændigheder er det bemær-
kelsesværdigt, at Danmark har opnået for-
mandskabet for FN's Antiterror-komité 
(CTC) fra april 2005. CTC er subsidiær til 
Sikkerhedsrådet og overvåger de individuel-
le staters indsats i bekæmpelsen af terrorak-
tivitet efter vedtagelsen af resolution 1373 i 
kølvandet på 11. september 2001. I en ver-
den, hvor sikkerhedspolitik i stigende grad 

bliver synonym med terrorbekæmpelse, 
bringer dette således Danmark i en central 
position, hvor vi kan bidrage til en global 
plan for terrorbekæmpelse, i modsætning til 
unilaterale løsninger. 
 
Perspektiver for udenrigspolitikken 
Men hvilke overordnede udsigter er der for 
Danmarks rolle på den internationale scene? 
Danmark kan i fremtiden naturligt forventes 
at lægge hovedkræfterne i Sikkerhedsrådet, 
hvor opgaverne i højere grad har karakter af 
umiddelbar (militær) konfliktløsning. 
En af IFSK's andre stærke IP-folk, Georg 
Sørensen, kommenterer til mit spørgsmål, at 
Danmark traditionelt har defineret sine in-
ternationale opgaver som udviklingspolitik, 
men at tendensen nu går mod at inkorporere 
sikkerhedspolitik i udviklingspolitikken. 
Som eksempel kan nævnes det danske de-
mokrati-initiativ i Mellemøsten på årligt 
100 mio. kr.; initiativet lægger sig i øvrigt 
stærk op ad USA's geopolitiske strategi om 
demokratisering af regionen ("Greater 
Middle East Initiative"). 
I det hele taget fungerer Danmark som en 
udenrigspolitisk medspiller for USA. For 
den danske regering, der stod som en stærk 
repræsentant for europæisk samling under 
EU-udvidelsesforhandlingerne i 2002, har 
det at skulle vælge så kraftigt side i krigen 
mod terror udgjort en vis belastning, såvel 
indenrigs- som udenrigspolitisk. Georg Sø-
rensen bemærker i den forbindelse, at der 
således ikke er nogen tvivl om, at regerin-
gen kun kan glæde sig over den begyndende 
optøning i de transatlantiske relationer.  
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Mr. Statskundskab – et øjenvidne til historien 

Af Peter Schøler  
 
Kandens udsatte satte professor Erik 
Damgaard stævne til en snak om Stats-
kundskab dengang farfar var ung og om 
studiet i dag.  
 
”Og så er jeg på en måde blevet hængende 
siden,” siger Erik Damgaard om sin ansæt-
telse som adjunkt en uge efter kandidateksa-
men dengang tilbage i 1968. Med studieåre-
ne ligeledes i Århus har professoren i kom-
parativ politik på denne måde haft sin gang 
bag de gule mure med politologien som sin 
hverdag i mere end 40 år. Helt præcist 43 år 
bliver det i år kun afbrudt af et ophold på 
Yale, præsidenternes universitet i USA, i 
1971-1972. Udover at anklage Erik Dam-
gaard for at have sat sine fingeraftryk, men-
neskeligt som forskningsmæssigt, er det vel 
således også rimeligt at indkalde ham som 
øjenvidne til den historie, der omhandler 
Institut for Statskundskab i Århus. 
”Det var noget helt andet dengang.” Erik 
Damgaard smiler, mens han beretter om en 
tid, præget af en autoritetstro og respekt for 
læreren, meget forskellig fra, hvad vi ken-
der til i dag. Smilet og den medfølgende 
bukkende gestus, som var en professor af 
den tid netop trådt ind i kontoret, understre-
ger, at denne tidsånd både huskes som et 
gode og et onde. Det var før det langhårede 
oprør i 1968, og dets indflydelse på samfun-
det i almindelighed og uddannelsessektoren 
i særdeleshed, stjal opmærksomheden. Ån-
den i tiden på instituttet var først og frem-
mest en pionerånd. Som den tiende uddan-

nede kandidat i Statskundskab var Erik 
Damgaard en del af en dannelsesproces, der 
skulle udstikke rammerne for fremtidens 
studie. ”Stedet var meget lille, så kommuni-
kationen kunne være ekstrem høj mellem 
dem, der var på stedet,” siger Damgaard om 
en spændende tid i Statskundskabens spæde 
år inden tingene for alvor begyndte at skri-
de. 
 
Ikke en af frontkæmperne   
Og skredet kom. Men egentligt skete der 
ikke så meget i 1968, ifølge Damgaard. Det 
var mere i begyndelsen af halvfjerdserne 
omkring styrelsesloven, at der kom bevæ-
gelse i det hele. De yngre lærere fik en ind-
flydelse, de ikke havde haft før, og traditio-
nerne fik dagligt moderne hug fra boven. 
Selv var Erik Damgaard en af de alleryngste 
blandt de yngre lærere og blev ikke nogen 
initiativtager. ”Jeg stod ikke i spidsen for 
noget oprør, det kan man vist ikke kalde 
det. Jeg var ret grøn i det,” siger Erik Dam-
gaard og understreger, at han skam også 
gerne ville have ændringer og derfor selv-
følgeligt deltog i møderne. Foregangsmæn-
dene var, ifølge Damgaard, ”folk, der havde 
været med i temmelig mange år, og som 
måske følte et stærkere behov for ændringer 
end vi andre, som var begyndere.” Hans rol-
le var derfor defineret: ”Jeg var ikke en af 
frontkæmperne. Jeg var mere sådan fodfol-
ket bagved,” konstaterer han. 
Men hvad var de studerendes rolle? Var de 
mere engagerede dengang? ”Det var jo i høj 
grad et spørgsmål om venstrefløjsbevægel-
ser af forskellig slags, der ligesom satte 
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gang i tingene,” siger Damgaard om perio-
den omkring studenteroprøret. For meget 
gang i tingene var dog ikke altid en fordel. 
”Det kunne jo indebære, at vi nærmest var 
nødt til at komme til møder om aftenen for 
at diskutere studieordninger herinde på uni-
versitetet og så videre. Det var jo ikke så 
hensigtsmæssigt,” pointerer Damgaard, 
mens han griner overbærende. – ”Stedet her 
gik som sådan dog rimeligt smertefrit 
igennem,” tilføjes det med henvisning 
til sin egen rolle som institutleder i 
1973/74. En post som han på grund af 
sin alder noget modvilligt overtog. ”De 
kunne åbenbart ikke finde nogen, der 
ville eller kunne,” siger Damgaard, 
som således blev institutleder som 29-
årig. 
 
