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Et spørgsmål om kommunikation… 
Af Sara Ølholm  
 
Nu har efteråret for alvor pakket IFSK ind i sine røde og gule farver, og de fleste cyklende 
studerende har fundet regntøjet frem. De resterende, fortrinsvis piger(?), kan til tider ses ved 
diverse varmeblæsere på toiletterne, hvor de regnvåde cowboybukser forsøges tørret. 
 
Heldigvis er der dejlig tørt og til tider også varmt i vores auditorier, hvor intentionerne om, 
at nu, nu skal det være, at hele pensummet læses og forstås og huskes, bliver sat på prøve. 
Vilkårene for at opfylde disse intentioner har dog ikke været alt gode for mange af de stude-
rende her til semesterstart. Dette skyldes hovedsageligt, at en del undervisning er blevet lagt 
meget sent på dagen, hvor selv stærk kaffe ikke altid er nok til at holde koncentrationen. Så-
ledes har det været nødvendigt at indføre diverse kageordninger under disse sene seancer for 
at få blodsukkeret til at stige, så pointerne fra forelæserne kan opfattes. Denne ikke særlig 
studenter- og underviseroptimale situation skyldes det faktum, at det hos teknisk forvaltning 
er blevet bestemt, at juraauditoriet skal have skiftet alle vinduerne lige netop til semester-
start. Valget af netop dette tidspunkt  for udskiftning af vinduerne kan man så undre sig lidt 
over ... vi har sat en skribent på sagen, som er mere kompliceret end som så, men tilsynela-
dende er det spørgsmål om manglende kommunikation … 
 
Nu er Kandestøberen jo heller ikke et studenterblad for ingenting, og derfor har redaktionen  
over en længere periode forsøgt at undersøge, om demokratiet nu også er i orden, hvad angår 
de folkevalgte repræsentanter for de studerende på Statskundskab. Lever Statsrådet således 
op til Dahls kriterier for det ideelle demokrati, med bl.a. en åben dagsorden og oplyste væl-
gere? Det er der tilsyneladende ikke et entydigt svar på, som det også fremgår af artiklen om 
afskaffelsen af ekstern censur og særligt i relation til den manglende offentlige debat om em-
net. De oplyste studerende udgør på dette område ikke flertallet af de studerende på IFSK, 
hvilket må siges at være problematisk. Vi vil således gerne høre lidt mere til, hvad Statsrådet 
laver, og ikke kun op til valgene… En lidt mere åben drøftelse af emnerne på dagsordenen er 
derfor ønskværdig. Der skal dog også knurres gevaldigt ad de studerende i flæng,  idet vi 
også med Dahl i baghovedet er forpligtigede til at benytte sig af de muligheder, der er for at 
sætte os ind i nogle af de forhold, der vedrører vores studiemæssige forhold, og blande os. 
Diverse studenterpolitiske organer er tilgængelige både i form af referater og åbne møder… 
tjek kalenderen. 
 
Kommunikation er et vidunderlig nemt ord at sige, men så uendelig svært at praktisere. Må-
ske et formidlings- og kommunikations seminar var en mulighed, så det ikke ender med, at 
vi som færdiguddannede ikke er i stand til at lave og overholde simple aftaler, som tilfældet 
har været med en vis hr. Engell. 
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Til idrætsdag med Kaj 
 
 Af Inie N. Madsen og Lise H. Koustrup 
 
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og 
der var fadøl i teltet, da AUS’ idrætsdag 
blev afholdt. Mange forskellige discipli-
ner var repræsenteret, og der var noget 
for enhver smag. De traditionelle sports-
grene var store tilløbsstykker, men også 
de mere opfindsomme discipliner blev 
der bakket op om. Her kan nævnes det 
helt store hit, kajkagekast, der nu er med 
for 7. år i træk, og som bejler stærkt til 
det olympiske program. 
 
Det var et stærkt felt, der var mødt op 
Der var ca. 15 deltagere, og blandt dem var 
den regerende mester samt tidligere års me-
daljevindere repræsenteret. Det var et felt, 
der var stærkt domineret af statskundskabe-
re, der sågar har organiseret sig i kajkage-
kastklubben Kermit. (Kermit tæller følgen-
de medlemmer: Martin Randrup, Thomas 
Kure, Peter Astrup, Rasmus Christiansen, 
samt substitut Torben Mikkelsen) Det var 
blandt disse navne, vinderen blev fundet … 
 
Men først til reglerne  
Som skitseret af den ansvarshavende før 
legene begyndte: Det gælder kort og godt 
om at kaste kajkagen længst, og alle former 
for kast/stød er tilladt. Vi nævner i flæng; 
overhåndskast, kuglestød, underhåndskast 
(tennisteknikken) samt bowlingarmen. Vi 
videregiver lidt insiderviden til håbefulde 
sportsudøvere: Kagen har et svagt punkt, 
hvor den ubeskrivelige lyserøde masse mø-
der den størknede chokoladebund, og det er 

derfor nødvendigt at give kagen et venligt 
klem, så den holder formen under kastet. 
Det er en fordel både for kastets længde, 
men også for de andre deltagere, der allere-
de har afviklet deres kast og helst vil undgå 
tilfældigt nedfald. Deltageren stiller sig 
nemlig ud til sit nedkastningspunkt, hvor-
ved man fungerer som målepunkt/
skydeskive, alt efter vurdering. 
 
Spændingen stiger ...  
Da konkurrencen gik i gang, var spændin-
gen på sit højdepunkt. Det var knald eller 
fald, da hver deltager kun havde ét kast. Det 
var tydeligt at se, hvem der havde kontrol 
over kagens svage punkt, og hvem der fik 
spredt den unødvendigt meget. 
Inden konkurrencen gik i gang, talte vi med 
indehaveren af to tidligere andenpladser, 
Martin Randrup, og han var en oplagt me-
daljefavorit. Om det var øvelsen fra tidlige-
re år, der gjorde sig gældende, skal være 
usagt, men i hvert fald lykkedes det ham at 
kaste kagen ud på 73 fod, målt i en standard 
størrelse 44. Efter sigende skulle rekorden 
være på 102 fod. 
Men Martins resultat var nok til at hive sej-
ren hjem, og glad var han, da han fik over-
rakt den næsten skræmmende store Kaj. Ef-
terfølgende udtalte han sig til Kanden i bed-
ste Gummi-tarzanstil: ”Der er altid noget 
man er god til. Man skal bare finde ud af, 
hvad det er.” 
 
Lad det være dagens opmuntring, især til de 
nye russer. 
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Når sport er for sjov eller… 
Af Christian B. Nordbæk 
 
Der er adskillige traditioner på Aarhus 
Universitet. En af disse er den årlige 
idrætsdag, som traditionen tro blev af-
holdt kort inde i semesteret, i dette tilfæl-
de fredag den 10. september. 
 
På denne endog meget smukke september-
dag var der mulighed for at udfolde sine 
talenter i en hel palet af forskellige sports-
grene, lige fra fodbold over løb til kast med 
kajkager. Selve dagen var uden for banerne 
præget af en gemytlig stemning, hvor delta-
gere samt tilskuere nød solskinnet og en 
svalende øl; nogle nøjedes med en vand, 
hvilket må tilskrives en vis form for seriøsi-
tet i forhold til konkurrenceperspektivet! 
 
Intern kamp og personlige frustrationer 
Det er egentlig ret interessant at observere 
deltagerne henholdsvis på og uden for ba-
nen, for der sker ofte noget oppe i hovedet 
på folk, når de entrer en firkant markeret 
med kridtstreger. Hvad der sker, vil jeg 
overlade til eksperter i psykiatrien, men jeg 
konstaterede ved selvsyn, at både den politi-
ske korrekthed samt fair play på denne dag 
til tider er byer i Sibiriens mørke! Modspil-
lere diskuteres der med, spændes ben for, og 
dommerne udsættes for lidet flatterende be-
mærkninger … undertegnede her skal i den-
ne situation ikke selv spille at for go, men 
når man står én sejr fra sølvtøjet, er der få 
ting, der er hellige. Jeg tror dog, mange vil 
være enige med mig i, at ovenstående op-
førsel skal tages som et positivt tegn og som 

udtryk for deltagernes enorme engagement. 
Dagen bød på mindst én direkte IFSK-
konfrontation. Dette meget prestigefyldte 
møde fandt sted i fodboldturneringens 1/16 
finale, hvor den lidt yngre, men stadig ret 
rutinerede IFSK-årgang 2002 på det nærme-
ste udspillede den ældre årgang, og vandt en 
SIKKER 3-2 sejr!! 
 
Træningen starter nu 
Sluttelig vil jeg gerne opfordre alle til, at de 
næste år udlever det konkurrencegen, som 
vi alle har i større eller mindre grad. Der er 
sportsgrene, som alle kan deltage i, og selv 
folk, som absolut ingen talenter havde inden 
for de sportsgrene, de deltog i, så ud til at 
more sig ganske betragteligt. Så der er så-
dan set ingen undskyldninger. Det er bare 
med at få fundet de passende sko frem, fin-
de den rette vinkel at kaste kajkagen i, og så 
ellers se at få tilmeldt sig, så man bliver en 
del af denne dejlige dag på Aarhus Univer-
sitet. Der er et helt år, til det igen bliver sep-
tember, så for folk, der ikke kan lide at tabe 
- som jeg selv - kan jeg kun sige følgende: 
øvelse gør mester – så i gang med at træ-
ne!!! 
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Et polariseret USA  
– en stemme fra Washington DC 

 Af adjunkt Derek Beach 
 

Dem, der tror, at amerikanere er mere 
optaget af dårlige reality-shows og at spi-
se så meget, at de bliver gangbesværede, 
burde komme til USA i disse dage. Der 
snakkes om politik overalt: i køen i su-
permarkedet eller i metroen, hvor folk 
man ikke kender, spørger, om man så 
debatterne mellem Bush og Kerry, og 
hvem man tror vandt.  
Men det er også stadig sværere for tilhæn-
gere af de to forskellige lejre at snakke sam-
men i et stadig mere polariseret USA, og jeg 
vil faktisk ikke udelukke, vi desværre kan  
komme til at se voldelige optøjer visse ste-
der i USA, alt afhængigt af udfaldet og må-
den, valget kommer til at foregå på (læs 
hvis republikanere igen vinder med beskidte 
”tricks” i Florida). 
Alt tyder på, at udenrigspolitik, i modsæt-
ning til tidligere valg, vil være det afgøren-
de emne - ikke som i 1992, hvor Clinton 
vandt mod Bush ”41” med det uformelle 
slogan ”It’s the economy, stupid.”. 
 

 
 
 
  

I starten af oktober sagde 24% af vælgerne, 

at krigen mod terror var det vigtigste emne, 

26% svarede at det var krigen i Irak, mens 

kun 21% svarede at det var økonomien 

(Washington Post poll, 4.10.04). 

Krigen i Irak 
Især krigen i Irak har optaget vælgerne i en 
grad, som ikke er set siden Vietnam-krigen. 
Der er et had mod Bush blandt mange væl-
gere, som især skyldes Bush’s fejltrin i Irak. 
Men samtidig har mange svært ved at se, at 
der er et alternativ til Bush midt i den så-
kaldte ”krig mod terror”. At valget er en 
folkeafstemning for eller imod Bush bliver 
også afspejlet i strategierne hos de to kandi-
dater: Bush prøver at fremstille Kerry som 
en mand uden lederegenskaber med hyppige 
kursskifte, alt efter hvilke veje de politiske 
vinde blæser, mens Kerry har forsøgt at 
fremstå som en stærk og beslutsom leder 
med ”en plan” til at løse de problemer, som 
Bush ikke har formået at løse (f.eks. med 
Irak, arbejdsløshed og sygesikring).  
 
Det så ellers temmelig skidt ud for Kerry i 
august. Efter en succesrig og positiv parti-
kongres overlod Kerry initiativet til Bush 
(måske pga. pengemangel, måske pga. dår-
lig strategi?). Republikanerne havde succes 
med at fremstille Kerry som vægelsindet. 
Dels kom angrebet fra nogle Vietnam-
veteraner vedr. Kerrys krigstjeneste dels 
Bush og co.’s gentagne angreb vedr. Kerrys 
”flipflops” om Irak, hvor de påstod, at Ker-
ry først var for krigen, så imod osv. ... Stra-
tegien med at tegne Kerry som et utrovær-
digt alternativ til en upopulær Bush var ved 
at lykkes. I starten af september sagde kun 
31% af de adspurgte vælgere, at Kerry var 
en ”strong leader”, mens 58% sagde, at 
Bush var en ”strong leader”  
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(Kilde, http://www.washingtonpost.com/
wp-srv /pol i t i cs /pol l s /2004t racking/
track100404. html).  
Læren af dette for den opmærksomme dan-
ske spin-doctor er naturligvis, at hvis man 
gentager en påstand, som blot har det mind-
ste gran af sandhed, tilstrækkeligt mange 
gange, så vil den påvirke vælgernes opfat-
telse af kandidaternes værdier og måde at  
tackle kriser på.  
 
Disse opfattelser er et vigtigt kognitivt red-
skab, når vælgerne skal afgøre, hvem de vil 
stemme for. Det er der mindst to grunde til. 
For det først læser almindelige vælgere ikke 
alle politiske programmer i detaljer for at 
finde ud af, hvor en kandidat står. Derfor 
kan vælgernes opfattelse af kandidaternes 
værdier være en måde at forenkle valget på. 
For det andet var f.eks. terrortruslen næsten 
ikke på den politiske dagsorden før 11. sep-
tember, og vælgerne i 2000 kunne umuligt 
vide, hvordan Bush ville reagere. Men de 
kunne måske bruge deres opfattelse af hans 
”værdier” til at danne sig et billede af, hvor-
dan Bush ville reagere på en krise. Ligele-
des kan der opstå uforudsigelige kriser i lø-
bet af de næste fire år, så det er kun rationelt 
af vælgerne at forsøge at danne sig et bille-
de af, hvordan kandidaterne vil agere under 
en eventuel krise.  
 
Efter en række udskiftninger i Kerrylejren, 
begyndte demokraterne at få skibet på ret 
køl igen i starten af september. Kerry foku-
serede især på Irak, som han kaldte ”the 
wrong war at the wrong time, for the wrong 
reasons”. Kerrys famøse ”skift” fra at stem-
me for krigen til hans stemme imod en lov 

om betaling for krigen blev forklaret – dog 
ikke helt overbevisende for mange.  
 
Valgkampen ændre karakter  
Men valgkampen ændrede karakter efter 
den første debat mellem Bush og Kerry, 
hvor Kerry så ud som en præsident, mens 
Bush mest af alt lignede en fornærmet sko-
ledreng, hvis eneste svar var ”9-11” og ”war 
on terror”. Krigen mod terror blev af Bush 
gentagne gange koblet sammen med krigen 
mod Irak. Når Bush sagde, at ”the enemy 
attacked us”, så svarede Kerry, at han fandt 
Bush’s kommentar ”extraordinarily revea-
ling … because Saddam Hussein didn’t at-
tack us; Osama bin Laden attacked us.”  
 

 
 
Særligt rammende var Kerrys punktering af 
myten om Bush som en stærk mand, idet 
han sagde: ”It is one thing to be certain. But 
you can be certain and wrong”.  
 
Hvad kan vi så forvente i de næste uger 
op til valget?  
Valgkampen er allerede beskidt, især med 
Cheneys påstande om at en stemme for Ker-
ry er en stemme for Osama bin Laden, og at 
USA vil blive angrebet igen, hvis ikke Bush 
bliver genvalgt. Forvent mere af samme 
slags – og at Bush måske hiver en kanin el-
ler to op af hatten (Osama bin Laden?). 
Bush vil forsats satse på strategien med at 
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tegne et billede af Kerry som en vægelsin-
det og ”tax-and-spend liberal” (venstrefløjs 
politiker). Kerry vil blive ved med at snakke 
”hårdt” om Irak og om, hvordan han også 
vil ”kill” og ”crush” terroristerne; men han 
vil samtidigt påpege, at han også har en 
plan, som kan rette op på USA’s fejlslagne 
politik i Irak.  
 
Når eller hvis Kerry markerer sig som en 
stærk leder hos vælgerne, kan man nok for-
vente en drejning hen imod indenrigspoliti-
ske emner, som alt andet lige nok er demo-
kraternes stærkeste kort, da Bush’s ekstre-
me politik mht. skattelettelser for de rige og 
en sort miljøpolitik har skræmt mange mid-
tervælgere – men på den anden side føler 
disse vælgere sig nu heller ikke helt trygge 
ved Kerry her midt i en krigstid (og det er, 
hvad amerikanere opfatter det som).  

Voldelige optøjer?    
Jeg gruer for selve valgdagen, som jeg kom-
mer til at tilbringe i Florida (efter at have 
brevstemt i Washington). Hvis republikane-
re bruger de samme beskidte kneb som i 
2000 til at vinde Florida (eller andre stater), 
så må man nok forvente voldelige optøjer 
mange steder i delstaten, og muligvis også 
andre steder i USA. Mange snakker om et 
polariseret USA, men valgsvindel en gang 
til i en så anspændt en situation kan mulig-
vis være dråben, som får bægeret til at flyde 
over. Lad os håbe, at jeg ikke får ret. Godt 
valg! 
 
Et nyttigt link for mere information er: 
http://www.nytimes.com/packages/html/
politics/2004_ELECTIONGUIDE_GRAPHIC/ 

Rusfest ’04 
Af Anders Z. Kusk og Peter D. Sønderskov 

 
 
 

Endnu et brag af en fest i forbindelse 
med rusarrangementet 2004! 
Rusarrangementet 2004 blev traditionen 
tro afsluttet med en fantastisk rusfest, 
hvor frustrationsenergien fra den første 
uges undervisning eksploderede i et in-
ferno af grin, flirt, uformel politologisk 
samtale og et hav af fadøl. Nu venter kun 
pub-crawl, før det hele er overstået. 
 
Optakten 
En uge efter at rusugens talrige eskapader – 

og kaskader – afsluttedes, havde tømmer-
mændene langtfra lagt sig. Abstinenser, 
samvittighedskvaler, kærlighedskvaler og et 
uoverkommeligt pensum omhandlende så 
inspirerende emner som kvalitativ metode 
og Hammurabis vandingssystem havde præ-
get den forløbene uge. De nye medlemmer 
af den samfundsbærende, og nu også histo-
rieløse, kaste havde brug for lidt rekreation, 
og rusfesten skulle vise sig at være svaret på 
disse længsler. 
 
