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af Rasmus Beltofte  
Intet- og ligegyldigheden har om ikke tæmmet Kandestøberen, så i hvert fald amputeret dette 
forum alvorligt. Skiftevis resignerende og opgivende over for alt, inklusive Kanden, Semi-
nar- og BA-opgave, skiftevis så fokuseret på sidstnævnte, at alt andet ekskluderes fra be-
vidstheden – lederen bliver ofret. Væk er de sædvanlige slag i bolledejen; ingen kritisk stil-
lingtagen til verdenssituationen, ingen spidse kommentarer følger længere studieordningen. 
Væk er forsøget på at redde, om ikke verden, så i det mindste IFSK. Skriverkarlens pen sky-
der efterhånden kun med løst krudt. De sidste causerende krampetrækninger.  
Kort sagt – hvis ikke datadøden er overhængende, så har eksamensstresset i det mindste nået 
ganske alvorlige højder.  Spagfærdigt forsøger jeg til stadighed at overbevise mig selv om, at 
det nok skal gå. Som altid. Intet uhyre skal få mig ned med nakken. Om halvanden måned er 
det vel overstået. Men lige nu er det stilhed før stormen.  
 
Semesterets forestående afslutning signalerer også opbrud og nye udfordringer. For min år-
gang vel mest. Hvadenten kandidatdelen påbegyndes her på IFSK til efteråret, om man væl-
ger studier i udlandet, praktik eller noget fjerde, slutter vi nu med at identificere os med år-
gangen. Fremover har den kun marginal betydning. Dagligdagen bliver mere individualise-
ret, heldigvis.  
For Kandestøberens vedkommende betyder denne milepæl også større omrokeringer. Efter et 
år som redaktører takker Tanja og jeg af. Tanja et år til udlandet,  jeg for bedre at kunne hel-
lige mig rollen som sjuft. Det har været et lærerigt år. Vi kan i fællesskab med den øvrige re-
daktion skue tilbage på et år, hvor Kanden undergik store forandringer. Jubilæumsårgangen, 
den 10., blev også den første som samlet Institutblad på IFSK efter sommerens fusion med 
Medarbejderbladet.  
Her stopper forandringsprocessen dog ikke. En trio af Kanderødder fra den kommende 3. år-
gang står klar med stort engagement, nye ideer og visioner fra efterårets første nummer i sep-
tember. Selvom de tre endnu ikke har fordelt ansvarsområder m.m. imellem sig, skal der her 
lyde en varm velkomst til Hanne Petersen, Mette Lykke Kjeldsen og Hans Salling Petersen 
som redaktører og ansvarlige for Kanden.  Mere herom i næste nummer.  
 
Derfor, kære medstuderende. Betragt dette som en opfordring. Hvis du ikke kunne lide det 
forgangne års redaktørduo, men stadig har skriverkriblen i fingrene, så spids ørerne (og pen-
nen). Vi er væk nu, så kom med fra efterårets begyndelse!! 
 
I dette nummer tager Kanden med to artikler bl.a. hul på den verserende diskussion om Uni-
versiteternes forhold til omverdenen, i særdeleshed tilstrækkeligheden af vores erhvervsori-
entering. Georg Sørensen og Jørgen Grønnegård Christensen giver på de næste sider ind-
spark i denne diskussion. Endvidere bidrager Torben K. Jensen med et indlæg i den ligeledes 
aktuelle ledelsesdiskussion.  

God Sommer! 

Stilhed før stormen 
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af Institutleder Georg Sørensen 
 
Kanden har bedt mig skrive om,  
hvorledes instituttet forholder sig til 
spørgsmålet om kontakt til erhverslivet. 
Hvad er IFSKs holdning? Har vi 
overhovedet en politik på det område?  
 
Svaret er ja; det er et emne vi løbende 
diskuterer. Der er ingen grund til at lægge 
skjul på, at vores primære kontaktflade har 
været og nok stadig er den offentlige sektor 
i alle forgreninger. Men det er vigtigt med 
relationer til alle dele af vore kandidaters 
arbejdsmarked. Lad mig sige lidt om 
kontaktfladerne som de tager sig ud for 
tiden. 
 

• Aftagerkontakt. Medarbejdere fra 
erhvervsvirksomheder er, ligesom 
medarbejdere fra andre institutioner, 
repræsenteret i instituttets censorkorps. 
Det sikrer en løbende dialog om 
uddannelsens indhold, kvalitet og 
relevans. 