En uoverskuelig størrelse 
Godt 31 år efter og yderligere to perio-
der som institutleder rigere kan Erik 
Damgaard se tilbage på en enorm ud-
vikling af Statskundskabsstudiet. Mest iøj-
nefaldende er størrelsen. ”Studiet i dag er jo 
næsten uoverskueligt,” mener Damgaard, 
uden at dette skal forstås negativt. Der er 
dog nogle mindre positive konsekvenser af 
et studie med vokseværk, bl.a. undervis-
ningsformernes ændrede karakter. 
”Undervisning er noget meget forskelligt 
her på stedet. Der er en dimension i det, 
som har noget med størrelsen af den gruppe, 
man underviser, at gøre,” siger Damgaard 
og henviser til to yderpunkter – auditoriefo-
relæsninger og specialevejledning. ”Der er 
ingen rigtigt gode argumenter for forelæs-
ninger af den størrelsesorden,” mener Dam-
gaard om auditorieforelæsningerne med 

over 250 studerende. ”I virkeligheden burde 
man have flere mindre hold,” fremfører 
Damgaard men ræsonnerer samtidigt, at en 
sådan holdning ideelt set er fin men måske 
også lidt naiv. 
De store forelæsningers udbredelse skal ses 
som en konsekvens af et behov for nogle 
økonomiske stramninger indenfor nogle 
rammer, der er fagligt tilfredsstillende. 

Erik Damgaard kan være nervøs for, at in-
stituttet uddanner til arbejdsløshed. Skulle 
dette være en fortsat tendens, er det i hvert 
fald ikke uddannelsens kvalitet sammenlig-
net med tidligere, der ligger til grund. ”Det 
færdige produkt er ikke dårligere, end det 
var tidligere. Den der pionerånd er nok rig-
tig, men der var mange ting, man ikke lærte 
noget om dengang. Så jeg tror ikke, man 
skal blive alt for romantisk, når man tænker 
på de gamle dage,” afslutter Erik Dam-
gaard, som kan fejre 40 års jubilæum som 
underviser om tre år – hvis altså han bliver 
hængende lidt endnu. 



30  

Kandestøberen         Marts  2005 

PF = Pigernes Forening? 
Af Jacob Nørgaard-Petersen 
 
For andet år i træk kom PF i den situati-
on, at der ikke var nok opstillet til de 11 
bestyrelsespladser, og at indkaldelse til 
en ekstraordinær generalforsamling blev 
nødvendig.  
Efter denne stod det klart, at kvinderne 
har sat sig tungt på magten i bestyrelsen.  
 
Blot to dage efter folketingsvalget var det 
allerede igen tid til at vælge personer til 
nogle af de mest magtfulde positioner i det 
danske samfund. Ikke til Folketinget, men 
til de betydningsfulde poster i magtens ru-
gekasse, Politologisk Forening – i daglig 
tale PF. Foreningen, hvor du kan spise kir-
sebær med de store, mens de stadig er små. 
For nogle måske første skridt på vejen mod 
toppen – for andre et livsaligt år med store 
sociale og til tider berusende øjeblikke i  
familien PF. 
 
Året i PF 
Generalforsamlingen blev vanen tro afholdt 
i M3, og trods det tidlige starttidspunkt (kl. 
18), som muliggjorde, at man efterfølgende 
kunne nå hjem og se Roomservice, var 
fremmødet begrænset. Før man kunne nå 
frem til valget af den nye bestyrelse, skulle 
der dog først lige gøres status over året, som 
var gået. De forskellige arrangementer blev 
gennemgået og på negativsiden blev især 
fakultetsfesten fremhævet som værende en 
fiasko pga. den manglende opbakning. Det 
blev foreslået fra den afgående bestyrelse, at 
man enten dropper festen eller prøver at 

rykke den op i lokaler på universitetet og 
flytter tidspunktet, så fak-festen ikke ligger i 
umiddelbar forlængelse af rusugen. Derud-
over var der generel tilfredshed med årets 
festlige og faglige arrangementer, og den 
afgående bestyrelse havde tillige opnået sin 
målsætning om lavere priser på spiritus til 
PF-festerne, men grundet fredagsbarens 
prisaftaler med kantinen var det ikke muligt 
at sænke ølpriserne i fredagsbaren. Økono-
misk havde året givet et underskud i PF på 
ca. 18.000 kr., som først og fremmest skyl-
des det indbrud, som PF havde på kontoret i 
foråret. Grundet PF’s efterhånden omfatten-
de regnskab med en omsætning på over 
750.000 kr., blev det ligeledes besluttet at 
investere i et nyt regnskabsstyringsprogram, 
hvilket skulle gøre livet lettere for de kom-
mende kasserere. 
 
Manglende kandidater 
Efter en velfortjent ølpause, blev mødet 
genoptaget og vi nåede frem til punkt 7 på 
dagsordenen, som mange af os havde set 
frem til, valg af ny bestyrelse. Ida Juel var 
det eneste bestyrelsesmedlem, som genop-
stillede, og efter den traditionelle rundspør-
ge og lidt gruppepres i krogene var der kun 
10 opstillede kandidater til bestyrelsen. Der-
med var man kommet i samme situation 
som sidste år, at der ikke var nok opstillede 
kandidater til at udfylde pladserne i besty-
relsen, og jævnfør vedtægterne var indkal-
delse til ekstraordinær generalforsamling 
således endnu en gang en nødvendighed.  
Denne manglende opstillingslyst kan virke 
en smule besynderlig, når man tænker på 
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den store opbakning, der generelt er til PF’s 
mange glimrende arrangementer, som ind-
befatter studieture, fester, faglig dag, fore-
drag og den eneste rigtige indledning til 
weekenden - fredagsbaren. Men samtidig 
med, at denne mangfoldighed af arrange-
menter gør PF til noget spektakulært, er det 
måske netop det høje ambitionsniveau, som 
afholder folk fra at stille op til bestyrelsen. 
Hvis man vil tilbyde de studerende så bredt 
et spektrum af forskellige tilbud, kræver det 
også en stor arbejdsindsats, og afgående be-
styrelsesmedlem Katrine Hee påpeger, at 
netop det store tidsforbrug var hovedårsa-
gen til, at hun ikke genopstillede. 
 