Som altid skulle den første uge indledes 
med rusfest, et fantastisk arrangement, hvor 
de studerende på IFSK første gang stødte på 
en fest i PF-regi. Samtidig repræsenterer 
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rusfesten den første fest på IFSK, hvor tuto-
rer, rus’er og andet godtfolk på IFSK kan 
komme hinanden ved i festligt lag, uden at 
et fagligt arrangement eller andet truer næ-
ste dags morgen. 

 
 
Jeres udsendte medarbejdere havde begge 
været tutorer i rusugen og var derfor selv-
skrevne til at møde op til denne festivitas i 
kantinen. Allerede et par dage inden energi-
en skulle fyres af, begyndte den sædvanlige 
korridorsnak, som altid omgiver fester på 
denne magtens rugekasse. En underlig sum-
men fyldte de lavloftede gange, og luften 
begyndte at emme af noget stort. Som til 
enhver anden PF-fest, er den kommende 
fredags udskejelser aldrig noget, der tales 
om højlydt og i offentlige (røgfrie(?)) rum. 
Kun når PF opretter midlertidig billetluge i 
kantinen, er fredagsfesten noget, der kom-
mer på dagsordenen. 
 
Alligevel føltes luften endnu engang tyk af 
forventninger, forventninger til et brag af en 
fest, og en uges udskejelser med en sjældent 
set god holddynamik på alle 9 rushold gjor-
de også sit til, at jungletrommerne varslede 
drinks, fjams og hi-fi den efterfølgende fre-
dag. Et svirrende rygte om, at kønsfordelin-
gen var tippet til den kvindelige side blandt 
russerne 2004, betød også en væsentlig for-

øgelse af testosteronniveauet i korridorsnak-
ken. 
 
Festen 
Det var med forventningerne om kæmpe-
fest, at jeres udstationerede mødte op til rus-
fest fredag i uge 37. Et møde med tutor-
gruppen inden havde ikke gjort den sædvan-
lige kriller i maven mindre, hvilket da også 
var forsøgt dulmet med et par håndbajere og 
en(?) enkelt Arnbitter (hurra for Århussæt-
tet). 
 

 
 
Vel ankommet i en anelse beruset tilstand,  
gjorde man klar til fest med indtagelsen af 
et overdådigt festmåltid, som PF havde 
stablet på benene i samarbejde med kanti-
nen. Rusholdene sad nydeligt ved hver de-
res bord, og deres respektive tutorer deltog 
for en gangs skyld i civil. Om dette gjor-
de ,at de bedre kunne falde ind i mæng-
den ,skal her være usagt. I hvert fald blev 
middagen indtaget med stort velbehag og en 
del fadøl, og da PF i forbindelse med rusu-
gen havde belønnet vinderne af Parkløbet 
og disciplinerne på Idrætsdagen med 2 fla-
sker spiritus pr. hold, blev middagen for dis-
se hold afsluttet med shots, fortrinsvis fi-
skermandens venner. 
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Efter middagen ændrede gildesalen sig til 
festsal, med dertil hørende dansegulv og 
barer, hvorfra shots, drinks og fadøl blev 
udskænket i en lind strøm. Hurtigt fandt 
folk ind i deres sædvanlige roller, i hvilke 
man enten er dansegulvets svar på lys-
sværdkongen Luke Skywalker eller giver 
den som charmetrold og drukkenbolt i baren 
i bedste Dean Martin-stil. Jeres undertegne-
de startede ud ved baren, hvor en fadøl og et 
par shots hurtigt fik mundtøjet på gled. Her-
efter gik aftenen slag i slag; der blev snak-
ket rusuge, studier (super råd, man kan 
komme med, når promillen runder 2,0), 
sædvanlig uformel politologi, hvem der 
mon ender sammen med hvem, charmet og 
købt endnu flere shots og fadøl. 
 

 
 
Som aftenen skred frem skete der desværre 
det ulyksalige, at den ene af jeres trofaste 
reportere blev indfanget af the Dark side, og 
endte, på trods af en mindre diskussion om 
Eastons systemteori, i Studenterbaren, hvor 
han afsluttede aftenen i selskab med belgisk 
øl og en uformel charmesamtale. Jeres efter-
ladte Jedi-ridder endte trods en heroisk 
Brandon Walsh-fremstilling alligevel i klø-
erne på det famøse dansegulv, som han 
trods store anstrengelser først blev sluppet 

løs fra, da aftenen lakkede til enden, og jak-
ken skulle afhentes i garderoben. 
 

 
 
Morgenen efter 
Efter at være stavret hjem i en brandert af 
sjældent sete dimensioner, vågnede jeres nu 
hårdtprøvede korrespondenter på hver deres 
måde. Ham der var endt i studenterbaren, 
blev vækket af de moderne tiders kommuni-
kative ”femme - fatal”: sms-beskeden, med 
lovning på en ny fest på Børglum den føl-
gende aften. Ham, der modvilligt endte sin 
aften på dansebrædderne, vågnede med et 
sæt, da tv’et summede – sådan går det tit! 
 
Blip-båt – gud hvor var det godt 
Vi fik en kæmpe fest 
Rushold 2004 – det var skide flot 
 
Epilog: Da det meste af denne artikel er 
skrevet på svage erindringer og andres op-
summering af aftenens hændelsesforløb, ser 
vi os nødsaget til at kalde en spade for en 
spade og aftenen for en succes, og vi ender 
derfor ud med 5 kander til en fantastisk rus-
fest, som desværre godt kunne stå tydeligere 
i amindelsen 
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Af lektor Per Mouritsen, Politica 
 
Fredag den 10. september var en god dag 
på Instituttet. Politica havde lånt PFs 
fadølsvandhane for at fejre kåringen af 
de fire heldige vindere af tidsskriftets ar-
tikelkonkurrence, og et større antal stu-
derende og lærere benyttede lejligheden 
til at stifte bekendtskab med Politica nye 
nummer – lanceret som ’Kritisk ung poli-
tologi’ – samtidig med at fredagsbaren 
begyndte lidt tidligere.  
 
(Gratis) øl og kritisk politologi er et udmær-
ket koncept, som Politica givetvis vil betje-
ne sig af igen i fremtiden, både i forbindelse 
med senere artikelkonkurrencer og andre 
temaarrangementer.   
 
Viden der gør en forskel 
Blandt adskillige udmærkede artikelforslag 
(og en del, der stadig bar præg af et tidligere 
liv som udmærkede seminaropgaver) faldt 
valget på fire bidrag, der alle levede op til 
kriterier om original forskning, der både er 
analytisk stringent, teoretisk informeret og 
empirisk underbygget. Artiklerne vidner 
om ,at de bedste studenters bedste opgaver 
kan gøres til originale forskningsartikler der 
sagtens kan konkurrere med etablerede poli-

tologers produkter. Frem for alt har alle de 
fire artikler et indhold af viden der gør en 
forskel. De handler om noget vigtigt.  
 
Og vinderen er... 
Ulrik Prams ”Grønlandsk identitet: Sprog, 
demokrati, velfærd og selvstændighed” vi-
ser ved hjælp af en diskursanalytisk debat-
analyse de skiftende betydningskomponen-
ter, spændinger og fremtidsmuligheder for 
en selvstændig grønlandsk nationalfølelse. 
Mens denne artikel, skrevet af en student fra 
Statskundskab i København, behandler et 
helt nyt politologisk område, er de tre øvri-
ge vindere, der alle kommer fra Århus, ek-
sempler på teoretisk og empirisk udfordring 
af den ’etablerede’ politologiske viden, der 
ret beset og principielt kun er foreløbig.  
 
Smagen af politik  
Rune Slothuus’ artikel ”Politisk smag som 
klassemarkør” konfronterer traditionel poli-
tologisk holdningsanalyse, især nymarxisti-
ske teorier om class voting og senere teorier 
om postmaterialisme og ’ny politik’. Politi-
ske holdninger, hævder han, kan bedre be-
gribes med sociologisk teori (Bourdieu) om 
politisk ’smag’ – en smag der dog stadig er 
socio-strukturelt forankret.  
 
Generation X 
I ”Generation X – Rids af en ny politisk 
kultur” kritiserer Thomas Palner, med ud-
gangspunkt i eksisterende data, den udbred-
te opfattelse af den unge generation som 
mindre politisk engageret end dem, der var 

Fadøl og kritisk politologi 
– Politicas artikelkonkurrence 
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unge i 1960erne og 1970erne. Forskellen i 
politisk engagement skyldes især en alders-
cykluseffekt: Blomsterbørnene blev først 
aktive som voksne.  
 
Velfærdsstaten og dens gruppering  
Søren Hartmann Hede problematiserer i ar-
tiklen ”Velfærdsstatsregimer og arbejdsmar-
kedspolitik” Gösta Esping-Andersens vidt-
berømte tredeling i den skandinavisk-
universelle, den kontinentaleuropæisk-
forsikringsbaserede og den angelsaksisk-

residuale velfærdsstats-model. Det er nem-
lig ikke sådan, velfærdsstater rent faktisk 
grupperer sig.  
 
Vinderne fik overrakt præmier af professor 
Jørgen Elklit. Ud over rollen som upartisk 
overdommer i sidste runde af den anonyme 
bedømmelse har Jørgen æren af at være ro-
sin i pølseenden i Politica nr. 3 med en arti-
kel om det kommunale valgsystem. 
 
 

Af Martin Krog Frederiksen 
 
Den eksterne censur kan ses som en hjør-
nesten i retssikkerheden for de studeren-
de og som betingelse for at kunnesam-
menligne karakterer på tværs af institut-
ter. På trods af det arbejdes der på at af-
skaffe den. Hvorfor? Og hvorfor har der 
ikke været en åben debat om forslaget? 
Det er spørgsmålene i denne artikel. 
 
Hvorfor afskaffe ekstern censur? 
Begrundelsen for at afskaffe den eksterne 
censur fremgår at et notat fra Ole Nørgaard, 
dateret d. 30. august 2004. Heri står der: 
”Indførelsen af karaktergivning på alle fag 
har medført så store ekstraomkostninger, at 
det er økonomisk nødvendigt, at vi opgiver 
den hidtidige praksis med ekstern censur på 
alle karakterbedømte eksaminer.” 
Videre i notatet står der, at dette ikke kun 
skal ses som et tilbageskridt, da der åbnes 
for nye pædagogiske muligheder. Det bliver 
derudover skitseret, hvad der skal afløse den 
eksterne censur. Forslaget er, at der i løbet 

af et seminar skal være nogle konkrete 
”delprøver”, så man får en samlet vurdering 
af den studerendes evner uden at ende i at 
skulle anvende årskarakterer. Disse 
”delprøver” kunne bestå at mundtlige op-
læg, mindre essays og mindre skriftlige prø-
ver. 
Som det fremgår af ovenstående citat, er 
den overordnede begrundelse for afskaffel-
sen af ekstern censur økonomisk betinget. 
Men der melder sig to spørgsmål, når man 
ser dette. Det første er, at det ikke kan kom-
me som en overraskelse, at udgifterne til 
ekstern censur ville stige, når man indførte 

bedømmelse på alle seminarer. Hvorfor har 
der så ikke været budgetteret med dette? 
Det andet spørgsmål er, om der har været 
overvejet alternative løsninger på problemet 

Afskaffelse af ekstern censur? 

Hvis et studenterdemokrati skal 
virke bare nogenlunde, er det vigtigt 
at der informeres åbent om de emner 
der diskuteres især de vigtigste 
emner. 

” 

” 
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omkring manglende midler. 
Svarene på disse spørgsmål kan man ikke få 
ved at læse referaterne fra studienævnsmø-
derne, bortset fra, at det fremgår, at de stu-
derende har presset på for at finde alternati-
ve løsninger. 
 
Hvorfor beholde ekstern censur? 
Men hvilket formål tjener den eksterne cen-
sur? Og er den værd at bevare? 
Den eksterne censur tjener mindst tre væ-

sentlige formål. Det første er de studerendes 
retssikkerhed. Hvis der f.eks. er en uover-
ensstemmelse mellem en underviser og en 
studerende, kan dette i værste fald smitte af 
på karaktergivningen. Dette argument kan 
virke som paranoia, men er et ganske ofte 
benyttet argument andre steder. 
Det andet formål er, at man ved at anvende 
ekstern censur opnår at kunne sammenligne 
karakterer på tværs af statskundskabsinsti-
tutter over hele landet.  
Det tredje formål bygger på den vel ikke 
urimelige antagelse, at alle (også undervise-
re) har foretrukne tilgange til analyser af 
politologiske problemstillinger, f.eks. Ratio-
nel Choice. Ved at inddrage undervisere fra 
andre institutter kan man få andre øjne (og 
dermed andre favoriserede tilgange) til at 
vurdere opgaven. Dermed reduceres risiko-
en for, at de favoriserede tilgange tilgodeses 
i forbindelse med karaktergivningen. 

Forløbet 
I loven er der et krav om, at der er ekstern 
censur på en tredjedel af alle opgaver på 
universitetet; det svarer nogenlunde til ba-
chelor og speciale i vores tilfælde. Grunden 
til, at vi har ekstern censur på alle opgaver, 
er, at det var de studerendes krav i forbin-
delse med underviserernes krav om karak-
terbedømmelse i alle fag. Dette blev man 
enige om, da man lavede den nye studieord-
ning i 2002. 
Forslaget om at løse budgetproblemerne ved 
at afskaffe den eksterne censur er ikke ny.t 
Allerede på studenterrådsmødet d. 3. marts 
2004 bliver emnet behandlet første gang. 
Studenterrepræsentanterne stiller sig skepti-
ske over for forslaget, men da der ikke er 
noget, der er sikkert på det tidspunkt, be-
sluttes det at udskyde behandlingen af em-
net. 
Til studenterrådsmødet d. 15. september 
2004, tages emnet op igen, denne gang un-
der et punkt, der hedder ”Ny studieord-
ning”. Under punktet tales der om, at den 
nye studieordning fra 2002 trænger til en 
første revision. I referatet står der bl.a.: 
”(…) Thomas Pallesen spurgte om der kun er 
tale om tilpasning, eller om der skal være en 
større eller mindre revision. Hertil svarede 
Gorm Harste, at det er i småtingsafdelingen. 
Unøjagtigheder skal rettes op, og spørgsmå-
let om intern/ekstern censur skal til forhand-
ling. 
Steen Daugaard og Anne Katrine Bojsen Ja-
kobsen efterlyste af hensyn til de studerendes 
bagland retningslinjer for, hvor meget der 
skal laves om. Steen Daugaard bemærkede 
specielt, at afskaffelse af ekstern censur kan 
ændre kontrakten. (…)” 

Grunden til at vi har ekstern 
censur på alle opgaver er, at det var de 
studerendes krav, i forbindelse med 
underviserernes krav om 
karakterbedømmelse i alle fag... 

” 

” 



14  

Kandestøberen         Oktober 2004 

Notatet fra d. 30. august bliver ikke nævnt 
på studenterrådsmøderne. 
 
Hvor var debatten? 
Et andet, men væsentligt aspekt ved denne 
debat knytter sig ikke til, om ekstern cen-
sur er det mest fornuftige sted at skære i 
en sparesituation, men at det er ærgerligt, 
at det ikke har været debatteret mere 
åbent. Hvis et studenterdemokrati skal vir-
ke bare nogenlunde, er det vigtigt, at der 
informeres åbent om de emner, der disku-
teres - især de vigtigste emner. 
Nu kan man jo mene, at når referaterne fra 
Studenterrådsmødernes referater ligger på 
nettet, så er den klaret, men jeg mener ik-
ke det er nok. Hvorfor ikke skrive i Kan-
den om disse emner? På denne måde kan 
man sikkert også inddrage de studerende i 
studiet i højere grad, end det er tilfældet i 

dag. Som det fremgår, har sagen været på 
bordet siden marts i år, så det er ikke tid, 
der har manglet. 
Om den pressede økonomiske situation 
gør det nødvendigt at fjerne den eksterne 
censur, og om alternativerne er blevet or-
dentligt diskuteret, håber jeg kan blive dis-
kuteret mere åbent fremover, end det er 
blevet gjort indtil nu. 
 

 
 

Se eventuelt referaterne på: 
Studienævnets hjemmeside:  
http://www.ps.au.dk/showpage.asp?
lPageID=267 
Se også: 
Statsrådets hjemmeside:  
http://www.ps.au.dk/statsraad/ 

Vælg mundtlig eksamen og få højere 
karakter 

 
Af Ane Yde Skaksen og Katrine Mulvad 
Thomsen 
 
To gange årligt får man som studerende 
på IFSK en del tid til at gå med at kigge 
forbi ’grædemuren’ (el.’ jubelmuren’ af-
hængigt af, hvem man er) for at se, hvor-
ledes de skriftlige eksamenskarakterer 
ligger. Skribenterne bag denne artikel er 
ingen undtagelse fra dette, og efter at ha-
ve hørt flere medstuderende berette om 
deres karakterer ved mundtlige eksame-
ner, har vi med tiden fået indtryk af, at 
karakterniveauet er forskelligt afhængigt 

af eksamensform. 
Efter en del diskussion mellem os og 
blandt vores medstuderende om sam-
menhængen mellem eksamensformer og 
karakterer har vi sat os for at kigge nær-
mere på sagen.  
 
Mange er forhåbentlig nu kommet godt i 
gang med semestret og står i forbindelse 
med eksamenstilmeldingen over for at skul-
le vælge eksamensformer for de seminarer, 
som de i dette semester har valgt at følge. 
Derfor denne artikel netop nu, som sætter 
fokus på karakterniveauerne ved de fem for-
skellige eksamensformer på IFSK. 
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Fakta 
Vi har undersøgt karaktererne givet ved alle 
eksaminer de sidste fem semestre, dog for 
mundtlige eksamener kun de fire sidste se-
mestre (Her skal lyde en stor tak til Tina 
Aronro, som har skaffet os dataene for de 
mundtlige eksamener). Ser man på karakter-
gennemsnittet for de forskellige eksamens-
former i denne periode, viser det sig, at 
mundtlige eksamener har det højeste gen-
nemsnit (9,32), mens sekstimers skriftlig 
eksamen ligger i bunden med et gennemsnit 
på 8,55. Dette er dog ikke væsentligt for-
skelligt fra den gennemsnitlige karakter for 
hjemmeopgave og mundtlig eksamen med 
synopsis på henholdsvis 9,02 og 9,09. Syv-
dages hjemmeopgave ligger lidt over disse 
med et gennemsnit på 9,16 (det skal her be-
mærkes, at denne eksamensform overvejen-
de anvendes til metodeeksamen).  

