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Af Lars Duvander Højholt og Anders Ziegler Kusk 

 
I denne måneds udgave af Kanden er intet som det plejer at være. Dette skyldes primært at 

vilkårene for de fleste skrevne medier har forandret sig væsentligt i løbet af den sidste må-

ned. Vi taler naturligvis om visse danske politikeres tendens til at komme med ekstreme ud-

talelser eller tekster af forskellige karakter, hvorefter man bekvemt trækker det sagte tilbage 

efter at have skabt mediemæssig og politisk furore. Fænomenet er interessant og samtidigt 

foruroligende. Det er ikke så meget udtalelserne og artiklernes indhold og karakter. På sin 

vis er det jo egentligt rart at vide, hvor man har socialministeren og Louise Frevert rent poli-

tisk, og hvad de står for. Derefter kan man så altid tage diskussionen op fra det udgangs-

punkt. 

 

Spørgsmålet er derimod, hvorfor to så højtstående karrierepolitikere begår politisk 

’harakiri’, ved at komme med udtalelser, der umiddelbart må betragtes som skadende for 

partiet såvel som politikeren selv. Er der virkeligt politikere i Folketinget, hvis kognitive ka-

paciteter er så indskrænkede, at deres politiske karriere burde have været stoppet efter af-

trædelsen fra elevrådets legetøjsudvalg? Er dette en gentagelse af Rom i forfaldstiden? Eller 
er vi, som Jersild ville have spurgt, vidner til – og ofre for – en særligt raffineret, subtil type 

spin, der får Henrik Qvortrup til at ligne en renovationsarbejder fra Enghavekvarteret? På 

sædvanlig statskundskabsmaner vil vi ikke fremlægge nogen absolutte konklusioner på det-

te tidspunkt, hvor vi stadig er igang med hypotesegenereringen, men i stedet konstatere, at 

der er arbejde nok til en lille magtudredning. På Kanden er vi derfor meget behjælpelige med 

hypoteser og konspirationsteorier, hvis et par interesserede forskere skulle lide af empirisk 

lediggang. 

 

På Kandestøberen har vi valgt at tolke denne nye mediediskurs ud fra et spilteoretisk ud-

gangspunkt. Vi har opfattet, at vores handlingsrum er blevet væsentligt forøget, og vi må gå 

ud fra, at der ikke længere eksisterer nogle moralske standarder for, hvad vi kan bringe i bla-

det, da vi jo altid kan trække det tilbage. Med andre ord er der gået Jørgen Leth i bladet, og 

dette har således givet os mod til at forsøge et nyt fancy-space-age layout, som vi håber Jer 
læsere vil komme til at kunne lide. I dette nummer vil vi også fortsætte vores tema-struktur, 

der i denne måned vil fokusere på sammenhængen mellem IFSK og erhvervslivet. Den politi-

ske vinkel hedder, i dette nummer, Kina M.A.O. (nej selvfølgeligt er det ikke et ordspil!), 

hvilket delvist lægger op til PF’s kommende studietur til Beijing. Det er dog specielt Kinas 

stigende betydning som international økonomisk og militær magtaktør, der vil blive be-

handlet her. Udover dette har vi naturligvis vores sædvanlige potpourri af festanmeldelser, 

anmeldelser, portrætter og rejseberetninger fra vores udsendte medarbejdere. Så værsgo at 

gå ombord i dette journalistiske smorgasbord. Og husk for øvrigt lige at udfylde tipskupo-

nen på midtersiden og aflever den på Kandens kontor.. God fornøjelse.. 

Leder:  
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Med ud-

gangspunkt i 

ovenstående 

citat af gamle 
Winston, vil 

vi på vegne af 

rusarrange-

mentet gerne 

trække stregerne op for det, vi vil betegne 

som en særdeles vellykket rusuge. Denne 

betragtning bunder først og fremmest i de 

evalueringer, som de 10 nystartede hold – 

den største årgang i instituttets historie – 

har bedrevet. Dertil har såvel tutorer som 

ansatte inde omkring arrangementet til-

kendegivet, at ”søsætningen” af dette store 

arrangement, som rusugen vitterligt har 

udviklet sig til, er forløbet tilfredsstillende.  

 

Årgang 2005 består af cirka 320 nye 
statskundskabere, hvoraf cirka 20 procent 

er sidefagsstuderende. Til at integrere disse 

mange mennesker var 70 tutorer på plads 

til at yde et tidskrævende, hårdt men ikke 

mindst givende stykke arbejde. Alt sam-

men i en altruistisk ånd, idet tutorerne som 

bekendt er frivillige og dermed reelt arbej-

der udfra en non-profit tankegang. Således 

består den ”mentale gulerod” i et vidt for-

grenet netværk på tværs af årgange, samt 

glæden ved at kunne præge de ”nye” og vi-

deregive noget af den ånd og stolthed, som 

er så kendetegnende for den gængse stats-

kundskaber. 

Citatet af Churchill har sin berettigelse i 
denne artikel, fordi det på alle måder er 

rammende for den overordnede balance, 

som vi gennem forberedelserne af dette års 

rusarrangement har forsøgt at finde. Nem-

lig balancen mellem faglige og sociale input 

i selve rusugen. Hvert eneste år er erfarin-

gen, at mens majoriteten af de nye russer er 

særdeles tilfredse med deres første møde 

med IFSK, så er der altid en minoritet, som 
forfægter, hvorvidt der nu var fagligt – eller 

socialt – substans nok i selve tilrettelæg-

ningen af programmet. Dertil er der kun at 

sige, at vi efter bedste evne har pejlet os ind 

på det, man i en politisk optik ville betegne 

som medianvælgeren, nemlig den brede 

masse, som ønsker en nogenlunde ligelig 

dosis fagligt og socialt input. Eksempelvis 

har vi som noget nyt indført en ”faglig in-

troduktion til studielivet” med det formål 

at møde russerne i øjenhøjde og fortælle 

om de helt basale forhold, som en ny stude-

rende møder på IFSK, såsom praksis om-

kring læsesalen, læsegrupperne, indarbejd-

ning af gode læsevaner osv. 

 
Til slut skal lyde en stor tak til alle 70 tuto-

rer samt folk og fæ på IFSK for at yde en 

forbilledlig indsats. Som tovholdere på in-

troduktionen har vi kunnet observere en 

forrygende arbejdsindsats fra alle involve-

rede, hvilket har været en stor fornøjelse. 

Med disse ord overdrager vi derfor stafet-

ten til næste års russekretærer/tutorer, 

med håbet om fortsat populære rusarran-

gementer. 

Vi håber, at alle nye studerende nu er kom-

met godt i gang med studiet, og at alle fø-

ler, de hver især har fået det største styk-

ke.... 

 
Sem Birkler & Christian Budde 

Russekretærerne ser tilbage på rusintroduktionen 

”Et kompromis er kunsten at dele en  
kage, så alle tror, at de har fået det  
største stykke”. Winston Churchill  
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TEMA: IFSK OG ERHVERSLIVET 
Tema                                     ………..            IFSK og erhversliv 

Da stadig flere statskundskabere finder job i erhvervslivet, og den private sektor bliver en 

stadig mere betydningsfuld jobkilde, sætter Kandestøberen i denne måned spot på forbin-

delserne mellem IFSK og erhvervslivet, og hvorvidt instituttet vil satse mere på at knytte 

universitetsverdenen og den private sektor tættere sammen. Dette gør vi gennem 5 artikler: 

• Først har vi talt med studieleder Thomas Pallesen om instituttets planer for  

 erhvervsorientering 

• I den anden artikel har Kanden set på kontakter og muligheder for at komme ud i er-

hvervslivet. 
• Dernæst fortæller Jørgen Rønnest, vicedirektør for Dansk Arbejdsgiverforening, om 

sin tid på IFSK og hans vej ud i erhvervslivet 

• Som den fjerde artikel har Mikkel Schjøtt-Kristensen beskrevet sit praktikophold på 

journalisthøjskolen, og efterlyser lederevner som del af statskundskabsuddannelsen. 

• Sidst men ikke mindst har vi talt med Mette Jørgensen, som er erhvervsPhD, om ord-

ningen 



Kandestøberen           

6 

 
Af Michelle Pedersen 

 
 

Som en vigtig del af 
udformningen af en 

forbedret erhvervs-

orientering og styr-

kelse af den del af 

studiet fremhæver 

Thomas Pallesen en 

overordnet strategi, 

som Ole Nørgaard, 

institutleder på Statskundskab, gennem de 

senere år har arbejdet med. Strategien be-

står af de tre elementer praktikbørssystem, 

strategisk rådgivning og muligheden for at 

tage en ErhvervsPhD. 

 

I praktikbørssystemet er det primært virk-

somheder, der henvender sig til instituttet 
og de studerende. Dette sikrer en balance 

mellem udbud og efterspørgsel. Ifølge Tho-

mas Pallesen er netop praktik en utrolig 

vigtig del af studiet, fordi den studerende 

kun lærer erhvervslivet at kende ved selv at 

være en del af det. Praktik som en fast be-

standdel af studiet kan ses som en udmær-

ket løsning, men dette mener Thomas Pal-

lesen dog ikke vil blive aktuelt. En form for 

tvungen praktik vil være en fejl, og da det i 

forvejen er størstedelen af de studerende, 

der vælger at søge en praktikplads, bliver 

dette behov for en stor del også dækket. 

   Den strategiske rådgivning baserer sig på 
de kontakter, som underviserne har til bl.a. 

erhvervslivet og dermed får et indblik i, 

hvad der efterspørges. Ved at sammenkob-

le disse gives et mere sammenstøbt billede 

af, hvad erhvervslivet reelt efterspørger, og 

udformningen af erhvervsorienteringen på 

instituttet forløber derved lettere. 

 

Indtil videre er der kun to på den del af 

studiet, der omhandler en ErhvervsPhD, 

men Thomas Pallesen ser meget gerne, at 

flere kandidater vælger at gå den vej. Dog 

fremhæver han universitetets placering 

som en hæmsko for udvikling i den retning, 

da det er i København, at de fleste er-

hvervsvirksomheder ligger, og derfor kan 
det blive et problem at opnå den erhvervs-

mæssige vinkel på PhD’en. 

 

Det mest vedkommende eksempel på en 

forbedring af erhvervsvejledningen i kom-

mende eller nærværende studieordning ser 

Thomas Pallesen som det nye tiltag om 

krav om internationalisering på kandidat-

delen. Det udtalte behov for at kunne fær-

des internationalt gør, at den studerende 

skal have mindst ét seminar på engelsk el-

ler på praktik i udlandet.  

Tema                                     ………..            IFSK og erhversliv 

Thomas Pallesen: Behov for individuelle løsninger  
indenfor erhvervsvejledning 

Fra regeringens side er der udtrykt ønske 
om at knytte erhvervslivet og de videre-
gående uddannelser tættere sammen for 
bl.a. at skabe øget vækst og velfærd. Tho-
mas Pallesen, studieleder, forklarer, 
hvordan denne udvikling lige nu forløber 
på Statskundskab, og hvordan den bedste 
erhvervsorientering vil tage sin udform-
ning. 
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En lignende løsning kunne ifølge Thomas 

Pallesen også være at gennemføre et af 

sommerseminarerne på engelsk. 

 

 Thomas Pallesen forklarer, at arbejdet med 

udformningen af en erhvervsorientering på 

Statskundskab ikke kun foregår på insti-

tuttet. For at skabe et bedre overblik sam-
arbejder samtlige institutter på fakultetet 

om at lave en fælles plan for erhvervsorien-

teringen. Man har fundet ud af, at der i for-

hold til overordnede planer 

måske nærmere er brug for 

en individuel erhvervsvej-

ledning. Thomas Pallesen 

ser ikke noget reelt behov 

for øget information, da de 

studerende i forvejen er go-

de til at søge oplysninger. I 

stedet er der mere brug for en samtale mel-

lem den studerende og en kompetent vejle-

der. Den ultimative erhvervsvejledning ser 

Thomas Pallesen som et samspil mellem 

den studerende og specialevejlederen, når 
den tid kommer. Til den tid, hvor jobsøg-

ningen virker mere nærværende, har den 

studerende nogle mere specifikke ønsker 

og krav. Gennem arbejdet med specialet vil 

den studerende få skabt nogle kontakter 

og mødt nogle mennesker, der kan vise sig 

at være en fordel for jobsøgningen, og det 

er i virkeligheden den bedste vejledning 

man kan få, mener Thomas Pallesen. 

 

I forhold til andre institutter mener Tho-

mas Pallesen ikke, at Statskundskab står 

tilbage i erhvervsvejledningen. De stude-

rende ved i de fleste tilfælde godt, hvad ud-

dannelsen kan bruges til, mens det på fx 
Humaniora kan være sværere at se jobmu-

lighederne. Netop fordi behovene varierer, 

pointerer Thomas Pallesen, kan det være 

svært at lave en overordnet 

plan for erhvervsvejledning 

både for samtlige institutter 

men også generelt for alle 

universiteter. Det er mere 

individuelle ordninger, der 

er behov for. 

 

Afslutningsvis fremhæver Thomas Palle-

sen, at det er vigtigt ikke at lade sig rive 

med af trenden. Det vigtigste er at uddanne 

brugbare kandidater med gode faglige 

kompetencer og derigennem få et job. Det 
er netop dét, man skal justere udformning 

af en erhvervsorientering og –vejledning 

efter. I virkeligheden drejer det sig ikke om 

øget vækst og velfærd for samfundet, men 

derimod for en enkelte studerende, slutter 

Thomas Pallesen. 

Tema                                     ………..            IFSK og erhversliv 

Årets underviser og årets forsker 
Traditionen tror kårer Kandestøberen dels årets underviser og dels årets  
forsker. I den forbindelse vil vi gerne have nogle forslag til hvem priserne skal 
gå til. Derfor håber vi at Jer læsere har lyst til at bidrage med fortællinger om 
netop jeres ynglingsunderviser —og forsker. Send jeres forslag til  
kanden@ps.au.dk.  

’Det mest vedkommende ek-
sempel på en forbedring af er-
hvervsvejledningen i kommende 
eller nærværende studieordning 
ser Thomas Pallesen som det 
nye tiltag om krav om internati-
onalisering på kandidatdelen’ 
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Af Lars Højholt 

 

”Forhindringerne er faktisk få – vi kan meget”, 

lyder svaret på spørgsmålet, om hvad vi 

som statskundskabere mangler for at kun-

ne begå os i det private erhvervsliv. Afsen-

d e r e n  e r  C h r i s t i a n  S ø r e n s e n , 

cand.scient.pol, ansat som konsulent hos 

NIRAS  konsulenterne – planlægningsvirk-

somhed med gyldne tider under kommu-

nalreformen i kraft af deres evne til at ska-

be helhedsløsninger inden for bl.a. politik 

og strategi, analyse og evaluering, organisa-

tion og ledelse samt EU og udland. ”Vi 

mangler naturligvis nogle konkrete kompetencer 

såsom budgetlægning og økonomianalyse”, for-

tæller han, men peger samtidig på at fag 

som metode og offentlig forvaltning som to 

centrale fag for ham i sit virke som konsu-

lent. Som hørt så ofte før peger også Chri-

stian Sørensen på statskundskabernes ev-

ne til at samle trådene, overskue og ind-
snævre problemstillinger i kraft af vores 

analytiske tilgang. Med disse evner i baga-

gen er vi godt rustet til at kæmpe med 

cand.merc’ere om jobs i den gråzone, der 

ikke kræver specifikke markedsøkonomi-

ske analysekundskaber, mener han. 

  

AU baner vejen 
Der er ingen tvivl om at destination er-

hvervsliv kan komme snublende tilfældigt, 

når man fægter efter jobs efter endt kandi-

dateksamen, men der er også måder, hvor-
på man finde en sti gennem junglen, der 

fører mere direkte hen imod private virk-

somheder. Andetsteds i bladet nævnes mu-

ligheden for og perspektiverne i at tage en 

erhvervs-ph.d., men også tidligere i ens ud-

dannelsesforløb er det muligt at inddrage 

eksterne parter i ens projekter, og dermed 

skabe det netværk, der kan blive altafgø-

rende for den fremtidige karriere. 

”Erhvervskontakten (www.au.dk/da/erhverv/) er 

en hjemmeside, der blev oprettet ca. 1 år siden med 

henblik på at skabe opmærksomhed i erhvervslivet 

om statskundskabere, og hvorledes vi kan bidrage 

til udviklingen af en virksomhed”, fortæller stu-

dievejleder Anne Svanholm. Også hun pe-

ger på at vores typiske karrieresti vil være 

brolagt med arbejdsopgaver som planlæg-

ning, koordinering, research, statistik samt 

ledelse og tilføjer, at disse egenskaber uden 

tvivl er anvendelige i det private som i det 

offentlige. Lige børn leger bedst, og det er 

ikke utænkeligt at en cand.merc’er er mere 

tilbøjelig til at ansætte fra egen have, så det 

er ikke mindst op til os selv at gøre os syn-

lige, hvis vi ønsker at bryde den traditio-

nelt udlagte karriere indenfor kommune, 

amt og ministerier. Erhvervskontakten er 

således en af de muligheder, vi som 

statskundskabere kan udnytte til det for-
mål. Siden indeholder generel information 

Vejen ud i erhvervslivet 

Der er utvivlsomt mange der fra tid til 
anden dvæler ved tanken om de høje løn-
ninger, de moderne arbejdsforhold, de 
store og spændende udfordringer og for-
ventninger der ofte næsten ufravigeligt 
knyttes til tanken om hvad det private 
erhvervsliv indeholder. Men hvad kræver 
det egentligt at bevæge sig ud på dette 
for en statskundskaber fremmede terri-
torium. Kanden forsøger at belyse barrie-
rer og broer til erhvervslivets forjættede 
land. 
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til virksomheder om muligheden for at 

samarbejde med cand.scient.pol’er, hvad 

end vi er kommende eller færdigbagte, og 

for de studerende er der gode råd at hente, 

hvis man fx ønsker at starte egen virksom-

hed. ”Ganske simpelt kan man jo altid holde øje 

med opslag på tavlerne uden for studievejledningen 

om praktik eller projekter i erhvervslivet”, lyder 

det fra Anne Svanholm. Samarbejde med 

virksomhederne i forbindelse med projekt-

skrivning er da også en ting, der fokuseres 

mere og mere på. Projektzone 

(www.projektzone.dk) er endnu en side, 

hvor erhvervslivet har mulighed for at 
headhunte studerende og har allerede har 

skaffet 350 praktikpladser og 400 samar-

bejdsprojekter. Ud over de mange praktik- 

og projektopslag kan man her også løbende 

følge med i de tiltag, der gøres for at sam-

tænke universitet og virksomhed. Virk-

somhedsdating, virksomheds- og studen-

terprofiler er blot nogle af de ting, der el-

lers er at finde på hjemmesiden. Herudover 

kan man også søge på IFSK’s egen praktik 

og projektbørs under information til studeren-

de på www.ps.au.dk, der ligeledes indehol-

der en række tilbud. 