 

Kvinderne overtog magten 
Grundet de manglende opstillede kandidater 
kunne en samlet ny bestyrelse således ikke 
præsenteres før torsdag den 24. februar, 
hvor Lars Højholt blev valgt ind som det 
sidste og 11. medlem af bestyrelsen. Lars 
kommer til at udgøre et mindretal i PF – 
både fordi han er den eneste 2. semester stu-
derende i bestyrelsen, men også fordi han er 
af det mandlige køn. For hvor antallet af 
kvinder i Folketinget faldt en smule, slog 
kvinderne virkelig igennem ved PF-valget. 
Således er 7 af de 11 bestyrelsesmedlemmer 
nu af det kvindelige køn. Noget som helt 
sikkert vil glæde de fattige mandlige stude-
rende, som nu vil have en større mulighed 
for at charme sig til billige drinks hos bar-

tenderne ☺. 
 
PF bestyrelsen 2005 
Generelt består bestyrelsen 
af mange tidligere tutorer og 
kendte ansigter fra de sidste 
par års julerevy, og efter 
mange kvalitative inter-
views med forældre, kære-
ster, naboer og bartendere 
på Bodega Chris kan vi her i 
Kanden eksklusivt afsløre 
den nye bestyrelse og deres 
yndlingsdrinks. 
 

PF´s nye bestyrelse er bestående af øverst fra venstre: Ida Wollenberg Juel (6. sem.) , Gin & 
lemon, Katrine Skovdal(4. sem.), White Russian Sidsel Kerstine Due ( 4. sem,), Tequila, 
Louise Hansen(4. sem.), Sort svin, Signe Immersen (4. sem.), Bamseline, Jacob Nygaard 
Stjernholm (4. sem.), Kaffepunch, Sune Astrup Christensen (4. sem.), Fishermans Friend,  
Hong Quang Ha (6. sem.), Manhattan, Lars Duvander Højholt (2. sem.), Vodka Crumble, 
Louise Torp Jensen (4. sem.), Long Island Icetea samt Maria Graversen (4. sem.) som er tos-
set med Pina Colada. 
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Bag om studielederen: Thomas Pallesen 
Af Anders Ziegler Kusk 
 
Som studieleder på IFSK står man ofte 
midt i et politisk spændingsfelt mellem 
undervisere og studerende, når de store 
beslutninger skal træffes. Her i det nye 
semester har IFSK fået en ny af slagsen. 
Thomas Pallesen har netop afløst Gorm 
Harste, og i den forbindelse tog Kanden 
op og fik et interview med Thomas om 
det at være studieleder og hans planer, 
indtil februar 2007 hvor hans periode ud-
løber. 

 
’Hvad er din baggrund på IFSK?’ 
Jeg har været her i godt ti år nu. Inden da 
arbejdede jeg som ”bureaukrat” i Århus 
Amts Sygehusvæsen, og jeg har senere 
s k r e v e t  e n  P h . d .  o m  e m n e t 
”Sygehusreformer i DK og UK”. Derudover 
har jeg interesseret mig for kommunale for-
hold, styringsforhold og reformer, og har 
bevæget mig indenfor offentlig forvaltning 
og politik. Jeg har også set på komparativ 
offentlig forvaltning. Både i England, men 
også i USA.  
 
’Hvordan gik det til, at du blev tildelt stillin-
gen om studieleder?’ 

Jeg startede i studienævnet for fire år siden. 
Og på det tidspunkt var Torben Jensen, som 
havde siddet der i to perioder, interesseret i, 
at der skulle en anden til. De spurgte mig 
om jeg kunne tænke mig stillingen, hvilket 
jeg ville overveje, men i mellemtiden kom 
der en mulighed for at komme til USA. Der-
for blev det i stedet Gorm Harste, og han 
tog det med den klausul, at jeg var villig til 
at træde til, når jeg kom tilbage. Så det er 
sådan der, vi står nu - en rigtig gammel  
aftale.  

’Kan du forklare, hvad studielederens rolle 
og kompetenceområde dækker?’ 
Studielederens rolle er at effektivere de be-
slutninger, der træffes i studienævnet. Og i 
praksis er det jo primært administrationen, 
der konkret varetager de ting, men jeg skal 
altså implementere de beslutninger, der 
træffes. I studienævnet mødes vi i plenum 
hver 3. uge, og har forskellige undergrup-
per. Der er dispensationsudvalg, økonomi-
udvalg og optagelsesudvalg for kvote2 stu-
derende. Og alle steder sidder der både stu-
derende og undervisere ved bordet. Sådan er 
vores struktur. Når det kommer til studie-
ordninger, skal der jo stort set være enighed 
omkring dem. Jeg tror ikke, at studielederen 
har nogle selvstændige beføjelser. Det skul-

De spurgte mig om jeg kunne 
tænke mig stillingen, […] men 

i mellemtiden kom der en mulighed 
for at komme til USA. Derfor blev det 
i stedet Gorm Harste, og han tog det 
med den klausul at jeg var villig til at 

træde til, når jeg kom tilbage.  

” 

” 
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le lige være i tvivlstilfælde omkring afvik-
lingen af en konkret eksamen. Men langt 
hovedparten er noget, vi skal blive enige om 
i studienævnet.. 
 
’Hvad er dine forventninger og planer til 
dine kommende år som studieleder?’ 
Lige nu står vi med udarbejdelsen af den 
nye studieordning, og det skyldes, at der 
kommer nogle nye ting udefra. Der er kom-
met en bekendtgørelse, som gør, at vi skal 
justere nogle ting. Samtidigt bruger vi lej-
ligheden til at se på interne justeringer, når 
vi nu alligevel er i gang. Og det sidder vi 
faktisk i lige nu. Og vi håber, at kunne blive 
færdig med det her i marts, så den er klar til 
efteråret 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du selv nogle personlige fingeraftryk, 
du gerne vil sætte på den ny studieordning?  
Vi stræber hele tiden efter at have en god 
uddannelse, og det er med det sigte, at alle 
småjusteringerne laves. Men vi må også er-
kende, at der er noget, der hedder penge, og 
lige nu sidder vi i en mindre god situation. 
Vi vil derfor gerne finde nogle penge uden 
at forringe uddannelsen. Fra lærernes side 
har vi set på, om man kan nedsætte censur-
udgifterne. Og de studerende kommer med 

nogle andre ønsker, og resultatet skabes jo 
så gennem en forhandling. Men det fælles 
sigte er vi jo alle enige om. Både de stude-
rende, administrationen og lærerne – og det 
er at skabe en så god uddannelse som mu-
ligt. Og hvad det konkret skal indebære, tror 
jeg i høj grad er noget, der sker gennem lø-
bende justeringer. Jeg har da selv nogle ide-
er, men det tror jeg ikke er så klogt at rode 
sammen med det, der foregår lige nu. Vi 
skal jo lige have det her forlig i stand, inden 
vi kigger på det næste. 
 