 
 
 
 
 
 
 
 

En mere grundig analyse 
Forskellene synes måske ikke umiddelbart 
store, men det interessante finder man, når 
man går mere i dybden med tallene. Årsa-
gen til, at gennemsnittet ved mundtlig eksa-
men ligger højest, er bl.a., at over 20% af de 
studerende har fået karakteren 11, mens det-
te tal ved andre eksamensformer ligger mel-
lem 7% (skriftlig) og 15% (mundtlig m. sy-
nopsis). I den anden ende af karakterskalaen 
kan det konstateres, at mens 18,3% af de 

studerende ved en skriftlig eksamen får 7, 
får henholdsvis 4,2% og 4,9% af de stude- 
rende ved syv-dages hjemmeopgave og 
mundtlig eksamen denne karakter. Spred-
ningen på karaktererne er større ved de 
mundtlige eksamener, hvilket måske kan 
være et udtryk for de mundtlige eksameners 
lotteriagtig karakter - enten er man heldig 
og kommer op i sit favoritemne, eller man 
er uheldig og trækker det værst tænkelige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til de ambitiøse 
Eksamensformen hjemmeopgave skiller sig 
ud ved, at 10 er den mest almindelige karak-
ter, mens dette er 8 for skriftlig eksamen og 
9 for de resterende tre. Til de ambitiøse kan 
vi oplyse, at det er den mundtlige eksa-
mensform, der har kastet flest 13-taller af 
sig.   

Til de ambitiøse kan vi 
oplyse, at det er den 

mundtlige eksamensform, der 
har kastet flest 13-taller af 

sig.   

” 

” 

Ser man på 
karaktergennemsnittet for de 

forskellige eksamensformer i denne 
periode, viser det sig, at mundtlige 

eksamener har det højeste 
gennemsnit ... (9,32), mens seks 
timers skriftlig eksamen 

” 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der er mange måder at komme 
igennem en mundtlig eksamen … 
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Kærligheden overvinder alt  
Af Inie N. Madsen og Lise H. Koustrup 
 
Overvind mig hele natten lang - Elsk mig 
igen og endnu en gang.  
Kærligheden var rammen, da TV2 gav 
koncert i teltet på plænen for 5. år i træk. 
Koncerten blev meget passende indledt 
med ”Kærligheden overvinder alt”, og 
alle var med fra første akkord. 
 
De studerende var mødt talstærkt op for at 
høre  Aarhus  Univers i te ts  ege t 
”husorkester”, og de udgjorde et 1200 
mands stort backup-kor. Alle kunne deres 
TV2 klassikere, og Steffen og Co. blev da 
også ved med at hive ”de go’e gamle” ud af 
ærmet. Der var ingen tvivl om, at publikum 
var tændte, men der var bestemt også liv og 
glade dage på scenen. Bl.a. gav violinisten 
den på bedste Jimi Hendrix maner. 
 
Efterfesten på Kemisk 
Koncerten varede ca. halvanden time og 
tiden gik alt for hurtigt i det gode selskab. 
Men det var først bagefter at ”hele verden 
(var) fra forstanden” da det lykkedes Kan-
dens reportere at hive et eksklusivt inter-
view med ”The man Himself” hjem. 
”Hjertet bankede” da Steffen sad over for os 
i kemisk kantine, og der var ingen tvivl om, 
at der var ”rigtige mænd” iblandt os, uhada. 
Hr. Brandt gav på hele bandets vegne ud-
tryk for deres glæde for at spille for de stu-
derende: ”Det er efterhånden en tradition, 
at vi spiller på universitetet. Vi spiller nu 
for 5. år i træk og kommer tilbage igen næ-
ste år. Vi arbejder på, at der skal være en 

gensidig glæde”. På spørgsmålet om hvor-
vidt de mange piger blandt publikum bety-
der noget for deres optræden, svarede Stef-
fen: ”Nu kan man jo ikke selv bestemme sit 
publikum og for os handler det om at levere 
den vare, som vi ved, at vi kan. Vi håber, at 
det appellerer til alle – og det kan vi jo se, 
at det gør. Men vi har et rigtig godt publi-
kum, og det må I gerne citere mig for ”. Det 
er hermed gjort, Steffen! 
 

Han rødmer 
På det afrundende kække spørgsmål om, 
hvorfor Steffen som 51-årig stadig er så 
HOT, blev Hr. Brandt faktisk rød i kinder-
ne. Efter at have genvundet fatningen svare-
de han undvigende: ”Det handler om at hol-
de sig skarp, f.eks. ligesom Ulf Pilgaard. 
(Helt ærligt Steffen! Ulf?!). For nogle år 
siden blev jeg overrakt en pris af Susse 
Wold, hvilket var helt fantastisk. At få over-
rakt en pris af den kvinde!” 
Før stjernestøvet forlod den alt andet end 
glamourøse kemiske kantine, fik vi lov til at 
tage et close-up af ”popmusikeren” dog un-
der håndslag på, at hvis det blev skidt, skul-
le det vrages. Hermed de afsluttende kloge 
ord: Stol aldrig på kommende politikere… 
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Af Alvaro A. Elgueta og Jacob Nørregaard 
 
AGF har fået sin bedste sæsonstart i 
mange år, og derfor har sportsredaktio-
nen opsøgt den tidligere IFSK’er Thomas 
Thorninger til en snak om kulturforskel-
lene mellem at være studerende og pro-
fessionel fodboldspiller, og om hvorvidt 
de århusianske gulddrømme er realisti-
ske indenfor den nærmeste fremtid. 
 
Thorningers historie 
Thomas Thorninger søgte allerede som 17-
årig til udlandet for at få opfyldt sine ambi-
tioner om at blive professionel fodboldspil-
ler, idet han i 1989 skrev en lærlingekon-
trakt med hollandske PSV Eindhoven. Efter 
begrænset spilletid på PSV’s førstehold (9 
kampe) vendte Thorninger i 1994 hjem til 
Danmark. Han kunne ikke skrive en ny pro-
fessionel kontrakt med en dansk klub inden-
for det første år, idet Bosman-dommen, som 
sikrer fodboldspilleres frie bevægelighed 
efter afsluttet kontrakt, først trådte i kraft i 
1995. Thorninger var derfor nødsaget til at 
spille som amatør og valgte pga. sin interes-
se for statskundskab at kombinere amatør-
fodbolden i AGF med studiet på IFSK, hvor 
han var indskrevet fra 1994-97. 
Planen var egentlig, at fodbolden skulle 
nedprioriteres i en periode, men Thorninger 
udviklede sig hurtigt til at være en af de bæ-
rende kræfter på GF’s hold. Efter to en halv 
sæson med en pokaltitel i 1996 og i alt 45 
turneringsmål, skiftede han i 1997 til FC 
København, hvilket betød et farvel til IFSK 
efter 5 semestre. I 1998 fik han afsluttet sin 

bachelor på Københavns Universitet og lag-
de derefter bøgerne fra sig for at koncentre-
re sig 100 procent om fodbolden. Det blev 
til et dansk mesterskab med FC København 
i 2001 og et ophold i italienske Udinese, 
inden Thorninger i 2003 vendte tilbage til  
AGF, som han har kontrakt med indtil som-
meren 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studerende vs. professionel fodboldspil-
ler 
Ifølge Thomas Thorninger er der en verden 
til forskel i kulturen på IFSK og kulturen 
hos de hvide fra Fredensvang og i det pro-
fessionelle fodboldliv generelt. Thorninger 
mindes, hvorledes han ofte blev drillet af de 
øvrige spillere, når han forsøgte at læse på 
vej hjem i bussen fra en udekamp, mens re-
sten af holdet så film eller spillede kort. 
Som Thorninger siger: ”Der var ikke mange 
fra holdet, som kendte til Weekendavisen før 
jeg medbragte den i spillerbussen.”  

Den intellektuelle fodboldspiller 
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På den måde har Thorninger til tider følt sig 
lidt som en af de sjældne intellektuelle fod-
boldspillere. Denne kulturkløft er også si-
den hen blevet illustreret af den tidligere 
Viborg-spiller Asbjørn Sennels, som fik til-
navnet ”filosoffen” af sine holdkammerater, 
idet han også kombinerede sin fodboldkarri-
ere med studier på Århus Universitet.  
 
 
 
 
 
 
 
Der er således få eksempler på spillere, som 
har formået at bygge bro mellem de to ver-
dener, men Thorninger har dog fundet ven-
ner i fodboldmiljøet med de samme boglige 
interesser som ham selv. En af Thorningers 
bedste kammerater er den tidligere AGF’er 
Palle Sørensen. Han er formand for Spiller-
foreningen (De professionelle fodboldspille-
res fagforening), og har dermed formået, at 
bruge sin boglige baggrund i fodboldverde-
nen. Hvis Thorninger skulle blive i fodbold-
verdenen efter sin aktive karriere, kunne 
han godt forestille sig selv i en sådan admi-
nistrativ eller rådgivende rolle. 
 
Thorninger ti lbage på IFSK? 
Thomas Thorninger nærmer sig de 32 år og 
kan godt mærke, at bentøjet ikke længere er 
helt i top. Mange af hans jævnaldrende er 
stoppet og Thorninger har besluttet, at han 
ikke vil spille videre for enhver pris. Hans 
kontrakt udløber juni 2005, og hvis han ikke 
føler, at han kan spille videre på højt ni-
veau, vil han stoppe sin aktive karriere til 

sommer. En tilbagevenden til IFSK bliver 
det desværre ikke til, da han er blevet ude-
lukket fra at læse videre efter at have været 
inaktiv studerende i over 3 år. Thorninger 
tror heller ikke umiddelbart, at han kommer 
til at gøre brug af sin bachelor i sin fremtidi-
ge karriere og erkender, at hvis han skulle 
vende tilbage til livet som studerende, vil 
det være på humaniora. Han har en stor in-
teresse for italiensk kultur og sprog, efter-
som han har familie og venner i Italien. Det 
første stykke tid efter fodboldkarrieren har 
Thorninger dog besluttet, at han vil tilbringe 
sammen med sin kone og deres to børn. 
 
AGF’s mesterskabschancer 
Thomas Thorninger er selvfølgelig glad for 
AGF’s gode start på sæsonen, men tror, at 
der kommer til at gå mange år, før mester-
skabspokalen igen kommer til Århus. Her 
skinner Thorningers statskundskabelige 
baggrund tydeligt igennem – aldrig udtal 
dig sikkert om noget, som man senere kan 
b l i v e  h æ n g t  o p  p å . 
AGF har et stærkt hold i år, men Thorninger 
mener, at de to københavnske storklubber 
(red: Brøndby & FC København) har et 
stort forspring i forhold til resten af klubber-
ne i superligaen, og at de rent økonomisk 
har nogle muligheder, som ikke engang en 
provinsklub med en mangemillionær i ryg-
g e n  k a n  h a m l e  o p  m e d .  
Fremtiden vil således vise, om Thomas 
Thorninger har opnået en høj forudsigelses-
kraft efter sine år på IFSK, eller om han når 
at vinde et dansk mesterskab med GF inden 
karrieren som intellektuel fodboldspiller 
slutter. 

Der var ikke mange fra 
holdet, som kendte til 
Weekendavisen før jeg 

medbragte den i 
spillerbussen.” 

” 

” 
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Holdningsmedier og Bourdieu´s 
budgetter 

Af Majken B. Løsmar og Gitte Østergaard 
 
Kanden mødte fem af instituttets 
ph.d´ere til en snak om ph.d-projekter, 
forventninger, erfaringer og hvad de me-
ner om fløjlsjakker. 
Rune Slothuus og Niels Christian Søren-
sen fortæller her om de kommende pro-
jekter, der skal i gang efter aflevering af 
specialerne. 
 
Kulturens betydning for eliterne 

For Niels Christian Sø-
rensen bliver fokus rettet 
mod Århus kommunes 
budgetforhandlinger i år, 
hvor kultur som eneste 
område ikke blev beskå-
ret til trods for ønske fra 

borgerne. Med et magtteoretisk udgangs-
punkt og især Bourdieus magtanalytik, vil 
Niels Christian Sørensen undersøge, hvorfor 
der er uoverensstemmelse mellem vælger-
nes præferencer og systemets output. 
Tesen er, som hos Bourdieu, at det politiske 
felt er karakteriseret af en elite, der benytter 
sin magtposition til at tilgodese elitens præ-
ferencer og ikke befolkningens præferencer, 
som eliten burde repræsentere. 
 
Medierne som holdningsdannere 

Rune Slothuus´ Ph.d 
projekt har et anderle-
des fokus. Her undersø-
ges om medierne har 
betydning for folks 
holdningsdannelse. 
Spiller mediernes vægt-

ning af politiske sager en rolle for vælger-
nes holdning til politik? – Tesen er, at medi-
erne kan påvirke folks politiske holdninger, 
da de tilbyder forskellige overbevisende ar-
gumenter og tolkninger af politiske emner. 
Dersom medierne er væsentligste nyheds-
kilde i dag, får de betydning for holdnings-
dannelsen. 
  
Forventningen om fordybelse og læring 
For begge Ph.d.-aspiranter er de mange for-
ventninger til de næste tre år. 
De ser frem til at have tid til at kunne fordy-
be sig, at kunne grave ned, at kunne søge 
rundt, for forhåbentlig til sidst at kunne 
komme med et velbegrundet svar. 
En Ph.d. handler ikke kun om forskning, 
men indeholder også et studieophold i ud-
landet i ½ år og to undervisningsforløb. Især 
undervisningsforløbene ser både Niels Chri-
stian og Rune frem til, da begge tidligere 
har undervist som instruktorer. 
 
Fløjlsjakker eller ej? 
Da spørgsmålet om fløjlsjakker kommer op 
sidst i interviewet, benægter både Niels 
Christian og Rune, at de har anskaffet sig 
eller vil anskaffe sig en fløjlsjakke. De øn-
sker ikke at blive en del af ”fløjlsjakkerne” 
og kalder endda ejerne af sådanne for lem-
minger. Begge indrømmer dog, at en eller 
anden form for blazerjakke er god at have. 
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Tillid som faktor for miljøets sande til-
stand… 

Kanden mødte Kim Sønderskov, som li-
geledes er ph.d.-aspirant, på Ph.d.-
gangen og fik en snak om det kommende 
projekt, mens vi nød kaffestuens bløde 
sofaer, som ikke ses magen til andre ste-
der på studiet. 
 
Den nationale miljøtilstand 

På et tidspunkt i løbet af 
overbygningen havde 
Kim et seminarium, der 
omhandlede Bjørn Lom-
borgs bog ”Verdens san-
de tilstand” og der blev 
interessen for miljø-

spørgsmål lagt. Emnet for ph.d. projektet er 
at se på hvilke faktorer, der har betydning 
for national miljøtilstand. Bl.a. vil Kim un-
dersøge med udgangspunkt i Putnams teori 
om social kapital, hvorledes tillid i en be-

folkning har overvejende betydning for nati-
onal miljøtilstand, da tesen er, at jo større 
tillid blandt en befolkning i et land, jo bedre 
miljøtilstand alt andet lige. 
 
At have tiden 
For Kim blev valget om at søge et ph.d. sti-
pendium overvejet grundigt, da arbejdspro-
cessen kan være meget ensom og frustreren-
de til tider, men interessen og lysten til at 
forske var større.  
Kim ser frem til tre år med hårdt arbejde, 
udfordringer, sjove og spændende oplevel-
ser. 
 
Ingen fløjlsjakke  
Kim har heller ikke, som de to andre ph.d. 
aspiranter, som Kanden kan præsentere i 
dette nummer, fået en fløjlsjakke og regner  
ikke med at skulle have en – måske er tren-

Interesseorganisationernes strategier 
En snak om interesseorganisationer og 
folkesundhed med de efterhånden garve-
de ph.d.ere, Anne Binderkrantz og Lars 
Thorup samt  en afsløring af den egentli-
ge trendsætter af den famøse fløjlsjakke.  
 
Interesseorganisationernes strategier 
Anne Binderkrantz, efterhånden en erfaren 
ph.d.er, beskæftiger sig med interesseorga-
nisationer, og hvad disse organisationer me-
re specifikt gør for at yde indflydelse, hvil-
ket blandt andet sker gennem medierne, em 
 

bedsmændene samt politikere. I sin under-
søgelse benytter hun sig hovedsageligt af 
spørgeskemaundersøgelser samt opgørelser  
 
over, hvem det egentlig 
er, der henvender sig til 
folketinget, hvormed hun 
i høj grad har lagt vægt 
på det kvantitative forsk-
ningsdesign. 
 
En foreløbig konklusion er således, at dan-
ske interesseorganisationer benytter sig af et 
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meget bredt spektrum af strategier og tak-
tikker samtidig med, at der er forskel på, 
hvilken taktik de traditionelle organisationer 
benytter sig af i forhold til andre organisati-
oner. De traditionelle anvender således en 
mere direkte, mens andre benytter sig af en 
mere indirekte taktik, hvilket eksempelvis 
kan ske ved at henvende sig til medierne. 
 
Folkesundhed i hhv. Danmark og USA 
Lars Thorup beskæftiger sig i sin afhandling 
med dansk og amerikansk folkesundhed, 

hvor han foretager en sam-
menligning af de overord-
nede folkesundhedspro-
grammer, der er foretaget i 
de to lande. Afhandlingen 
omhandler således teore-
tisk set videnspolitik, i 

form af, hvilken viden man bør benytte for 
at styre folks sundhed, og hvordan man har 
lavet retningslinier og forskrifter for, hvor-
dan individer og familier skal bruge den vi-
den. Han ser således på sundhedsvaner samt 
sundhedsproblemer, hvormed der er tale om 
en blanding mellem en sociologisk undersø-
gelse med problematisering af selve befolk-
ningsgrupperne samt forvaltning og admini-
stration med fokus på administration af vi-
den. 
 
En endelig konklusion er det endnu ikke 
blevet til, men han har fundet ud af, at man 
som regel kommer frem til en konklusion, 
som ikke er så klar med hensyn til den sim-
ple måde at tænke i komparative forskelle 
og ligheder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erfaringer fra garvede statskundskabs-
rotter 
Anne og Lars har begge erfaret, at proces-
sen med at få præciseret problemstillingen 
tager forholdsvis lang tid, idet Anne brugte 
det meste at sit første år på denne proces. 
De har således begge ændret fokus i løbet af 
processen. Ligeledes har de været meget 
overraskede over, hvor meget tid, man en-
der med at bruge på ting, der ikke lige om-
handler det at skrive selve afhandlingen. De 
er imidlertid meget positivt stemt overfor 
IFSK som arbejdsplads, idet det ligner en-
hver anden arbejdsplads med normale ar-
bejdstider, ligesom man har sine kollegaer 
lige ved hånden, hvis man har brug for gode 
råd. 
 