 

HD - genvej til jobbet 
Sidst, men ikke mindst har man jo selvføl-

gelig også muligheden for at selv at opkva-

lificere og målrette sine kompetencer mod 

det private erhvervsliv. Økonomiinstruktor 

Simon Kaiser har efter 2 år netop afsluttet 

den HD 1.-del, han påbegyndte på 5. seme-

ster. ”Det er vigtigt at sprede sine kompetencer for 

at blive efterspurgt bredt”, forklarer han som 

svar på, hvad han mener er vigtigt for ens 

videre karriere. HD’en er taget primært 

med henblik på at opnå et job i en økono-

misk afdeling i en virksomhed, men det er 

ikke så meget uddannelsen i sig selv, som 

det er selve signalværdien, der er af afgø-

rende betydning herfor, fortæller den mål-

bevidste Simon Kaiser. ”Det handler om ikke 

at nedprioritere studiet for at tage en HD, men at 

supplere med denne for at signalere overfor kom-

mende arbejdsgivere, at man har evnerne og kon-

centrationen til at kunne magte både et fuldtidsstu-

die samt yderligere krævende studier.” En HD 

giver uden tvivl nogle af de værktøjer som 

NIRAS-konsulenten Christian Sørensen  

indledningsvis efterspørger for, at man som 

statskundskaber er fuldt ud kompetent til 

at bestride en række poster inden for det 

private erhvervsliv – en uddannelse, han i 

øvrigt selv er ved at tage. ”5. semester er nok 

det bedste sted at starte, for man er bundet i 2 år 

frem og har ikke mulighed for at afbryde studiefor-

løbet for at komme i praktik”, fortæller Simon 

Kaiser om forholdene ved at tage en HD og 

mener, at det er en af grundene til, at det 

for mange bliver ved snakken. I afsluttende 
kommentarer understreger både Christian 

Sørensen og Simon Kaiser vigtigheden af at 

kunne Excell, der rummer mange flere mu-

ligheder end blot let overskuelige grafer og 

tabel-opstillinger.  

 

Initiativ og lyst er loddet på vægten 
At ende i erhvervslivet kan være svært og 

udfordringen for mange vil sikkert i høj 

grad være på egen hånd at skabe interesse 

for de egenskaber, vi som statskundskabe-

re besidder. Der er en ring af fordomme om 

samt manglende forståelse og kendskab til 

vores evner, der ofte vil skulle brydes for at 

vejen er banet. De ovennævnte tiltag fra 
universitetet og erhvervslivets side samt 

selvstændig opkvalificering af relevante 

kompetencer kan forhåbentlig lette adgan-

gen til virksomhederne, og så må det jo ba-

re være op til den enkelte, om det skal være 

vejen frem… Held og lykke 
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En succesfuld cand.scient.pol.’er  
lever uden for murene 

 
Af Anne Stine Jørck 

 
 

Jørgen Rønnest, 

nuværende vicedi-

rektør for Dansk 

Arbejdsgiverfor-

ening (DA), steg 

nemlig ombord, da 

statskundskabs-

studiet i Århus sta-

dig var purungt og 

de nye studerende 

blev mødt med velkomsthilsenen:  

”I forventes at kunne tale tysk, engelsk, 

fransk og russisk flydende, og derudover 

skal I ikke regne med arbejde efter velaf-

sluttet studium, kun hver anden kandidat 
får ansættelse”. Dette til trods kløede Jør-

gen Rønnest på med krum hals og gradue-

rede i 1973, som den 25’ende kandidat fra 

Aarhus universitet, der kunne kalde sig ved 

titlen ”candidatus/canditata scientiarum 

politicarum”.  

 

Her ender historien dog ikke – som man-

den bag velkomsordene måske havde troet 

- nej langt fra endda. Jørgen Rønnest fik 

job i finansministeriet allerede inden han - 

med sine egne ord - næsten havde sat 

”pennen til papiret”, helt præcist et år in-

den han afsluttede sit speciale. Jobbet fik 
han via et referat han havde skrevet om EF, 

som fangede en tilfældig embedsmands øje, 

da finansministeriet netop skulle bruge 

folk med viden om EF, hvis Danmark kom 

ind i fællesskabet i ’73. ”Og det gjorde vi 

heldigvis, for ellers var der nemlig intet 

job”, siger Jørgen Rønnest. Interessen for 

EU stikker dog dybere end bare til årene i 

centraladministrationen – den dag i dag 

beskæftiger cand.scient.pol’en sig meget 

med EU-spørgsmål i sit virke som interna-

tional- og EU-chef i DA.   

 

Tilbage i ’73 blev Jørgen Rønnest ansat ef-

ter en uformel jobsamtale på banegårdsre-

stauranten i Århus - sådan foregik ansæt-
telser tilbage i 70’erne, som han siger med 

et udtryk i stemmen, der konstaterer, at 

”det var noget sjovt noget, men sådan var 

det nu engang”. Jobbet var meget attrak-

tivt, og han drømte ikke om at takke nej. 

Det blev startskuddet til 11 spændende år i 

finansministeriet, hvor Jørgen Rønnest: 

”Hit the ground running”, da hans uddan-

nelse som cand. scient. pol. havde klædt 

ham rigtig godt på til arbejdet i ministeriet. 

De sidste 3 år i centraladministrationen 

Der er måske flere af de unge og ikke 
mindst flittige studerende på det lille in-
stitut midt i den grønne universitetspark, 
der undrer sig over denne artikels over-
skrift... for det er da vidt og bredt kendt, 
at der ikke findes et liv udenfor de forjæt-
tede gule mure.... Men der tog vi fejl! Li-
vet drøner af sted derude som en anden 
motorbåd, og vi har en cand. scient. 
pol’er af årgang ’73 ombord! 
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tilbragte han som udstationeret medarbej-

der på den danske ambassade i Washing-

ton.  

 

I 1982 blev Jørgen Rønnest imidlertid 

”Head Hunted” til Danske Bank, der savne-

de en cheføkonom i sine rækker. Dette 

bragte embedsmanden fra finansministeri-
et ind i det private erhvervsliv, hvor han er 

forblevet lige siden 

og selv siger, at han 

har haft megen glæ-

de af at være. Igen-

nem alle sine for-

skellige jobs har Jørgen Rønnest dog fast-

holdt en forankring til den analytiske tan-

kegang, som statskundskabsstudiet i sin 

tid gav ham. ”De teoretiske forudsætnin-

ger, som uddannelsen gav mig, har netop 

været en måde at se verden på - at systema-

tisere debatten på arbejdspladsen efter”, 

siger Jørgen Rønnest om sin statskund-

skabsuddannelse, der har været ham nyttig 

igennem hele livet, uanset om arbejdsplad-
sen har været i offentligt regi eller indenfor 

det private erhvervsliv.   

I 1990’erne vendte Jørgen Rønnest tilbage 

til det politiske, da han blev international- 

og EU-chef hos DA. I dette hverv benytter 

han stadig sin cand.scient.pol. til at bibrin-

ge debatten synspunkter, som udspringer 

af en bred analytisk viden om samfundet, 

der ikke sådan hverken går af mode eller 
forældes!  

Igennem hele denne snak med Jørgen Røn-

nest skinnede det tydeligt igennem, at han 

har haft meget stor glæde af sin baggrund 

indenfor statskundskab og i høj grad me-

ner, at cand.scient.pol’er har noget at tilby-

de det private erhvervsliv i form af analy-

tisk viden om en bred samfundskontekst. 

Det er derfor bare med at komme derud 

kære kandidater og vise verden udenfor 

murene, at vi har noget at byde på!     

’de nye studerende blev mødt med velkomsthilsenen:  
”I forventes at kunne tale tysk, engelsk, fransk og russisk flydende, og 
derudover skal I ikke regne med arbejde efter velafsluttet studium’ 
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Af Mikkel Schjøtt-Kristensen 

 

 
I min praktikstilling på DJH skal jeg løse 

en række forskellige og meget varierende 

opgaver. De spænder lige fra spørgeskema-

undersøgelsen af de nystartede studerende 

til en beskrivelse af, hvordan lokalebookin-

gen fungerer, hvilket skal danne grundlag 

for en eventuel elektronisk og central boo-

king. Dette vil jeg – uden at have noget at 

sammenligne med, bortset fra et løst kend-

skab til andres praktikophold – betegne 

som traditionelle praktikopgaver. 

 

Der hvor jeg synes, at jeg har fået en erfa-

ring og indsigt i ledelse, er i to planlæg-

ningsgrupper, som jeg er kommet med i. De 

er begge delemner i et kompetencevisions-
projekt, som kører på DJH. Den ene gruppe 

skal udarbejde en model for projektarbejde 

på arbejdspladsen, og den anden gruppe 

planlægger og videreudvikler coaching som 

kommunikationsform og problemløsnings-

værktøj på DJH. Begge processer handler 

om at styre, udvikle, kommunikere og ikke 

mindst lede, altså tage beslutninger om, 

hvorhen processen skal bevæge sig. 

 

Er statskundskabere fødte ledere? 
Når jeg følger lederne i deres arbejde, er det 

tydeligt, at de er gode til at identificere 
problemstillinger og analysere mulige løs-

ninger. Det er jo netop nogle af de kompe-

tencer, vi får under uddannelsen.  

Men for mig at se, er der mange flere og 

mindst ligeså vigtige kompetencer, man 

skal bruge for at være en god leder. 

På IFSK er der mange engagerede og initia-

tivrige personer, som er involveret i for-

eninger og andet planlægningsarbejde. 

Man kan derfor argumentere for, at vi som 

udgangspunkt er personer, der er i stand til 

at lede. To måneder ude på en arbejdsplads 

har åbnet mine øje op for, at der er mere i 

det end som så. 

 

Mangler i uddannelsen 
I løbet af de to måneder, hvor jeg har kigget 

lederne på DJH over skuldrene, synes jeg, 

der er områder, som mangler i vores ud-

dannelse.  

For det første skal man lede en række med-

arbejdere, som ikke har samme uddannel-

sesbaggrund som en selv. Det er således 

nødvendigt at beherske en række værktø-

jer, som gør en i stand til på tydelig og for-

ståelig vis at formulere og kommunikere 

målsætninger, beslutninger og initiativer. 

Undervisning i mundtlig formidling be-

grænser sig til at være et frivilligt 3-
lektioners kursus, og den skriftlige formid-

ling, vi beskæftiger os med, retter sig altid 

mod medstuderende og undervisere. Et er 

Vi skal kunne lede! 

Tema                                     ………..            IFSK og erhversliv 

Jeg vil med udgangspunkt i min praktik-
stilling i administrationen på Danmarks 
Journalisthøjskole (DJH) bidrage til tema-
et om erhvervsretning på IFSK. I mit ar-
bejde modtager jeg opgaver fra persona-
le-, økonomi- og administrationschefen. 
Fælles for dem er, at de alle er 
scient.pol’er, og at de er ledere. Og det er 
ledelsesdelen jeg vil sætte fokus på. 
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at kunne identificere problemer og løsnin-

ger, men hvis man ikke kan få forandrin-

gerne til at sive ned i organisationen, er 

man ikke en god leder. 

 

For det andet bliver projektarbejde i sti-

gende grad en arbejdsform rundt omkring 

på de arbejdspladser, som er vores kom-
mende. På DJH bruger man i titusinder af 

kroner på at sende medarbejdere og ledere 

på projektlederkurser. Evnen til at samar-

bejde på tværs af faggrænser og evnen til at 

forudse effekter af projektets gennemførel-

se på organisationen og berørte medarbej-

dere er specifikke kompetencer, som er 

nødvendige for at kunne være projektleder. 

Hvis man besidder disse kompetencer, vil 

man uundgåeligt stå bedre rustet i jobsøg-

ningskampen. 

 
Konkurrence om jobbene 
Samarbejde og kommunikation, samt orga-

nisationsudvikling og projektledelse er de 

evner, som jeg vil pege på skal styrkes i vo-

res uddannelse. 

På Handelshøjskolen i Århus har man fag 

såsom management, markeds- og virksom-

hedskommunikation, organisation og virk-

somhedsledelse og forskellige IT-værktøjer 

til virksomhedsstyring. På økonomi lige 

ovre på den anden side af plænen kan man 

tage fag som projektledelse, human res-
source management og organisationsad-

færd. 

Selvfølgelig skal man læse på de to nævnte 

uddannelser, hvis ens interesser har over-

vægt mod de oplistede fag. Men det må væ-

re muligt at inkorporere nogle af fagene 

eller elementer derfra, så vi står bedre ru-

stet til at varetage de leder- og mellemle-

derstillinger, som venter på os efter gen-

nemført uddannelse. Et højere fokus på 

redskaber, der kan styre opgaveløsningen, 

så vi ikke kun kan beskæftige os med ana-

lysedelen, vil være en ønskværdig forbed-

ring af uddannelsen.  

Beskrivelse af Projektledelse  
på Økonomi: 
——————————————— 
Faget sigter mod, at de studerende kan 
analysere de problemer, der knytter sig til 
styring af forskellige former for projekter, 
og at de kan vurdere anvendeligheden af en 
række styringsmetoder, der kan anvendes i 
projekter og kan anvende disse i konkrete 
projekter. 
 
 
Kilde: http://www.econ.au.dk/AFV/plan/
fagbeskrivelser/
e05/4143_projektledelse_e05.pdf 

Beskrivelse af Human Ressource  
Management på Økonomi: 
———————————————-- 
Faget ser på sammenhængen mellem per-
sonalepolitik, organisation og forretnings-
strategi. Personalepolitik skal understøtte 
virksomhedens øvrige forretningsstrategi 
og dermed tage højde for virksomhedens 
forskellige strategier, forskellige kulturer, 
forskellige omgivelser, forskellige mulighe-
der for at rekruttere medarbejdere, for-
skellige typer af teknologi og ikke mindst 
forskellige organisationsstrukturer. 
Kilde: http://www.econ.au.dk/fag/4545/
e05/3377_001.pdf 

Tema                                     ………..            IFSK og erhversliv 
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Af Lars Højholt og Maja Mortensen 
 
Mette har læst statskundskab ved Aarhus 

Universitet og blev færdig i sommeren 

2004, men havde ikke fået nok af universi-

tetslivet og begyndte således et ph.d.-

projekt i januar i år inden for sit hovedinte-

resseområde udviklings- og bistandspoli-

tik. På egen foranledning blev det til et er-

hvervs-ph.d.-projekt om virksomheders 

sociale ansvarlighed og tværsektorale part-

nerskaber i ulande. Omstændighederne er 

på sin vis de samme som ved en normal 

ph.d. Således formulerede hun selv projek-

tet og ansøgte på lige fod med andre ph.d.-

ansøgere og arbejder nu også under samme 

regler og tidsramme. En af de vigtigste for-

skelle er dog sparringen med de virksom-
heder, som indgår i processen. 

Projektet har udgangspunkt i en alternativ 

tilgang til udviklingsarbejde, hvor private 

virksomheder samarbejder med internatio-

nale organisationer, donorer, NGO’er og 

lokale myndigheder omkring konkrete ud-

viklingsprojekter. Dette skulle give en win-

win situation for parterne. Da denne pro-

jektform er forholdsvis ny, ved man imid-

lertid endnu ikke så meget om denne form 

for samarbejde og virkningerne heraf. Og 

da det samtidig er noget, der ser ud til at 

komme mere af i fremtiden, også blandt 

mindre virksomheder, er det meget aktuelt 

med en evaluering af disse - og det er netop 

Mette Jørgensens opgave. I forbindelse 

med Mettes projekt er der indgået partner-
skab med seks større skandinaviske virk-

somheder, der er involveret i forskellige 

partnerskabsprojekter rundt omkring i 

verden, og Mette skal altså således levere et 

produkt til disse i form af evalueringer. 

 

Et konkret eksempel på, hvad Mette arbej-

der med, er et projekt Aarhus United har i 

Burkina Faso. De producerer chokolade, 

som indeholder nogle særlige nødder, der 

samles af kvinder i Burkina Faso. Aarhus 

Uniteds projekt består i at forbedre disse 

kvinders levevilkår og livskvalitet gennem 

såkaldte Multifunctional Platforms, der på 

forskellig vis fungerer som en hjælp for 

kvinderne i forbindelse med deres daglige 
husholdsarbejde. På virksomhedssiden er 

forventningen, at Aarhus United opnår en 

mere sikker og stabil forsyningskæde, men 

også mere tilfredse og motiverede medar-

bejdere internt i virksomheden. Hvor effek-

tivt dette projekt i realiteten fungerer, og 

om det lever op til dets målsætninger, skal 

Mette altså evaluere blandt en række andre 

projekter.  

 

I forbindelse med evalueringerne af udvik-

lingsprojekterne er det vigtigt for Mette, at 

der er tale om fri og kritisk forskning base-

ret på et solidt teoretisk fundament. En 

Erhvervs-ph.d.: Mette Jørgensen 
”Hvad end det er speciale eller ph.d.-
projekt kan der være god grund til at 
tænke eksterne partnere ind i processen” 
Således lyder det fra Mette Jørgensen, 
der er en af 2 erhvers-ph.d.’er ved Insti-
tut for Statskundskab. Med en fod inden-
for i både forskerverdenen og erhvervsli-
vet giver en erhvervs-ph.d. et fantastisk 
netværk og et godt fundament for et 
spændende projektarbejde.    
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fare, der kunne være ved erhvervs-

ph.d.’ernes udadrettede arbejde, er, at det 

tætte samarbejde med virksomhederne må-

ske kunne hæmme den frie forskning, idet 

man føler at ansvar for virksomheden. Det-

te har Mette dog ikke mærket det mindste 

til. Hun føler, hun har frihed til at være kri-

tisk og oprigtig i sine evalueringer, og at 
det netop også er virksomhedernes interes-

se. På spørgsmålet om, hvad statskundska-

bere kan tilbyde erhvervslivet, er svaret, at 

vi særligt har noget at tilbyde, når det 

kommer til virksomhedernes interaktion 

med det omgivende samfund. Vi har en 

grundlæggende viden om samfundsforhold 

og samfundsdynamikker. Virksomheders 

sociale ansvarlighed er derfor et oplagt ar-

bejdsområde for en statskundskaber i det 

private erhvervsliv.  

 

En af de meget positive sider ved at være 

erhvervsph.d. er, ifølge Mette, den tilfreds-

stillelse man får af, at der er nogle direkte 

aftagere af ens projekt. Det er fedt, at det 
man knokler med, bliver til at reelt pro-

dukt med værdi for ens samarbejdspartne-

re. Virksomhederne betaler nemlig for pro-

duktet og får dermed ejerskab af dette. 

Dette store empiriske element er meget 

lærerigt, dog bemærker Mette, at man også 

skal være opmærksom på noget, når der 

indgår andre parter - samarbejde tager tid. 

 

Efter nærværende projekt ved Mette ikke 

hvor hun havner, men med en fod indenfor 

i både forsker- og erhvervslivet har hun et 

godt udgangspunkt. Hun er da også inte-

resseret i begge verdener, og måske fremti-

den bringer flere muligheder for at blande 

disse. Hun får udbygget et netværk med 

mange muligheder og kontakter og kon-

takters kontakter, der spreder sig som rin-

ge i vandet. Udover Mette findes der kun 

en anden erhvervs-ph.d.er på statskund-

skab, men ifølge Mette er det et emne, der 

er et vist fokus på instituttet, hvorfra hun 
også har oplevet en stor opbakning og inte-

resse for hendes projekt. ”Det er vigtigt, at 

man værner om ens faglighed, men det at 

tænke eksterne samarbejdspartnere ind i 

det og have et samspil med erhvervslivet er 

utrolig brugbart. Det giver én en rigtig god 

indsigt i de ting, man sidder og arbejder 

med, og på den måde kan man virkelig lære 

meget af at samarbejde med eksterne part-

nere.”  