’Hvordan har arbejdet med studenterpoliti-
kerne fungeret?’ 
Det har fungeret fint. Jeg oplever faktisk 
ikke den store uenighed om hvad det hand-
ler om. Jeg synes, at vi taler ret godt sam-
men. Det vigtige her er jo at undgå nogle 
kunstige modsætninger, men også at man 
kan tale sammen på trods af uenigheden.. 
 
’Hvordan tror du, din periode som studiele-
der vil adskille sig fra den tidligere leder?’. 
Personen er jo kapslet ind i en struktur, hvor 
der sidder 7 andre. Både lærersiden og stu-
dentersiden. Så på den måde tror jeg ikke, at 
der er den store forskel. Det der er vigtigt i 
den situation er at holde sigtet for øje. Og 
sørge for at vi har en god uddannelse. Det er 
i vores alle sammens interesse. Men så også 
at erkende, at de vilkår, vi arbejder under, 
er, at vi skal være enige. Det er det, der er 
udfordringen. 

Fra lærernes side har vi set 
på, om man kan nedsætte 

censurudgifterne. Og de studerende 
kommer med nogle andre ønsker, 
og resultatet skabes jo så gennem 

en forhandling. Men det fælles sigte 
er vi jo alle enige om.  

” 

” 
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Fakultetsmesterskabet i bordfodbold 
gik atter til Statskundskab 
Af Anders Kollin Nielsen og Jacob Nør-
gaard-Petersen 
 
Det er ikke kun inden for det politiske 
liv, at IFSK er magtens rugekasse. Også 
inden for den prestigefyldte disciplin, 
bordfodbold, har statskundskabsuddan-
nelsen vist sig blandt de mest kompeten-
te, da det for andet år i træk var en Stud. 
Scient. Pol., som stod i spidsen for det 
vindende hold ved årets fakultetsmester-
skab i bordfodbold. 
 
Fortjent sejr 
Fredag d. 25-02-05 fandt det årlige fakul-
tetsmesterskab i bordfodbold sted i forbin-
delse med Økonomisk Forenings afholdelse 
af lang fredagsbar. Fra både statskundskab 
og økonomi havde ad-
skillige hold tilmeldt 
sig, men også spillere 
fra medicin, medievi-
denskab og sågar helt 
fra nanoteknologis 
mørke gange mødte 
op. 32 hold deltog, 
men der skulle findes 
en vinder, og efter 7 
kampe, kunne holdet 
Faster Lene, med Stud. 
Scient. Pol. Mads Mik-
kelsen i forsvaret, løfte trofæet. Faster Le-
nes spil var uantastelig, og i elegant stil slog 
de stærke hold som The Sollins, Real Punja-
bis og NF Alliancen ud af kampen om me-
sterskabet. Sidstnævnte hold var finalemod-

standeren. (I angrebet for Faster Lene spille-
de Niels Christian Nielsen fra medieviden-
skab) 
 
En stolt bordfodboldtradition på stats-
kundskab. 
Med sejren skriver Mads Mikkelsen sig ind 
i en efterhånden stolt bordfodboldtradition 
på statskundskab. I 2004 toppede succesen 
for instituttets spillere, da Geden og Fuglen 
(Morten Christensen og Jakob Bom), vandt 
turneringen efter en prangende indsats. 
De forsvarende mestre, Geden og Fuglen, 
fik et uheldigt exit fra årets turnering. Efter 
hårde dyster gik de videre fra turneringens 
dynamitpulje, der indeholdt sidste års num-
mer to, Free Riders og en af Kandens ud-
sendte medarbejdere, som måtte sande, at 

han var oppe imod 
bedre modstandere. I 
kvartfinalen fik Geden 
og Fuglen selv ørerne i 
maskinen, da de blev 
slået ud med de hårdt-
slående cifre 5-0 af 
Real Punjabis. Et 
smerteligt exit for et 
ellers normalt velspil-
lende hold, hvis frem-
tidsudsigter i bordfod-
bolden ikke er fuld-

stændigt fastlagte. Der går rygter om, at 
Fuglen vil forsøge at fortsætte karrieren på 
et tysk universitet med en ny makker. 
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Ris og ros til Økonomisk Forening 
Der skal ikke herske tvivl om, at initiativet 
fra ØF om at afholde et mesterskab i 
bordfodbold, er prisværdigt. Det er altid rart 
med afvekslende tema-
er i fredagsbaren, og 
det er både sjovt og 
spændende at deltage i 
turneringen. Mere spe-
cifikt var der dog en-
kelte elementer i årets 
konkurrence, der kan 
kritiseres. De foregå-
ende år blev kampene 
spillet på tid, men i år 
blev de indledende 
runder, til og med 
kvartfinalen, afgjort, når det første hold 
havde scoret fem gange. Dette gav kampe-
nes udfald en øget grad af tilfældighed i for-
hold til det tidligere system. Et andet kritik-
punkt var, at kampen om første- og tredje-
pladsen blev afholdt samtidig. Dette fjerne-
de desværre al fokus fra kampen om tredje-

pladsen. 
Den efterfølgende lange fredagsbar var gan-
ske udmærket, men der var en klar over-
vægt af økonomer. Dette skyldes, at nogle 
af de detroniserede hold fra IFSK druknede 

deres sorger andre ste-
der i byen, mens andre 
søgte på Eforen og be-
gyndte træningen til 
næste års mesterskab 
ved barens bordfod-
boldbord. 
 
Træning og deltagel-
se anbefales 
Afslutningsvis vil vi 
blot anbefale turnerin-
gen til alle de på stats-

kundskab, der nyder konkurrence og øl i 
fællesskab. For de nye årgange bliver der en 
tung arv at løfte, så vi vil anbefale hård træ-
ning for de, der gør sig forhåbninger om at 
blande sig i toppen af bordfodboldens elite 
på fakultetet. 
Det er den sidste femmer der gør forskellen. 
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Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
 
Julen var hård for nogle! 
Efter vinterens strabadser og et veloverstået 
valg, har vores ”kære” statsminister valgt at 
rokere lidt rundt på sine lakajer, sådan at 
regeringen rigtigt kan slå til med dens ”nye 
mål”. Selve overskriften viser med al tyde-
lighed, at der paradoksalt nok ikke er nogle 
nye mål, for så ville disse jo være beskre-
vet! Vi har altså en regering, som forsøger 
at overleve ved at føre ”ikke-politik” og ta-
ge ”ikke-beslutninger”, for når der ”ikke” 
sker noget, så kan ingen jo være imod det, 
der sker. Eneste undtagelse er på undervis-
ningsområdet efter ”Bertel-bims” indtræ-
den, hvor man kunne forestille sig, at der vil 
blive ført politik, og et par røde studier vil 
blive afskaffet, fordi de ikke passer ind i 
hans ideologiske projekt, det er jo set før! 
 