Trendsætter  
Den ellers venligtstemte Lars må siges at 
indtage et lidt fornærmet tonefald, da han 
bliver spurgt til, om han ejer en fløjlsjakke. 
Det viser sig nemlig, at der rent faktisk her 
er tale om selve trendsætteren. Da der sene-
re er nogle, der mener at have taget patent 
på den, vælger Lars i protest at skifte over 
til hættetrøjer, hvilket han regner med vil 
skabe en ny trend inden for den nærmeste 
fremtid. 
 

...vælger Lars i protest at 
skifte over til hættetrøjer, hvilket 
han regner med vil skabe en ny 
trend inden for den nærmeste 
fremtid. 

” 

” 
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Mangler du inspiration til dit 
speciale? 

• Må dit speciale gerne byde på ny viden, 
som der er brug for? 

• Og er du interesseret i governance og ud-
viklingsproblematikker? 

 
Så kom til speciale-inspirationsseminar tirsdag d. 
19/10 kl. 15-16.45 i auditorium 101 (A1), bygning 
333 på Institut for Statskundskab. 
 
Her holder eksperter oplæg om, hvad de mener, der er behov for af viden. Arrangør er for-
skernetværket GEPPA (Governance, Economic Policy, Public Administration; 
www.geppa.dk) Formålet er at give overbygningsstuderende en fornemmelse af, hvad der i 
øjeblikket rører sig i udviklingsmiljøet i Danmark og internationalt og at pege på spændende 
specialeemner, som kan være relevante for både praktikere og forskere. 
 

 
 
Kontaktperson på IFSK: Anne Mette Kjær, mkjaer@ps.au.dk , næstformand i 
GEPPAs bestyrelse. 

Kl. 15 Velkomst og introduktion til 
GEPPA 

Bjarke Hesbjerg, 
netværkskoordinator 

Kl. 
15.15 

Vejledningsressourcer på AU in-
den for GEPPA området. 

Anne Mette Kjær, 
IFSK 

Kl. 
15.30 

Tendenser og muligheder fra en 
praktikers synspunkt 

Niels Boesen, Proc-
ess and change man-
agement 

Kl. 16 Tendenser og muligheder fra en 
forskers synspunkt 

Goran Hyden,  
Gæsteprofessor 

Kl. 
16.15 

Tendenser og muligheder set fra 
Danida 

Mogens Blom,  
Danida 
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Første PF-Fest 
Af Helge Frandsen  

 

Ja så står vi her igen. I den halvlange kø 
foran forhistorisk kantine. Småfrysende 
og halvstive, men i godt festhumør. Vi er 
klar til igen at fyre den herre af til endnu 
en PF-Fest.  
 
Ja efter en god sommerferie, hvor man selv-
følgelig ikke har ligget på den lade side rent 
festmæssigt, er det nu rart nok at vende til-
bage til de faste rammer. Man ved jo, hvor-
dan det hele tager sig ud til disse herlige PF-
Fester. Der er ingen overraskelser, og det er 
sådan vi kan lide det.  

Social Club’s indtog 
Således heller ikke denne aften. Eneste for-
andring er ens nyerhvervede PF-kort, der 
giver adgang til disse som altid meget efter-
tragtede fester. Man tror det ikke muligt, 
men den allestedsnærværende Social Club 
har formået at gøre endnu mere opmærksom 
på sig selv. Hvis man ikke vidste det, skulle 
man tro at kantinen for statskundskab bare 
var en filial af Social Club. Det nye PF-kort 

er endnu engang ren propaganda, for dette 
egentlig ganske herlige sted. Det er nu altså 
bare ved at være en anelse trivielt, at der 
ikke findes andre steder i Århus med lige så 
fordelagtige priser for studerende. Men nok 
om det. 
Denne første PF-Fest er godt i gang, og det 
ser ud som om folk har det herligt. Som 
sædvanligt spiller et middelmådigt band op 
til fest, men da alle er mere eller mindre sti-
ve, tager folk imod de gammelkendte slage-
re som skidt fra en spædekalv. Men som 
sagt, folk ser ud til at have det storartet, og 
det er jo det vigtigste. 
 
Nyt kød på bordet 
Der er selvfølgelig én ganske væsentlig 
grund til at møde op til denne første PF-



24  

Kandestøberen         Oktober 2004 

 

 

Fest: Hvis man ikke, som undertegnede, 
har været tutor, er det første gang man kan 
opleve de nye russere til fest. Og det er alt-
så et syn for guder. Nu kan jeg jo kun udta-
le mig for mit eget køn, men faktum er 
godt nok, at den nye omgang 
statskundskabschicks på ingen måde har 
noget at lade stå tilbage overfor jura-
dåserne. Det er sgu et dejligt syn! Udover 

det, må man sige at denne nye årgang er en 
fuldstændig sindssyg omgang festaber. De, 
der var så heldige at overvære det legendari-
ske parkløb, ved hvad jeg mener. 
 Men altså alt i alt en PF-Fest, med alt hvad 
dertil hører. Og så er alle jo glade. 

INFORMATION FRA STUDIENÆVNSSEKRETARIATET 
Oktober 2004 

 
 
Stillinger som studenterundervisere forår 2005 
Opslag vedrørende stillingerne som studenterunderviser til fagene på bacheloruddannelsen i 
foråret 2005 forventes offentliggjort i sidste halvdel af oktober med ansøgningsfrist i begyn-
delsen af november. Du vil kunne se opslaget på Studienævnets opslagstavler og i Aarhus 
Universitets blad CAMPUS i rubrikken Meddelelser. 
 
 
Undervisningsplan forår 2005 
Det kan allerede nu meddeles, at undervisningsplanen for foråret 2005 forventes at udkom-
me torsdag den 16. december 2004. Onsdag den 12. januar 2005 er fastsat som sidste frist 
for tilmelding til politologiske opgaveseminarer, 6. semesters valgfri fag og seminarunder-
visning. 
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Kompetenceprofiler som løftestang 
for kvalitet 

Af Ane Yde Skaksen 
 
Både private og offentlige virksomheder 
fremhæver i dag en række fælles udvik-
lingstendenser på arbejdsmarkedet, som 
kræver nye kompetencer. Fremtidens 
medarbejdere skal først og fremmest 
kunne arbejde projektorienteret, de skal 
kunne indgå i skiftende teams og være i 
stand til at bruge deres faglighed over et 
bredt spektrum af arbejdsopgaver og –
områder. Der er øget fokus på de person-
lige kompetencer som fx samarbejdsev-
ner og generelle akademiske kvalifikatio-
ner: Evnen til overblik, analyse og for-
midling - det er ikke længere nok med 
faglige kompetencer. 
 
Ovenstående leder frem til to spørgsmål 
Hvilke kompetencer har jeg med i bagagen 
som nyuddannet cand.scient.pol.´er, og sva-
rer disse til de kompetencer, som erhvervsli-
vet efterspørger? 
I forlængelse af Marianne Nielsens artikel, 
’Kontakt til livet på den anden side: Århusi-
anske statskundskabers korstog’, i sidste 
nummer af Kandestøberen vedr. det nyop-
rettede ErhvervsKontaktUdvalg (EKU) føl-
ger her en artikel vedr. statskundskabers 
kompetencer: Stemmer de studerendes 
kompetencer på IFSK overens med de kom-
petencer, som erhvervslivet efterspørger, og 
undervises der i de kompetencer, som der 
forventes, at vi har? 
 
 

Sammenfald ml opnåede og efterspurgte 
kompetencer? 
Har undervisningen på instituttet en tendens 
til at glemme, at der er en ’verden udenfor’? 
Når vi skal ud at sælge os selv som 
cand.scient.pol.´er, skal vi ud at argumente-
re for, at præcis de kompetencer, som er-
hvervslivet efterspørger, er de kompetencer 
som færdiguddannede kandidater på IFSK 
har. 
Som Trine Nørgaard fra Århus Kommune 
sagde i forbindelse med et praktik-
arrangement afholdt af Studievejledningen 
d. 29. september, så er karaktererne om end 
ikke irrelevante, men dog ikke det vigtigste 
så længe de bare er ’fair’. I stedet for er det 
kompetencer som it-kundskaber, kommuni-
kationsevner, engagement, initiativ - at man 
har et drive - og selvstændighed, som der  
efterspørges i dag. Lærer vi det i undervis-
ningen her på stedet? 
 

 
 

Formålet med uddannelsen i Statskundskab 
er ifølge Undervisningsministeriets be-
kendtgørelse, ”at uddanne bachelorer og 
kandidater, som på et videnskabeligt grund-
lag er i stand til at analysere politiske og 
samfundsmæssige fænomener i en forander-
lig verden for herved at kvalificere kandida-
terne til at bestride akademiske funktioner 

Hvilke kompetencer har jeg 
med i bagagen som nyuddannet 

cand.scient.pol.´er, og svarer disse 
til de kompetencer, som 

erhvervslivet efterspørger? 

” 

” 
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inden for både den offentlige og private sek-
tor(…)at give de studerende en bred indsigt 
i alle statskundskabens centrale discipliner, 
teorier og begreber samt at lære dem anven-
delse af relevante metodiske redskaber”.  
Sammenfaldet ml de kompetencer, som er-
hvervslivet efterspørger, og de kompetencer 
som vi rent faktisk lærer ifølge Undervis-
ningsministeriets bekendtgørelse, er ikke 
umiddelbart iøjnefaldende. Én ting er sik-
kert; hvis jeg laver en ’copy paste’ af Un-
dervisningsministeriets bekendtgørelse i 
min ansøgning, så er der nok ikke de store 
chancer for at få jobbet.  
 
Kompetenceprofiler 
I forbindelse med den nye universitetslov er 
der udformet et krav om, at alle uddannelser 
fremover skal have deres egen såkaldte 
kompetenceprofil. Formålet hermed er kort 
fortalt, at tænke uddannelser på en anden 
måde ved ikke alene at fokusere på hvad de 
studerende på den pågældende udannelse 
har gennemgået rent fagligt, men på hvad 
de kan. Det vil sige, at fokus ikke alene er 
på det egentlige faglige indhold, men ligele-
des på de mere personlige kompetencer, 
som de studerende har erhvervet sig gen-
nem uddannelsen. Kompetencerne skal så 
formuleres i et sprog, så andre udenfor ’de 
gule mure’ kan forstå dem. Det er dermed 
håbet, at  gennemskueligheden af uddannel-
sen øges ikke alene for de studerende selv, 
men også for arbejdsgiverne. 
 
På IFSK skal der derfor laves kompetence-
profiler for henholdsvis Bacheloruddannel-
sen og Kandidatuddannelsen. Som inspirati-
on til dette arbejde havde Statsrådet invite-

ret lektor Torben K. Jensen, Center for læ-
ring og uddannelse, Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet, til at holde et oplæg om 
kompe t encepro f i l e r  med  t i t l en : 
’Kompetenceprofiler som løftestang for øget 
kvalitet i undervisningen’. 
 
Løsning: Integrer de faglige kompetencer 
med de personlige ditto 
Det er imidlertid ikke nok blot at formulere 
en kompetenceprofil, som stemmer overens 
med de kompetencer, som erhvervslivet ef-
terspørger. Det er nødvendigt, at kompeten-
ceprofilen følges op af en revision af, om 
undervisningen på IFSK rent faktisk udvik-
ler disse kompetencer hos de studerende. 
Det handler således ikke alene om det rent 
faglige indhold af timerne, men på hele op-
bygningen af disse. I dag ønsker de stude-
rende fx ikke alene god undervisning men 
også service. Vi vil ofte gerne have undervi-
serens noter, handouts osv., men derved 
træner man reelt ikke en kompetence som 
selvstændighed og kritisk stillingtagning. 
Ligeledes er vi på IFSK vant til at have 
deadlines til slut i et semester, mens der på 
mange arbejdspladser i dag er deadlines 
hver eneste dag. Det er ikke alene slutresul-
tatet i form af karakteren til den endelige 
eksamen, der bør være i centrum i undervis-
ningen men i lige så høj grad processen bag. 
Det burde være muligt at integrere nogle af 
de kompetencer, som erhvervslivet efter-
spørger, i undervisningen og den efterføl-
gende eksamen uden, at det sker på bekost-
ning af det rent faglige. 
 
På IFSK er man i nogen udstrækning be-
gyndt på dette. I Vibeke Lehmann Nielsens 
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  seminar ’Markarbejderadfærd og køn’ kom-
bineres det faglige indhold af seminaret 
med anvendelsen af dette i empirisk anlagte 
opgaver. Ligeledes kombinerede Mette 
Kjær og Ole Nørgaard i seminaret 
’Forvaltningsreformer og globalisering’ det 
faglige indhold med anvendelsen af dette. 
Seminaret blev indledt med en introduktion 
til politologiske mundtlige præsentations-
teknikker bl.a. under anvendelse af power-
point. Disse teknikker blev efterfølgende 
integreret i den videre introduktion af be-
greber, teorier og metoder og anvendt i den 
afsluttende eksamen. Man kunne i forlæn-
gelse heraf spørge, om de eksamensformer, 
der anvendes på IFSK, tester det, som man 

gerne vil have, at de studerende skal kunne? 
Hvilke eksamensformer er mest 
’kompetence-udviklende’? Her vil jeg tilla-
de mig at slå et slag for muligheden for at 
lave sit eget projektseminar, som der des-
værre er alt for få der i dag benytter sig af. 
 
Hvad skal der gøres? 
Det er nødvendigt med en kritisk gennem-
gang af hensigtsmæssigheden af undervis-
nings- og eksamensformerne på studierne i 
lyset af målene med studiet og undervisnin-
gen. 
For ét er at uddanne, så studerende opnår 
kendskab til nogle bestemte læresætninger, 
grundprincipper og paragraffer, noget andet 

er at uddanne så studerende fx kan rådgive, 
formulere pressemeddelelser osv. 
Når man fastlægger kompetencer bør man 
være opmærksom på denne problemstilling 
og sørge for, at man ikke formulerer kom-
petencer, som man ikke kan leve op til. Det-
te vil skabe forskellige forventninger mel-
lem den studerende, universitetet og omver-
denen, og dermed en dårlig kvalitet som vil 
vise sig ved evalueringer af de studerendes 
kompetencer i forhold til de ønskede ditto. 
Hvis dette sker, er det indlysende, at efter-
spørgslen efter cand.scient.pol.´er fra om-
verdenen vil blive det mindre. 
 
Til skræk og advarsel kan nævnes, at Syd-
dansk Universitet efterhånden er blevet en 
større konkurrent for os end Københavns 
Universitet. Kan der være en sammenhæng 
med, at de er mere ’up to date’? Under alle 
omstændigheder er de i fuld gang med at 
udarbejde kompetenceprofiler. Derfor må vi 
hellere se at komme i gang, hvis ikke vores 
kommende arbejdsgivere får en fornemmel-
se af, at de kompetencer, som de efterspør-
ger, bedst efterkommes af de studerende fra 
andre uddannelsesinstitutioner end IFSK. 
 
Et forslag til næste ’Faglige dag’ kunne væ-
re, at vi i stedet for at orientere os mod ver-
den udenfor prøvede at ’kigge indad’. Dette 
er ikke ment som en kritik af de hidtidige 
arrangementer, men blot som inspiration til 
næste ’Faglige dag’. 
 
 

Det er nødvendigt med en 
kritisk gennemgang af 

hensigtsmæssigheden af 
undervisnings- og eksamensformerne 

på studierne i lyset af målene med 
studiet og undervisningen. 

” 

” 
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Det italienske kvarter 
 
Af Lone Ring  
 
Vi kender alle det akademiske kvarter, 
der kan bruges som undskyldning for at 
komme for sent til nærmest hvad som 
helst. Men man ved, at timerne starter 
klokken kvart over, og man ved, at de 
starter! I Bologna, hvor jeg for tiden er 
udvekslingsstuderende, starter timerne 
på universitetet måske også klokken 
kvart over, måske klokken fem minutter i 
halv og måske slet ikke. Det går man til-
syneladende ikke så højt op i. I det hele 
taget tager man tingene noget mere af-
slappet her i Bologna end man gør i Dan-
mark. Det gælder ikke kun på universite-
tet, men også i resten af byen. Det er ikke 
noget særsyn, at en butik, der har annon-
ceret åbningstiden efter middagspausen 
til at være 15.30, først åbner igen kl. lidt i 
fire hvis den overhovedet åbner. 
 
Universitetet, som er beliggende i det nord-
lige Italien, er Europas ældste og Bologna 
er en rigtig universitetsby. Ca. 100.000 ud 
af byens 500.000 indbyggere er studeren-
de, og det mærkes tydeligt i gadebilledet. 
De mange studerende læser i ganske in-
spirerende omgivelser. Flere af fakulteter-
ne og institutterne ligner museer, og f.eks. 
ligger fakultetet for statskundskab i et 
gammelt palads. Efter en nylig reform er 
uddannelsens opbygning på flere måder 
lig den, vi har i Århus. Først gennemfører 
man en grunduddannelse på tre år, hvor-
efter man, til forskel fra IFSK, vælger en 

bestemt 2-årig kandidatuddannelse, hvor 
man specialiserer sig inden for et område. 
Når man vil tilmelde sig fagene, møder man 
blot op den første gang. Nogle af fagene er 
beskrevet på internettet vedrørende indhold, 
undervisnings- og eksamensform samt litte-
ratur, men en stor del af fagene ved man 
intet om, før man har været til første time. 
Materialesamlinger, undervisningsplaner og 
pensumlister er for mange af professorerne 
ukendte fænomener (det kommer efterhån-
den som vi får brug for det…), men det er 
bare et charmerende og for mig efterhånden 
velkendt kendetegn ved livet i Bologna. 
 