 

Fra ministerielt niveau har man oprettet en 

hjemmeside (www.erhvervsphd.dk) med 

det formål at fremme erhvervs-ph.d.-

projekter. Siden indeholder generel infor-

mation om tilskudsstøtte samt ”…
forskningsprojekter for færdiguddannede i 

samarbejde med universitet og virksom-

hed. Vi forbedrer den ordning, der findes 

om erhvervsinnovatører, hvor unge kom-

mer ud på virksomheden og tilfører den ny 

viden”, lyder det i en tidligere pressemed-

delelse fra videnskabsministeriet. Der er 

således fokus på erhvervsph.d.’erne fra mi-

nisteren, der gerne ser flere samarbejdsaf-

taler universitet og virksomhed imellem, så 

for de, der har samme lyst som Mette Jør-

gensen til at knytte sit forskningsprojekt 

til eksterne parter, er der god information 

og støtte at hente. 

Med dette slutter Kandestøberens tema om IFSK og erhvervslivet  … 
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Af Lois og Clark 

 

 

 

Her tilberedes en god suppedas af kontro-

versielle citater, alle omhandlende den 

snart udpinte debat om krig eller ikke krig 
– Bush eller Saddam...  

  

”Hvor der handles, der spildes. Det er noget rod, ja, 

men friheden er rodet, og det står frie mennesker 

frit for at begå fejltagelser og forbrydelser og andre 

dumheder” 

 

Dette var Donalds Rumsfeld’s entydige 

kommentar til den anarki-lignende situati-

on med plyndringer og borgerkrig i Bagh-

dad efter koalitionens invasion i marts 

2003. 

 

Stykket ”Stuff Happens”  - på dansk ”Hvor 
der handles…” - bygger på en udtalelse af 

den amerikanske forsvarsminister. Den fri-

gide kommentar er dog kun en af mange, 

der tilsammen danner et fint udtryk for 

yankee-kritikeren David Hare’s mening om 

invasionen af Irak og de begivenheder, der 

gik forud for denne…. 

 

Terrorangrebet den 11. september skabte 
med ét fokus på den stigende polarisering  

mellem vesten og den muslimske verden.   

Den kære GeeBee junior så sit snit til at 

træde i karakter som cheerleader og samle 

nationen mod ”ondskabens akse”. Det faldt 

da også meget belejligt i forhold til  at dreje 

dialogen væk fra den lidet haltende inden-

rigspolitik. 

 

”Stuff Happens” har været langt omkring. 

Stykket har spillet både i England og USA 

og er nu kommet til Århus, omkring et år 

efter sin oprindelige præmiere.  

 

De 19 skuespillere, der personificerer ver-

densmagten, repræsenteres af kendte som 
ukendte ansigter og danner i stramme, grå 

suits ramme for konversationernes colo-

sæum.  De rullende stole er sammen med 

en stak flyvende A4-ark eneste rekvisitter i 

det minimalistiske scenebillede. Dette sæt-

HVOR DER HANDLES... 

TEATER: 19 mænd og koner iklædt ha-
bitter og kontorstole forvandler i denne 
måned Århus Teater til en politisk koge-
keddel. ’Stuff Happens’ på Århus teater. 
Forestillingen fortsætter til 22. oktober.  
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ter stort fokus på stykkets egentlige om-

drejningspunkt: Dialogen.  

Denne er en blanding af citater taget direk-

te fra en flok af verdens magt-elite får og 

efter invasionen af Irak.  

 

”Kampagnen går fint; kunne ikke gå bedre. Efter to 

dage kan vi nu bombe stort set døgnet rundt, og vi 

har ramt 85% af målene. Nogle af de mål, vi har 

ramt, skal dog lige have et ekstra pul-

ver.” (Donald Rumsfeld efter angreb på Af-

ghanistan). 

 

David Hare præger stykkets politiske drej-

ning med sin egen fortolkning af de spille-

regler, der følges bag lukkede døre.   

Citaterne blandet med forfatterens egne 

strofer giver mest af alt en forestilling om, 

at Det Hvide Hus er en skuffe fuld af sløve 

knive. Der  tages  vigtige beslutninger, men 

graden af intellektuel overvejelse forud for 

disse beslutninger opfattes som yderst 
tvivlsom! 

 

”Jeg er øverstkommanderende, så jeg behøver ikke 

forklare noget som helst”. (GeeBee)  

 

Lars Junggreen gør sig godt i  rollen som 

verdens ”bannerfører” og behøver næsten 

ikke åbne mulen for at bevise, at han er 

magtfuld – eller som forfatteren måske 
nærmere vil vise – i nogenlunde høj grad – 

imbecil. 

 

Stupiditeten bliver drevet frem på en 

uskyldig måde, der frembringer latter i 

kraft af dialogernes monstrøse indhold. 

Humoren består i den smilende, dog kyni-

ske måde, hvorpå særdeles sadistiske og 

bestialske politiske strategier fremlægges. 

Det lader ikke til, at stykket har tabt es-
sens og slagkraft under oversættelsen. Det-

te må til dels skyldes oversætternes kom-

petence på området; Frank Esmann er DR’s 

tidligere USA korrespondent - hans kvin-

delige kollega journalisten Susanne Bernth. 

”Hvor der handles... er  et historisk stykke, der 

fokuserer på vores tid. Intet i beretningen er så vidt 

vides usandt. Det, der skete, skete. Men det er skue-

spil – ikke en dokumentarisk fremstilling”. (David 

Hare). Set ud fra dette perspektiv er styk-

ket en udmærket opstilling, og vi får et 

indblik i forfatterens helt entydige politi-

ske holdning.  

  

Hvor der handles, der spildes, og vi klapper 

i vores små anmelderhænder mens vi hæl-

der 4 ud af 5 dråber ud af kanden. Tak for 

kaffe!  

Århus Teater et usædvanligt tilbud kun for stats-
kundskabsstuderende nu mandag, tirsdag og onsdag, 
hvor man kan se det 2½ time lange stykke for kun 
60 kroner. Der åbnes kl 19 og stykket starter kl 
19.30. Man kan ringe på 70 21 30 21 (billetsalg) for 
at bestille mellem 12 og 18 på hverdage (lørdage 12 
– 15.30). Man kan også købe billetterne ved person-
lig henvendelse. 
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Af Michelle Pedersen og Maja Mortensen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Man tror det ikke, når man ser den vel-

klædte og velformulerede forelæser Jens 
Peter Frølund Thomsen, og dog er det ind-

lysende, når blot et enkelt efternavn fjer-

nes. Jens Peter Thomsen – det må være en 

bonderøv født på en mark og det er det og-

så, nærmere bestem Egebjerg ved Horsens. 

Trods dette lidt svære udgangspunkt er 

Frølund (som vi foretrækker at kalde ham) 

i dag nået langt siden dagene på en mark i 

Egebjerg. Hermed ikke et ondt ord sagt om 

Egebjerg, faktisk ville Frølund måske ikke 

være nået så langt uden denne baggrund. 

Rød Front! 
Frølund har selv læst statskundskab ved 

Aarhus universitet. Han startede i 1982, 

men fik en svær start, idet han kom direkte 

fra gymnasiet i Horsens og var glødende 

DKP’er. At starte på statskundskab og 

straks få at vide, at ingen interesserer sig 

for din personlige holdning, var svært for 
den ”røde” Frølund, der var engageret i po-

litik og ønskede at ændre samfundet. Den 

unge studerende havde svært ved at finde 

sig selv og følte sig trist og utilpas på studi-

et. Et seks ugers seminar på Essex i Eng-

land i 1985 om statistik, der ellers ikke var 

blandt favoritfagene, blev vendepunktet. 

Frølund følte sig hjemme her og tog derfor 

et helt års ophold på Essex i ’86 - ’87. Det 

blev et formativt år, hvor Frølund gik fra en 

forvirret og trist ung mand til at blive en 

ægte statskundskaber, der brændte for sit 

fag. 

 

Senere blev det til en ph.d. i Danmark og 
han var nu så glad for livet i universitets-

verdenen, at han ønskede en karriere her. 

Dette ønske gav ham en hård, men lærerig 

tid, hvor han levede en nomadetilværelse 

med forskellige småjobs som ekstern un-

derviser i Århus og Ålborg. Endelig lykke-

des det at opnå fastsættelse ved Aarhus 

Universitet, og da den endelig fremtidssik-

ring kom, i form af en adjunkttitel, var glæ-

den stor. Udnævnelsen til lektor i 2000 var 

det sidste skridt på vejen, og drømmejob-

bet var nu sikret. Således havde vor helt fra 

Egebjerg gået så grueligt meget igennem og 

været atten år undervejs, inden målet var 

Et interview med Jens Peter Frølund 

Thomsen afslørede, at selv en erfaren 

forelæser kan blive genert, at man kan 

blive afhængig af cykling, at Terminator 2 

kan være en yndlingsfilm, samt hvad rati-

onal-choice musik er. 

Bag om Underviseren:  
Jens Peter Frølund Thomsen 
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nået. 

 

”Frølund i Brabrand” 
Frølunds nuværende arbejde består af un-

dervisning i komparativ politik. Efter fær-

diggørelsen af magtudredningen er forsk-

ningsområdet nu danskernes holdninger til 

flygtninge og indvandre, hvilket gerne 
skulle munde ud i en bogudgivelse i starten 

af næste år.  

 

Når universitet endelig forlades og forsk-

ningen lægges til side for en stund, foregår 

hjemturen til Brabrand på cykel. Frølund 

betegner sit forhold til cykling som et af-

hængighedsforhold. Han cykler ofte lange 

ture, og faktisk er der planer om cykel 

nummer tre snart – en rigtig racercykel. De 

lange ture giver en god appetit, og her 

kommer en anden af Frølunds yndlingsbe-

skæftigelser ind i billedet: madlavning. 

Thai og indisk mad er blandt livretterne. 

Han er en stor beundrer af Tv-kokken 
Floyd, og ”Floyd i Østen” bliver til 

”Frølund i Brabrand”, og det lyder til at væ-

re meget delikate retter, der fremstilles i 

det lille køkken i Brabrand. Mens kødgry-

derne simrer, kan det være, der bliver sat 

lidt ”rock og rul” på anlægget. Frølund er 

glad for blues og gammel rock’n’roll. The 

Beatles er blandt favoritterne, og han be-

tegner den lette melodiøse rock for rational 

choice udgaven af musik. 

 

Hang til actionfilm 
Skønlitteratur bliver det desværre til alt for 

lidt af. Når der læses så mange bøger i for-

bindelse med arbejdet, er der mere lyst til 

at se en god film i fritiden. Her foretrækker 
Frølund noget, der er i skarp kontrast til 

sit lidt stillestående liv, som han selv be-

tegner det, nemlig actionfilm. En af to-

pyndlingsfilmene er Terminator 2. 

 

Da interviewet er ved at være ved vejs en-

de, stiller vi, hvad der viser sig at blive da-

gens sværeste spørgsmål: Beskriv dig selv 

med tre ord. Efter en tænkepause siger 

Frølund: lattermild, udadvendt og genert. 

Dette var lidt af en overraskelse, når man 
imponeret har overværet den tilsyneladen-

de selvsikre Frølund forelæse. Genertheden 

er noget, han har kæmpet med siden ba-

cheloruddannelsens mange oplæg, hvor 

han rødmede og stemmen knækkede over. 

Selv i dag, efter utallige forelæsninger, kan 

Frølund stadig mærke genertheden og skal 

engang imellem synke en ekstra gang inden 

han ”går på”. 

 

Sandsynligheden for at vi også møder Frø-

lund på universitetets gange om ti år er 

stor. Han føler sig nemlig utrolig godt til-

pas her, med gode kolleger og et fremra-

gende forskermiljø – samt intelligente stu-

derende ikke mindst. Man kan dog aldrig 
vide, og kommer der et fantastisk tilbud en 

dag med spændende udfordringer, kan det 

være svært at sige nej – men der skal meget 

til, understreger Frølund. 

Understregning viser Frølunds valg af 
ord i nedenstående ordpar: 

 
Fodboldkamp - Opera 

Øl - Vin 
Sort - Hvid 

Vandretur - Storbyferie 
Casper Christensen - Finn Nørbygaard 

Kaffe - The 
AC Horsens - AGF 
Stavgang - Løbetur 

DR - TV2 
Fois gras - Medister 
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Af Clark 

 

Lige for at få varmet stemmen op… sig lige kælk 5 

gange. Kælk kælk kælk kælk kælk… 

Hvad drikker køer? Mælk………Hmm.....……… 
 

Hvad går tiden med på instituttet udover jobbet 

som instruktor?  

Jeg er jo studerende på 7. semester, og der-

udover har jeg været med i Kritisk Profil 

siden efteråret 2003. Nogle gange er jeg i 

Sociologisk Forum. 
 

Hvor lang tid har du været instruktor, og hvad er 

motivationen?  

Jeg begyndte som instruktor på 5. seme-

ster. Mht. motivationen er den todelt. På 

den ene side vil jeg gerne arbejde videre på 

et højere niveau med et fag, som jeg synes 

er meget spændende. Den anden del er at 

stå i en undervisningssituation. Det er 

enormt spændende, men også hårdt. Jeg 

har desuden prøvet at forelæse, hvilket jeg 
syntes var rigtig spændende.  
 

Har du rykket dig mht. undervisningsform fra tid-

ligere tider til talende stund?  

Ja, til en hvis grad. Især det første semester, 

hvor jeg var instruktor, var der nok en po-

sitiv forandring mht. strukturering af ti-

merne og stoffet. Jeg tror, det ændrede sig 

rimelig hurtigt i løbet af semesteret, i kraft 

af at jeg har det bedre med de tænkere, 

hvor jeg føler, at der er et argument, som 

kan avles frem i fællesskab. Stille præmis-

ser op og så forklare hvorfor de nødvendig-

vis må føre til en bestemt konklusion. Et 

argument der har en dejlig deduktiv struk-

tur, såsom Lockes tolerance-argumentet, 

som jeg syntes det var enormt fornøjeligt at 

undervise i. Jeg kunne tydeligt mærke på 

de studerende, at de forstod, hvorfor man 
med det udgangspunkt, Locke havde, nød-

vendigvis måtte komme frem til tolerance-

doktrinen.  
 

Der går rygter om, at du gik forholdsvis kold sidste 

år til din tredje holdjulefrokost på to dage. Skyldes 

det så, at presset på jer instruktorer er for stort, 

eller er der en anden årsag?  

Afgjort at presset er for stort. Tøhø. 

 

Jeg har fået kendskab til et mindre idéhistorisk 

Studenterunderviseren III:  
Idéhistorieinstruktoren 
Den mest almindelige dødsårsag blandt 
bævere er faldende træer! Og hvad skal 
du så bruge den information til? Ikke en 
rød reje. Men sådan er livet jo. Et langt 
bombardement af ubrugelig og unødven-
dig viden lige i face. Heldigvis findes der 
lys i mørket: statskundskabens svar på 
Rudolf med den røde tud, instruktorerne, 
der med visdom viser vejen og genner 
fårene sammen omkring kundskabens 
kilde. Her sætter kandestøberen så fokus 
på en af disse studenterhyrder i idéhisto-
rie: Thor Hvidbak 
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opgør på Roskilde-festivalen ’05, hvor du så at sige 

jordede en festivalgænger i en diskussion om Marx 

og Kant. Denne festivalgænger havde ingen idé om , 

hvad der ventede ham, da han selv bragte emnet på 

banen. Men mærket var han, da han trykket forlod 

gerningsstedet. Og her kommer mit spørgsmål så: 

Burde det være med idéhistorie, som det er med 

karate. Man må kun bruge det, man lærer, i yderste 

nødstilfælde? 

Tja, jeg gik faktisk til karate indtil for fire 

år siden, og det har jeg i hvert fald ikke 

brugt uden for konkurrencesammenhæng. 

Men nej, sådan synes jeg bestemt ikke, det 

burde være. Tværtimod. Man skal bruge 

det med henblik på at give en diskussion et 

mere solidt fundament. Men det aktuelle 

tilfælde er jeg selvfølgelig lidt flov over. Jeg 

tror egentlig, det kom af, at jeg har en me-

get stærk aversion imod folk, der på en let-

benet måde siger noget, der virker indsigts-

fuldt, men som i virkeligheden er noget vås. 

Og det sker ofte ved, at man har en eller 

anden lemfældig, pseudo-legitimerende 

henvisning til idéhistorien eller sociologisk 
teori. Det kan være eksempler som Morten 

Albæk, Kresten Schultz Jørgensen eller de 

sære ting, der foregår på Institut for Frem-

tidsforskning. Altså lidet substantielle ar-

gumenter, som heller ikke har noget inte-

ressant empirisk i sig, men som kan lyde 

fantastiske. Og det var nok den aversion, 

der kom til overfladen, da jeg hørte en stå 

og holde foredrag om blandt andet Marx 

på en oplagt vulgær og forkert måde.  
 

Er det rigtigt, at du har gået til ridning i fem mdr.?  

Ja. Så kom det ud. Det er 14 år siden, men 

jeg kunne faktisk godt tænke mig at kom-

me ud at ride rigtigt igen. Jeg syntes ikke, 

at dressurridning var sjovt, men mere det 

at ride ude i en skov eller at springe og så-

dan noget. 

9 skarpe til de nærsynede 

 

1. Hvad er de fysiske forskelle på en Shetlandspony og en Islæn-

der?  

Ingen anelse. 
 

2. Hvem er klogest: Professor Tournesol, Brain (Pinky & 

Brain) eller Gammelsmølf? Gammelsmølf. 

 

3. Hvem dør først: Mærsk Mc-Kinney Møller, Pave Benedict 

XVI, Fidel Castro, Queen Elizabeth II eller Poul Dissing?  

Drikker Poul Dissing? Jeg tror ikke Mærsk Mc-
Kinney kan dø. Han er jo en rigtig Mr. Burns, så det 

må blive Queen Elizabeth II. Så har TV2 også noget 
at fylde sendefladen med. 

 

4. Hvor meget skal du have for at synge “If you wanna be my 

lover, you gotta get with my friends” for Thøger Seidenfaden? 

En god flaske rødvin. Men ikke offentligt. Hellere på 

tomandshånd. (Hmm Thor. Hvad er egentlig værst?) 

 

5. Bedste wing på landsholdet: Grønkjær, Jørgensen, Kahlen-

berg eller RommeGay? Absolut ikke Rommedahl.  Det 

kan godt være, han kan lave indlæg på klubhold, 

men det kan han overhovedet ikke på landsholdet. 
Faktisk har jeg svært ved at forstå, hvordan han har 

kunnet være fast mand i så lang tid… Det må vel blive 

Martin Jørgensen (grundet bedre dagsform end 
Grønkjær). 

 

6. Yndlings-turtle: Donatello, Raphael, Leonardo eller 

Michaelangelo?  

Raphael. Jeg syntes, det var meget smart med de små 

knive der. 
 

7. Hvem ville du helst låne en tusse: Bush, Blair, Putin eller 

Frau Merkel (Angie)?  

Bush, så han kunne skrive beskeder til Condoleeza.  

 

8. Ved du, hvis hensynsløse idé det var at putte et S i læspe?  

Nej. Formentlig ikke én, der læspede. Måske har 

man prøvet at efterligne den lyd, læspere laver. 
 

9. Hvis du skulle gå en hel eftermiddag i regnvejr og sælge lod-

sedler for den lokale badminton-forening, hvilken af disse 

personer ville du helst gøre det med: Platon, Adam Smith, 

Kant eller Bjørn Tideman?  

Kant. Fordi vi helt oplagt har nogle uafklarede 
spørgsmål 
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Mindeord til Chris 

 
Af Krog og Nordbek 

 

 

Til Chris’ begravelse overhørte vi en samta-

le mellem nogle af Chris’ gamle venner. Vi 

synes, den afspejler ånden hos Chris, så vi 

har valgt at gengive den her. 

 

BUDDY HOLLY startede med ordene, 

”Endnu en der levede stærkt og døde ung”. 