Den virkelige svinehund 
Men hvad har vi ellers været vidner til over 
vinteren? Det skal jeg sige Dem, min kære 
læser, vi har set den rigtige svinehund stik-

ke snuden frem. For var der ikke en 
forbrugerminister – eller var det hen-
des mand – som lige manglede at beta-
le nogle regninger, for nogle ting hun 
havde ”forbrugt”, paradokset skriger jo 
igen i øjnene. Men det er jo typisk, de 
folk som får penge nok, er ikke blege 
for at snyde og bedrage sig til flere, 
mens de samtidig slår hårdt på, at den 
lille mand skal betale for sine ting og 
han må arbejde, hvis han vil have pen-
ge. Når man har penge (en ministerløn 

på knap en million), så er man bevidst om 
pengenes magt, og som alle ved ”magt kor-
rumperer”, hvilket endnu engang er bevist. 
 
Den virkelige klassekamp 
Det er da også med glæde i mit lille blodrø-
de arbejderhjerte, at jeg hører, at ”bingo-
Frank” vil gøre klassekampen til socialde-
mokraternes hovedemne igen. Der skal 
kæmpes for arbejderne og mod borgerska-
bet, og vi kan så genindskrive kampen for 
socialisme i kampprogrammet, hvilket Lyk-
ketoft jo fik fjernet, hvorefter vi så en 30 års 
nedgang for partiet. Vi må derfor støtte op 
om bingoværten fra Ålborg, imod kvinden 
der vil fortsætte den nuværende social-
liberalistiske menneskefjendske politik. Vi 
må derfor håbe, at den nye formand kan rå-
be klassekampen til live igen, med samme 
kraft som han udråbte tal i Ålborg hallen. 
Den efterfølgende kamp vil så vise, at det er 
arbejderne, som vil sejre og skabe det him-
melske paradis på jorden, og hvor den bor-
gerlige svinehund er afskaffet. 

Verden set rødt og sort 
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Kvinder bør tie i større forsamlinger.  
Disse sande ord står skrevet i bøgernes bog, 
men den ugudelige socialist Mogens Lykke-
toft vil åbenbart ikke forstå sandheden i 
Guds ord. Den ulyksalige Lykketoft fremtu-
rede i valgkampen med, at halvdelen af en 
regering under hans styre, skulle bestå af 
kvinder. Uden sådanne skræmmende frem-
tidsudsigter ville valget måske have gået 
meget anderledes. 
Heldigvis for vores smukke gamle fædre-
land blev det igen til en storslået sejr for den 
liberal-konservative fløj. En sejr der ikke 
kun lover fortsat fremgang for landet, men 
også fuldstændig har fået den socialistiske 
lejr til at gå i opløsning. Hvem gider dog 
også være formand for sådanne hovedløse 
hippieprojekter? 
Men selv blandt disse ædle venstrefolk og 
stolte konservative politikere ser jeg alvorli-
ge problemer. For Statsministeren er åben-
bart hoppet med på den socialistiske flippe-

ridé om, at kvinder har noget at gøre i poli-
tik. Man kan kun sætte sin lid til, at de agt-
værdige præstefætre Søren Krarup og Jesper 
Langballe får talt noget fornuft i vores stats-
minister. 
 
Når naturens orden brydes 
Hvor galt det kan gå, når naturens orden 
bliver brudt, ser vi i denne tid flere skræm-
mende beviser på. Ulla Tørnæs-familien 
benytter sig af ulovlig udenlandsk arbejds-
kraft, og Henriette Kjær går som minister 
pga. rod i økonomien. Hvordan kan man i 
det hele taget som konservativ kvinde finde 
på at blive familieminister? Burde man så 
ikke netop vide, at kvindens plads er ved 
familien? 
Nu vil feminister, rundbordspædagoger og 
andet socialistisk rakkerpak selvfølgelig 
fremhæve, at det var mændene, der dumme-
de sig. Og netop her afslører jeres dumhed 
jer. Pointen er jo ikke, at mændene fejlede 
men hvorfor – og her er svaret indlysende. 
Var kvinderne blevet på deres plads og hav-
de koncentreret sig om, hvad tyskerne så 
smukt omtaler som de tre k’er: Kinder, Kir-
che und Küche, ville det aldrig være sket. 
Manden er skabt til at fintænke over større 
samfundsproblemer - ikke til at gå derhjem-
me. Eller som Biblen udtrykker det, så er 
manden kvindens hoved og ikke omvendt. 
 
Så længe hippietendenserne med kvinderne 
på arbejdsmarkedet præger vort land, er det 
for alvor på sin plads at sige. 
 
Må Gud bevare vort ældgamle fædreland. 
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Af Martin Krog Frederiksen 
 
Den gode beskrivelse af stedet, som man-
ge beretninger fra praktikstederne star-
ter med, kan gøres rimeligt kort i dette 
tilfælde. Min udlængsel væk fra de gule 
mure rakte kun til, at jeg fortsatte op ad 
bakken, den fortsætter et pænt stykke 
skal jeg lige hilse og sige, indtil jeg endte 
ved Journalist Højskolen (DJH). På DJH, 
der i parentes bemærket ligner en stor 
bunker, ligger Dicar, hvor jeg tilbringer 
dette semester i praktik. 
 
Hvad er Dicar? 
Dicar er forkortelsen for Dansk Institut for 
Computer-Assisted Reporting. Det er en 
erhvervsdrivende forening, som har som 
hovedformål at udbrede kendskabet til og 
anvendelsen af Computer-Assisted Repor-
ting (CAR). CAR er en forholdsvis ny disci-
plin inden for journalistikken, der er udvik-
let i USA. Idéen er at anvende nogle af de 
samfundsvidenskabelige metoder i journali-
stikken. Metoderne kan f.eks. være anven-
delsen af statistik og databaser, men også 
ved hjælp af kortprogrammer, der kombine-
rer statistisk materiale med landkort. Et ek-
sempel kunne være at kombinere adresser 
på fyrværkerifabrikker med data om bolig-
bebyggelse og derefter plotte disse data ind 
i et kortprogram. På den måde kan man hur-
tigt se, hvor der eventuelt kunne være pro-
blemer, der potentielt kan ende som i Seest. 
DICAR blev stiftet af en række journalister, 
der på forskellig vis anvendte nogle af de 
nye metoder. 