Det  italienske bureaukrati  
Inden man får lov til at hellige sig studierne 
i Bologna, er der dog en masse prøvelser og 
glæder, man skal gennemleve som nyan-
kommet udvekslingsstuderende. Universite-
tet sørger ikke for bolig til de udvekslings-
studerende, og det er så som så med pladser 
på universitetets kollegier. De fleste må ud 
på det private boligmarked. Dog er de me-
get behjælpeligt boligkontor, som har en 
stor del af de private lejemål opslået, og 
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som gerne ringer rundt og træffer aftaler om 
fremvisning. Det er en svært, men ikke  
umuligt, at finde et sted at bo i Bologna. 
Når boligen er på plads venter et besøg på 
byens Questura (politistation). Første besøg 
var forgæves. Efter tre timer i kø i bagende 

solskin er beskeden, at om tirsdagen laver 
de kun arbejdstilladelser, mens opholdstilla-
delser bliver lavet om torsdagen. Derfor 
krævede projektet endnu et besøg på selv 
samme kontor to dage senere. Det var en 
speciel oplevelse. Det nye EU-
sygesikringsbevis (som blev indført 1/6 i år) 
kendte medarbejderen ikke det fjerneste til, 
og hun ville se blanket E111 (den gamle 
blanket). Alle skrevne og uskrevne regler 
om god forvaltningsskik og venlig opførsel 
på offentlige kontorer kan man godt glem-
me alt om. Hvis du lægger an til at blive 
påståelig, bliver hun blot endnu mere påstå-
elig! En kollega kom dog til og godkendte 
EU-sygesikringsbeviset, og efter en masse 
stempler og papirarbejde var resultatet en 
opholdstilladelse, der i udseende mest af alt 
mindede om en kvittering fra et vaskeri. 
 

Det  sociale liv  
Efterhånden har hverdagen i Bologna ta-
get form. Formiddagene tilbringer jeg på 
universitetets sprogskole, hvor det intensi-
ve sprogkursus løber en enkelt uge endnu, 
og om eftermiddagen er der typisk timer 

på universitetet. I fritiden er der 
masser af tilbud at benytte sig af. 
Universitetet arrangerer kulturkur-
ser og udflugter, ligesom der er et 
væld af sociale arrangementer som 
udvekslingsstuderende kan fre-
kventere. Derudover er det også 
blevet til et par besøg på Stadio 
Comunale, hvor byens Serie A-
hold har taget imod så prominente 
modstandere som AC Milan og 
Roma. Tomasson, der også i Itali-
en er berømmet for sin inderside, 

var med til at spille Bologna FC ud af ba-
nen og vinde 2-0. Roma, Totti og Völler i 
særdeleshed blev derimod sat på plads 
med 3-1 i en kamp, hvor Bologna FC måt-
te spille med ni mand i hele anden halvleg. 
Stemningen på ’Stadio Comunale’ var eu-
forisk, og det sidste kvarter (og det er lang 
tid i Italien) sang tilskuerne om gavmild-
heden i Romas forsvar: ”Julemanden lever 
– han er fra Rom – ho-ho-ho…” 
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Hvad pulsuret afslørede… 
Af Karen Meisner 
 
Vi kender det alle sammen. Mere eller 
mindre udtalt for hver enkelt, men alle 
kender til det. Nervøsiteten når man skal 
testes. ”Bag om underviseren” handler 
denne gang om Lars Johannsen og ikke 
mindst om dilemmaet mellem glæden for 
og nysgerrigheden til faget og så selve fo-
relæsningerne og eksaminerne - 
”indpakningen”. 
Lars Johannsen kan tale med om emnet 
fra begge sider, da han også har været 
studerende her. 
 
Tjansen som underviser 
Lars Johannsen startede med at undervise 
for fire år siden, da han blev adjunkt. Han 
ser mange fordele i at skulle undervise, det 
er specielt sundt, fordi man tvinges til at 
omformulere sin forskning og derved forstå 
den meget bedre. Men undervisning rum-
mer mere end det. 
”Det er udfordrende. Og det er hårdt, fordi 

man hele tiden er på som underviser. Det er 
ikke nogen nem balancegang,” siger Lars 
Johannsen. 
Han har faktisk fysiologisk bevis for sin 
nervøsitet. For nogle år siden fik han lavet 
en blodtryksmåling over 24 timer: ”Et kvar-
ter inden forelæsning stiger min puls og 
blodtrykket til næsten usunde niveauer. Den 
holder sig konstant på et meget højt niveau 
under hele forelæsningen,” forklarer Lars 
Johannsen og griner afslappet. 
Han har lært sig en masse teknikker for at 
dæmpe sin nervøsitet, om end den ikke for-
nægter sig, for som han siger: 
” Jeg kan stadig få det sådan, inden jeg skal 
starte på en forelæsning, at jeg får helt 
hjertebanken.” 
 
”Nogle af emnerne i kompol var helt hen 
i skoven” 
Lars Johannsen har også siddet på den an-
den side af katederet som studerende på 
IFSK. Han genkalder sig sin egen eksamen i 
komparativ politik. 
” Min kompol eksamen gik ikke særlig godt, 
jeg læste både forkert og for sent. Der var 
alt for mange andre interessante ting i stu-
diet dengang. Nogle af emnerne synes jeg 
også var helt hen i skoven. Kompol var be-
stemt ikke mit ønskefag dengang,” fortæller 
han dog uden at komme ind på hvilke em-
ner, der var mindst populære. 
De mundtlige eksaminer, specielt forvalt-
ningsret, var ikke blandt hans favoritter.   
”Hvor jeg decideret brækkede mig inden 
jeg skulle ind. Det var jo ikke så heldigt.” 
Lars Johannsen indrømmer smilende, at han 
har en smule form for eksamensangst, eller i 
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hvert fald havde. 
 
Dilemmaet som den røde tråd. 
Gennem både studietiden og i dag tegner 
der sig et billede af dilemmaet mellem nys-
gerrigheden og begejstringen for fagets ind-
hold på den ene side og fagets tvungne 
form: eksamen og forelæsning på den an-
den. En central person i Lars Johannsens liv 
har på det punkt været Ole Nørgaard: 
Han fortæller, at Ole Nørgaard er den per-

son, han har haft et af de tætteste og nærme-
ste forhold til over årene, og at han på man-
ge måder har været Lars Johannsens men-
tor. ”Han åbnede mine øjne (og)…hvis jeg 
skal give nogen en kredit, virkelig en kredit, 
også for at vende tilbage til instituttet, som 
vejleder og ven, så er det Ole Nørgaard.” 
Lars Johannsen mener, at nysgerrigheden 
efter at finde forklaringer skal være driv-
kraften i et studium; så må lidt hjertebanken 
inden eksamen komme i anden række. 

Eksamenstilmelding: 
Tilmelding til vintereksamen 2004/05 finder sted i perioden 1. – 24. oktober 2004 og sker 
via Aarhus Universitets selvbetjeningssystem www.au.dk/da/uddan/ 
 
Den foreløbige eksamensplan er opslået på Studienævnets opslagstavle. 
 
Studienævnssekretariatet fremlægger i midten af november liste over indgåede eksamenstil-
meldinger til gennemsyn for de studerende. Mappen vil ligge på pulten uden for Studie-
nævnssekretariatet. Du bør kontrollere, at dine eksamenstilmeldinger er rigtige. Finder du 
fejl, skal du hurtigst muligt henvende dig på Studienævnssekretariatet. 
 
Den endelige eksamensplan forventes offentliggjort i begyndelsen af december. 
 

Eksamensnumre ved de anonyme eksaminer på ba-
cheloruddannelsen/sidefagsuddannelserne 
Aarhus Universitet har besluttet at erstatte de tilfældigt genererede eksamensnumre med den 
studerendes årskort-løbenummer. (Det 6-cifrede studiekortnummer på forsiden af dit studie-
kort). 
 
Det indebærer, at den enkelte studerende fra og med vintereksamen 2004/05 vil have det 
samme eksamensnummer ved alle de eksaminer på bacheloruddannelsen og sidefagsuddan-
nelserne, der besvares anonymt.. 
 
Det er imidlertid understreget, at den studerende stadig skal huske at udskrive og medbringe 
udskrift af nummeret til eksamen som bevis på tilmelding. Brevet udskrives via Aarhus Uni-
versitets selvbetjeningssystem. 
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Sociologieksamen  
Af Studenterrepræsentanterne i studienæv-
net: næstformand Søren Uhre, Steen Dau-
gaard, Kristian Hansen, Anne Katrine Boj-
sen Jakobsen 
 
Der har på det seneste været en del di-
skussion om, hvorfor sociologi og økono-
mieksaminerne ligger som de gør foranle-
diget af, at 3. semester til en forelæsning 
fik at vide, at eksamen var flyttet fra sidst 
i januar til december – dette er dog ikke 
tilfældet. Vi håber denne artikel kan 
bringe klarhed over sagen. 
 
Det bliver løbende diskuteret, hvornår det er 
mest hensigtsmæssigt at lægge eksamen, 
herunder på 3. semester. Når eksamen dis-
kuteres kommer 3. og 4. semester ofte til 
debat. Forklaringen er sandsynligvis, at et af 
de ”store” fag, økonomi på 3. semester og 
kom. pol. på 4. semester, afsluttes med en 
skriftlig prøve og derfor kræver en anstren-
gende eksamenslæsning og yderligere kom-
bineres med en ugeeksamen – på 3. seme-
ster er det sociologi, mens det er internatio-
nal politik på 4. semester. I fastsættelsen af 
eksamensdatoerne er evalueringsmøderne 
mellem studenter og undervisere hvert se-
mester centrale – det er her tilbagemeldin-
gen fra de studerende er institutionaliseret. 
Evalueringsmøderne giver mulighed for di-
skussion af undervisningsforløbet, og vi op-
lever derfor disse som gode og det rigtige 
instrument til at belyse problemstillinger 
som f.eks., hvornår eksamen lægges mest 
hensigtsmæssigt. I de seneste evalueringer 
af efterårssemestrene er problematikken om 
eksamensplanlægningen blevet debatteret. 

På baggrund af tidligere evalueringer, hvor 
der var et udbredt studenterønske om at få 
mere tid mellem økonomi og sociologi, be-
sluttede studienævnet den 1/10 2003 at af-
vikle de to eksaminer på 3. semester, såle-
des at man nu i modsætning til tidligere har 
ca. en uge mellem de to eksaminer. Økono-
mieksamen ligger således ca. en uge før so-
ciologi eksamen. På baggrund af bl.a. evalu-
eringsforløbet finder vi det mest frugtbart at 
lægge sociologi efter økonomi. 
 
Hovedgrundene er: 
1. Økonomi opfattes af mange som en sær-
deles hård eksamen og fungerer reelt som 
stopprøve. Hvis sociologi lægges i decem-
ber, vil det dele oplæsningen til økonomi op 
i to blokke – med økonomi først kan man 
derimod først koncentrere sig om økonomi 
og så fokusere på sociologi bagefter. 
 
2. At lægge sociologi i december vil gøre 
det til et særdeles vanskeligt forløb for de 
sidefagsstuderende med historie som hoved-
fag, da de så skal op i både kom.pol. og 
økonomi sidst i januar. Det er vores indtryk, 
at de sidefagsstuderende er bedst stillet ved 
at have kom.pol. før jul, økonomi midt i ja-
nuar og sociologi sidst i januar. Det giver 
den mindst læsetunge eksamen til sidst og 
mest mulig tid mellem de mest læsetunge 
eksaminer. Som studenterrepræsentanter 
kan vi ikke stå inde for at planlægge eksa-
mensforløbene sådan, at det bliver usand-
synligt, at man kan følge normeringen – 
hvilket efter vores indtryk vil være en impli-
kation for disse studerende ved at flytte so-
ciologi eksamen til december. 
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Matematikkursus – et ekstra fag? 
Af  Mikkel Schjøtt-Kristensen 
 
I forbindelse med starten på økonomi i 
februar 2004, blev der afholdt pilot kur-
sus i matematik for 2. semesterstuderen-
de. I denne forbindelse blev matematik 
på statskundskab debatteret i Kanden, 
blandt andet om man skal stille højere 
krav til matematik-niveauet i studieopta-
gelsen. På Studienævnsmødet  d. 16 juni 
2004 blev det vedtaget, at kurset udvides 
fra 4 til 8 lektioner à 2 timer. Men i hvis 
interesse blev dette vedtaget? 
 
Uenighed blandt de studerende 
På statsrådsmødet d. 28. april 2004 blev 
spørgsmålet om matematikkursets omfang 
diskuteret. Muligheden for at kræve B-
niveau i matematik blev nævnt, men ikke 
fundet sandsynlig. Det blev også påpeget at 
selv ikke en udvidelse på 4 timer vil kunne 
erstatte et matematikniveau, og udvidelsen 
ville derfor ikke rykke det store. Ligeledes 
blev det fremført, at instruktorer og undervi-
sere i højere grad burde være opmærksom-
me på forskelle i matematikniveau blandt de 
studerende. Af referatet fra mødet fremgår 
ikke at rådet nåede frem til en fælles hold-
ning. 
 
Konsekvenser af kursusudvidelsen 
På Studienævnsmødet, hvor det blev beslut-
tet at udvide kurset med 4 lektioner, frem-
førte Gorm Harste argumenter for, at kurset 
burde blive på de fra starten 4 lektioner, så 
man kunne evaluere på kursets effekt, før 
der skulle tages stilling til en eventuel udvi-
delse. Ligeledes pegede han på det uheldige 

i at lave en overbygning til gymnasiernes 
matematikforløb – at lave en 4. g er ikke 
Universitetets opgave. 
Dertil må man også pege på, at 8 lektioner à 
2 timer næsten er lige så meget som et semi-
nar, der almindeligvis varer 10 uger. De stu-
derende på 2. semester får i kraft af kursets 
længde en betydelig ekstrabyrde. Man kan 
selvfølgelig pege på, at det kun vil være en 
gruppe af årgangen – de der har brug for 
kurset – der belastes yderligere. Hertil må 
man nok forvente, at mange føler sig 
”presset” til at deltage i kurset. I forbindelse 
med afholdelsen af pilotkurset  kom det 
skribenten for øre, at også studerende med 
A-niveau havde deltaget i kurset for ”ikke at 
gå glip af noget”. 
 
I hvis interesse? 
Man må spørge i hvis interesse de 4 studen-
terrepræsentanter samt den ene underviser-
repræsentant, som udgjorde det flertal som 
stemte for udvidelsen, vedtog at gøre mate-
matikkurset dobbelt så stort. 
De studerende? Underviserne? Som det 
fremgår, var Statsrådet ikke enig i punktet, 
og i Studienævnet var der også ifølge refe-
ratet flest argumenter imod en udvidelse. 
Med en udvidelse, der næsten gør kursus-
forløbet ligeså langt som et seminar, signa-
leres, at der er brug for bedre kvalifikationer 
i matematik. Hvorfor hæver man ikke mate-
matikkravet til B-niveau? Det må vel være i 
de nye studerendes interesse, at man fra stu-
diestart har vished om, at man har de rette 
kvalifikationer til at begå sig på studiet, og 
ikke senere, for at opgradere, stort set bela-
stes med et ekstra fag på 2. semester. 
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Så indfører vi republikken! 
Så skete det endelig, kongehuset viste, at de 
var akkurat lige så normale som os alminde-
lige danskere – to blev separeret - ligesom 
ca. ¼ af alle danskere også gør. Personligt 
har jeg vidst længe, at de var lige så norma-
le som alle os andre, men nu er der i hvert 
fald et bevis. Nu må vi jo også snart til at 
indse, at det er på tide at få afskaffet denne 
feudale og udemokratiske institution fra vo-
res såkaldte liberale demokrati. At det har 
eksisteret indtil nu kan nemt forklares i libe-
ralismens egne paradokser; som Marx i sin 
tid flere gang har påvist, siger de liberale en 
ting og handler ofte modsat. For hvordan 
kan et liberalt demokrati, hvor alle skal ha-
ve lige muligheder og stå ens over for lo-
ven, forsvare, at man har en institution, som 
stadigvæk er hævet over loven? Nej, det var 
ikke ligesom dengang Stålmanden regerede 
det socialistiske paradis på jorden, der var 
der lighed, mangfoldighed og ingen var hæ-
vet over loven, hvilket Stålmanden selv har 
skrevet – og så er det jo rigtigt. 
 
Hvad skal gøres? 
Her henleder uvidende liberale folk sikkert 

hurtigt tankerne på Frankrig, og hvordan 
man her ordnede kongen. Dertil er der kun 
at sige, at mordet blev begået af de liberale, 
da det var en borgerlig revolution. Mens et 
socialistisk samfund med Stålmanden i 
spidsen derimod blot ville afskaffe denne 
reaktionære og udemokratiske institutionen 
og gøre alle medlemmer heraf til borgere på 
lige fod med andre borgere. Man kan jo net-
op ikke i et socialistisk samfund prædike 
fred og fordragelighed samt dyrke den rigti-
ge demokratiske tradition og samtidig slå 
uskyldige ihjel – i modsætning til det bor-
gerlige ”demokrati”. Vi kunne også i stedet 
for at afskaffe institutionen privatisere den 
dvs. gøre den fri af staten, og så måtte insti-
tutionen klare sig for de almisser den kunne 
få af befolkningen. En anden mulighed in-
den for privatiseringstanken kunne også væ-
re at flytte hele omkostningsbelastningen 
over på ugebladene, så de interesserede læ-
sere måtte bære den økonomiske byrde. 
 
Danmarks fremtid! 
Endemålet for Danmark må alt andet lige 
være at modbevise Lenins tese; at når alle 
lande er blevet socialistiske i indretning og 
udformning, så vil Danmark stadigvæk væ-
re ledet af et kongehus og være bosat af re-
aktionære bønder! Det må være målet at 
afskaffe den udemokratiske institution,  
kongehuset, og indføre republikken for der-
ved at komme et skridt nærmere det kom-
munistiske paradis, som ifølge Marx er det 
sidste og højeste trin på samfundsudvik-
lingsstigen. 
 

Verden set sort og rødt 
Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen  
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Skilsmissen mellem Hans Kongelige Høj-
hed Prins Joachim Holger Waldemar Chri-
stian og Alexandra er blevet kaldt en kata-
strofe. Bevares, det er selvfølgelig synd for 
vores højtelskede Prins Joachim, der på 
bedste vis gennem hele sit liv har repræsen-
teret vort fædreland så flot, at han ikke læn-
gere har kone i huset. Det skærer dog i mit 
royale hjerte, at medierne ikke har kunnet 
indse, at det ikke var på dette tidspunkt, ka-
tastrofen indtraf, men langt tidligere. I ste-
det skete det, da man tillod simple menne-
sker uden det blå blod i årerne at komme 
ind i kongefamilien. 
 