”Mit humør er på lavpunktet” mumlede 

DEN HØJE; SØREN BRUUN lagde en arm 

om DEN HØJE og sagde trøstende, ”Husk 

på at Chris var farverig”. I et forsøg på at 

løfte humøret sagde den altid glade CIR-

KUSKROEN ”Ja, Chris han var en rigtig 

gøgler”; ”Et rigtigt mandfolk” kom det med 

en fin stemme fra PAN. ”Og han var ikke 

engang pensionsmoden” kom det tørt fra 

BODEGA 65. 

 

Med følelserne helt uden på tøjet udtalte 

RAR BAR, ”Chris var en flink mand”, ”enig, 

han fortjener ros” sagde RIS RAS. ” Jeg har 
det skidt, for vi var som to alen af et styk-

ke”, udtalte PINDEN, og knagede så knæe-

ne rystede. ”Her, støt dig til min stok” kom 

det fra LINES FARMOR, som fortsatte 

”Chris var det barnebarn, jeg aldrig 

fik..snøft”. Det er da ingenting, udtalte 

KURTS MOR, ”Chris var som en søn for 

mig, og nu er han væk”. ”Rolig nu, han blev 

jo ikke boligboblens første offer” kom det 

malplaceret fra DEN SIDSTE. 

 

Samtalen sluttede ved en ensom trompets 

sørgmodige melodi, der fik alle til at tie. 

Det var TROUBADOUREN, der spillede et 

sidste vers til ære for Chris, flankeret af 

BOSSEN og BUMSEN som det tydeligste 
bevis på Chris’ sociale mangfoldighed. 

 

ÆRET VÆRE HANS MINDE 

 

Lørdag d. 24/9 krævede boligboblen end-
nu et offer. Den ulykkelige skæbne gik 
denne gang ud over det varme og hygge-
lige sted Chris, hvor der altid var plads til 
en til (bare man ikke satte sig på en 
stamplads), et sted hvor mange karakte-
rer er fejret eller forsøgt glemt. Chris er i 
disse timer ved at blive omdannet til en 
hule for Danmarks nye overklasse – bolig-
hajerne. Chris var ikke nogen smart 
CLUB, men SOCIAL det var han…! 
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Faglig dag 2005: ’Verdens brændpunkter’  
- nu med ekstra faglighed 

 

PF og Statsrådet arrangerer vanen tro faglig dag på IFSK. Emnet er i år: Verdens brænd-

punkter. Det foregår torsdag den 27.oktober med start kl. 09.15 med morgenmad og oplæg 

ved Flemming Rose, tidligere udlandskorrespondent for Jyllandsposten, i kantinen. Herefter 

kan man frit vælge mellem en række spændende oplæg og debatter med fokus på en række 

forskellige problemstillinger: f.eks. Afrika – de endeløse konflikters kontinent, Fremtidens 

magtstrukturer og Demokratiseringsprocessen i Mellemøsten.  

Til hvert enkelt oplæg kommer der en række spændende personligheder fra den politiske, 

den akademiske og medie-verdenen, som vil delagtiggøre os i deres omfattende viden. I år 

kan vi blandt andet præsentere; Vibeke Sperling, Curt Sørensen, Troels Lund Poulsen, Mar-

tin Paldam og den altid festlige Morten Messerscmidt. Fra IFSK deltager blandt andet 

Georg Sørensen, Jørgen Elklit, Curt Sørensen og Mette Kjær 

Så der skulle meget gerne være belæg for en spændende dag med en lang perlerække af fan-

tastiske diskussioner. 

Oplæggene holdes i løbet af dagen i Matematisk auditorium E, Bartholin og Juridisk A1. Der 

vil på dagen komme et kort op, så alle skulle have mulighed for at finde frem til det, de gerne 

vil overvære. Det endelige program kommer på PFs hjemmeside (www.polfor.dk) samt vil 

blive uddelt sidst i uge 41 og i løbet af uge 43 i kantinen på IFSK 

Vi glæder os til at se rigtig mange stud.scien.pol´er og vi håber I vil nyde dagen og gøre brug 

af denne fantastiske mulighed for at opleve en række spændende personligheder. Festen for-

sætter med torsdagscafé, som starter klokken 20.00, så alle muligheder for en kanon dag 

skulle gerne være til stede. 

Faglig dag præsenteres igen i år i samarbejde med instituttet og med støtte fra Studenterfon-

den af 1963 og DJØF.  

God fornøjelse 

S t a t s R å d e t  
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Af Allan Birkmose og Katrine Barslev 

 

Renfeng har således indblik i såvel den ki-

nesiske og danske kultur, men Renfeng er 

en garvet globetrotter, som har rejst over 

det meste af verden og bl.a. studeret på 

University of Hawaii, så der er ikke noget, 

der for alvor har chokeret ham ved mødet 

med den danske kultur. Vi kunne nu allige-

vel ikke nære os for at spørge ham, hvad 

der havde overrasket ham mest ved besøget 

i Danmark: ”Denmark is very Americanised. Mo-

re people speak with an American accent than a 

British accent, which I find strange, since Britain is 

so much closer”, hvilket forbavsede Renfeng, 

der kommer fra et land, som ganske vist 

En kineser kommer til Danmark 

I forbindelse med PF’s kommende studie-
tur til Kina er der jo ikke noget mere 
nærliggende end at foretage et interview 
med en vaskeægte kineser. 31-årige Ren-
feng Zhao er uddannet journalist og har 
siden 1997 arbejdet for Kinas største en-
gelsksprogede avis ”China Daily”, som 
har base i Beijing, hvor Renfeng derfor 
har boet de sidste 8 år. I øjeblikket er 
Renfeng (eller Frank som hans klasse-
kammerater kalder ham) i Danmark som 
udvekslingsstuderende i forbindelse med 
Erasmus Mundus-programmet om 
”Journalism and Media within Globalisa-
tion”. 

   Den politiske vinkel          
Kina M.A.O 

I dette nummer sætter vi med tre artikler fokus på Kinas stigende betydning som verdens-

politisk aktør. Indledningsvist har Kandestøberen mødt en kinesisk udvekslingsstudent, der 

sætter Kina i et komparativt lys i forhold til Danmark. Derefter spørger vi instituttets Kina 

ekspert, Clemens Stubbe Østergaard, om Kina er en reel konkurrent til Vestens dominans, 

og hvordan landets stigende magt udarter sig og akkommoderes. Og endeligt tager vi til Ki-

na sammen med praktikant Katrine Lykkegaard Andersen, for at få et indblik i at bo i Kina 

og ikke mindst være statskundskaber i Kina. 
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Den politiske vinkel                   ………..     Kina - m.a.o. 

oplever en stigende amerikansk påvirk-

ning, men som stadigvæk har sin første 

Burgerking-restaurant til gode. Til gen-

gæld er KFC og McDonalds bestemt ikke 

fremmede begreber i det kinesiske. 

 

Renfeng så dog også mange lighedspunkter 

mellem dansk og kinesisk kultur, hvor han 
mener, at mentaliteten på flere punkter 

minder om hinanden. Fx er danskere – iføl-

ge Renfeng – ret generte i forhold til nye 

mennesker, mens vi vægter hygge (et ord, 

som Renfeng udtalte med et vist besvær) 

sammen med familie og venner meget højt. 

Det samme gør sig gældende for kineserne, 

som – ligesom vi danskere – er meget tradi-

tionsbundne.  Til gengæld har den danske 

alkoholkultur overrasket Renfeng. Fester 

er bestemt ikke noget ukendt begreb i Ki-

na, men det er usædvanligt at se unge men-

nesker vakle fulde rundt i gaderne med øl i 

hånden. Dette kan dog forklares med, at et 

af Renfengs første møder med det århusi-

anske natteliv var den årlige Festuge, hvor 
antallet af berusede ungersvende og ung-

møer, der fumler rundt i gaderne, er mar-

kant højere end normalt. I Kina er det des-

uden ikke så almindeligt, at kvinder drik-

ker i det omfang, som vi ser herhjemme. 

 

Herefter drejede vi, af hensyn til de snarligt 

Kina-farende, samtalen hen på selve Kina; 

nærmere bestemt Beijing. Renfeng kunne 

glæde de rejsende med, at kriminaliteten i 

Beijing er relativt lav, hvis man ser bort fra 

de obligatoriske lommetyve, der uundgåe-

ligt plager en by af Beijings størrelse. Til 

gengæld er øvrig kriminalitet ret begræn-

set – især i Downtown; et område, der er 

mange, mange gange større end beskedne 

Århus Midtby. Dette er jo gode nyheder for 

de studerende, som snart drager østpå, 

men Renfeng kunne til gengæld anbefale, 

at man ser sig endog meget godt for i tra-

fikken, da bløde trafikanter ikke er et sær-

lig værdsat folkefærd i Kina. Derfor anbefa-

lede Renfeng, at man bevæger sig rundt 
med enten taxa eller undergrundsbanen. 

Taxaer er ganske billige efter danske for-

hold, da man kan komme rundt i hele Bei-

jing for omkring 20 kr. Undergrundsbanen 

er – ifølge Renfeng – både ren, pæn og sik-

ker, men nærmere adspurgt indrømmede 

han, at den kan være lidt svært at finde 

rundt i, hvis man ikke behersker de kinesi-

ske skrifttegn. Dette skulle dog være ved at 

ændre sig, da byen jo ruster sig til OL 2008, 

hvorfor engelsk skiltning bliver stadig me-

re udbredt. Renfeng anbefalede ikke nogen 

deciderede turistmål i byen, men lovede, at 

den i hvert fald byder på tilstrækkelig un-

derholdning til at holde en samling 

IFSK’ere beskæftiget i et par uger. 
 

Renfeng tilbyder at stå til rådighed for be-

svarelse af spørgsmål fra de rejsende 

IFSK’ere. Han ville dog helst ikke have sin 

e-mail offentliggjort, da han ved en tidlige-

re lejlighed er blevet overbebyrdet med de 

vanlige spam-mails om penisforlængelser, 

gratis porno og Instant Degrees! E-mail- 

adressen kan derfor udleveres ved henven-

delse til Kanden, hvis man har spørgsmål 

til Renfeng.  

 

Tilbage er kun at sige, at Renfeng ønsker 

alle en god rejse til landet mod øst… 
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Mao og Marx må vige for fremskridtet 

 
Af Jens Jørgensen og Helle Bendixen  

 

 

Kina udfordrer inden 10 år USA som 
stormagt! 
Det klare svar fra Clemens er ”nej”, dog ser 

han absolut muligheden på en 20-25 års 

tidshorisont, hvis Kina er interesseret! 

Hvorvidt Kina er interesseret stiller Cle-

mens sig tvivlende overfor: ”Historien viser, 

at den der udfordrer hegemonen, lider en krank 

skæbne, og det er kineserne godt klar over.” Der-

imod mener han, at Kina langt hen ad vejen 

er villige til at vende den anden kind til i 

forholdet til USA for at bibeholde den ro, 

de i de sidste årtier har nydt godt af, til at 

skabe økonomisk vækst. Samtidigt er Kina 

så interdependent i sit økonomiske og tek-

nologiske forhold til USA, at de ville tabe 

på at tage udfordringen op. 
Kina prioriterer ikke den militære dimensi-

on med undtagelse af konflikten omkring 

Taiwan, ”Det er til gengæld det sted, hvor de kan 

ryge i totterne på hinanden [...] hvis Chen Shui-bian 

(red. Taiwans præsident siden marts 2004) vælger 

en uafhængighedserklæring, vil han kunne rive Ki-

na og USA ind i en konfrontation.” Clemens 

fastholder dog, at Kina i udgangspunktet 

er en status quo magt, som har militæret af 
nødvendighed og ikke prioriterer det højt. 

 

Kinas økonomiske turbovækst vil gøre 
landet til verdens største og vigtigste 
økonomi! 
”Det har de været før – sidst omkring 1820, hvor de 

havde verdens største BNP.” Men, understreger 

Clemens, der vil fortsat være stor forskel 

på BNP per indbygger sammenlignet med 

USA. Det går ekstremt stærkt for den kine-

siske industris vækst og karakter - fra ar-

bejdsintensiv  letindustri til højteknologi-

ske produkter, incl ca halvdelen af verdens 

laptops og digitalkameraer. Endvidere er 

Kina ved på visse felter at nå globale spids-

kompetencer i sin egen forskning, hvilket 

betoner hvor stærkt og langt Kina er i dag. 

Så vidt om Kina kan blive stor – dernæst 

om de kan blive de største. Hertil peger 

Clemens på, at konkurrerende økonomier 

fortsat ville være med: ”Største og vigtigste 

økonomi – det bliver som én blandt andre. Den 

amerikanske og europæiske vil være en del af bille-

det.”  

En anden mere alvorlig konsekvens af den 

enorme vækst, som Kina har oplevet, er en 

intern polarisering i det kinesiske sam-

fund. Forklaringen ligger ifølge Clemens i 

Deng Xiaopings (red. Gen.sekretær efter 

Riget i midten oplever i disse år en riven-
de udvikling. Det går faktisk så stærkt, at 
det ifølge IFSK’s ekspertise på Kina, Cle-
mens Stubbe Østergaard, er vanskeligt at 
følge med. At han selv mere end bare gør 
forsøget, afslørede vores interview dog 
hurtigt. Udstyret med fem påstande om 
Kina lod vi Clemens udfolde sin viden på 
feltet. Hvilket tegnede et yderst levende 
og interessant billede af, hvordan landet 
har bevæget sig fra maoismen inspireret 
af Marx over Adam Smith og videre til 
Tony Blairs tredje vej. 
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Maos død i 1976) vækststrategi fra 1979 og 

frem, hvor Kina  satsede på at skabe vækst 

for enhver pris ved at åbne op for kapitalis-

men. Meget kort kan den kinesiske udvik-

ling beskrives ved ”at det er gået fra Marx til 

Adam Smith til Tony Blair.” Clemens forsæt-

ter: ”Uligheden er alvorlig og svarende til USA´s 

og Ruslands med en Gini koefficient på 0,45, som 

dog ikke er stigende, men tværtimod stabiliseret 

siden 1997-98.” Så med ét øje på den Nordeu-

ropæiske velfærdsmodel forsøger de kine-

siske politikere at håndtere den økonomi-

ske og dermed sociale, som ulmer i landet. 

 

Kinas økonomiske fremgang bæres af 
en autoritær arbejdsmentalitet (Asian 
values) 
”Asian values er i højere grad en betegnelse, som 

man på regeringsplan opfandt for at samle de lidt 

mere historieløse stater som Malaysia og Singapo-

re. Jeg vil i stedet kalde det familisme.” En fami-

lisme, som ifølge Clemens leder til, at man 
sætter fællesskabet over individet, hvilket 

afføder en villighed til at arbejde meget 

hårdt for sin families eksistens og fremtidi-

ge muligheder. Værdier som disciplin, selv-

stændighed og hierarki er højt værdsat og 

udspringer af konfucianismen, som præger 

den kinesiske identitet. Dertil kommer en 

patriotisme, som kommer af 150 års svære 

tider, ”hvor alle kunne spytte på det (Kina), så at 

sige – der er mange der gerne vil arbejde for at lan-

det kommer på fode igen.” Endelig er den øko-

nomiske vækst også båret frem af uden-

landske investeringer (ca. 65 mia. dollars 

om året), hvor nabolandene står for ¾ dele 
af tilførslerne. 

 

Kommunismen og Maos lille røde styrer 
stadig det kinesiske folk 
Kommunismen er ikke gået sporløst hen 

over det kinesiske folk, og det præger na-

turligvis endnu deres tilgang til verden, 

men samtidigt mener Clemens, at kommu-

nismen aldrig rigtigt er kommet ind under 

huden på Kina.”For kineserne var kommunis-

men bare et værktøj til at blive stærkt hurtigt - de 

havde set det virkede for Sovjet – egentligt for at 

fremme nationale mål altså nationalisme. Det 

(kommunismen) var jo noget udenlandsk noget, 

som jeg ikke tror sådan helt har slået rødder i Ki-

na. Selvfølgelig var der masser af intellektuelle, 

forskning og undervisning osv., men på en eller an-

den måde, forblev det udvendigt. Men det var en 

måde hvorpå man kunne begrunde nogle enorme 

indsatser og investeringer og partiets ledelses mo-

nopol på, i en periode, hvor Kina stod meget i en 

’catch up’ situation. Man kan i virkeligheden godt 

sammenligne det med en krigsøkonomi, hvor deres 

krig var imod den underudvikling, der var grund-

tilstanden.” En situation, hvor kommunis-

men var en belejlig ideologi at trække på, 

men siger Clemens ”så skulle de have forstået 

at droppe den igen og det kunne de havde gjort læn-

ge før. De kunne have droppet maoismen og den 

forsøgsvise planøkonomi  i 1960´erne, men så kom 

Mobiliseringen af det kinesiske folk skete eksempelvis via 
sådanne propagandabilleder 
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Shanghai er lysende symbol på den økonomiske vækst, Kina 
oplever i disse år 
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Kulturrevolutionen, og så blev det først i 1979 efter 

Maos død.” 

I toppen af det enorme land sidder Det Ki-

nesiske Kommunist Parti, som i dag kan 

betegnes som et moderne catch all parti. 

Hovedvægten er ifølge Clemens rykket fra 

kommunistisk til kinesisk og påpeger i 

samme åndedrag, at den almindelige kine-

ser tolererer partiet, så længe det går øko-

nomisk fremad, men der er ikke tale om 

noget varmt forhold. Partiet leverer for-

uden høj vækst og lav inflation også en an-

den vigtig faktor – international anseelse 

og respekt, hvilket har stor betydning for 

befolkningen efter mange år udenfor det 
gode selskab. Så partiet styrer fortsat det 

kinesiske folk, men i en ny retning, hvor 

den røde kommunisme er skiftet ud med 

den blå kapitalisme tilsat kinesisk nationa-

lisme – og fremover en kraftig dosis social-

demokratisk politik. 

 

Kina vil uundgåeligt blive et demokrati! 
”Kineserne selv er ikke i tvivl om, at de bliver et 

demokrati. Spørgsmålet er nærmere, hvordan og 

hvornår, for processen er stille og roligt i gang”. 

Kineserne er ifølge Clemens ikke impone-

ret over den måde demokrati praktiseres 

rundt om i verden. Et kinesisk demokrati 

skal udvikles efter forholdene i Kina. Spo-

rene skræmmer, når man ser på forsøgene 

med at transplantere vestlige modeller til 

asiatiske forhold. Japan med sit korrupte 

et-partisystem, Filippinernes groteske og 

farceagtige demokrati med fallerede skue-

spillere samt den omstændighed, at lande-
ne generelt styres af penge –med forbindel-

se til gangstervæsen - hvilket har ført til et 

tiltagende apatisk vælgerkorps. 

Den kolossale kinesiske bondebefolkning 

er også en overvejelse værd. Indfører Kina 

demokrati i morgen, vil de have et flertal, 

som de vil udnytte til straks at standse re-

formpolitikken og ophæve et-

barnspolitikken. 

 

Et stop i den økonomiske vækst kan være 

nøglen til hurtig, men kaotisk og risiko-

fyldt, forandring. ”Så længe kommunistpartiet 

leverer varen i form af næsten dobbeltciffret vækst 

hvert år, så klager befolkningen som helhed ikke. 

Hvis vi fik fordoblet vores realløn hvert 9. år, stem-

te vi nok også på den regering.” 

Mao og tankerne i hans lille røde var også en del af det kinesi-
ske folks frihedshær. 
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IP: Lars Højholt 

 

 

Hvad kan du fortælle om dine daglige 
opgaver på Ambassaden? 
Det eneste med sikkerhed tilbagevendende 

i mine daglige opgaver er presseklippet, 

som jeg hver morgen laver til ambassadø-
ren og medarbejderne i politisk afdeling. 