Udbredelsen af CAR sker gennem dels un-
dervisning af journalister i anvendelsen af 
CAR-metoderne, undervisningen kan enten 
foregå som kurser, men også som vejled-
ning og hjælp i konkrete opgaver. Samtidig 
er Dicar meget aktive i den udvikling af 
journalistikken, som er i gang i øjeblikket. 
Målet er at integrere de samfundsmæssige 
redskaber i journalistikken, men vinkle an-
vendelsen af dem, så de passer til den jour-
nalistiske arbejdsform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicar laver også selv analyser og lægger 
resultaterne ud på nettet for på den måde at 
vise hvad CAR kan bruges til. Et eksempel 
på en CAR-historie er de meget debatterede 
karakterlister fra landet gymnasier. 
Dicar har også som formål at få størst mulig 
åbenhed i forvaltningen. Med åbenhed me-
nes, at alle informationer, der bruges i for-
valtningsmæssigt øjemed, skal være tilgæn-
gelige. Selvfølgelig skal personfølsomme 
oplysninger ikke offentliggøres, men ting 
som statistikker over afgørelser, referater 
fra udvalgsmøder o.lign. mener Dicar skal 
være let tilgængelige fra Internettet. Des-
værre er der ikke åbenhed i alle dele af for-
valtningen. Dicar forsøger at ændre dette, 

Udenfor de gule mure 

Arbejdet er meget frit, 
forstået på den måde 

at man får opgaven og 
derefter selv skal finde 

relevante informationer og 
præsentere dem på en 

overskuelig og let 
forståelig måde. 

” 

” 
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dels ved at lave undersøgelser af forvaltnin-
gens åbenhed, der kan sætte fokus på de 
områder, hvor der mangler åbenhed. Dels 
ved at køre sager ved Ombudsmanden, hvis 
f.eks. et ministerium nægter at udlevere op-
lysninger, arbejdspapirer etc.. som de ifølge 
forvaltningsretten er forpligtet til. 
 
Statistikbanken.dk, Excel og Infomedia 
Jeg startede i praktikken i den sidste uge i 
januar. Den første uge gik med at blive sat 
ind i tingene, men meget hurtigt fik jeg mi-
ne egne projekter. Det første var, at jeg 
skulle lave to rapporter, som skulle fungere 
som baggrundsstof til ordstyreren på en stor 
konference om Århus. Rapporterne skal gi-
ve ordstyreren et overblik over emnet, så 
han kan stille bedre spørgsmål til oplæghol-
derne. Emnet for konferencen er at ”tage 
temperaturen på” Århus. Dette gør man ved 
at sætte fokus på en række områder. De to 
rapporter, jeg skulle lave, handlede hen-
holdsvis om investeringsmiljøet og krimina-

litetsniveauet i Århus. Senere har jeg været 
med til en analyse af alle de nye kommu-
ners hjemmesider, hvor vi ser på åbenheden 
i forbindelse med sammenlægningsproces-
sen. Denne undersøgelse bliver snart offent-
liggjort. Lige nu er jeg i gang med en analy-
se af Århus som studieby, der også skal bru-

ges på den nævnte konference. 
Arbejdet er meget frit forstået på den måde, 
at man får opgaven og derefter selv skal fin-
de relevante informationer og præsentere 
dem på en overskuelig og let forståelig må-
de. Det er i det arbejde, at jeg synes man 
oplever, hvad man kan bruge statskundskab 
til, noget jeg i hvert fald nogle gange har 
været lidt i tvivl om. I det, jeg laver, er det 
primært lærdommen fra metodeundervisnin-
gen, der skal graves frem, ting som kausali-
tet, kontrol for tredjevariable o.lign., men 
også kendskabet til samfundsmæssige pro-
blemstillinger kommer en til gode. 
Hjemmesiderne og programmet i overskrif-
ten er de primære værktøjer, jeg anvender. 
Arbejdsgangen er som sagt meget fri, man 
får en deadline, Dicar er stadig et forholds-
vis lille sted, så alle medarbejderne sidder 
på det samme kontor, det har den store for-
del, at man kan vende sin opgave med de 
andre, f.eks. diskussioner om de variable 
man har valgt, indfanger det man vil under-
søge. 
 
Afslutningsvis vil jeg opfordre alle til at ta-
ge i praktik, hvis man da ikke allerede har 
været det. Det er en god oplevelse at se, 
man kan bruge det, man har lært i en prak-
tisk sammenhæng. Samtidig synes jeg også, 
det er fedt at lave noget, som nogen rent 
faktisk skal bruge til noget konkret. Og jeg 
kan også kun anbefale at overveje Dicar, 
hvis ens udlængsel som min ikke rækker 
længere end til ud på den anden side af 
Ringvejen. 
 
Læs evt. mere på www.dicar.dk, kan lige 
nævne at der ligger en guldgrube af data, 

CAR er en forholdsvis ny 
disciplin inden for 

journalistikken, der er udviklet 
i USA. Idéen er at anvende 

nogle af de 
samfundsvidenskabelige 

metoder i journalistikken. 

” 

” 
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Strategien for magtens rugekasse  
Af Helle Bendixen 
 
Den 27. januar blev der afholdt møde i 
Strategisk Rådgivningsudvalg (SRU) om 
statskundskabsuddannelsens udvikling, 
status og fremtidsperspektiver, herunder 
hvordan vores kompetenceprofil og sam-
spil med det omgivende samfund ser ud 
på nuværende tidspunkt og hvordan dis-
se kan forbedres. Et møde hvor diskussi-
onen omhandlede hvad du kan vente dig i 
den nærmeste fremtid på IFSK.  
 
På denne torsdag i januar var en række in-
terne og eksterne personer med tilknytning 
til IFSK samlet for at klarlægge 
cand.scient.pol.-uddannelsens tilstand. Den 
interne del var repræsenteret ved studiets 
ledelse, ph.d.- og studenterrepræsentanter-
ne. Den eksterne del var en blandet flok 
med repræsentanter fra Kommunernes 
Landsforening, EPINION, Dansk Lands-
brugsrådgivning, Århus Kommune, UNI-C, 
TV-Byen og Danmarks Permanente EU-
repræsentation. Fraværende var repræsen-
tanterne fra Samfundsfag i Gymnasiet, Øko-
nomistyrelsen og UNDP. 
 