• Studenterpraktik, studenterprojekter mv. 
Instituttets studerende har mulighed for 
faglig relevant virksomhedspraktik på 
linje med andre former for praktik. 
Studenterne har således gode 
muligheder for selv at gøre en indsats, 
hvis der er interesse for at udbygge 
sådanne relationer mellem instituttet og 
virksomhederne. 

Statskundskab og erhvervslivet 

• Efteruddannelse. Instituttet er i færd 
med at øge aktiviteterne på 
efteruddannelsesområdet. Vi forventer, 
at det også vil medføre mere samarbejde 
med erhvervslivet eller dele deraf. 
Iøvrigt deltager instituttets medarbejdere 
l ø b e n d e  i  e n  l a n g  r æ k k e  
efteruddannelsesaktiviteter i mange 
forskellige sammenhænge.  

• Forskningsprojekter. I øjeblikket 
undersøger vi mulighederne for at 
tilbyde en egentlig erhvervsrelateret 
PhD-grad, hvor uddannelsen er 
kombineret med erhvervsarbejde. Meget 
tyder på, at en kandidat med tilknytning 
til TDC bliver vores forsøg i så 
henseende. Demstar-projektet under 
ledelse af Ole Nørgaard samarbejder 
med en række virksomheder.  
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 • Netværk. Vi er igang med at styrke 
relationerne til gamle kandidater. Det vil 
give bedre muligheder for et samarbejde 
til gensidig fordel, også når det gælder 
kandidater placeret i erhvervs -
virksomheder.  

• Ledelse. Der er repræsentanter for 
erhvervslivet i Det Samfundsviden-
skabelige Fakultets øverste organ, 
Fakultetsrådet. Det fungerer udmærket, 
men vi finder ikke, at der er stærke 
argumenter for 'ekstern dominans' i 
universitetets ledelse, som nogle har 

stillet forslag om i den verserende debat.  

• Konsulentarbejde. Medarbejdere fra 
instituttet udfører, i varierende grad, 
diverse konsulentopgaver for virksom-
heder. Det er fint, så længe det ikke 
influerer negativt på kerneaktiviteterne, 
undervisning og forskning.  

 
Sådan ser det ud nu. Men vi er naturligvis 
altid åbne for gode forslag til, hvorledes 
relationerne kan udbygges.  

 
NYE STUDIEORDNINGSBESTEMMELSER PR. 1. 

SEPTEMBER 2002 
 
Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag har efter godkendelse af Det samfunds-
videnskabelige Fakultetsråd færdiggjort studieordningspjecen 

2002-ORDNINGEN. 
Et eksemplar af pjecen kan afhentes i Ekspeditionen eller ses på instituttets hjemmeside 
www.ps.au.dk 
Den nye studieordning træder i kraft fra 1. september 2002 for studerende, der nyoptages på 
bacheloruddannelsen. Studerende, der består bacheloruddannelsen efter 96-ordningen i som-
meren 2002 eller senere, skal følge de nye bestemmelser for 2002-ordningens kandidatud-
dannelse. 
 
Der er fastsat overgangsbestemmelser for studerende, der er indskrevet på kandidatuddannel-
sen efter de tidligere studieordningsbestemmelser:  
 

•    Der afholdes eksaminer på 90-/92 og 96-ordningernes kandidatuddannelser for sidste 
gang ved sommereksamen 2005. 

•    Dog gælder 2002-ordningens bestemmelser om omfangskrav på hjemmeopgaver og 
specialer for alle ordninger. 

•    Bachelor- og sidefagsstuderende bør være opmærksom på, hvornår der sidste gang 
udbydes undervisning og afholdes eksamen på disse uddannelser. 