Det er et koncentrat af dagens nyheder 

med fokus på Kina og regionen. Herudover 

afhænger arbejdet meget af, hvad der fore-

går på ambassaden. Lige da jeg kom, var 

det f.eks. forberedelserne til socialministe-

rens besøg, der tog al opmærksomheden. 

At både Kulturministeren og Prinsgemalen 

kom ikke mere end to uger efter, gjorde det 

ikke mindre presset. I forbindelse med be-

søgene, som tager en stor del af ressourcer-

ne i især politisk afdeling, er det mest 

praktiske kontor-opgaver, der skal laves: 

udarbejdelse af håndarkssæt til ambassa-

dens medarbejdere, velkomstkuverter til 
delegationen osv. Jeg fik dog også lov til at 

forsøge mig med et taleudkast, hvilket var 

spændende. Pga. ressourcemangel, er det 

ikke helt ved siden af i visse perioder at 

betragte "political affairs" mere som 

"practical affairs". 

Ellers har jeg lavet alt muligt: Udarbejdet 

regnskaber i forbindelse med de besøg, der 

har været her, skrevet diverse baggrunds-

notitser om dette og hint, lavet research på 
diverse emner, skrevet en indberetning om 

kinesisk sikkerhedspolitik etc. Samt, ikke 

at forglemme, alt det praktiske: kopieret, 

makuleret og skannet. Og så er det jo også 

mig, der som et lille hjul i en skøn proces af 

selvopretholdelse udsender nye prakti-

kantopslag, læser ansøgninger og indstiller 

de heldige til de højere led i hierarkiet. I 

kan nå det endnu, frist er 1. november. 

 

Hvad er de største glæder og de største 
sorger ved at arbejde i Kina? 
De største glæder...Tja, det er jo at finde ud 

af, at jeg godt kan fungere i en arbejdssam-

menhæng ude i "det pulveriserende liv". Og 
så selvfølgelig, når tiden er til det, at dykke 

ned i alle de spændende indberetninger fra 

ambassaderne i hele verden, som man som 

praktikant får lov at læse. Det er også me-

get inspirerende at møde mennesker, som 

har arbejdet mange forskellige steder i ver-

den, og som har lang erfaring udi politisk 

analyse. Det er meget kompetente menne-

sker, jeg arbejder med/for. 

 

De største sorger har været, når jeg ikke 

har følt, at mine evner rakte. Hvis der har 

været meget stress, og jeg har været bedt 

I Kina med karaoke og kulturforskelle 

Efter 4 års studier ved statskundskab var 
det for Katrine Lykkegaard Andersen ef-
terhånden tid til at afprøve alt, hvad vi 
ikke helt ved, vi kan. I lotteriet var hun 
heldig at få det ”…det første og absolut 
bedste…” hun søgte: Praktikant ved 
Danmarks ambassade i Kina. I et inter-
view med Kandens desværre ikke ud-
sendte fortæller hun alt om livet, arbej-
det og oplevelsen ved at være i Kina.  
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om mange ting samtidigt, og så har gjort 

nogle ting halvt og følt, at jeg sjuskede og 

konstant lavede fejl. I de situationer er det 

godt at tænke på, at man jo er her for at 

lære, og at de ikke betaler noget for min 

arbejdskraft og dermed ikke taber noget på 

mine fejl.  

 
Jeg mærker faktisk ikke meget til, at jeg 

arbejder i Kina. Arbejdssproget er engelsk, 

men vi får undervisning i kinesisk, og det 

er da meget sjovt at prøve et par brokker af 

overfor de kinesiske ansatte af og til. De er 

meget imødekommende i arbejdssammen-

hæng, de kinesiske ansatte. Jeg har ikke 

oplevet nogen form for korruption, men 

hører jo historier om det hele tiden. Det, 

ambassaden mest oplever i samarbejdet 

med de kinesiske myndigheder, er det tun-

ge bureaukrati og den set med danske øjne 

meget korte planlægningshorisont. Det er 

svært at få møder i stand, og man må altid 

regne med, at aftalerne bliver ændret lige 

til det sidste. Det er især det, der gør plan-
lægning af f.eks. ministerbesøg besværligt. 

Ellers går de rigtig meget op i networking 

(guanxi-begrebet). Alle deler visitkort ud 

til højre og venstre. Vi praktikanter har 

endda fået kinesiske navne, som står på 

vores visitkort: Jeg hedder An Kailin...;-) 

 

Hvad kan du fortælle om dit liv i Kina? 
Jeg lever fint. Beskyttet og nemt, må man 

sige. Ambassaden har en lejlighed, som vi 

fire praktikanter deler. Vi har råd til at ha-

ve en til at gøre rent og vaske tøj for os, så 

det er jo den rene luksus. Fritid har der ik-

ke været så vanvittigt meget af, men der er 

mange udlændinge i Beijing, og de holder 
sammen. Det samme gælder selvfølgelig 

danskere. Vi har bl.a. været til bryllup hos 

et dansk/kinesisk par. Der er et dansk fod-

boldhold ("Beijing Vikings", selvfølgelig), 

som fyrene dyrker meget. Når der så er fest, 

er pigerne mere end velkomne. Det med de 

kinesiske forbindelser lader en del tilbage 

at ønske. På arbejdet går det fint, jeg deler 

kontor med en meget venlig kinesisk pige, 
kun lidt ældre end jeg, men ellers er det 

ikke så meget, vi ses i fritiden. Man hører 

fra mange af dem, der bor herude fast, at 

kineserne er svære at komme i kontakt 

med socialt. Mange prøver i starten at lære 

sproget og lære nogen indfødte at kende, 

men mange ender med at resignere og hol-

de sig i de til expats inrettede compounds.  

 

Karaoke og knytnæveslag 
Vi har dog været til Karaoke med nogen af 

de kinesiske piger fra kontoret. Det var en 

speciel oplevelse. Vi havde bestilt plads i 

sådan et stort hotel-lignende Karao-

ke"palads". Der var flere etager med små 
rum delt af lange, lange gange. Det hele var 

ens, og det var umuligt ikke at fare vild. Så 

var meningen, at hvert selskab sidder i sin 

egen lille dagligstue og synger og har en 

fest. Der var runde ruder i dørene og kon-

stant var der en kineser med headset, som 

kiggede ind og tjekkede, om vi nu havde 

det sjovt nok. Der var sådan lidt David 

Lynch over det sted. Men altså, vi sang - og 

kineserne gjorde det rigtig godt - jeg gav et 

Madonna-nummer. Til vores skuffelse 

kendte de kinesiske piger ikke MLTR - 

heller ikke selv om vi lagde al vores liden-

skab i en udgave af "The Actor". Too bad. 

Det vildeste ved den aften, for nu lige at 

blive ved lidt endnu, var ikke stedet eller b-
videoerne, der fulgte sangene eller de for-

Den politiske vinkel                   ………..     Kina - m.a.o. 



             Oktober 2005

31 

færdelige kinesiske snacks. Det var faktisk 

et mindre optrin, som siger meget om kul-

turforskellen mellem kinesere og danskere: 

Der var uklarheder mht. bestilling af plads 

det her sted. Vi ventede længe, og der var 

åbenbart helt fyldt op, for en anden gruppe 

bestående kun af kinesere mente, at de 

havde bestilt det samme rum som os. Da vi 
var kommet ind og havde sat os, blev døren 

brutalt slået ind af denne gruppe. De men-

te, at de havde ret til at være der, og satte 

sig demonstrativt og spiste vores slik. Så 

blev de kinesiske piger fra vores selskab 

helt vildt vrede og begyndte at skælde og 

smælde og nægtede at flytte sig. Der var 

noget personale, som prøvede at mægle og 

det kom da frem, at de andre vistnok havde 

stået foran os i en eller anden kø. Det kom 

til håndgemæng, det var helt absurd. Mens 

altså kineserne - og her kommer min poin-

te - virkelig følte sig ramt på deres stolthed 

og kæmpede lidenskabeligt for ikke at tabe 

ansigt, stod vi fem konsensuselskende dan-

skere og vidste ikke helt, hvordan vi skulle 
reagere. Vi kunne slet ikke tage situationen 

så seriøst som kineserne, vi ville egentlig 

helst bare gå og overlade rummet til de an-

dre. Konfliktsky og ironisk distancerede 

stod vi og vidste ikke, om vi skulle grine 

eller græde, mens kineserne med skælds-

ord (som vi heldigvis ikke forstod) , attitu-

de og et enkelt næveslag (!) kæmpede for 

æren. Meget skægt...bagefter. Der var vir-

kelig følelser i klemme for kineserne. 

 

Hvordan oplever du den økonomiske 
udvikling i Kina? 
Fra mit perspektiv er det den store ulighed, 

der falder i øjnene. Jeg ser ofte folk, der ar-
bejder rigtig meget, og der er plads til helt 

andre jobtyper i denne økonomi i forhold 

til vores/den vestlige. Alle de vagter, der 

står i ambassadekvartererne, alle de der 

står i trafikken med fløjte og røde signal-

flag og bliver totalt overhørt/-set. Alle hus-

hjælperne og chaufførerne. De tjener så 

godt som ingenting, men det kan alligevel 

betale sig for dem at arbejde. Bagsiden er jo 
bare, at der ikke er nogen form for sikker-

hed. Kinas sygehusvæsen er langt mere ba-

seret på egenbetaling end f.eks. USAs. Du 

får ingenting uden at betale. Absolut in-

genting. På den måde kan man også mærke 

den der mentalitetsforskel/ideologiforskel: 

Det enkelte menneske har ikke den betyd-

ning/værdi her, som vi er vant til at tillæg-

ge det. Om det er kommunismen eller kon-

fucianismen eller en skøn forening er jeg 

ikke sikker på, men det ligger i kulturen.  

 
Afslutningsvis: Hvad gør Kina til et fan-
tastisk land? 
Jeg ved ikke, om Kina er et fantastisk land. 
Jeg ved reelt kun meget lidt om Kina. Det 

er et gigantisk land, og jeg har kun været i 

Beijing og Xi'an og kan knapt gøre mine 

indkøb på kinesisk. Hvis jeg nu alligevel 

skal sige noget lidt "bevinget" her til sidst, 

så vil jeg nærmere sige, at kineserne er et 

fantastisk folk, historien taget i betragt-

ning. De har været igennem så vanvittigt 

store forandringer de sidste 100 år, at vi 

slet ikke fatter det. Tænker på det, når jeg 

ser ældre kinesere: "Han har oplevet Det 

Store Spring Fremad og sikkert sultet i den 

forbindelse. Oplevet al hysteriet og terro-

ren under Kulturrevolutionen." Måske har 

han ret beset ikke haft så meget med noget 
af det at gøre, men det er fascinerende alli-

gevel. 
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Konkurrence: De ti bud... 

Af Jens Jørgensen og Martin Krog Frederiksen 

 

Kanden introducerer i dette semester stolt DEN STORE - DE TI BUD KONKURRENCE! 
Den går i al sin enkelhed ud på at, du skal komme med dine bud på, hvad der sker på IFSK i 

løbet af det næste semester. Sæt ring om hvad du tror er mest sandsynligt, og aflever sedlen 

på Kandens kontor eller send en mail til kanden@ps.au.dk med dine svar inden 1.december. 

Der vil være en FORMIDABEL PRÆMIE til vinderen, som vil blive offentliggjort til julefe-

sten. 

1.  Hvor mange mails har PF gennem-

 snitligt sendt om ugen? 
  3, fordi de elsker dig 

  10, fordi de elsker dig totalt  meget 

  1000, fordi små kirsebær også kan 

 elske dig før de bliver store 

2.  Det generelle indtryk af tu-
 torerne i år, var… 
  At de var brandstive 

  At de på en saglig måde fik 

 introduceret de nye studeren-

 de til de faglige aktiviteter på 

 Institut for Statskundskab 

  At de var hammerstive 
3.  Hvem bliver Årets Underviser? 

  Frølund eller Georg Sørensen 

  Nannestad eller Jørgen Poulsen 

  En anden 4. Gorm Harste får sit store folke-

 lige gennembrud? 
  Ja, han er den nye Lomborg 

  Ja, fordi God Aften Danmark, la-

 ver en serie om store europæiske 

 tænkere efter Første Verdenskrig. 

  Nej, Luhmanns tid er ikke kom-
 met endnu. 

5. Statsrådet får sit store folke-
 lige gennembrud? 
  Ja, møderne foregår fremover i 

 Sø-Auditoriet 

  Ja, flytningen af Coca Cola auto-

 maten får folk på barrikaderne 

  Nej, Studieordningen skal ikke 

 laves om før om et år 

TV2 Vejret gør det, Institut for Fremtidsforskning gør det, 2.000.000 danskere forsøger 
at gøre det hver lørdag og Storm P. sagde, det var svært… Vi snakker selvfølgelig om 
at spå om fremtiden. 



             Oktober 2005

33 

6. En skribent fra Kanden får Cav-
ling- prisen? 
  Ja, det er da klart 

  Ja, hvem ellers 

  Nej, fordi Cavlingudvalget er 

 bundkorrupt 

10. Kantinens kaffe begynder at smage af kaffe? 

  Nej, man kan ikke lave ordentlig kaffe så ”billigt” 

  Ja, de skifter kaffen i filteret, den har nu givet farve siden 1987 

  Ja, men prisen stiger til kr. 125 pr kop (10-klipskort for kr. 

 1000) 

9.  Coca Cola-automaten bliver 

 flyttet? 
  Er der en colaautomat? 

  Nej, et lille læsegrupperum er da 
 et oplagt sted 

  Ja, den bliver flyttet til biblioteket 

 (se under ”C”) 

7. I den nye rangliste over stats-
 kundskabs-institutter ligger 
 IFSK  nummer… 
  1, Ja, hvem ellers? 

  5, men København er nr. 11. 

  19, vi er røget ned, men hverken 
 København, RUC, SDU eller Aal-

 borg er med 
8. Kritisk profil har et foredrag 

 med titlen: 
  Den senkapitalistiske gastrono-

 mis indvirkning på de kommuni-

 kative systemer i proletariatet. 

  Kolonisering – Livsverden eller 

 Uland? Habermas i præpostkolo-

 nistisk kontekst. 

  15 minutes of fame – En analyse af 
 Helle Thorning-Schmidts politi-

 ske karriere? 

Riv midtersiden med svarene ud, og aflever dem i Kandens nye postkasse!!! 
 
 
Navn: ________________________________________________________ 
 
 
Årskortnummer: ________________________________________________ 
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Af Martin Krog Frederiksen 

 

 

 

 

Trygfonden er en non-profit organisation, 

som har til formål at øge trygheden i Dan-

mark. Derfor har de iværksat en stor un-

dersøgelse af tryghed i Danmark. På bag-

grund af denne undersøgelse rejser de 

rundt til landets universiteter, med et team 

af oplægsholdere, for at diskutere begrebet 

tryghed. 

 

Talknuseren 
Debatmødet startede meget klassisk med, 

at de enkelte oplægsholdere holdt et kort 

oplæg om hver deres vinkel på begrebet 

tryghed. Cand.scient.adm. Anders Hede, 

som er projektleder i Mandag Morgen 

Tænketank, lagde ud med at præsentere 

undersøgelsen. Hovedresultatet fra under-

søgelsen var, at oplevelsen af tryghed for de 

fleste mennesker i virkeligheden er fravæ-

ret af utryghed. Dvs. hvis man ikke føler sig 

truet af arbejdsløshed, kriminalitet etc.. 

Derudover var et væsentligt resultat, at 

folk følte sig lykkeligere, hvis de var rela-

tivt bedre stillet, end de folk de boede tæt 

på. 

 

Ham den kække 
Anders Hede var knap færdig, før Jens 

Gaardbo sprang op, som en trold af en 

æske og bombarderede ham med en række 
indstuderede spørgsmål. Herfra skal lyde 

den kommentar, at selvom man har været 

tv-vært, så er man nødvendigvis ikke den 

fødte skuespiller. Da Gaardbo var færdig, 

fik salen lov at stille spørgsmål også. De 

spørgsmål og debatten vender jeg tilbage 

til. Gaardbos stil som ordstyrer var mødets 

største svaghed; jeg synes han var for domi-

nerende og selvpromoverende. Hvilket re-

sulterede i, at en del af de interessante 

spørgsmål og debatter ikke fik lov at fylde 

det de burde. 

 

Hvis din sociolog var en bil? 
Henrik Dahl var den næste i rækken, han 
diskuterede begrebet tryghed i en sociolo-

gisk ramme. Fokus var især, at den relative 

rigdom spillede en væsentlig rolle, men og-

så at forventningen til lykke og tryghed, 

var blevet meget vigtigere i moderne tid. 

Som eksempel anvendte han ægteskabet, 

der før var en praktisk foranstaltning, men 

nu skulle være et livslangt lykkeprojekt., 

kombineret med en personlig selvrealise-

ring.  Problemet ved dette, ifølge Dahl, var 

at man dermed risikerede at miste den for-

udsigelighed og anerkendelse, som ægte-

skabet som institution tidligere sikrede en. 

Konklusionen var, at der var en potentiel 

konflikt mellem selvrealisering og tryghed. 

En tryg eftermiddag i A1 

PF og Trygfonden havde den 27. septem-

ber inviteret til topmøde om tryghed. 

Topmødet fandt sted i A1 og talte så pro-

minente personer som Tine Bryld, Hen-

rik Dahl, Anders Hede, Jens Gaardbo og 

ikke mindst B.S. Christiansen. Det blev til 

en interessant debat om emnet tryghed. 
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Henrik Dahl er en fremragende formidler, 

som på en sjov og forståelig måde gør soci-

ologiens mysterier forståelige for os, der 

måske ikke lige har fat i den lange ende i 

det fag. 

 

Hende fra radioen  
Tine Brylds vinkel på tryghed var tryghe-
den, det enkelte menneske har, eller måske 

ofte ikke har. Igennem sit arbejde har hun 

snakket med utallige unge, som jagter tryg-

heden. Problemet er, ifølge Tine Bryld, at 

man kan risikere at finde trygheden de for-

kerte steder. Som eksempel nævnte hun en 

pige, der blev ved at vende tilbage til en 

voldelig kæreste. Tine Brylds forklaring 

var, at pigen gemte sig i utrygheden, for på 

den måde at skulle undgå at tage svære be-

slutninger om sit eget liv. Tine Brylds 

stemme gør, at man automatisk lytter til, 

hvad hun siger, at det også er interessant 

det hun siger, er så kun et ekstra plus. 

 

Jægersoldaten 
Jokeren i rækken  af oplægsholdere var den 

tidligere jægersoldat B.S. Christiansen. Ud-

over at være en jægersoldat, viste det sig at 

B.S. faktisk også var en meget morsom 

mand. Hans vinkel på tryghed var, hvordan 

man kunne skabe orden i sit liv, som ville 

føre til en større tryghed og ikke mindst en 

større mulighed for at udvikle sig selv. 

Hans optræden var en vellykket blanding 

mellem en coaching og et stand up show. 

Pointen var, at risikovillighed fører til fri-

hed. Men at forudsætningen for risikovil-

lighed var tryghed, i B.S. optik, ville det 

sige forudsigelighed i hverdagen. 

 

Debatten  
Debatten kom lidt skævt fra start, i og med 

at oplægsholderne tydeligvis havde tænkt 

sig en meget bred og generel debat om em-

net tryghed. Og spørgsmålene fra salen, i 

hvert fald i starten, meget gik på det meto-

diske i undersøgelsen samt en teoretisk 

diskussion af begrebet tryghed. Dette over-

raskede panelet, men de svarede udmær-

ket. Senere blev det den mere generelle de-

bat, hvilket egentlig er en god afveksling, 

fra de mere (på Statskundskab) kendte 

metodiske og definitoriske diskussioner. 