Orientering om det forudgående år 
Den interne ledelse, institutleder Ole Nør-
gaard, nuværende og tidligere studieledere 
Thomas Pallesen og Gorm Harste, oriente-
rede om det forudgående år samt den aktu-
elle status på IFSK med hensyn til imple-
menteringen af den nye universitetslov, ud-
dannelsens udvikling, status og fremtidsper-
spektiver samt uddannelsens kompetence-

profil. Herunder at konsekvensen af den nye 
universisteteslov var forsøgt imødekommet 
ved at kombinere det bedste fra den tidlige-
re kollegiale styreform med intentionerne i 
universitetets nye vedtægter. Desuden betød 
de nye vedtægter blandt andet en styrket 
ledelse og en øget vægtning af kvalitetssik-
ring af forskning og uddannelse. 
 
Styrker og svagheder ved studiet 
Det fremgår af mødereferatet, at man både 
fra internt og eksternt hold anser styrkerne 
ved uddannelsen for at ligge i den generelle 
faglige sikkerhed, der ligger i ansættelsen af 
en cand.scient.pol. fra Århus. Desuden pe-
ges der på den stærke vægtning af den 
kvantitative og kvalitative metode som ab-
solutte styrker ved uddannelsen. Ligeledes 
ses evnen til fagligt samspil og fleksibilitet 
som nøglebegreber, som ønskes bevaret, 
hvormed en svækkelse af de økonomiske og 
juridiske elementer ikke vil komme på tale. 
Af forbedringer blev der sat fokus på vores 
evne til skriftlig og mundtlig fremstilling, 
som bør opprioriteres, samtidigt kunne for-
samlingen se en fordel i, at vi fik indlagt 
kursus i projektledelse på kandidatdelen, da 
cand.scient.pol.´er typisk indgår i lederstil-
linger. Dernæst blev de studerendes samspil 
med omverdenen diskuteret, hvorunder det 
bliver kommenteret at man ser meget posi-
tivt på praktik og studieophold i udlandet og 
at dette bliver vægtet ved ansættelse. Desu-
den ser man gerne at praktikken ligger tid-
ligt i studiet. 
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Ph.d.stipendiater og deres beskæftigelses-
muligheder 
Under diskussionen af ph.d. uddannelsens 
muligheder for erhvervsrettede 
ph.d.projekter fremgår det, at det øjensyn-
ligt er vanskeligt at skabe samfinansiering, 
fordi organisationer og myndigheder har et 
langt kortere tidsperspektiv end de tre år, et 
ph.d.stipendium strækker sig over. Det 
fremføres, at der eventuelt kan ligge en løs-
ning i at skabe finansiering via fonde i ste-
det. Der blev lagt vægt, på at ph.d.-
uddannelsen var en forskeruddannelse og i 
forlængelse heraf var meriterende i forhold 
til ansættelse i konsulentbranchen eller i 
international sammenhæng, men ikke i rela-
tion til ansættelse i administrative poster. 
 

SRU og fremtiden 
Det blev endeligt besluttet, at SRU frem-
over skal fungere som et permanent ekspert-
panel, som instituttet kan benytte i sager 
hvortil det kan bidrage. Der vil blive afholdt 
et årligt møde, hvorpå næste års dagsorden 
blandt andet vil indeholde   diskussion af 
kandidatdelen med hensyn til formidling, 
eksamensformer samt sammenligning med 
andre søsterinstitutter. 
 
Det skal understreges at Kandens udsendte  
ikke selv var til stede under mødet, og at 
denne artikel blot er en sammenskrivning af 
et længere mødereferat, som man i sin fulde 
længde kan fås ved henvendelse hos Birgit 
Kanstrup (bk@ps.au.dk).  

Og videre til endnu en runde af ... 
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Introduktion til søgning og bestilling på Statsbiblioteket 

foråret 2005 
 

Derfor tilbydes biblioteksorientering med 
 

gennemgang af søgning og bestilling af bøger i biblioteksbasen 
bestilling af kopier af tidsskriftsartikler 
hvad du har lånt og reserveret på Statsbiblioteket 
adgangen til e-tidsskrifter, databaser og aviser 
orientering om emneguide 
orientering om bibliotek.dk med artikeldatabasen 
evt. en kort rundvisning på Statsbiblioteket 

 

Ca. 1 times gennemgang og derefter mulighed for individuel hjælp til 

søgning 
 

Kurserne finder sted i Mødelokale 5, 3.sal kl. 16.00 på følgende 
datoer. 

 

Onsdag den 2. marts 2005  
Ruth Kondrup 

Torsdag den 17. marts 2005  
Kirsten Mygin 

Onsdag den 13. april 2005 
Irene Stadsgaard 

Torsdag den 12. maj 2005  
Tove Jepsen 

 
Tilmelding til Tove Jepsen pr. mail: tje@statsbiblioteket eller  

telefon: 8946 2172 eller på listen i informationen. 
 

Der er maksimalt plads til 12 deltagere på introduktionen. 
 

Individuel vejledning kan aftales ved henvendelse til: 
Tove Jepsen – e-mail: tje@statsbiblioteket – telefon, direkte: 8946 2172 
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Årsregnskab i Politologisk Forening 2003-05 

Af Niels Pedersen og Kristian Livijn  
 
Til PF’s generalforsamling d. 10. februar 
2005 gennemgik PF’s kasserere regnska-
bet, og blev i den forbindelse bedt om at 
skrive dette indlæg i Kandestøberen. 
 
Der er fejl i regnskabet for bestyrelsesperio-
den 2003-2005, idet balancen ikke stemmer 
overens med årsresultatet. Det har ud fra 
regnskabet ikke været muligt at redegøre for 
differencen på 5313 kr. 
 

Vi har brugt utroligt mange timer på at fin-
de fejlen, idet situationen for os var util-
fredsstillende. Dette har imidlertid ikke 
kunnet lade sig gøre, og vi har derfor bedt 
de kritiske revisorer og den tidligere kasse-
rer i PF (Søren Degn) om at gennemgå 
regnskabet. Dette har dog ikke ført til, at 
fejlen er blevet fundet. 
Det skal siges, at der er bilag på alle poste-
ringer, og hver eneste postering stemmer 
overens med en tilsvarende bevægelse på 
PF’s konto. Det er derfor en fejl i selve 
regnskabet, der har skabt den førnævnte dif-
ference. 