Katastrofens oprindelse 
Det gik efter min bedste overbevisning alle-
rede galt, da vi tillod en simpel fransk vin-
bonde at gifte sig med vores smukke unge 
prinsesse Margrethe. Ja, selvfølgelig havde 
han da et lille slot dernede i Frankrig, men 
man kan jo ikke ligefrem kalde ham royal, 
når hans blodsbånd på ingen måde går tilba-

ge til Solkongen. Her blev kimen altså lagt 
til vores nuværende, forfærdende situation. 
Selvfølgelig vil børnene af et sådant ægte-
skab ikke føle sig tvunget til at finde sig en 
passende kongelig mage. Her opstår hele 
problemet, for hvordan skulle en simpel 
borgerlig nogensinde kunne forstå den forfi-
nede institution, kongehuset er. En instituti-
on, der er bygget op igennem de sidste man-
ge århundreder og derfor har fået sit helt 
eget særpræg, er ikke sådan ligetil for en 
ikke royalt opdraget person at træde ind i, 
og det burde man have tænkt på i kongehu-
set. Det umenneskelige pres der ligger på de 
kongeliges skuldre, hvor pressen konstant 
ligger på lur, og man altid skal være smilen-
de når man klipper indvielsessnorene over, 
skal man have en helt exceptionel psyke for 
at kunne klare. 
 
Prins Ingolf ville havde klaret situationen 
Nej – man kan kun sige, at vi tog den for-
kerte beslutning, da vi valgte at ændre 
grundloven, således at pigebørn også kunne 
overtage tronen. Den altid agtværdige Prins 
Ingolf, som vi jo ville have haft som konge 
uden den skændige ændring af grundloven, 
ville aldrig have tilladt en sådan slendrian i 
de kongelige geledder, for her har vi at gøre 
med en ægte royal personage, med ægte blå 
blod i årerne. For hvad skal det ikke ende 
med for vort elskede fædreland nu, hvor 
kronprins Frederik også har fundet sin ægte-
viv uden for de kongeliges kreds. Derfor er 
der kun at håbe, at Gud vil se med nåde på 
vores fædreland og kongehus og lede os på 
rette vej igennem krisen. 
 
Gud bevare vort ældgamle fædreland! 
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Hovedfag i samfundsfag – et godt job! 
 
Af Gorm Harste, studieleder 

 
 
 
 
 
 
 
 

Blandt ældre studerende og unge kandi-
dater er der en udbredt frygt for arbejds-
løshed. Dagen efter man har fået sin spe-
cialekarakter, kan man blive ringet op af 
en arbejdsformidling med et ”tilbud man 
ikke kan afslå” om et halvt års arbejde 
på et eller andet rutinekontor et sted 
langt fra ens drømme og planer - på lav 
understøttelse. Pas på med at hoppe på 
den limpind! Og så er statskundskabsstu-
derende endda heldigere stillet på end så 
mange andre. Bekymringen er reel og til 
at tage og føle på. Men der er håb forude. 
  
De færreste her på studiet tænker på en 
fremtid som gymnasielærer i samfundsfag. 
Ikke desto mindre er der særdeles gode job-
muligheder i gymnasierne. Det skyldes to 
forhold. For det første er samfundsfag gået 
meget styrket ud af de nye gymnasierefor-
mer. Samfundsfag er blevet obligatorisk for 
alle, og derfor har gymnasierne brug for fle-
re samfundsfagslærere fra 2005. For det an-
det er en stor del af gymnasiets samfunds-
fagslærere ansat i begyndelsen af 1970’erne 
og slutningen af 1960’erne. De er nu mel-
lem 55 og 65 år. Og går snart på pension. 
For de yngre studenter giver det god mening 

at tage samfundsfag som det centrale fag. 
Man kan spørge sig, hvad forskellen er på at 
blive fuldmægtig i Herning kommune og 
adjunkt på Herning Gymnasium. I begge 
tilfælde er der udviklingsmuligheder. Man-
ge af gymnasiernes rektorer er af gode grun-
de samfundsfagslærere – selv om de kom 
fra de generationer, hvor samfundsfag ikke 
inkluderede forvaltning. Man kan også flyt-
te videre. I mange tilfælde fører gymnasie-
lærerjobbet også – sammenlignet med fuld-
mægtigjobbet - til en bedre integration i en 
tilsyneladende lidt fjern kommune, netvær-
ket bliver hurtigt stort. 
 
Generationsgab giver muligheder  
I det hele taget er der gode grunde til, at 
specielt yngre studerende kan begynde at 
ånde lettet op. Den ene grund er, at det 
nævnte generationsgap er generelt. Årgan-
gene født omkring 1945 er de største i 100 
år; årgangene født omkring 1984 er de 
mindste. Når de første pensioneres fra deres 
(ofte usædvanligt) gode jobs, kommer de 
sidste ud på arbejdsmarkedet til åbne døre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For det andet fører amts– og kommunesam-
menlægninger til, at en mængde mellemle-
derjobs bliver rokeret rundt. De er også 
fyldt med de store årgange fra tiden om-

Man kan spørge sig, hvad 
forskellen er på at blive fuldmægtig 
i Herning kommune og adjunkt på 

Herning Gymnasium. I begge 
tilfælde er der 

udviklingsmuligheder. 

” 

” 
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kring 1945. Mange fra de årgange vil vælge 
at lade sig pensionere. Til gengæld må man 
regne med, at det åbner for en del af de ge-
neralistjobs, som statskundskabere er speci-
alister i.  
 
Samfundsfag som hovedfag  
Adskillige gymnasierektorer har opfordret 
instituttet til at videreformidle gymnasiernes 
behov for lærere. I mange tilfælde vil gym-
nasierektorerne efterspørge hovedfagskan-
didater i samfundsfag. Generelt må man si-
ge, at det  ikke regnes for en let opgave at 
undervise i samfundsfag de næste 30 år, 

hvis man kun er udstyret med et sidefag på 
to år. Til gengæld har man så indført to års 
kursusstilling, der udgør en kraftig udvidel-
se af det halve års pædagogikum, som gym-
nasielærerne tidligere fik. Andre ansættel-
sesområder er handelsskoler og handels-
gymnasier. 
Tilbage står det individuelle valg, hvor man 
som studerende må overveje, om det er 
sagsbehandling og kontorarbejde, med tiden 
og karrieren nok også flere møder, eller om 
det er generalist-arbejdet i forhold til nye 
generationer af unge, der står som det mest 
tillokkende. 

KONGEKABALE: POLITOLOGISK DRAMA 
Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 

 
 
 

Kompleksiteten af det politiske liv inden 
for Christiansborgs mure har et helt an-
det omfang, end hvad man kan se på dk4 
en almindelig formiddag – det er i hvert 
fald det billede, der bliver tegnet af den 
politiske virkelighed omkring Danmarks 
lovgivende forsamling i spillefilmen 
"Kongekabale", som havde premiere den 
1. oktober. Velkendte politologibegreber 
som meritokrati og parlamentarisk sty-
ringskæde, der normalt anvendes til at 
karakterisere et vestligt politisk system, 
er skildret som blotte illusionsbedrag i 
forhold til de kyniske realiteter. 
 
Når man i de seneste dage har fulgt med i 
åbningsdebatten i Folketinget og de sæd-
vanlige retoriske spil mellem oppositions- 

og regeringspartier kan man ikke lade være 
med at have bevidstheden om det politiske 
liv bag kulisserne i baghovedet efter at have 
stiftet bekendtskab med "Kongekabale". 
 
Tematisk baggrund 
Kongekabale er en politisk thriller med ud-
gangspunkt i en bog af samme titel, skrevet 
af Niels Krause-Kjær, der 1997-98 var pres-
sechef hos de Konservative, mens der fore-
gik et bittert magtopgør i partiet efter Hans 
Engells famøse sammenstød med en beton-
klods på Helsingør-motorvejen. Hverken 
partisystemet eller navnene går igen i fil-
men, men parallellerne er tydelige og tilsig-
tede. 
Midterpartiet står tæt op til valgdagen til at 
skulle danne regering efter massiv vælger-
fremgang, da partiets karismatiske leder in-
volveres i et drabeligt trafikuheld. Det bry-
der straks ud i en magtkamp om formands-
posten i partiet med gruppeformand Erik 
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Dreier på den ene side og den politiske ord-
fører Lone Kjeldsen på den anden – med 
hver deres støtter og modstandere. Udadtil 
forsøger partiet at signalere harmoni, men 
Dreier skyer ingen midler i sine statsmini-
sterambitioner, med sin pressechef som den 
beskidte håndlanger. 
 

Politiske rævekager 
I magtspillet optræder både journalister, be-
styrelsesmedlemmer, politikere og spindok-
torer i et net af vennetjenester og konspirati-
oner, hvor de taktisk dygtigste formår at 
udbrede løgne til offentligheden og 
eliminere deres modstandere med fa-
tale menneskelige konsekvenser til føl-
ge. Vi følger den nye Christiansborg-
journalist fra Dagbladet, Ulrik Torp, 
der idealistisk forsøger at afsløre sand-
heden om Dreiers manøvrer. Det viser 
sig at være noget af en udfordring, da 
selve Dagbladets ledelse har forbindel-
ser til den politiske magtelite. Dermed 
formår filmen også at sætte spørgs-
målstegn ved journalisternes rolle som kriti-
ske nyhedsformidlere – fordi de selv er en 
del af magten. 
Og det skildres tydeligt, hvor farlig magten 
kan blive i hænderne på nogle få, ikke-
folkevalgte personer, hvilket sætter det poli-
tiske fænomen spindoktorer ind i en ny 
skurkerolle. Jo, politik har sandelig ændret 
sig i en tidsalder med stærk personfiksering. 

Overdrivelse fremmer forståelsen 
Det er ganske givet, at man ikke er nogen 
fuldstændig politiker, hvis man ikke vil 
magten. Når det er sagt, kan man ikke andet 
end konkludere, at plottet i Kongekabale i 
hvert fald ikke søger at underdramatisere 
betydningen af de nepotistiske relationer 
blandt magteliten. Er man ude efter doku-
mentar, udgør Magtudredningen (hvad el-
lers?) et langt mere troværdigt og nuanceret 
alternativ. 
Derimod kvalificerer Kongekabale sig til en 
spændingsfilm i topklasse, og det er det, den 
skal ses for.  Den formår at indfange mange 
herlige finesser og detaljer fra, hvad man 
som almindelig nyhedsforbruger kender til 
livet på Christiansborg, og at sætte dem ind 
i en ny kontekst. Intensiteten er høj, og de 
vellykkede dramatiske højdepunkter afløser 

konstant hinanden. 
Politiske thrillere er hidtil ret uprøvede i 
Danmark, men en politisk interesseret, som 
en scient.pol. jo som oftest er, kan kun hilse 
genren velkommen og håbe på flere af slag-
sen i fremtiden. 

Derimod kvalificerer 
Kongekabale sig til en 

spændingsfilm i topklasse, og det er 
det, den skal ses for.  

” 

” 
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Studenterhus Aarhus 
 
A f  A n d e r s   Z i e g l e r  K u s k  
Toldboden ved Århus havn blev opført i 
1897, og dengang var det nok de færreste 
af datidens århusianere, der forestillede 
sig, at den imposante bygning 107 år se-
nere skulle blive et tværfagligt samlings-
sted for de ca. 40.000 studerende, der i 
dag studerer på  videregående uddannel-
ser i Århus. Studenterhus Århus er snart 
en realitet og rummer visioner og mulig-
heder, der kun begrænses af de studeren-
des idérigdom. Kanden tog ned til 
”kystfortet” og talte med Anders 
Dahlstrup  – cand.scient.pol. – og initia-
tivtageren bag studenterhus Århus. 
 
Århus er en by, der, kulturelt, økonomisk og 
demografisk har ændret karakter i takt med 
udvidelserne af uddannelsesinstitutionerne. 
For 50 år siden øvede værnepligtige ekser-
cits på den kaserne, der i dag lægger lokaler 
til de æstetiske fag – og i den samme perio-
de har latinerkvarteret udviklet sig fra at 
være byens ”red light district” til i dag at 
rumme Danmarks måske bedste cafémiljø. 
De studerende dominerer bybilledet mere 
end noget andet sted i landet, og det er der-
for påfaldende, at ideen om et studenterhus 
– et sted hvor man både socialt og fagligt 
kunne mødes på tværs af fagdiscipliner og 
uddannelsesinstitutioner – først er kommet 
til Århus nu. Både i København, Esbjerg og 
Aalborg har man allerede studenterhuse, 
som arrangerer alt fra koncerter med elek-
tronisk musik, til skakturneringer og politi-
ske foredragsaftener. 

Stakladen og Studenternes hus havde tidli-
gere lignende funktioner, men økonomien 
fik disse steder til at leve en skyggetilværel-
se, og indtil nu har der ikke eksisteret noget 
reelt tværfagligt hus for de studerende. An-
ders Dahlstrup, som på dette tidspunkt hav-
de sin daglige gang på IFSK, måtte derfor 
starte fra bunden da han i 2000 præsentere-
de Studenterrådet for ideen. Det udmøntede 
sig i 2001 i dannelsen af ”Foreningen for 
oprettelse af Studenterhus Århus” og blev 
starten på den proces og det resultat, der nu 
i november slår Toldbodens døre op for en 
ny dimension i Århus’ studiemiljø. En di-
mension som både skal tjene som et socialt 

og fagligt samlingspunkt og et sted hvor 
erhvervslivet og uddannelserne kan mødes. 
At begive sig ned til det nye studenterhus i 
Hack Kampmanns bygning fra 1897 er i sig 
selv en speciel oplevelse. Toldboden frem-
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står som den eneste arkitektoniske sevær-
dighed på en havn, der ellers er oversået af 
monotone pakhuse og containerkraner. De 
første personer, jeg møder, er faktisk to 
statskundskabsstuderende – Anne Sofie, 7. 
semester der er i praktik, og Erik fra 3. se-
mester som er frivillig. Jeg mødes med An-
ders Dahlstrup i en stor lys sal, hvor der er 
stillet bar og stole op til aftenens foredrag 
med bl.a. Louise Gade. Det er et led i den 
vidensfestival, der er et indledende arrange-
ment før den rigtig åbning i november. Af-
tenens emne er: ”Hvordan kvinder udøver 

magt”. Anders viser mig ind i en lille kar-
nap, hvor han fortæller mig om de grund-
læggende visioner bag studenterhuset: 
 
”Vi skal have et studenterhus i Århus - både 
for de studerende og byens skyld. Man har 
så mange ressourcer i den her by. Hvis man 
tæller hoveder, er der i hvert fald 40.000 på 
de videregående uddannelser, som er så 
utroligt ressourcestærke rent intelligens-
mæssigt. Og man udnytter dem så utroligt 
lidt så det næsten er pinligt. Man kan mær-
ke, at det er en ung by, men ikke at det er en 

intellektuel by, hvor der sker en masse. Jeg 
synes faktisk ikke, at Århus er en studieby. 
Byen har behov for at komme lidt op på 
beatet – blive mere studentikos i miljøet. 
De studerende har ofte ikke så mange pen-
ge, og hvis man har nogle ideer, hvordan får 
man dem så ført ud i livet? Hernede kan 
man låne et lokale og være med til at udvik-
le nogle ting. 
Så er der det sociale – at møde nogle men-
nesker fra andre studier og institutioner. Fra 
min tid på IFSK husker jeg at det var sjovt 
at gå på fredagsbar, men da jeg var færdig 

med 2. år, havde jeg trukket det ud 
af den fredagsbar. Så var det måske 
nogle andre fredagsbarer, nogle lidt 
andre mennesker man ledte efter. 
Der skal også være en sammen-
hæng og en samklang mellem de 
ting, der sker i byen og det, der 
sker på uddannelserne. Det kan væ-
re fysisk, men også på Internettet. 
Nu udvikler vi en uddannelsespor-
tal for kommunen. Som simpelt 
hen skal forklare, hvad sker der i 
Århus – hvor der er fredagsbar, fo-

redrag o.s.v. Det lyder måske meget som at 
starte fra bunden, men det tror jeg også, at 
det skal gøres.” 
 
Da jeg gik rundt tidligere, mødte jeg to 
statskundskabsstuderende, og  du fortalte i 
telefonen, at netop dette studie har haft en 
stor aktie i huset. På hvilken måde kan det 
mærkes? 
”Vores arrangementer er meget præget af de 
frivillige fra statskundskab. Her under vi-
densfestivalen har vi mange foredrag, der 
har et indhold med stor relevans for de 
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statskundskabsstuderende. Vi holder et fore-
drag om danskheden med bl.a. Jørgen Poul-
sen og Erik Meier Carlsen. Og borgmeste-
ren i aften. Det skyldes nok, at de folk, in-
klusive mig selv der var med fra starten, har 
været statskundskabere, og så har de fået 
deres venner med osv. Det var altså meget 
et spørgsmål om netværk. Havde der været 
mange medicinere blandt initiativtagerne 
havde det sikkert set anderledes ud. 
 
Hvilke nye muligheder rummer Studenter-
huset for de studerende generelt og  på 
statskundskab? 
Både noget socialt og noget fagligt. Vi får 
en del af de institutioner, der tidligere var 
spredt, såsom SU-kontoret, studenterradioen 
osv. samlet på et sted. Der er selvfølgeligt 
det faglige og kulturelle, da vi ellers ikke 
ville kunne få den støtte vi får. Men det er 
også et sted, hvor der bliver mulighed for at 
få en øl og møde folk fra andre studier og 
kunstarter. For statskundskaberne håber jeg 
på en bedre mulighed for at kunne give ud-
tryk for sine holdninger og et bedre diskus-
sionsmiljø. Til tider var det sådan på stats-
kundskab, at selvom man lærte en masse 
om samfundet, var det ofte sådan, at hold-
ningerne pressedes i baggrunden – også 
uden for studiekonteksten i det sociale, hvor 
man ellers skulle kunne have mulighed for 
at give udtryk for det, man havde af politi-
ske holdninger. I et miljø hvor man er sam-
men med studerende fra andre studier, håber 
jeg, at holdningerne kan brydes på en anden 
og friere måde end på universitetet”. 
 
 
 
Hvilke arrangementer er der planlagt indtil 

videre? 
’Vi har vidensfestival i denne uge, og sene-
re holder vi bl.a. en jazzfestival og en ame-
rikansk uge’. 
 
Til sidst vil jeg lige spørge dig, hvilke red-
skaber fra din uddannelse i statskundskab 
har du kunnet bruge i dette projekt? 
Det er sjovt nok redskabsfag som økonomi, 
der ligger meget langt tilbage for mit ved-
kommende. Derimod var det i høj grad folk 
som Jørgen Poulsen, der sagde, at man skul-
le lytte til alle videnskaber for selv at kunne 
bedrive god videnskab – få et bredt perspek-
tiv, der var inspirerende. Jeg tror, det er ev-
nen til at komme fra A til B. At strukturere 
et projekt og til trods for at statskundskab 
ikke direkte er en lederuddannelse, får man 
en evne til at tage fat omkring et problem og 
få det ordnet”. 
 