Publikum bestod primært af statskundska-

bere og psykologistuderende, hvilket også 

afspejlede sig i spørgsmålene. Samlet set 

var det et godt og underholdende debatmø-

de. 
 

Læs mere om undersøgelsen på 

www.trygfonden.dk 

Henrik Dahl, B.S. Christiansen, Trine Bryld og Anders Hede 

Det medlevende publikum 
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Af Carsten Bagge Laustsen 

 

Det er ikke blot sket én gang, at en kollega 

har trukket lidt på smilebåndet, når jeg 

sagde, at jeg skrev om en film. Og når det er 

sådan, er grunden selvfølgelig, at film reg-

nes som fiktion og herved stilles i modsæt-

ning til den realitet, de fakta, den sobre og 

ædruelige politologi beskæftiger sig med. 

Anderledes går det tit, når talen falder på 

brug af film som eksempler i undervisnin-

gen. Det er ok, og det er det, fordi film så 

kan forstås som pædagogiske redskaber – 
som genveje til komplicerede problemstil-

linger eller ting i den dur. Rustningsspira-

ler og afskrækkelse: tænk blot på Dr. Stran-

gelove … En god pædagogisk strategi er at 

trække på en fælles og allerede etableret 

forståelseshorisont. Det er alle vel enige 

om, og her er film så naturligvis nyttige. 

 

Den tilsyneladende skizofrene holdning til 
brug af og interesse for film har uden tvivl 

sin baggrund i en sondring mellem to angi-

veligt adskilte realiteter – og mellem to 

sfærer: På den ene side har vi det politiske, 

der er noget alvorligt og andægtigt noget, 

og på den anden side har vi det kulturelle, 

som godt nok kan reguleres politisk, men 

som ellers kun er af interesse for humani-

ster og andre med smag for det æstetiske. 

Og i forlængelse heraf følger forståelsen af 

det politiske som noget, der kan afdækkes 

på videnskabelig vis, her i forståelsen ob-

jektiv og med tvingende logik og stringens, 
og det kulturelle som noget, der er åben for 

myriader af fortolkning – eller i hvert fald 

altid for mere end én. 

 

Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at jeg be-

tvivler relevansen af en sondring mellem 

f.eks. Vietnamkrigen ”som den virkelig var” 

og så film som Francis Ford Coppola’s Aco-

calypse Now som en selektiv, genrebestemt 

og kunstnerisk ”repræsentation” af denne. 

Og selvom intet dokument selvfølgelig 

”blot giver sig selv”, vil jeg heller ikke be-

tvivle, at nogle dokumenter, kilder eller 

levn er tættere på et handlingsforløb end 

andre. Men det handler altså heller ikke 

om at se film, som var de ting selv. Hvis det 

var sådan, så var de eneste interessante ma-

terialer dokumentarudsendelser. Og jeg 

synes faktisk, at det er de mindst interes-

sante. Det centrale er derimod, at vores for-

ståelse af, hvad politik er, i høj grad formid-

les af audiovisuelle medier. Man bruger 

allerede nu meget energi på at analysere 

valgudsendelser og lignende, og det er også 
vigtigt, men vi danner også vores holdnin-

ger på baggrund af mindre ”lødige” pro-

grammer. 

 

I sin berømte tekst om ideologiske statsap-

parater hævdede den franske marxist Louis 

Hvorfor film – i politologien? 
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Althusser, at den for kapitalismen nødven-

dige ideologi primært indsocialiseres gen-

nem to institutioner: gennem kirken og så 

selvfølgelig skolen. At han så skolen som et 

statsapparat, kunne de fleste nok accepte-

re. Alene det at skulle lære et sprog er ele-

mentært for skabelsen eller reproduktio-

nen af den nation, som understøtter og le-
gitimerer statens virke. Værre er det med 

kirken. Er den et statsapparat? Ja, mente 

Althusser, idet han så en intim forbindelse 

mellem den religiøse sektors bidrag til af-

retningen af tanken og så tilvejebringelsen 

af de ideologiske grundlag for statens eksi-

stens. Kan vi i forlængelse af Althussers 

analyse tale om f.eks. Hollywood som et 

ideologisk statsapparat? Ja, det kan vi, hvis 

vi accepterer, at film – og kultur i det hele 

taget – selvfølgelig ikke blot reproducerer 

grundlaget for statens legitimitet, men og-
så kan tjene som fora for kritik af selv sam-

me stat. Filmene er derfor politiske i dob-

belt forstand. Enhver instruktør er indlej-

ret i et politisk klima, har egne politiske 

holdninger og farver derfor mere eller min-

dre bevidst det materiale, han eller hun 

producerer. Men filmene er også politiske, 

da der altid vil stå en kamp om, hvordan de 

skal fortolkes og udlægges. Både produkti-

on og konsumption af film er altså proces-

ser, hvor det politiske i varierende grad 

manifesterer sig. 

 

Og så lige en sidste pointe inden vi forsæt-

ter med, hvordan film kan indgå i undervis-

ningen. Der er helt klart en stigende inte-
resse for forskning i film i politologiske 

miljøer, særligt blandt dem med interesse 

for international politik. Det handler selv-

følgelig i en vis grad om den nyeste akade-

miske mode, men der er også en dyberelig-

gende grund. Skellet mellem fiktion og fak-

tion undermineres fra den anden side så at 

sige. Politik kommer i stadig højere grad til 

at handle om det fiktive: politikere handler 

efter opinionsmålinger, de går ekstremt op 

i deres offentlige fremtræden på tv osv. 

Selv om film som Wag the Dog giver det hele 

en tand ekstra, er det ikke forkert at sige, 

at politik i høj grad handler om ”image ma-

nagement”. Politik bliver mere og mere, 

som var det en film. De mest interessante 

eksempler kommer som altid fra USA. Ef-

ter den 11. september mødtes højt placere-

de militærfolk med en række Hollywood-

instruktører for at brainstorme over mulige 

terrormål. Argumentet synes at være, at 

instruktørernes forestillingskraft var de i 

den kolde krig trænede generaler langt 

overlegen. Et andet eksempel er forevisning 

af ”Kampen om Algier” som led i amerikan-

ske styrkers forberedelse til guerillakrig 
mod terrorister. James Der Derian går så 

langt som at påpege eksistensen af et mili-

tært, industriel, medie og underholdnings-

netværk (MIME-NET). 

Så meget om oplæg til en kort diskussion 

af mine erfaringer med at bruge film i un-

dervisningen. I sidste semester drejede det 
sig om to forløb: dels undervisningen i in-

ternational politik, hvor vi på en af holdun-

dervisningstimerne diskuterede populær-

kulturelle repræsentationer af internatio-

nal politik og understøttede undervisnin-

gen i Allisons tekst om Cubakrisen med 
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filmen 14 days; og dels mit 6.-semesters BA-

seminar om ”Terror i netværkssamfundet”. 

Inddragelse af filmisk materiale var mest 

omfattende i det sidste forløb, så det er 

derfor det, jeg vil fokusere på her. Semina-
ret var på 10 x 3 timer, og til hver undervis-

ningsgang var anbefalet en film, som bely-

ste det tema, vi skulle diskutere. Listen – 

som voksede, efterhånden som de stude-

rende nævnte film, der belyste problemstil-

lingerne – er som følger: 
 

Time 1: Introduktion: Ingen film 

Time 2: Terror som dispositif: The Crying Game 

Time 3: Terror i netværkssamfundet: Independence Day 

Time 4: Terror som mediebegivenhed: Mad City 

Time 5: Suverænitet og undtagelsestilstand: The Siege 

Time 6: Asymmetrisk og præventiv krig: Minority Re-

port 

Time 7: Fundamentalisme og hellig krig: Rambo 3 

Time 8: Civilisatoriske sammenstød: Starship Troopers 

Time 9: Overvågning og frygtkultur: The Truman Show 

Time 10: Lejre og menneskerettigheder: Brazil 

I stedet for at gennemgå hver time vil jeg 

sige noget om, hvordan filmene blev brugt. 

For det første blev en række af filmene an-

vendt som kilder til deres samtids ideologi-

ske klima. Rambo 3 (for blot at tage et ek-

sempel) udtrykker den kolde krigs klima 

og ikke mindst genopfrisker den amerika-

nernes samarbejde med muhajedinerne i 

Afghanistan – den gruppe, fra hvilken Tali-

bans krigere senere skulle hverves. Filmen 

kunne også tjene som en påmindelse om, at 

der er en lige linje fra Reagans tale om ond-

skabens imperium til den retorik, Bush an-

vender i forbindelse med krigen mod ter-

ror. The Truman Show er faktisk optaget i et 

forskanset fællesskab, så om ikke andet 

kan den i hvert fald vise, hvordan sådan 

nogle ser ud – altså nogle mulige materielle 

konsekvenser af udbredelsen af en frygt-

kultur. 

 

For det andet var der en række film, som 

satte nogle problematikker på spidsen, og 

de kunne derfor bruges som en anskuelig-

gørelse i potentielle ødelæggende konse-

kvenser af givne tiltag. Film kan altså øge 

vores forestillingskraft, og det sker f.eks. i 

en film som Minority Report, der belyser pro-

blemer med forebyggende angreb og aktio-

ner – selvfølgelig væsentligst at disse kan 

lide under efterretningsfejl og har en ten-

dens til at udvikle sig til selvopfyldende 

profetier. 

 

For det tredje kan filmene rejse en række 

spørgsmål, der ægger til yderligere analyser 

og personlig stillingtagen. Er medierne ter-

roristernes væsentligste allierede (Mad Ci-

ty); hvad nu hvis Independence Day ikke var 

narreret fra et amerikansk perspektiv, men 

fra fundamentalisternes perspektiv? Kunne 

det være, at fundamentalisterne ser den 

vestlige verden som et ondskabens imperi-

um, der er parat til at ødelægge alt det, Al-

lah har skabt, og at deres opfattelse af os og 

omvendt faktisk i høj grad spejler hinan-

den? Pudsigt nok afsluttes filmen faktisk 

med et selvmordsangreb på de onde mag-

ter. Hvad er egentlig forskellen på at ofre 

livet for ”demokrati, frihed og fri foretag-

somhed” og så for Allahs vilje: for retfær-
digheden og det moralsk rigtige og gode? 
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Endelig for det fjerde er Independence Day, 

som Rambo 3 før den, eksempler på et ame-

r i k a n s k  i d e o l o g i s k  h e g e m o n i 

(forestillingen om at lede kampen mod det 

onde, at alle fredselskende nationer eller 

etniske grupper slutter op bag USA’s poli-

tik osv.),  eller kan de også 

”omfunktioneres” i en kritik af den selv 

samme forståelse? Der findes selvfølgelig 

også film, som mere direkte kan gestalte en 

kritik: Brazil om det perverse ved et sam-

fund, der konstant producerer imaginære 

fjender for at legitimere dets virke, og The 

Siege som en kritik af undermineringen af 

demokratiske normer på baggrund af en 

nødvendighedens og undtagel-

sens logik. Kan tortur f.eks. til-

lades, hvis man står overfor den 

”tikkende bombes problem”? 

 

Hvordan gjorde vi så rent prak-

tisk? Vi så ikke filmene eller 
klip fra dem på timerne. I stedet 

havde de studerende set ugens 

film derhjemme. Ja, de fleste 

havde faktisk til min overra-

skelse set næsten alle filmene allerede. Og 

det underbygger jo egentlig bare pointen 

om, at spillefilm udgør en fælles erfarings- 

og forståelseshorisont. Diskussion af filme-

ne fyldte vel i snit 10 minutter af hvert 3-

timers forløb, så det var egentlig ikke så 

meget. Men interessant nok handlede pau-

serne ofte om filmene: bud på andre film 

med samme tema, andre udledninger af 

centrale scener osv. Det virkede som om, at 

det var noget, alle kunne forholde sig til, og 

noget, der gjorde pensum mere nærværen-
de. Jeg tror, de tre mest gavnlige effekter af 

at inddrage film var: For det første gav det 

en mere varieret undervisning (og lidt 

spræl bliver man jo nødt til at lave, når man 

kører 3-timers forløb), for det andet fik det 

rent faktisk nogle af de studerende, som 

ellers ikke sagde så meget, ud af busken, og 

for det tredje gav det mulighed for et min-

dre hierarkisk møde mellem underviser og 

studerende. Jeg tror aldrig, jeg har haft et 

så diskussionsivrigt hold før, og det med 

filmene er nok en del af forklaringen. 
 

Men der er selvfølgelig også nogle faldgru-

ber. For det første opfattede de studerende 

det helt klart som et festligt indslag, der 

ikke skulle tages lige så alvorligt som gen-

nemgangen og diskussionen af pensum. 

”Indslagene” bør derfor ikke være for lange. 

For det andet er det meget vigtigt at være 

sig bevidst om, hvad filmene bru-

ges til: til illustration af begreber 

og problemstillinger; som levn, der 

oplyser om en given tids ideologi-

ske klima; som et oplæg til en de-

bat; eller f.eks. som et aspekt ved 

krigen mod terror (jf. eksemplerne 

fra den amerikanske hærs brug af 
spillefilm og deres instruktører). 

Jeg fik nok ikke altid meldt helt 

klart ud, at filmene faktisk skulle bruges til 

noget forskelligt fra gang til gang. For det 

tredje er der en række mulige praktiske 

problemer: Videoen skal slæbes ned i un-

dervisningslokalet, man kan bruge meget 

tid på at finde de relevante steder, blænde 

lys op og ned osv. Da de studerende så fil-

mene derhjemme, var der selvfølgelig ikke 

rigtig disse problemer, men omvendt så 

ville det uden tvivl have virket fint, hvis 

man havde vist nogle klip på timerne. At 

inddrage film kræver en del forberedende 

arbejde – og så selvfølgelig omtanke. Som 
det klart burde fremgå af ovenstående, er 

mine erfaringer meget positive, hvorfor de 

hermed også er givet videre. 
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Foredrag på toppen af IFSK: Den Orange Revolution 

Af Hans Sloth Kristoffersen, SILBA-Århus 

 

 

 
 

 

Det meste af verden fulgte med foran TV-

skærmene, da ukrainerne ved udgangen af 

2004 trodsede vinterkulden og samlede sig 

i det centrale Kiev for at protestere imod 

det siddende styre. Udefra lignede det en 

fredelig revolution, og nyhedskorrespon-

denterne kunne dårligt nå jorden af eufori. 

Men hvad skete der egentlig nede i den 

orange folkemængde? Hvem deltog? Hvad 

tænkte ukrainerne? Hvad tænker de nu? 

Den slags overvejelser levnes sjældent den 

store plads i mediedækningen. Derfor var 

foredraget alle tiders mulighed for at få et 

indblik i ”revolutionens dagligdag” 
 

Outsideren tog titlen 
Som de fleste vil vide, er ukrainsk politik 

en speget affære. I landet deles magten 

mellem præsidenten og regeringen 

(premierministeren). Hvordan magten lige 

skal deles, har præsidenten og premiermi-

nisteren sjældent været helt enige om. I 

2004 skulle man ved direkte valg finde en 

afløser for den autoritære præsident Leo-

nid Kutjma, der havde haft posten i 10 år. 

Reelt stod valget mellem Viktor Jusjtjenko, 

der var premierminister fra 1999 til 2001, 

og Viktor Janukovitj, der var siddende pre-
mierminister. Fra starten var det op ad 

bakke for Jusjtjenko. Således blev han i 

2001 reelt fyret af præsident Kutjma, der 

selvfølgelig ikke glemmer den slags opgør. 

Derudover var fri mediedækning meget fra-

værende i Ukraine, idet der fx kun var én 

uafhængig TV-kanal, som selvfølgelig også 

blev saboteret nu og da. Omvendt kunne 

Janukovitj gøre brug af statens velsmurte 

propagandamaskine, ligesom han havde 

gode muligheder for at bedrive valgsvindel 

med stor hjælp fra russiske ”konsulenter”. 

Første valgrunde endte officielt med en sejr 

til Janukovitj. Dette resultat stemte imid-

lertid ikke overens med de mange exit 

polls, der blev foretaget på valgdagen. 
Blandt andet derfor sendte offentliggørel-

sen af det officielle resultat titusinder util-

fredse ukrainere på gaden. I forlængelse 

heraf kendte Forfatningsdomstolen valget 

ugyldigt, hvorefter der blev afholdt en ny 

valgrunde, som blev vundet af Jusjtjenko. 

Dette er nogenlunde den gængse opfattelse 

af begivenhederne i Ukraine sidste år. 

 

Den folkelige opstandelse 
Andrey Drevitskiy nuancerede imidlertid 

opfattelsen af Den Orange Revolution samt 

den eufori, den stadigvæk omgærdes af i 

Vesten. For det første kunne han fortælle, 

Onsdag den 21. september holdt den ukrain-
ske lokalpolitiker, Andrey Drevitskiy, fore-
drag om Den Orange Revolution i Ukraine 
sidste år. Det blev til en særdeles spændende 
eftermiddag i mødelokale 3. Det var lykkes 
SILBA (Support Initiative for Liberty and De-
mocracy in the Baltic Area) at invitere noget 
så sjældent som en liberal, proeuropæisk 
”orange” fra den ellers russisk venlige østlige 
del af Ukraine. Som en ”orange” i fjendeland 
har Andrey Drevitskiy særdeles gode forud-
sætninger for at vurdere klimaet i ukrainsk 
politik. 
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at processen var noget længere. For ham at 

se genererede den meget omfattende valg-

svindel i forbindelse med præsidentvalget i 

1999 en grundlæggende utilfredshed med 

præsident Kutjma. Således blev Den Oran-

ge Revolution reelt sat på skinner med 

kampagnen ”Ukraine uden Kutjma” i star-

ten af 2001. Kampagnen blev fulgt op af 
bevægelsen ”Vågn Op Ukraine” i 2002. 

Med kampagnerne lykkedes det at skabe et 

organisatorisk og folkeligt fundament for 

Den Orange Revolution. 

 

Valgsvindel på begge sider 
For det andet var der ikke tale om et sim-

pelt opgør mellem gode, demokratiske og 

onde, autoritære kræfter. Således var der i 

det vestlige Ukraine tilfælde af manipulati-

on og valgsvindel til fordel for Jusjtjenko. 

Men uregelmæssighederne var imidlertid 

meget mere omfattende og systematiseret 

blandt Janukovitjs tilhængere. 

 

En sandhed med modifikationer 
For det tredje gjorde han op med opfattel-

sen af Den Orange Revolution som en enty-

dig støtte til Jusjtjenko. Der var snarere 

tale om en entydig afvisning af Janukovitj. 

Blandt andet derfor er opbakningen til 

Jusjtjenko nu vigende. Helt aktuelt oplever 

Ukraine en regeringskrise, og antikorrupti-

onskampagnens resultater er vigende. Det 

er i forbindelse med disse forhold, at An-

drey Drevitskiys hovedbudskab kommer 

frem: Demokratiseringsprocessen i Ukrai-

ne startede længe før Den Orange Revoluti-

on, og den er absolut ikke fuldendt med 
indsættelsen af Jusjtjenko. Således skræm-

mer sporene fra Hviderusland, hvor Lu-

kashenko, uden sammenligning i øvrigt, i 

sin tid opnåede valg på en massiv antikor-

ruptionskampagne. I dag er han Europas 

sidste diktator! 