 

På general-forsamlingen blev regnskabet 
vedtaget på trods af fejlen. Det skete bl.a. 
ud fra en formodning om, at det vil være 
svært at finde andre personer, som vil kunne 
finde fejlen. De personer, der har gennem-
gået regnskabet, udover kassererne, har et 
særlig kendskab til det efterhånden ret ind-
viklede regneark, hvori PF laver sit regn-
skab. Dette regneark er gået i arv fra besty-
relse til bestyrelse, hvilket har betydet, at 
der er gamle kæder af formler i regnearket, 
hvis funktion er uklar. Disse gamle kæder 
kan være en forklaring på fejlen. 

 
Det blev anbefalet til den kommende besty-
relse at investere i et professionelt regn-
skabsprogram, således at den daglige bogfø-
ring lettes, samtidig med at regnskabstekni-
ske problemer forhåbentlig kan undgås i 

fremtiden. Henrik Nørholm, der står for 
Fredagsbaren og har revisor erfaring, har 
lovet at hjælpe de nye kasserere i gang med 
det nye regnskabsprogram. 
 
Vi ønsker den nye bestyrelse og de nye kas-
serer tillykke med valget og de udfordrin-
ger, arbejdet med PF medfører. 
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Generalforsamling i Politologisk BogformidlingGeneralforsamling i Politologisk Bogformidling  
Sted og dato: 

Torsdag den 31. marts kl. 16.15Torsdag den 31. marts kl. 16.15  

ii  

MIII bygning 330MIII bygning 330  

(ved det øverste computerrum)(ved det øverste computerrum)  
 

kom og få indflydelse i din bogformidling 
(Hvis du ønsker at engagere dig i foreningslivet på IFSK og 

yde en aktiv indsats kan du stille op til bestyrelsen) 
               
              Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Formandens beretning 
4) Regnskabsaflæggelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Indkomne forslag (skal være besty‐
relsen i hænde senest 14 dage før gene‐
ralforsamlingen, dvs. 17‐3‐2005) 
7) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og 

      tre suppleanter 
8) Valg af to revisorer 
9) Eventuelt 

HUSK dit medlemskort (årskort), så du kan afgive din stemme 

MVH 

Bestyrelsen 
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Ærede læsere. 
Dette indlæg er designet til at give jer alle et indblik i Politologisk Forenings fremtidige pla-
ner og daglige gøremål, efter bestyrelsen 2005-2006 blev fuldtallige torsdag d. 24 / 2 2005. 
Vi har en masse ideer, som vi har tænkt os at føre ud i livet gennem det næste års tid. Internt 
i bestyrelsen kan det bl.a. nævnes, at vi har indført en pris som ”månedens PF’er” med tilhø-
rende privilegier, der bestemt er værd at kæmpe for. Vi føler, at denne pris vil motivere os til 
at yde vores absolut bedste. En anden intern ændring er, at vi har oprettet en ”blæksprutte” 
funktion, som kan træde ind i de forskellige udvalg, når der er speciel hård belastning. Desu-
den er kassererne i gang med at udfærdige et budget, som vedtaget på generalforsamlingen.  
 
De forskellige udvalg er kommet godt i gang med hjælp fra den gamle bestyrelse og har flere 
forskellige arrangementer planlagt. F.eks. er studietursudvalget godt i gang med planlægnin-
gen af den lille studietur i april, der i år vil gå til Polen. Desuden er der flere ideer vedrøren-
de den store studietur i efteråret.  
Fagligt udvalg har arbejdet hårdt og har kontakt til mange forskellige interessante personlig-
heder. Det første foredrag kommer til at foregå onsdag d. 9 marts og er en debat vedrørende 
Socialdemokraternes fremtid, arrangeret i samarbejde med Frit Forum. Frank Jensen og Hel-
le Thorning-Smith kommer på besøg for at diskutere dette emne. Vi glæder os alle til en 
spændende debat, med masser af spørgsmål og kommentarer fra salen. Desuden er faglig 
dag allerede nu på tegnebrættet, og vi garanterer en interessant dag. 
Den første fest blev holdt d. 18 / 2 med temaet ”tøsefest”. En sjov og meget lyserød fest, 
hvor alt gik som planlagt. Festudvalget arbejder lige nu med at arrangere årets første tors-
dagscafe d. 10 / 3 og desuden er der travlt med at arrangere støttefesten til fordel for Humor 
mod AIDS d. 1 / 4. Vi glæder os til et år med store, sjove, anderledes og helt igennem fede 
fester, hvor vi fyrer den herre af hver dag! 
 
Vi er altså kommet rigtig godt i gang, og vi glæder os til at møde jer alle til diverse arrange-
menter i løbet af året. Vi er her for jeres skyld, og vi vil meget gerne vide hvad i synes om 
det, vi laver. Har i kommentarer af den ene eller anden slags, forslag, ris eller ros, så tøv ikke 
med at skrive en mail, kom ind og få en snak, eller læg en seddel i vores nyligt opsatte post-
kasse. Vi vil bestræbe os på, at alle vores medlemmer er tilfredse med den måde, foreningen 
fungerer på, så det er vigtigt for os, at I ikke holder jer tilbage, hvis I har noget på hjerte. 
Følg med på vores hjemmeside www.polfor.dk, hvor der løbende vil komme opdateringer, 
informationer og billeder. 
     PF – foreningen der elsker dig! 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Svend-Erik Vrede Skaaning, Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

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

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Marts  
 
 1-24. Eksamenstilmelding til sommerens eksaminer  
15.  Foredrag i Kritisk Profil om ”Normer og normalitet” v. Anders Fogh Jen-

sen, kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333.   
16. Studienævnsmøde kl. 14.15  
16.  Statsrådsmøde kl. 16.15 i M2, bygn. 350, 3. sal. 
30. Statsrådsmøde kl. 16.15 i M2, bygn. 350, 3. sal. 
30.  Studienævnsmøde kl. 14.15 
 
April 
 
1.  PF holder fest i samarbejde med Ibis, som får tildelt overskuddet af festen 
13.  Statsrådsmøde kl. 16.15 i M2, bygn. 350, 3. sal 
14. Foredrag i Kritisk Profil om ”Straf, retsfølelse og etik” v. Jesper Ryberg, 

kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
16-21. PF studietur til Polen 
28.  Ansøgningsfrist for menige tutorer, kl. 12.00.    
 
 
 