Efter det hurtige interview viser Anders 
Dahlstrup mig ud i den store sal igen. Den 
gamle toldbod skaber nogle ganske impone-
rende fysiske rammer med en atmosfære, 
hvor der på mange måder er højt til loftet. 
Studenterhus Århus åbner ultimo november, 
og måske vil man om få måneder regelmæs-
sigt cykle ned på havnen. Gå ind gennem 
toldbodens porte og drikke en fadøl i baren 
sammen med holdkammeraterne, før man 
overværer en debat mellem Helmuth Ny-
borg og Pia Vedel Ankersen for til sidst at 
sætte sig ind til chill-out musik sammen 
med nogle kaospiloter og et par studiner fra 
handelshøjskolen. 
 
Tjek også www.studenterhusaarhus.dk 
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Af Christian Precht Jensen 
Sidst i juni 2004 drog 25 danske unge til 
Ukraine for at deltage i et demokratipro-
jekt bestående af tolv forskellige 
”Student Republic Camps”  
Lejrene har eksisteret siden 1998, hvor 
de begyndte meget primitivt, og har så 
gennem årene udviklet sig til et stort ar-
rangement for unge ukrainske studeren-
de. 
 
I 2004 fik deltagere fra andre lande så lov til 
at deltage, hvilket betød at SILBA indbød 
unge fra lande som Holland, Moldova, Hvi-
derusland og så endelig 25 danskere. 
Formålet med lejrene er at give de studeren-
de en ”hands on” oplevelse med politik, 
hvilket gerne skulle vække deres interesse 
for emnet og derved måske inspirere dem til 
at blive medlem af et ungdomsparti. De tolv 
lejre, fordelt over Ukraine, er vidt forskelli-
ge i størrelse og aktiviteter, men fælles for 
dem alle er, at deltagerne i løbet af en week-
end skal vælge en borgmester, samt ti med-
lemmer til borgerrepræsentationen. Repræ-
sentanterne fra hver lejr skal herefter mødes 
på Krim, hvor de vælger en præsident for 
”Student Republic”. Således er de overord-
nede regler for repræsentantskabet, men 
spillereglerne for valget afhænger af arran-
gørerne af de enkelte lejre. Derfor blev 
kampagnerne lidt anderledes, end hvad vi 
kendte hjemmefra.  
 
Før kampagnen kunne begynde, skulle der 
selvfølgelig dannes partier med spidskandi-
dat og valgliste. Men trods et højt aktivitets-

niveau, og takket være mange kompromis-
ser blev der kun opstillet to partier og en 
uafhængig person.  
 
Kampagnerne spændte vidt fra smædekam-
pagner om modstanderen til skønhedskon-
kurrencer, hvor partiets yndigste fik lov til 
at vise deres dyder frem, hvilket selvfølge-
lig skabte en vis sympati for partierne. Far-
verige valgplakater fik også en plads. Før 
debatten mellem kandidaterne kunne begyn-

de skulle, en retssag afgøres. Modstande-
rens kandidat havde til festen aftenen før 
forsøgt at få en kun 17-årig pige til at drikke 
vodka. Det var umoralsk og han burde frata-
ges retten til at stille op. Ti minutters fæng-
sel var dog nok, det var trods alt vodka med 
hindbærsmag. Selve debatten var ikke sær-
lig interessant, nok mest fordi den var på 
russisk og vores tolk var meget selektiv i, 
hvad hun oversatte, men hendes kandidat 
var simpelthen fantastisk. Valget blev me-
get tæt, men vinderen var tilfældigvis også 
vinderen af skønhedskonkurrencen, hvilket 
vel også modbeviser tesen om dumme blon-
diner……eller dumme vælgere. 

Demokratiundervisning i Ukraine  
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På studietur til Christiansborg 
Af Jens Jørgensen 
 
Sig ordet studietur og de fleste vil sikkert 
straks mindes folkeskoleturen til de 
bornholmske klipper. Anledningen var 
dog en ganske anden, da deltagerne på 
seminariet om politisk og økonomisk ud-
vikling i tidligere kommunistiske lande 
begav sig på studietur til Christiansborg 
for at deltage i en offentlige høring om 
Hviderusland. 
  
Hvorfor en høring om hviderussiske for-
hold? 
Baggrunden for indkaldelsen til høringen 
var at sætte fokus på de politiske forhold i 
Hviderusland op til parlamentsvalget den 
17. oktober. Et valg som den hviderussiske 
præsident Lukashenko, der ofte benævnes 
den sidste diktator i Europa, har udvidet 
med endnu en afstemning, der skal gøre det 
muligt for ham at sidde længere end to peri-
oder. En regeringsperiode der ifølge Amne-
sty International har været præget af en øget 
isolering af landet i forhold til udlandet, 
krænkelser af menneskerettighederne, den 
grundlæggende ret til frihed og manglen på 
et pluralistisk demokrati. At der hersker så-
danne forhold i et land så tæt på Danmark 
tænker de færreste vel egentlig over, hvilket 
sammenholdt med at Hviderusland med ud-
videlsen af EU er blevet nabo til EU, har 
gjort Hviderusland til et varmt emne. 
 
Hviderussisk diskussion 
Noget af det der gjorde indtryk i forbindelse 
med høringen, var den intensitet hvormed 

lederen af oppositionspartiet Det Civile 
Borgerparti Anatoly Lebedko, udtalte sig 
om problemerne i Hviderusland. Udtalelser 
som at, ”i Hviderusland er det mere vigtigt, 
hvem der tæller stemmerne op, end hvor 
mange der stemmer”, får en anden gennem-
slagskraft når det kommer fra en mand der 
flere gange er blevet overfaldet og har været 
fængslet pga. sin kamp for demokrati, end 
når underviseren står i det trygge klasselo-
kale og fortæller det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af samme årsag var et af høringens højde-
punkter da også da det i spørgerunden viste 
sig at der var dukket en officiel udsending 
fra den hviderussiske stat op til høringen. 1. 
sekretæren fra den hviderussiske ambassa-
de, hvis navn desværre må stå hen i det 
uvisse, kom således med et indlæg om tin-
genes ”rigtige” tilstand i Hviderusland. 
Samtidig kritiserede han høringen for kun at 
fremlægge en side af sagen, da ingen fra 
regeringen var blevet indbudt til høringen. 
En kritik Lebedko, dog med modsat fortegn, 
sagtens kunne forstå og genkende fra Hvi-
derusland, og han imødeså den dag hvor 
regeringen ville tillade oppositionen at kom-
me frem med sine budskaber. 
Undervisning eller høring 

På den baggrund virkede 
det befriende at høre om 

hvordan SILBA via bl.a. sin 
demokratiundervisningsture til 
Hviderusland forsøger at gøre 

noget ved situationen 

” 

” 
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Udover dette kunne det til tider komme til 
at minde for meget om en undervisningssi-
tuation i stedet for en høring. Som da det 
eksempelvis lykkedes Barbara Törnquist 
Plewa fra universitet i Lund at overskride 
sin taletid markant i forsøget på at gennem-
gå de sidste 1000 års hviderussisk historie 
på 20 minutter. Hvorefter repræsentanten 
fra den danske ambassade i Moskva Lars 
Vissing måtte skære så meget i sit oplæg, at 
det ikke gav noget reelt udbytte. 
 
Resultater eller mangelen på samme 
Man kunne dog heller ikke lade være med 
at fundere over hvad der egentlig kom ud af 
en sådan høring. Jovist blev der sat fokus på 
den ulykkelige hviderussiske situation og 
udenrigsminister Per Stig Møller fik, uden 
dog at deltage i høringen, i de danske medi-
er udsendt et budskab til hviderusserne om 
at ”I er ikke glemt, I er ikke alene”.  
 
Men det var meget begrænset hvad der kom 
frem af konkrete forslag til hvad der skulle 

gøres for hviderusserne i fremtiden. Beva-
res, regeringen har sat nogle penge af til at 
hjælpe EU's nye nabo mod øst, men hvad de 
egentlig skal bruges til, kom ikke frem på 
høringen, hvilket måske skyldtes den mang-
lende repræsentant fra regeringen. Derud-
over ønskede Socialdemokraternes Jeppe 
Kofoed at stille Hviderusland et EU-
medlemskab i udsigt, hvilket dog for de 

færreste i ekspertpanelet virkede sandsyn-
ligt foreløbigt, og så kunne man vel også 
spørge om lovning om EU-medlemskab er 
svaret på alt. Ellers så drejede en del af di-
skussionen sig om at der skulle være gjort 
noget ved sagen for lang tid siden og om 
EU havde gjort hvad kunne og burde for at 
hjælpe landet. På den baggrund virkede det 
befriende at høre om hvordan SILBA via 
bl.a. sin demokratiundervisningsture til Hvi-
derusland forsøger at gøre noget ved situati-
onen. 
Selvom en sådan høring selvfølgelig heller 
ikke er stedet hvor den fremtidige politik 
over for Hviderusland skal besluttes, så be-
virkede de manglende løsningsforslag at det 
føltes lidt for meget til at være fine ord uden 
handling. For at præsident Lukashenko ikke 
er en af Guds engle og at der skulle være 
gjort noget ved hans position for lang tid 
siden kom næppe som en overraskelse for 
nogen af deltagerne i høringen. 
 
Hvorfor ikke flere studieture? 
Alt i alt var det dog en spændende oplevelse 
at opleve nogle bøgernes problematikker, 
lidt mere ”live”. Der skal derfor også lyde 
en opfordring til at gennemføre lignende 
tiltag i andre fag hvis det er muligt. Der 
ville vel heller ikke ligefrem ske noget ved 
at de statskundskabsstuderende havde en 
anden referenceramme end hvad der under-
vises i bag de gule mure. 

”i Hviderusland er det mere 
vigtigt, hvem der tæller stemmerne op, 
end hvor mange der stemmer (Anatoly 
Lebedkok om valg i Hvidrusland) 

” 

” 
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Af Mikkel Schjøtt-Kristensen 
 

Med Kashmir som trækplaster blev årets 
semesterstartsfest en stor publikumssuc-
ces, men der var mere tale om en koncert 
end om en dissideret fest. Der blev sat 
800 billetter til salg, og da de var udsolgt 
satte man 100 mere til salg. Dette kunne 
lade sig gøre ved at flytte scenen i Stakla-
den fra bagvæggen til at være opstilet i 
siden af den store kantinehal. 
 
 
At engagere Kashmir som musikalsk hoved-
navn til semesterstartsfesten var lidt af et 
sats, fortæller næstformand i Studenterrådet 
på Århus Universitet Camilla T. N. Bent-
zen. Sidste år var det mindre kendte bands 
der spillede, og ved den fest havde det været 
svært at sælge billetterne. I kraft af Kash-
mirs store navn, var det i år nødvendigt at 
hæve billetprisen fra 100,- til 140,- kr., så 
det var med spænding at billetsalget blev sat 
i gang til årets fest, men som sagt var der 
ingen problemer med at sælge billetterne. 
Studenterrådet skal ikke tjene på at afholde 
semesterstartsfesten. Det er en fest for de 
studerende, afholdt af Studenterrådet, som 
har til formål at skyde det nye studieår godt 
i gang, fortæller Camilla T. N. Bentzen. 
 

Mest en koncert 
Alt efter med hvilket formål man tog til 
årets semesterstartsfest, så blev det aldrig 
den store fest. Størsteparten af de 900 stude-
rende var kommet for at gå til koncert. Før 
Kashmir gik på, spillede deres egen op-
varmning, som var en mandlig solist, der 
spillede noget ret stenet rock. Så publikum 
ventede egentlig bare på at Kashmir skulle 
gå på. Og efter Kashmir havde spillet tog 
mange videre eller gik hjem. Men ingen 
tvivl om at alle havde fået den fantastiske 
koncert, de var kommet efter. 
 
DJ og Kashmir  
Kashmir spillede en time og tre kvarter, 
hvilket var en halv time mere end lovet. Og 
de leverede i høj grad varen. Med en blan-
ding af nye sange fra albummet ”Zitilites” 
og de stadig meget populære numre fra 
”The Good Life” blev der virkelig spillet 
gang i publikum. Den gamle Staklade dam-
pede af hoppende og syngende studerende. 
Imellem opvarmningen og Kashmir samt 
efter Kashmir blev der spillet musik af en 
DJ engageret af Studenterrådet.  
Hvis man skal pege på et enkelte lille irrita-
tionsmoment, så var øl-skænkningen en ret 
langsommelig proces. Flaskeøl skulle hæl-
des op i plastickrus, hvilket resulterede i 
nogle meget skummende øl. 
 
Men alt i alt må man betegne dette års se-
mesterstartsfest som en succes, og Studen-
terrådets beslutning om at få Kashmir som 
trækplaster gav pote, i og med der var totalt 
udsolgt. 

Semesterstartsfesten - en koncertsucces 
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Man Undres…… 
 
Af Christian Brincker Nordbæk 
 
Man får tit at vide, at det er fornuftigt at 
undre sig. Jeg har valgt at følge opfor-
dringen, og har i den forbindelse undret 
mig over Universitetets renoveringslo-
gik…eller mangel på samme. 
 
Min undren over ovenstående renoverings-
logik starter, da Peter Nannestad til den ce-
remonielle første forelæsning i det helt nye 
fag – offentlig politik – overbringer stude-
rende på 5. semester den nyhed at undervis-
ningen, grundet opsætning af termoruder i 
juridisk auditorium, fremover vil ligge fra 
kl. 16-18 frem til efterårsferien … I første 
omgang trækker man på skuldrene, men da 
man efterfølgende sidder i kantinen med 
den obligatoriske kop kaffe, begynder ens 
hjerne at undre sig. 
 
• Hvorfor er de vinduer ikke skiftet 

 henover sommeren? 
 
• Hvorfor tager det 1 ½ måned at skifte 

 disse vinduer? 
 
• Hvorfor får vi det først at vide en uge 

inde i semesteret, hvor man har sagt ja 
til at spille bold mandage fra kl.   
17.30? 

 
Efterforskningen 
Det er nu engang sådan, at når man har stil-
let sig selv nogle spørgsmål, må man også 
selv forsøge at svare, men eftersom man 

undres er der jo ikke noget oplagt svar!! Jeg 
ifører mig journalistkasketten og de blanke 
sko, og udstyret med pen og papir begynder 
jeg at søge svarene på mine egne spørgsmål. 
I første omgang foretager jeg en ekspedition 
over mod selve auditoriet, for måske ligger 
en del af svaret gemt mellem murbrokker og 
malerpensler. Udenfor auditoriet står der en 
del nye vinduer, men da jeg prøver at til-
tvinge mig vej ind i selve auditoriet erfarer 
jeg, at dørene er hermetisk tillukkede, hvil-
ket man så også kan undre sig over. Måske 
sker der mere end blot vinduesudskiftning, 
hvilket kunne forklare tidsperspektivet, eller 
også sker der intet. Jeg går hjem med ufor-
rettet sag! 
 Men jeg lader mig nu ikke så let slå 
ud, og begiver mig i stedet over til Frede-
rikshus, hvor Teknisk Forvaltning for Aar-
hus Universitet har kontorer. Denne gang 
anstændigt klædt, så man ikke ligner en der 
lige er kommet ind fra gaden. Det er teknisk 
forvaltning der står for bygningerne og der-
med dem, der har ansvaret for renoveringen 
af juridisk auditorium, så de må da vide 
hvorfor renoveringen sker netop nu! Jeg 
konfronterede den ansvarlige med problem-
stillingen, og han var ganske enig i, at tids-
punktet var uheldigt, men at det ikke kunne 
være anderledes eftersom det tager op mod 
et halvt år, fra man har bevillingen, til at 
man kan påbegynde selve renoveringen. 
Aha, tænker jeg! Det var da en forklaring, 
men at man ikke kan speede licitationspro-
cessen lidt op kan så blot undre en, hvilket 
jeg så gjorde på min spadseretur under ring-
gaden og tilbage til kantinen og den obliga-
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toriske kop kaffe. 
 
Det største mysterium 
Den hidtidige efterforskning har mere eller 
mindre givet svar på to af spørgsmålene. 
Tilbage står dog det største mysterium… 
hvorfor får vi – de studerende - først så sent 
at vide at forelæsningerne flyttes. Det er 
måske fair nok, at det rent logistisk ikke er 
muligt at gennemføre renoveringen på et 
andet tidspunkt. Det mindste man kunne 
forlange er da, at man i det mindste i god tid 
bliver gjort opmærksom på timeflytninger-
ne. Dette har ikke været tilfældet hvilket 
kan undre, og eftersom timerne er placeret 
som de er, ligger det i kortene, at vores egen 
administration ikke har vidst det meget før 

os, hvorfor de hverken har haft mulighed 
for at finde egnede lokaler på et mere hu-
mant tidspunkt, eller at gøre os opmærk-
somme på timeflytningen … jeg undres!!! 
Det er ikke muligt at finde nogen der kan 
besvare dette spørgsmål, hvilket blot er end-
nu en kilde til undren. 
 
Er der mere i denne sag at undre sig over? 
Ja, det er der da givet vis, for man kan spør-
ge sig selv hvor meget nærmere jeg er kom-
met et svar på mine egne spørgsmål. Tilba-
ge står jeg og undrer mig, og spørgsmålet er 
om jeg ikke fortsat vil undre mig denne sag, 
og hvem ved, måske dukker der en dag et 
svar op! 

INFORMATION FRA STUDIENÆVNSSEKRETARIATET 
Oktober 2004 

 
Ny bekendtgørelse: 
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har den 19. august 2004 udstedt Be-
kendtgørelse nr. 867 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 31. august 2004. Den indeholder bl.a. som noget nyt, at 
også bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. 
 
De nærmere regler herfor vil blive meddelt i forbindelse med undervisning i politologisk op-
gaveseminar i foråret 2005. 
 
Et eksemplar af bekendtgørelse og ministeriets følgeskrivelse er opslået på Studienævnets 
opslagstavle. Bekendtgørelsen kan i øvrigt hentes på Aarhus Universitets hjemmeside 
www.au.dk/da/regler/nyeste/ 
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Af Rasmus Tovborg, Peter D. Sønderskov, Jens 
Jørgensen – Politologisk Receptionsklub. 
 