 

Ukraine til diskussion 
Ved hjælp af tale, fotos og videosekvenser 

lykkedes det Andrey Drevitskiy at nuance-

re den gængse opfattelse af Den Orange 

Revolution samt at lægge op til en interes-

sant diskussion med tilhørerne. Eftermid-

dagen var således en glimrende opvarm-

ning til kombikurset den 22. og 23. oktober 
i Sø-auditoriet, hvor den politiske situation 

i Ukraine og Hviderusland er til diskussi-

on. 

Faktabox 1: 
 
 

SILBA (Support Initiative for Liberty and De-
mocracy in the Baltic Area) er en hurtigt voksende 

tværpolitisk NGO, der arbejder for frihed og de-

mokrati i Østeuropa. I øjeblikket er SILBAs aktivi-
teter primært rettet imod Hviderusland, Kalinin-

grad, Ukraine og Moldova. Læs mere på 

www.silba.dk 

Faktabox 2: 
 
 

Kombikursus den 22. og 23. oktober afholdes i 
samarbejde mellem DSU og SILBA som et led i 

”Friends Across Borders – Belarus 2006”. Kombi-

kurset er et kombineret kursus- og konference-
koncept med to linjer: Hviderusland og Ukraine. 

På kombikurset tematiseres og diskuteres lande-

nes politiske situation og perspektiverne for for-
andringer. 

Læs mere på www.silba.dk 
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Af Allan Birkmose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forfatteren  i en stund af sædvanlig journalistisk værdighed 
 

Fredag d. 16. september blev der traditio-

nen tro blændet op for RUSfest, hvilket 

som altid var en uforglemmelig oplevelse. 

Uforglemmelig skal dog nok tages med et 

gran salt, da dette kan afhænge af den ind-

tagede mængde alkohol. Til glæde for de, 

der ikke havde mulighed for at opleve den-

ne fremragende fest og de, der oplevede 

den, men intet erindrer, følger her en leven-

de skildring fra Kandens udsendte reporte-

re. Sandfærdigheden og detaljerigdommen 
i denne beretning lider dog under den om-

stændighed, at Kandens udsendte medar 

 

bejdere heller ikke holdt sig for gode til at 

bestille shots i metervis – bogstaveligt talt! 

 

Festen startede i vanlig stil med et udsøgt 

måltid serveret i Chez Kantiné, der levede 

op til sit vanlige eksklusive niveau for Kan-

tine-cuisine. Som den erfarne festgænger 

vil vide, er dette måltid afgørende for den 
mængde alkohol, man senere er i stand til 

at indtage. Dette fik den ene af dine ydmy 

 

ge udsendinge at føle, da hun allerede un-

der middagen valgte at ernære sig ved fly-

dende frem for fast føde. Dette gjorde til 

gengæld det alkohol-fremkaldte aftens-

mad-dejavu, som en af Kandens pligtopfyl-

dende reportere oplevede ved hjemkom-

sten, mindre traumatisk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
’Whaat is love, baby don’t hurt me, no more’ 

 

Herefter stod den på klassisk PF-fest i van-

lig svingende, flower-power, vi elsker hin-

anden-stil. ”Foreningen, der elsker dig”, 

elsker heldigvis også at udbyde alkohol i  
 

Festanmeldelse: RUS-festen 
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Hestebetvingeren med sit 3-hoved fabeldyr 

 
mængder, der er rigelige til at drikke selv 

en tutor i fornuftig kampform (læs: lever-

form) ganske fuld. Shots i metervis er og 

bliver en opfindelse, der kan bløde selv den 

tørreste statskundskaber op, hvilket vel er 

med til at forklare den kærlige stemning, 

der ofte udstråles af billeder fra festerne. 

 

Festen slingrede herefter usikkert fremad 

med masser af alkohol, sang, dans og latter. 

Kort sagt alt det, der ville bringe en Indre 

Missionær på vanviddets rand. Til sidst 

kørte Social Club-bussen af sted med en 

flok feststemte IFSK’ere med mod på en 

bid mere af nattelivets glæder. Rutinerede 
Social Club-passagerer vil vide, at der ofte 

er sang i selv samme bus. Fremført af en 

duo, der udmærker sig ved, at deres dårlige 

rytme kun undergås af deres endnu ringere 

sangstemmer. Mangen har lidt under deres 

fremførsel/maltraktering af ”Eternal Fla-

me” på disse busture, men til glæde for de  

 
Verdens længste arm, byder op til dans 

 

fleste var duoen denne fredag decimeret til 

en solo, som ikke evnede at overdøve den 

almindelige feststemning i bussen. 

 

Til slut er der kun tilbage at plædere for, at 

PF udvider festernes åbningstider, da de to 

timers ekstra fest var med til at give festen 

et ekstra pift. Så alt i alt en fest, der gør sig 

fortjent til 4 ud af 5 Fadøl! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEEJJ.. FESTEN STOPPER ALDRIG!! 
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Af Katrine Vasegaard 

 

 

Indtil videre er mit 

ophold i Rusland en 

stor oplevelse på alle 

områder. Arbejdet 

som praktikant har 
oversteget alle mine 

forventninger, for jeg 

får lov til at beskæftige mig med stort set 

alt det, jeg gerne vil. Jeg er tilknyttet am-

bassadens politiske afdeling, men der er 

også en praktikant i både forsvars- og han-

delsafdelingen. Det politiske felt er selvsagt 

mest relevant for en statskundskabsstude-

rende, for her omsættes politologiske teori-

er til praksis, og jeg får lov til at snuse til 

”high politics”, der er en del af livet på am-

bassaden. 

 

Statskundskab i praksis 
Som praktikant er jeg ansvarlig for at følge 

den politiske udvikling i russisk indenrigs- 
og udenrigspolitik. Selvom Rusland er ho-

vedområdet, dækker ambassaden dog også 

Hviderusland, Turkmenistan, Kasakhstan, 

Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. 

Det er ikke desto mindre russerne, der pro-

ducerer de mest interessante nyheder, der 

er værd at skrive hjem om til Udenrigsmi-

nisteriet. Sammen med afdelingens øvrige 

medarbejdere udarbejder jeg rapporter om 

den politiske situation, og jeg deltager i 
møder og konferencer i forskellige nationa-

le og internationale fora. Af interessante 

emner, jeg har beskæftiget mig med på det 

seneste, kan nævnes: Ruslands rolle i freds-

mæglingen i Mellemøsten, konflikten i Tje-

tjenien, samarbejdet i SNG, energisamar-

bejdet med EU, næste præsidentvalg og 

den russiske reformproces. 

 

Hvad kan vi? 
Jeg er blevet spurgt om, hvilke kompeten-

cer statskundskabsstudiet har givet mig, 

og som jeg har haft gavn af som praktikant. 

Ud over almindelig sund fornuft og ordens-

sans kræver arbejdet på ambassaden, at 

man kan arbejde hurtigt og koncentreret 

med et kompliceret stof – og indtil arbejdet 

er færdigt, hvilket ofte betyder, at klokken 

Praktikant i guldkuplernes hovedstad 

Hvis man har tænkt sig at afprøve teori i 
praksis og udskifte statskundskabsstudiet 
med et halvt år som praktikant på en 
dansk ambassade i udlandet, findes der så 
noget smukkere sted end i Moskva – 
guldkuplernes hovedstad? Jeg har nu til-
bragt over en måned som praktikant på 
den danske ambassade i Rusland, og selv-
om jeg har været i byen før, har Moskva 
altid den samme virkning på mig: Jeg er 
lamslået, for byens centrum er så fortryl-
lende smuk og fuld af historie! 

De gyldne kupler 
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bliver mange inden fyraften. Statskund-

skab har bidraget med en solid teoretisk 

viden om komplekse internationale forhold 

og evnen til at prioritere sin tid i informati-

onssøgning, læsning af materiale og i udar-

bejdning af rapporter. Det er dejligt at blive 

betroet et ansvar, og at ambassaden tror på 

de kompetencer, men kommer med som 

bachelor i statskundskab. Når rammerne er 

i orden, er det i høj grad op til praktikanten 

selv at få noget ud af praktikopholdet. 

 

Fra teori til praksis 
Et praktikophold er en kærkommen mulig-

hed for at kunne anvende teori i praksis, 

hvilket kan vise sig at være guld værd sene-

re i karrieren. Samtidig får man lejlighed til 

at opleve et land indefra, gå i dybden med 

landet, øve sproget samt møde interessante 

mennesker, der besidder stor viden om lan-

det og brænder for deres arbejde. Hvis man 

går ind i det med ønsket om at yde, opleve 

og lære, er der stor sandsynlighed for, at 
praktikopholdet bliver en succes med 

spændende arbejdsopgaver. At man yder-

mere vælger at rejse til et land, der interes-

serer og fascinerer en, ligesom guldkupler-
ne i Moskva har en dragende effekt på mig, 

er kun et plus. 

 

Yderligere spørgsmål om det at være prak-

tikant på en ambassade i udlandet eller om 

Moskva/Rusland kan stiles til forfatteren 

på katvas@um.dk eller til ambassadens 

souschef på sorbol@um.dk. 

Danmark ambassade i Moskva 

En gylden mand 

St. Basil Katedralen 
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Af Christian Nordbek 

 
Da der naturligvis er tale om monopolisti-

ske forhold, står PF overfor en faldende 

efterspøgselskurve. De forskellige kostlin-

jer er der heller ikke det store hokus pokus 

ved. P1 og P2 angiver prisen henholdsvis 

før og efter den skandaløse prisstigning. Q 
1 og Q2 er de tilsvarende solgte mængder. 

Det grå område angiver PF’s profit før pris-

stigningen, mens det spraymalede område 

angiver profitten, som den er nu. 

Her står det jo klart som blæk, at profitten 

er mindre, hvorfor jeg personligt, og Pal-

dam vil give mig ret, foreslår, at prisen ned-

sættes til sit tidligere niveau. 

PF vil selvfølgelig påstå, at hvad man taber 

på gyngerne, vinder man på karrusellerne, 
men denne gevinst fjernes, da de negative 

ekternaliteter gør, at folk bliver væk eller 

er fulde, når de kommer, hvorfor PF ikke 

kan forvente at sælge ekstra mængder spi-

ritus. 

Der er sket det skammelige, at PF har 
valgt at sætte ølpriserne til sine fester op 
med 33 % fra 15 til 20 kr. Dette er for 
galt, og nedenstående analyse viser også 
at det er et økonomisk selvmål af rang. 

Økonomisk analyse af ølpriser 
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Af Trine Barnøe 

 

Den gamle Toldbod på havnen er godt i 

gang med at transformere sig til et kultur-

centrum for studerende i Århus, og nu bli-

ver det også muligt at komme i dagtimerne 

og nyde en kop kaffe eller en øl i husets ca-

fé.  ”Husets udvidede åbningstider kræver 
bare, at flere studerende har lyst til at være 

med i et tværfagligt netværk, der hvor det 

sker, og således få en indflydelse på husets 

fremtid”, forklarer Anders Kühnau, der er 

en af initiativtagerne til studenterhuspro-

jektet. 

 

Flere frivillige 
Studenterhuset åbnede dørene for godt et 

år siden, og indtil videre har omkring 100 

studerende meldt sig til det frivillige arbej-

de, men der er stadig brug for flere. ”Vi har 

både brug for studerenede, som har lyst til 

at arbejde i Caféen, planlægge arrangemen-

ter, booke koncerter, sætte lys op, skrive 

artikler eller på anden måde komme med 
ideer til, hvordan vi får det bedste studen-

terhus i landet,” forklarer Anders. Studen-

terhuset arbejder målrettet på at skabe et 

netværk af frivillige, som ikke blot sælger 

kaffe to gange om ugen, men også mødes til 

frivilligaftener, julefrokoster, og udflugter, 

hvor man lærer andre frivillige at kende i et 

miljø, hvor udfordringer, ideer og engage-

ment er drivkræften. 

 

Samarbejde med potentiale 
En af udfordringerne for sTUDENTER-

HUS åRHUS bliver i fremtiden at knytte 

tættere bånd til erhvervslivet, som også 

lejer lokaler i bygningen. ”En af hovedvisio-

nerne med studenterhuset er, at erhvervsli-

vet i Århus og de studerende skal bruge 

hinanden noget mere. Vi skal blive bedre 

til at samarbejde og få en bredere kontakt, 

så de studerende får kendskab til erhversli-

vets muligheder, og vice versa”, fortæller 

Anders Kühnau. 

Et bedre samarbejde er et stort skridt på 

vejen, når studenterhuset skal overbevise 
Region Midtjylland, som i 2007 afløser År-

hus amt, om potentialet i et inovativt Stu-

denterhus. I øjeblikket bidrager Århus Amt 

med en halv million om året til husets drift. 

 

Fakta: 
Log ind på www.studenterhusaarhus.dk og meld dig som frivillig  

 
sTUDENTERHUS åRHUS 
Nordhavnsgade 1 

8000 Århus C 
 

Telefon: 86 18 30 21 

Fax: 8617 2338 

Billetbestilling: 40 90 40 64 

Email: info@studenterhusaarhus.dk 
 

Netværk med mening 

Alt fra jysk mesterskab i bordfodbold, 
over politiske debatmøder til virksom-
hedsdating er på programmet i sTU-
DENTERHUS åRHUS til efteråret. Initia-
tivtager til studenterhuset og regions-
rådskandidat, Anders Kühnau (S), ser po-
sitivt på husets første leveår, og han hå-
ber på, at flere studerende vil give en 
hånd med for at gøre Århus til de stude-
rendes by.  
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Det var meningen, at Lois og Clark´s første tegneserie skulle placeres på dette sted. Det er 

den tydeligvis ikke blevet. Fantasien glippede et par timer før deadline, og det vil vi gerne 

undskylde for. Vi vil faktisk gå så vidt som til at komme med en begrundelse, der har sine 

rødder i vores socio-økonomiske baggrund. Vi mener, at fantasiløsheden slet og ret skyldes 

en lang række faktorer i vores opvækst (i 80´erne og 90´erne). Med en opregning af fordele 

og ulemper ved at vokse op i netop denne periode, mener vi således at kunne argumentere 

for den manglende tegneserie –  Undskyld! 

 

Nederen Federen 
Beverly Hills 90210 

(jomfrurejsen) 

 

Ulrik Wilbæk (90´er 
udgaven… hmm er der 

forskel) 

 
  

Skub ikke mig - 
skub hellere en 

PUSH-POP 

 

Vanter i snor 
  

Absolute Music 4 

 
  

Tingfindere 
Jesper Klein 

  
 

Anne Linnet 

 

Jodle Birge 

 

Ace of Base 

 
  

    
Torskerogn 

 
  

Morten Korch 

 

Pandebånd 

 
  

»Husk lige tandbør-
sten« 

  
Hårbøjler (de brede) 

  
Skilsmisser 

(Det går altid udover 
børnene) 

  

Linie 3 

 
Kevin Costner og Whitney 

Houston 

 

Ninja Turtles 

 
  

Rasmus Klump        

 
  
  

Fuldskæg 

 

Togskinner 

 
  

Gamacher med suspek-
te mønstre 

Krummerne 

 

Zapp Zapp (dengang 
Eran stadig hed Drori 

Hansen) 

 

De måske uegnede... 
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Konklusion: Som det fremgår af figur 1.1 vejer ulemperne klart tungere end fordelene, og vi 

kan deraf slutte, at vi kommer fra en tabt generation – en gruppe, der er forudbestemt til i 

fremtiden at blive betegnet som fantasiløs, udstødt, marginaliseret, socialt svag. En gruppe, 
hvor evner til hensigtsmæssig udvikling i så høj grad er fraværende, at det for de kommende 

eliter vil være et uoverskueligt stort problem at integrere os i en nogenlunde velfungerende 

hverdag. 

Så vi må spørge os selv: Hvordan kunne dette ske, nu hvor aborten er fri? 

Ergonomiske stole 

 
  

Hop´over bold 
Samle-objekter 

  

Stratego 

 
  

Cykelhjelme 
  

Muddi og Salamidren-
gene 

 
  

Tandtråd 

Zapp-isen med det blå 
farvestof (den er jo 
slet ikke det samme 

uden...) 

 
  

Opel Kadett 

 

  
Elefanthuer 

  

Bubber 

 
  

Antonius 
Transformers 

 
    

Kokostæpper 
(roden til alt ondt) 

 

Oppustelige plastic-
tasker 

  
Jogging-sæt 

  

Peter André 

 

Amiga 500 

 
Kinddans (Totalt svedig 
efter at have danset hip 

hop i 4 timer) 

 

Jeva-skoletasken 

 
  

Linoleumsgulve 
  
  

KINASKAK 

 
  

Jimmy og rené (stegt 
flæsk med persille-

sovs) 

Bubble Bobble 

 
Living on my own, 
my own my own.... 

  
Si-sand 

    
Øllebrød 

 

Kinasko 

 

  Pondus klubben 
  

Rockblomsten (Lene 
havde én) 

  
7-stjerne 
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Af Jens Jørgensen & Rasmus Tovborg 

 

Spørgsmål kan indsendes til kanden@ps.au.dk 

 

Kære omnisciente orakler 
Jeg har på det seneste været udsat for væsentlige forsinkelser i min hverdag pga. studiets 

døre. Hver gang jeg skal ind på læsesalen eller biblioteket, bliver jeg op til flere sekunder for-

sinket, fordi dørene er så utrolig langsomme. Er det, fordi jeg har dårlig karma? Jeg har aldrig 

gjort dørene noget! Det var jo ikke mig, der smadrede glasdøren på foreningsgangen. Kan i 

hjælpe mig til at komme hurtigere igennem dørene. 

På forhånd tak, Slein Nesredep 

 
kÆRE oMNISCIENTE oRAKLER 
eR jEG dEN eNESTE dER sYNES dET sER tÅBELIGT uD, nÅR Studenterhus Århus, kON-

SEKVENT bYTTER rUNDT pÅ sTORE oG sMÅ bOGSTAVER I oVERSKRIFTERNE, nÅR 

dE sENDER mAILS oG fOLDERE uD? 

mED vENLIG hILSEN 

eN tILHÆNGER aF dE tRADITIONELLE gRAMMATISKE rEGLER 

Spørg Kanden... 

Kære Slein Nesredep 
De langsomme døre skyldes et hemmeligt forsøg sat i gang af socialforskningsinstituttet i 

samarbejde med IFSK, hvor de vil forsøge ved hjælp af langsomme døråbnere at få danskerne 

til at slappe mere af og mindske deres stressfaktor. Projektet hedder ”Tag det roligt, og tag 

dig den tid, ting tager”. At IFSK er udvalgt skyldes vores utrolige stressede hverdag, så der er 

kun at sige - tag det roligt. Det er ikke din dårlige karma (det kan vi da ikke tro), men et for-

søg på at afstresse dig, så du får en mere rolig hverdag og samtidig lærer at leve med de for-

sinkelser, hverdagen byder på. 

Hilsen dine alvidende venner 

Kære tILHÆNGER aF dE tRADITIONELLE gRAMMATISKE rEGLER 
Du er langt fra den eneste, som synes det er tåbeligt, men vi må desværre meddele, at ung-

dommen i dag ikke tager hensyn til hverken grammatik eller æstetik i deres forsøg på at 

skille sig ud fra mængden. Hvis bare man får en moderne kunstner til at designe noget, der 

er anderledes og ”smart” så betyder gamle korrekte sprogregler åbenbart ikke noget. 

”Ungdomshuset” forsøger blot at skille sig ud fra mængden ved at være anderledes og samti-

dig søge sammen med andre, så de sammen kan dyrke deres ”anderledeshed”. For at udstråle 

anderledeshed må de anderledes derfor sammen skabe noget anderledes, som de kan være 
anderledes om. 