Den nyligt stiftede politologiske recepti-
onsklub havde sat hinanden i stævne til 
et ph.d.-forsvar og en efterfølgende re-
ception. En forening skabt med formåle-
ne at anmelde forskellige receptioner 
rundt om på universitetet, samt at øge 
opmærksomheden omkring denne – efter 
vores mening – overset institution i uni-
versitetsmiljøet. 
 

Formalia om receptionsdebuten 
Den første reception vi vil berette om, var 
tilrettelagt af Institut for Statskundskab i 
anledning af en nyligt overstået ph.d. og et 
forsvar på baggrund her af. For at kunne 
deltage i receptionen, kræver det at man og-
så møder op til forelæsningen, som har en 
varighed af 45 min., hvorefter der er nærgå-
ende spørgsmål fra opponenterne i yderlige-
re 45 min. Dvs. selve forsvaret varer to ti-
mer og derefter byder instituttet som sagt på 
en reception, bestående af et yderst veldæk-
ket tagselvbord, samt øl, vand og vin. 
 

Rejer ad libitum 
Da vi jo er en receptionsklub, går vi direkte 
til dagens alfa og omega – tagselvbordet. 
Her var de fleste madder til vores store for-
nøjelse dækket med rejer, hvilket må siges 
var en kærkommen overraskelse, når man 
tænker på kantinens normale omgang med 
rejerne. Efter flere velovervejede argumen-
ter nåede vi i vores diskussion af dette fæ-
nomen, via det ”gode argument”, frem til, at 
det fra højere sted må være bestemt at der 

Reception og ph.d. forsvar – eller var det omvendt! 

skal være rejer til receptionerne, og man 
derfor bliver nødt til at spare på dem i hver-
dagen. Ordsproget må derfor lyde ”skal der 
være fest – så lad der være rejer”, hvilket 
undertegnede kun kan bifalde. Men rosen 
stopper ikke her, for serverede kantinen til 
hverdag de brownies, som vi her smagte, så 
ville ingen længere løbe til matematisk kan-
tine for at få kage. På den baggrund må der 
gives maksimum i antallet af kokkehuer for 
kantinens kokkerering. 
 

Hvad fik vi ud af det? 
Udover en – vedtaget enstemmigt – uover-
truffen reception, så kan man faktisk også få 
andet ud af at møde op til et sådant arrange-

ment. For selvfølgelig er der dejlig mad og 
drikke, men man skal heller ikke glemme 
muligheden for at overvære en forelæsning, 
hvor man ikke skal tage noter, og hvor fore-
læseren er yderst kompetent og engageret, 
da det er et emne personen har arbejdet med 
i tre år. Det giver derfor en mulighed for 
faktisk at lære noget, få et lidt dybere ind-
blik i forskerverdenen, udover at man til 
sidst oplever en fantastisk reception. Samlet 
set må det derfor anbefales andre at tage til 
ph.d. forsvar, det kan være lærerigt og næ-
rende på samme tid. 
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Boganmeldelse: My Fellow Americans... 
Af Peter Kim Laustsen 

 

 

 

An End to Evil - How to Win the War on 

Terror. David Frum og Richard Perle. 

284 sider. 251,00 kroner. Random House, 

New York. 

 
At fjerne ondskaben fra verden 

Følger vi David Frum og Richard Perles 

anbefalinger, vil en sådan meddelelse fra 

den amerikanske præsident måske blive til 

virkelighed! Som to distinkte repræsentan-

ter for den omtalte neo-konservative fløj i 

USA er bogen et ganske interessant, og for 

mange et provokerende, bidrag til debatten 

om hvilken handlingsstrategi USA bør følge 

for at overleve, forsvare sig selv og skabe 

sikkerhed. Titlen hentyder til et ambitiøst 

projekt - at fjerne ondskaben fra verden, 

hvilket er at fjerne terrortruslen mod USA. 

Forfatterne præsenterer da også selv bogen 

som en manual til sejr. 

Der fokuseres i bogen klart på den nationale 

sikkerhed, og på hvordan dette mål kan nås. 

Over ni kapitler beretter forfatterne om sta-

tus for krigen mod terror, om den første fase 

i denne krig, om ondskabens akse, om kri-

gen i og udenfor USA, om ideernes kamp, 

om hvordan USA må organiseres for at vin-

de krigen, om USA's venner og fjender og 

kampen for frihed. Undervejes behandles 

blandt andet den israelsk-palæstinensiske 

konflikt, indretningen af den amerikanske 

centraladministration og den amerikanske 

immigrations- og visumpolitik - alle ele-

menter i krigen mod terrorisme. 

 

Krigen mod terror 

Det er af vital betydning at USA engagerer 

sig fuldt ud i denne eksistentielle krig og at 

alle leverer en næsten ufejlbarlig indsats. 

Bogen indeholder ikke en skarp kritik af 

1990'ernes præsidentadministrationer, den 

amerikanske politiske elite, ligesom State 

Department, Department of Defense, FN, 

FBI, CIA samt flere europæiske og asiatiske 

stater alle kritiseres for deres holdning, ar-

bejde og indsats i kampen mod terrorismen. 

Truslen mod USA udspringer fra den radi-

kale gren af islam, der hader de amerikan-

ske normer. Denne form for islam skal be-

kæmpes, og den moderate form for islam 

skal styrkes for at USA kan opnå sikkerhed. 

Det er nødvendigt, fordi hadet mod USA 

kombineret med muligheden for at terrori-

ster kommer i besiddelse af masseødelæg-

gelsesvåben via slyngelstater er en eksisten-

tiel trussel mod USA. De amerikanske 

handlinger skal derfor ikke ses som en am-

bition om at opbygge et globalt amerikansk 

imperium, men derimod som aktivt selvfor-

svar, hvor USA befrier undertrykte befolk-
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ninger. 

 

Operation Iraqi Freedom 

Et af de første skridt i den indledende kamp 

mod terror var krigen i Irak. Argumenterne 

går hos de to forfattere videre end eksisten-

sen af programmer til fremstilling af masse-

ødelæggelsesvåben. Med Saddam Husseins 

fald er en stat, der har sponsoreret terroris-

me, blevet fældet, de demokratiske kræfter i 

Mellemøsten er blevet bistået og en under-

trykt befolkning er blevet befriet fra et dik-

tatorisk regime. Samtidig demonstrerede 

USA sin evne til at vinde den totale sejr og 

til at genopbygge et nyt regime, selvom 

sidstnævnte påstand kan virke en smule 

overdrevet. Hussein karakteriseres uden 

omsvøb som en global trussel og forfatterne 

afviser blankt påstanden fra krigsmodstan-

dernes side om, at operationen i Irak fjerne-

de fokus fra krigen mod terror. Forfatterne 

mener tværtimod at Irak var et vigtigt skridt 

på vejen mod at udrydde den globale terro-

risme. 

 

USA's fjender 

Afghanistan og Irak var de to første skridt 

på vejen mod at neutralisere USA's fjender. 

Der eksisterer yderligere to klare trusler 

mod USA. Det er dels terrorisme, dels slyn-

gelstater. "Ondskabens akse" omfatter pri-

mært Iran, Nordkorea, Libyen, Syrien og 

Saudi Arabien, hvor sidstnævnte reelt præ-

senteres som den måske største trussel mod 

USA's sikkerhed på grund af støtten til den 

radikale form for islam. Men også failed 

states og specifikke terrororganisationer 

udgør alvorlige trusler mod den amerikan-

ske sikkerhed, der nødvendiggør aktiv 

handling - herunder anvendelse af militære 

midler. Denne amerikanske aktivisme ind-

befatter også muligheden for at foretage re-

gimeskift som i Afghanistan og Irak! Hånd-

fast handling er nødvendig, fordi slyngelsta-

terne og terrororganisationerne risikerer at 

finde sammen i en dødsensfarlig alliance 

rettet imod USA. 

 

Den amerikanske mission 

Kapitlet om ideernes kamp viser den traditi-

onelle amerikanske opfattelse af, at USA 

har en mission i verden om at sprede de 

amerikanske normer til hele verden. I bogen 

argumenteres der konsistent for at fjenden 

er den radikale og militante del af islam. 

Denne del af islam hader alt hvad USA står 

for. Dette had udspringer af en massiv poli-

tisk undertrykkelse i de muslimske stater, 

hvorfor den radikale islamiske retning kom-

mer til at stå stærkt. Derfor skal USA sprede 

de amerikanske normer til disse stater for at 

opnå sikkerhed - hvor en spredning ved 

hjælp af magt ikke er udelukket. Forfatterne 

er dog ikke af den ene overbevisning at 

hard power kan gøre arbejdet, og lukker op 

for, at politiske reformer og intern demokra-
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tisering kan være mulige midler for at nå 

målet. 

I ideernes kamp og i den militære del af kri-

gen mod terror må USA gøre sig klart hvem 

der er venner og hvem der er fjender og fak-

tisk er der næsten kun fjender. Det ser ud til 

at "little Denmark" (p. 239), der nævnes en 

enkelt gang i bogen, ifølge forfatterne er på 

den rigtige side. Danmark beskrives som en 

ven af USA, der har gjort en ekstra indsats 

for at være hjælpsom! Udover Saudi Arabi-

ens dybt problematiske position får Frankrig 

et skarpt skud for boven. Den franske ad-

færd udlægges næsten som forræderisk, og 

forfatterne foreslår reelt at USA aktivt ar-

bejder for at Frankrig isoleres. Kina behand-

les blidere, omend den amerikanske strategi 

fortsat skal omfatte en principfast og hård 

linie overfor Kina - også i spørgsmålet om 

Taiwan. Faktisk skimtes en konfrontation 

mellem USA og Kina, medmindre Kina 

undlader at true eller påtvinge andre stater 

sin vilje. Endelig beskrives Ruslands adfærd 

i krigen mod terror som et dobbeltspil - på 

den ene side udtrykkelig støtte til USA og 

på den anden side opbakning til den fransk/

tyske position og salg af følsom teknologi 

til Irak og Iran. Derfor anses forholdet til 

Rusland af forfatterne ikke som en alliance 

eller som et venskab, men alene som en re-

lation. 

 

 

Konkluderende bemærkninger 

Hele bogen er gennemsyret af en hård og 

konsekvent amerikansk politik og adfærd. 

For mange vil bogens virke stærkt provoke-

rende og som udtryk for en realistisk tilgang 

til international politik. Bogens argumenter 

er klare og præcise, og virker med forfatter-

nes ideologiske udgangspunkt i baghovedet 

ganske overbevisende. Det skal dog bemær-

kes, at den neo-konservative fløjs pessimi-

stiske syn på verden næsten selvfølgelig 

betyder at USA er omgivet af fjender, som 

USA aktivt må konfrontere. Selvom argu-

menterne i mange tilfælde virker overbevi-

sende, er der flere steder mulige angrebsåb-

ninger på grund af forfatternes ideologiske 

udgangspunkt. Dog ville forfatterne nok 

forsvare sig med, at kritikere blot har en na-

iv opfattelse af verdens sande tilstand. Men 

uanset ens personlige holdning til de neo-

konservative er der nok ikke megen tvivl 

om at denne gruppe idag besidder betydelig 

indflydelse på den amerikanske politik. 

Derfor er det nødvendigt at tage Frum og 

Perles manual alvorligt, og realiseres forfat-

ternes visioner var krigen i Irak ikke en ene-

stående begivenhed. Om Bush får tid til at 

færdiggøre forfatternes projekt afgøres først 

til januar. Bogen får fire velfortjente kander 

fordi den leverer et yderst interessant bidrag 

til debatten om den amerikanske adfærd i 

verden og en – omend kontroversiel - vision 

om en verden formet af USA. 
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Har I set os?  

Nu kan alle skønne PB-aktivister beskues på én gang! Som det første, der falder én i øje, når 
man træder ind på foreningsgangen er PB’s nye familiealbum. 
Bortset fra, at det selvfølgelig styrker vores teamspirit at deltage i familiefotograferinger, er 
det ikke det, der er det primære mål. Som forening kunne vi godt tænke os at skabe mere 
åbenhed og synlighed. 
Derfor dette tiltag, hvor I nu som kritiske forbrugere kan komme og checke navnet ud på 
ham den flotte fyr, der blinkede til jer, mens han rakte den gule Agresti & Finlay over di-
sken. I har mulighed for at se, hvornår der står folk fra bestyrelsen, hvis I skulle have nogle 
konkrete henvendelser - ros eller brok. Hvis der skulle være opstået nogle misforståelser i 
forbindelse med en bogbestilling til en boganmeldelse eller lignende, er der nu mulighed for 
at finde lige netop den aktivist I er blevet betjent af. 
 
Mens I så alligevel står og falder i staver over PB-aktivisterne og filosoferer over, hvad der 
egentlig rører sig i bogformidlingen udenfor åbningstiderne, kunne I flytte blikket rundt på 
opslagstavlen og finde et referat fra sidste aktivistmøde. Udnyt muligheden for at få et ind-
blik i vores arbejde! Husk: I er alle medlemmer og har mulighed for at deltage i og stemme 
til generalforsamlingen. 
 
Et andet tiltag er vores nye, professionelt designede åbningsskilt. Nu kan I helt ude fra ’øen’ 
se, om vi har åbent. For det andet kan I læse informationer om månedens bog eller andre ny-
heder fra PB. 
 
Sidst med ikke mindst! Vi har fået nye bytteregler. Det er blevet besluttet, at der INDEN 
FOR semesteret kan byttes: 
 
- indenfor 5 åbningsdage 
- bon medbringes 
- bogen i ubrugt tilstand 
- bestilte bøger kan ikke returneres 
 
Der byttes ikke hen over semesterferier og der dispenseres ikke fra bytteregler. 
 
(Pssst! Julen nærmer sig: I kan faktisk købe gavekort i PB…) 
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Så er vi i gang. 
 
Endelig kom der gang i PF igen efter ferien og det ligner en succesfuld gentagelse af sidste 
semester ikke mindst takket være en masse studerende, som bakker op bag de vanvittige ide-
er som bestyrelsen nogle gange svømmer over med. Men hvad hjertet er fyldt med…… 
 
På den faglige front har vi endelig fået vores efterårsprogram søsat – allerede nu er der kom-
met flere oplægsholdere på plakaten end annonceret. Vi har Svend Auken d. 26. oktober til 
at komme og tale om den amerikanske valgkamp få dag før det endelige slag skal stå i stater-
ne og et fællesarrangement med Frit Forum, hvor Socialdemokraternes formand Mogens 
Lykketoft skal til eksamen i velfærdsstatens økonomi.  
 
Studietursudvalget har de sidste uger arbejdet hårdt på at få de sidste brikker til at falde på 
plads til turen til USA, men nu er det endelige program kommet ud. Op til turen har vi haft 
et intro-arrangement d. 5. oktober med Frank Esmann som foredragsholder, hvor de sidste 
ting kom på plads og folk fik mulighed for at få stillet opklarende spørgsmål i forhold til 
USA. 
 
De første tre fester – RUS-festen, semesterstartsfesten og FAK-festen - er ligeledes blevet 
afholdt. Nogle en større succes end andre, men det tegner godt – vi er jo lidt gode til at feste 
på IFSK, hvis vi selv skal sige det og den sidste fest for denne bestyrelse i november bliver 
et knald af en fest - glæd jer. Vi har dette semester oplevet en stor tilstrømning til vores tjans 
som hjælper til festerne og må allerede flere uger før melde udsolgt. En tendens vi i PF er 
meget glade for. Det er rart at se specielt den nye årgang engagerer sig. 
 
I Fredagsbaren har der de sidste par gange været live-musik, hvilket har været til stor til-
fredshed for såvel kunder som bestyrelsen. Vi vil selvfølgelig fortsætte med at tage spæn-
dende initiativer i baren, så vi sikrer os at den ikke blot er Universitetets største, men også 
den bedste. 
 
HUSK - at forny dit medlemskab, det koster kun 80 kroner og går ubeskåret til din ultimati-
ve Party-Forening.    
/PF 
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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: Simon Krøyer, Christian Budde Olesen og Maiken Løsmar 
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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 
Adjunkt Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Clemens Stubbe Østergaard, Adjunkt Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, 
Ph.d. stipendiat Svend-Erik Vrede Skaaning, Sara Ølholm og Helle K. Bendixen. 
  
Studenterredaktion  
Sara Ølholm, Helle K. Bendixen, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Ane Yde Skaksen, 
Martin Krog, Simon Krøyer, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik Boesen Lindbo Larsen, 
Anders Ziegler Kusk, Stine Pedersen, Inie N. Madsen, Lise H. Koustrup, Jacob Nørgaard 
Petersen, Peter Devantier Sønderskov, Alvaro Arriagada Elgueta, Maiken Løsmar, Karen 
Meier og Gitte Østergaard. 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 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. 16.00.   
 
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 
Næste deadline er mandag den 1. november 2004.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Oktober:  
20. Statsrådsmøde kl. 16.15 i lokale M2, bygn. 350.  
21. Statsrådet og PF præsentere faglig dag om ”Kultur- og værdikampen”  kl. 
9-17. Se PF´s program for lokaler og debattører.  
21. Foredrag i Kritisk Profil v. Frederik Stjernfelt. Kl. 16-18 i aud. A1, bygn. 
333 
21. Torsdagscafé kl. 20-01 i kantinen for samfundsfag.  
24. Sidste frist for eksamenstilmelding  
27. Studienævnsmøde  
 
November:  
1. Kandestøberens deadline  
3. Foredrag i Kritisk Profil v. Anne Thybring og Andreas Juhl. Kl. 15-17 i aud. 
A1, bygn. 333. 
3. Statsrådsmøde kl. 16.15 i lokale M2, bygn. 350. 
4. Foredrag i Kritisk Profil v. Martin Skov. Kl. 16-18 i aud. A1, bygn. 333. 
5. Ansøgningsfrist for scholar– og Ph.d. stipendier. 
5. J-dag fejres med lang fredagsbar. 
8. Foredrag i PF v. beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Kl. 16-18   
12. PF fest med overraskende tema. 
17. Statsrådsmøde kl. 16.15 i lokale M2, bygn. 350. 
18. Foredrag i Kritisk Profil v. Christian Borch. Kl. 16-18 i aud. A1, bygn. 333 
Uge 48 Orientering for studerende på 5. semester om overbygningen mv.  
25. Foredrag i Kritisk Profil v. Niels Åkerstrøm Andersen. Kl. 16-18 i aud. A1, 
bygn. 333. 
25. Torsdagscafé. 