Mange hilsener fortalerne for enshed og korrekthed. 
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Kære Omnisciente orakler. 
Jeg har de foregående 5 år været immatrikuleret ved det Juridiske Institut, hvor jeg har følt 

mig blandt ligesindede. Den anden dag faldt jeg over Lockes, Mills, Rawls', Webers, Marx' 

og Habermas' samlede værker, Maos lille røde samt Anders Foghs "Fra Socialstat til mini-

malstat" - som alle blev læst med stor appetit. Jeg vil derfor nu være statsminister, og jeg tror 

at en kandidatgrad fra IFSK i højere grad end jura kan skabe grobund for denne karriere! Jeg 

er således klar til at skifte studie, men er dog ikke sikker på, at jeg vil passe ind på stats-

kundskab. Jeg har flere gange i Juras Kantine set lazaroner fra IFSK, der er klædt på som lan-
devejens farende svende. For mig er påklædning en mulighed for at distancere sig fra tyen-

det. Derfor bærer jeg altid kjole og hvidt – selvfølgelig med høj hat, stok med sølvknop og 

monokel. Kan IFSK dog ikke manifestere sig som en uddannelse for eliten og indføre dress-

code – som minimum en sort smoking som arbejdstøj. Det er meget afgørende for mig, at jeg 

kan føle mig hjemme på studiet – og ikke som en abe i glo-zoo. Det kan vel ikke passe, at søl-

le rakkerpak skal blokere for min ambition om statsministerembedet? 

Med venlig hilsen 

Maximilian von Castenstierne 
 

Kære Rajaher 
Jeg er kommet i en slem slem kattepine, da jeg er kommet til at fremføre nogle slemme syns-

punkter omkring sortlødede personer, som jeg jo på ingen måde kan stå inde for. Men fakta 

er jo, at vil man frem i dansk politik, så må man gøre som Pia siger og skælde de beskidte ne-

gere ud. Jeg, som ofte nyder en flammende mavedans med min veninde, kunne jo ellers ikke 

finde på at se ned sådan nogle. Hvordan skal jeg få folk til at tro på, at jeg godt kan lide disse 

junglemusikere, samtidig med jeg kommer frem i politik ved at gøre som Pia siger. 

Hilsen Louise Frevert 

Kære Maximilian von Castenstierne 
Landet ligger sådan, at det jo er pøblen, som søger ind på statskundskab, hvilket derfor selv-

følgelig også afspejler sig i påklædningen. De skal derfor tænke på, at de fleste af de stude-

rende på IFSK jo har været ude at malke, kørt mælk til mejeriet, uddelt aviser eller lignende, 

og derfor ikke har haft tid til at skifte tøj, inden de skulle i skole. Endvidere har pøblen jo 

heller ikke råd til at betale for nyt tøj, da de surt opsparede penge går til brændevin, så det 

hårde arbejderliv kan blive forsødet en smule. 

Ærbødigste hilsener dine forhåbentlig kommende studiekammerater 

Kære Louise Frevert 
Svaret er enkelt, da du kan løse det ved at indgå et proformaægteskab med Mogens Camre. 

Herved vil hverken Pia eller nogen anden kunne være i tvivl om din kærlighed til Dansk Fol-

keparti. Samtidig kan du lade Mogens tage det grove slæb ,mens du kan tænde røgelsespin-

dene og mavedanse videre mod overborgmesterposten til klapsalverne fra partiet, kebabens 

fagforbund, haremet og de multikulturelle. 

Venlig hilsen dine bedrevidende kulturradikale venner 
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AfAllan Birkmose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ja, kære læser, mange havde spået det 

umuligt, men ikke desto mindre er det lyk-

kes for mig at indhente tilladelse hos 

d’herrer chefredaktører til at fortsætte den-

ne fantastiske klumme. Den opmærksom-

me læser, som var så uheldig at stifte be-

kendtskab med min forrige klumme, vil 

nok straks spørge sig selv, hvorvidt dette 

skyldes inkompetence hos redaktørerne. 

Dette er ingenlunde tilfældet, da min tilba-

gevenden snarere skyldes, at Kandestøbe-

rens redaktion siden sidste udgivelse er 

blevet bestormet af begejstrede læsere, som 

forlangte et dacapo af Birkmoses Buldren ®. 

Dette er jeg naturligvis taknemmelig for, og 

jeg kan afsløre, at der var så mange henven-

delser, at de ikke kan tælles på én hånd (i 

hvert fald ikke, hvis jeg var en mangeårig 

slagteriarbejder med en stærk aversion 

mod sikkerhedsudstyr). For at gøre en lang 

historie kort (hvilket formodentlig er for 

sent nu) vil jeg nu blænde op for 2. udgave 

af Birkmoses Buldren ®. 

 
 

”Vedligeholdelse” 
I sidste nummer gik min opsparede vrede 

ud over underviserne i form af en harcele-

ren over deres afslappede holdning til 

deadlines. I denne udgave er det lykkedes 

mig at finde et offer, der er endnu mere for-

svarsløst. Det drejer sig naturligvis om PC-

vagterne, der kæmper en utrættelig kamp 
for at besværliggøre selv simple opgaver for 

os stakkels studerende. Inden vi kommer 

til selve kritikken, starter vi dog med en 

lille gætteleg: hvilken teknisk installation 

på IFSK er mest kendt for følgende medde-

lelser: ”ilæg letter”, ”vedligeholdelse”, 

”internt stop” eller ”ink bakke tom”? Rig-

tigt gættet – printerne. Hvordan i alverden 

går det til, at printerne gang på gang gør 

knuder? Jeg har længe været af den opfat-

telse, at jeg har særlig dårlig printerkarma, 

hvilket især kommer til udtryk ved, at ud-

skrifter af mine afleveringer i højere grad 

ligner Matrix i bogform end en politologisk 

opgave. Kvaliteten af mine opgaver taget i 
betragtning er det dog ikke nogen ubetin-

get ulempe. Men det er efterhånden gået 

op for mig, at jeg ikke er den eneste på in-

stituttet, der løber ind i disse problemer, 

hvilket rejser et stort spørgsmål: HVOR-

FOR? Hvorfor kan de printere ikke bare 

fungere?  

 

Printeroraklerne 
Her vil de sikkert både elskelige og elsk-

værdige PC-vagter nok forsvare sig med, at 

den mest klassiske fejltype er FEJL-40-

problemer, hvilket oversat til dansk bety-

der, at problemet befinder sig ca. 40 cm fra 

apparatet; altså brugeren. Her skydes skyl-

den altså endnu engang på os stakkels poli-

Birkmoses Buldren 
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tologiske himmelstormere, men kan det 

virkelig være tilfældet? Her er mit svar: 

næppe. Som visse af mine allernærmeste og 

mest fortrolige ved, har jeg en hemmelig 

fortid på en uddannelsesinstitution med et 

vist merkantilt skær, og her var der sandt 

for dyden mange ubegavede mennesker, 

hvilket burde føre til en overflod af FEJL-
40. Dette var dog ingenlunde tilfældet, 

hvorfor den opmærksomme læser nok vil 

komme til den konklusion, at det må til-

skrives dygtigt IT-personel på min han-

delsskole, men man kan beskylde IT-

Jørgen (som han hed) for mange ting, men 

kompetence er ikke en af dem. 

 

Hjælp!! 
Så hvad – jeg gentager – hvad er der galt 

med printerne på IFSK? Hjælp os dog en 

eller anden, så det bliver muligt for os at 

gennemføre en dagligdag uden at plages af 

”internt stop”. Det kan vel ikke passe, at 3 

printere skal servicere samtlige statskund-

skabsstuderende, der – i parentes bemær-

ket – betaler 50 øre pr. udprint (hvilket 

formodentligt også gælder for den store 

procentdel, som ender som fejlprint af 

uransagelige årsager). Disse 3 printere skal 
således både forestå udprint af handouts 

og afleveringer, men også den stadig sti-

gende del af pensum, som udleveres elek-

tronisk. Mon ikke en opgradering er på 

plads? På forhånd tak. 

 

PS: Som et lille kuriosum skal det nævnes, 

at det ikke var muligt at medbringe en kopi 

af denne artikel til Kandens redaktionsmø-

de. Hvorfor? Ja, rigtigt gættet; printerne 

strejkede… 

 

Af Allan Birkmose 

 

I den sidste udgave af Birkmoses Buldren ® 

om for sene udleveringer af karakterer hav-

de der sneget sig en ikke helt ubetydelig 

fejl ind. Det viser sig – ved nærmere efter-

tanke – at juli måned blot rummer 4-5 

uger. Dette står i modstrid med de 8 uger, 

som jeg i min klumme fremførte som 

grundlag for mit regnestykke, hvilket skyl-
des, at min kalender er en hybrid mellem 

den julianske og den gregorianske kalen-

der.  

 

Tomme tønder buldrer mest 
Jeg skal beklage, at en del af min argumen-

tation dermed falder til jorden, men hoved-

pointen var ikke, at underviserne har for 

lang tid til at rette opgaverne, men snarere, 

at karaktererne ikke i alle tilfælde afleveres 

til tiden. I min klumme kunne man få det 

indtryk, at underviserne har urimeligt lang 

tid til at rette opgaverne, og at det derfor 

skyldes ren dovenskab, når karaktererne 

udleveres for sent. Dette beklager jeg, for 
det var ikke min hensigt at hænge det store 

flertal af underviserne, som overholder 

deadlines, ud, men jeg vedstår min pointe 

om, at det er lige sølle, uanset om det er de 

studerende eller underviserne, der ikke 

overholder deadlines. 

Birkmose Beklager 
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Af Christian Nordbek 

 

 
Har man tal på det?? 
Der er noget der undrer mig! Af og til får 

jeg fra venlige studerende inputs til min 

klumme, men det undrer mig, at der ikke er 

andre end mig, der har undret sig over, 

hvorfor bygningerne nu skal hedde noget 

med tusind! Ligger der en smart logistisk 

tanke bag, eller er det blot endnu et udtryk 

for dette steds storhedsvanvid, at man lige 

pludselig skal øge antallet af mulige byg-
ninger med 9000? Jeg finder det mærkeligt, 

men det er jeg altså, underligt nok, den 

eneste der har undret mig over….:-) 

 

Sikke noget rod 
Biler skal parkeres i båse, heste tøjres ved 

et trug, tog holder ved en perron, men cyk-

ler, det er en helt anden sag. Jeg fristes til 

at citere den danske, måske snart forhen-

værende, hashsmuglende konsul og char-

mør på Haiti, Jørgen Leth, og konkludere, 

at ”De er som kastet ned fra himlen – altså 

cyklerne”. Når jeg kigger ud af vinduet, ser 

jeg cykler på græsset, i tjørnehækken, på 

kantinens terrasse, på fortovet; nogle ligger 

ned, står op af et træ, og så er der dem, der 

kun holder sig oprejst via hjælp fra en kol-

lega. Kort sagt et kaos. Hvor er retfærdig-

heden i forhold til bilerne, som holder på 
snorlige rækker fra Søauditoriet og op ad 

Bartholins Allé?? Hvordan ville vi cykelmyg 

ikke reagere, hvis bilerne var kastet rundt i 

parken efter samme tilfældighedsprincip?? 

Spørgsmålet om heste og tog er knap så 

relevant for Uniparkens vedkommende 

selvom man arbejder med et begreb kaldet 

hestekræfter… 

 

Når nu vi er det trafikmæssige 
Normalt er teknisk forvaltning i Århus 

Kommune nok ikke den afdeling, der får 

mest ros, men denne tradition vil jeg godt 

bryde her. Det er jo intet mindre end en 

teknisk og sikkerhedsmæssig genistreg at 
opstille ure, der, ved fodgængerovergange-

ne på strøget, tæller ned til at det bliver 

grønt igen. Selv den mest utålmodige per-

son kan vel overskue at vente 10 sekunder 

mere, når blot vedkommende er klar over, 

at det er denne tidshorisont, der er aktuel. 

Men det er da egentlig underligt, at der ik-

ke er nogen, der har fået denne glimrende 

idé før, men det kan jo skyldes, at det først 

er nu, tiden er inde til den slags. 

 

Kalenderen taler sit tydelige sprog. Det 
er oktober, og den truende rusk, regn og 
blæst rykker stadig nærmere. Disse triste 
udsigter skal dog ikke forhindre denne 
klumme i at se lyst på den nærmeste 
fremtid. 

Man Undres! 
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Kritisk Profil præsenterer 
de kommende foredrag om ’Uddannelse og Dannelse’: 

 
 
 

Foredrag ved Niels Egelund 
PISA-undersøgelserne - hvor skævt står det til? 

Onsdag den 12. oktober kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
- Niels Egelund er den nationale projektleder på PISA. Benyt lejligheden til at stille 

kritiske spørgsmål til PISA's teoretiske grundlag, metoder og resultater! 
 

Foredrag ved Jens Rasmussen 
Reformpædagogikkens funktion 

Onsdag den 2. november kl. 16.00 i aud. A1, bygn 
- Står reformpædagogikken i vejen for det moderne undervisningssystems reflekte-

rede pædagogiske overvejelser om opdragelse, undervisning og læring? 

 
Foredrag ved Hans Hauge 

Folkeskole, undervisningsministre og memer 
Onsdag den 9. november kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 

- Hver undervisningsminister sætter sit mærke på folkeskolen -en slags virus, der 
spreder sig med stor fart til alle bevidstheder, og de har et mål: at kopiere sig selv i 

så mange bevidstheder som muligt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der vil være kaffe & kage i pausen 
Medlemsskab: For hele foredragsrækken (i alt 5 foredrag): 30 kr, mens et enkelt 
foredrag koster 15 kr. Foredragene er støttet af DJØF/Stud.Samf, og medlemmer 
heraf har gratis adgang.  
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Af Simon Kibsgård 

  

Nu har foreningen Politologisk Bogformidling (PB) overstået semesterstart. Vi har gjort sta-

tus over salg, indtægter og udgifter. Som bekendt er foreningens formål at sælge studierele-

vante bøger så billigt som muligt til de studerende. Men netop derfor står bestyrelsen tilba-

ge med en fornemmelse af, at ikke alt gik som det skulle. 

 

Ideelt set fungerer PB således, at undervisere i så god tid som muligt underretter om, hvilke 

bøger de ønsker tilvejebragt for de studerende, samt i hvilket omfang de skal benyttes. Ud 

fra dette forsøger PB at lave et fornuftigt estimat på, hvor mange bøger der skal købes, og 

disse bestilles hjem til boghylderne. PB’s medlemmer kan på denne måde købe bogen ét sted 

og på én gang og oven i købet billigere end andre steder. Der er således – og det er det smuk-

ke – ingen forskel på at være snævert rationelt egennyttemaksimerende og samtidigt støtte 
op om en forening, der løber en økonomisk risiko uden egentlige profitchancer. Foreningen 

er som bekendt non profit. 

Desværre er vi løbet ind i følgende problemer denne semesterstart: 

• En underviser har desværre bestilt bøger hjem, som er for dyre til at studerende vil kø-

be dem. Det er meget billigere og besværet værd at kopiere. 

• En underviser har bestilt bøger hjem, som siden er taget af pensum. 

• En underviser har opfordret til at kopiere bøger, der var for dyre til at blive solgt. Bø-

ger som PB risikerer at brænde inde med. 

 Dette må være udtryk for en kort horisont. Ganske vist er det i snæver forstand ratio-

nelt egennyttemaksimerende at kopiere en bog, man finder for dyr. Men i lidt videre per-

spektiv betyder det, at PB taber penge og i sidste ende er nødt til at realisere en slags risiko-

præmie i form af prisstigninger. Hvilket yderligere vil forværre problemet. 

 PB er ikke et monopol, og vi ønsker kun at tilvejebringe så billige priser som muligt. 

Findes der mere attraktive alternativer for de studerende, bør disse vælges frem for PB. Men 

det her beskrevne problem er ikke et udtryk for, at foreningen ikke stadig udfører sin funk-

tion. Det er blot udtryk for en række uheldige omstændigheder, der fandt sted cirka samti-
dig, og som desværre er umulige helt at undgå. 

 Risikoen bør dog minimeres, og langt de fleste undervisere tager tilsyneladende hen-

syn til problematikken, når de bestiller bøger. Dette er vi som forening og studerende dybt 

taknemmelige for. Det er prisværdigt, at man både kan undervise til højeste niveau og samti-

dig holde udgifterne et stykke længere nede. 

 Ellers ville vi ikke i dag, med konkurrence fra .pdf, billige printere og Internettet, være 

i stand til at sælge så mange billige bøger til de studerende – og for de studerendes skyld! 

 

PB vil forsøge at forbedre procedurer omkring semesterstart, således at muligheden for lignende fejl i fremti-

den minimeres. 
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Ærede Kanden læsere 

 

Vi håber, at alle er ved at være kommet godt i gang, og at alle nye studerende er faldet godt 

til. PF-semesteret startede med rusfesten, der vanen tro var en succes. Vi er glade for at se, at 

alle nye studerende er klar til fest og ballade, og vi glæder os til at feste endnu mere med jer.  

Derudover forløb semestrets første semilange fredagsbar i god ro og orden. Glade folk, der 

hyggede til kl. 22.00, og forhåbentlig fortsatte festen andre steder efter PF-lukketid.  

Vi kommer jo heller ikke uden om årets semesterstarts fest med fly-tema og alt hvad der hø-
rer til. Der var tale om en utrolig gennemført fest, hvor stewardesser serverede champagne, 

mens piloter, turister og en enkelt terrorist festede i skøn forening. Vi er kede af, at alle inte-

resserede medlemmer ikke nåede at købe billet. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til at 

købe festbilletter så hurtigt som muligt. 

 

På den faglige front var Trygfondens foredrag, der var arrangeret med støtte fra DJØF, en 

spændende og anderledes debat, med gode, kritiske spørgsmål fra salen. Glæd jer til flere 

spændende foredrag fremover. 

 

Den 14 / 10 er så dagen, hvor PF går til Kina. Vi har forberedt os længe på dette projekt, og 

glæder os meget til turen, og til at fortælle vidt og bredt om oplevelsen, når vi er landet trygt 

igen d. 24 / 10.  

 

Når studieturen er afviklet, koncentrerer vi os om faglig dag d. 27 / 10, der arrangeres i sam-

arbejde med Statsrådet. Emnet er ”Verdens Brændpunkter”, og vi har en række spændende 

debatter med forskellige eksperter linet op til jer. Vi sender snart materiale ud med mange 
flere oplysninger om denne dag. Om aftenen afholder vi torsdagscafé, hvor dagens indtryk 

kan fordøjes over en kold fadøl. Fredag d. 28 / 10 arrangerer vi i samarbejde med JUS og ØF, 

fakultetsfest i vores egen kantine. Der er et begrænset antal billetter, så sørg for at få købt 

billetter i god tid, hvis I ikke vil gå glip af muligheden for at vise jurister og økonomer, hvad 

statskundskabere er skabt af! En anden begivenhed, vi glæder os meget til, er J-dag d. 4 / 11. 

Vi fejrer juleøllens frigivelse og varmer os i selskab med alle jer i kantinen fra kl. 15.00-01.00.  

 

Vi har altså en masse planer, men vi kan ikke gøre det uden jer. Så kom til vores fester og fo-

redrag og hjælp os med at gøre studiet lidt varmere. 

 

Husk at tjekke vores hjemmeside www.polfor.dk for flere oplysninger om vores arrange-

menter, og tag i øvrigt et af vores nylavede programmer med jer hjem, så i altid kan følge med 

i, hvad der sker på PF-fronten.  

 

PF – foreningen der elsker at glæde jer.          
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