 
Studienævnssekretariatet og Studievejlederne står gerne til rådighed med yderligere oplys-
ninger.    
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af Jørgen Grønnegård Christensen 
 
Politikerne har sat fremtidens universitets-
ledelse til debat. De har på tværs af mange 
partier en fælles forestilling om, at der er en 
bedre løsning end den nuværende og også 
om, hvordan den ser ud. Nøgleordene er 
professionel ledelse, det vil sige et større 
indslag af udpegede ledere, som kan være 
rekrutteret udefra. Det er også bestyrelser 
med repræsentation af interesser uden for 
universiteterne selv. 
Det bemærkelsesværdige er, at ingen af de 
politikere, der advokerer for den nye 
ledelsesmodel, helt har delagtiggjort andre i, 
hvad problemet er. Det samme gælder deres 
sekundanter i Dansk Industri, Dansk Metal 
og i embedsmandsstanden. Men et problem 
er tilsyneladende en udbredt fornemmelse 
af, at universiteterne lukker sig om sig selv.  
 
 

Hvor galt det er, skal være usagt. Der kan 
dog være så meget om det, at en 
ledelsesform, som er baseret på 
medarbejdervalg og selvstyre, skaber 
tilskyndelser til en ledelsesmæssig og 

personalepolitisk indadvendthed. I det 
omfang det er tilfældet, er det også et 
problem, for universiteternes eksistens-
berettigelse er trods alt deres evne til 
effektiv uddannelse af kandidater, som 
arbejdsmarkedet har brug for i den forstand, 
at private og offentlige arbejdsgivere vil 
ansætte dem. Og man skal være et slemt 
skarn, hvis man ikke kan se, at der her er et 
gevaldigt og langvarigt mismatch for nogle 
videregående uddannelser. 
Det er ikke problemet for Institut for 
Statskundskab og dets kandidater. Vi har 
gennem årene stort set kunnet afsætte de 
kandidater, som vi producerer. Den fulgte 
strategi, som har vist sin styrke i praksis, 
har været at sikre en produktion, som er 
stabil over tid. Et optag af gode studenter, 
en studieordning, som faktisk er blevet 
fornyet med passende mellemrum, og en 
undervisning, som komparativt står sig, er 

Åbent universitet? 

Og man skal være et slemt skarn, 
hvis man ikke kan se, at der her er 

et gevaldigt og langvarigt mismatch for 
nogle videregående uddannelser. 
Det er ikke problemet for Institut for 
Statskundskab og dets kandidater. 

” 

” 
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 vores trumfkort.  
Faren er, at den form for succes bliver en 
sovepude. En del af forklaringen på vores 
relative succes kan meget vel være en 
fortsat vækst i efterspørgselen. En faktor er 
væksten i den offentlige administration, en 
anden er, at vores primære konkurrenter 
(jurister og økonomer) i vidt omfang søger 
til andre og mere lukrative dele af 
arbejdsmarkedet, hvad der har placeret os 
på en form for sælgers marked. 
Ingen siger imidlertid, at det vil fortsætte ud 
i al fremtid. Dertil kommer, at vi har fået 
stærke konkurrenter. Syddansk Universitet i 
Odense vil snart sende de første cand.scient.
pol.’er på arbejdsmarkedet, og hvorfor 
skulle de være ringere end de århusianske? 
Det er et problem, som vi må forholde os til 
strategisk. Den nye studieordning er et 
skridt i den retning med de styrkelser af 
uddannelsen, som den giver. Men vi kan 
gøre mere. En ting er en systematisk 
kvalitetssikring af vores kandidater med det 
klare sigte at give vores kandidater solide 
håndværksmæssige og analytiske færdig-
heder, som ikke gør dem til arbejdsgiverens 
andet valg.  
En anden strategi er at sikre en høj grad af 
synlighed i forhold til det arbejdsmarked, 
der også i fremtiden skal aftage vores 
kandidater. Det kan til dels ske gennem 
forskningen. For selv om det er og skal 
være grundforskning, der er vores satsning, 
kan den vække mere eller mindre interesse 
blandt praktikere. Men gør den det i 
tilstrækkeligt omfang? Er den synlig nok? 
Og hvordan balancerer vi markeringen i 
forhold til arbejdsmarkedet i forhold til et 
stærkt og nyttigt krav om international 
publicering?  
Det er en svær balance, som gør, at vi også 

må satse på andre strategier. Indtil nu har vi 
ikke gjort meget for systematisk 
efteruddannelse på videnskabeligt grundlag.  
 

Der kan vi gøre meget mere. Således har 
instituttet i foråret 2002 arrangeret et brush-
up kursus i offentlig forvaltning for 
medarbejdere i Rigsrevisionen, og i januar 
2003 planlægger vi sammen med Syddansk 
Universitet et mere specialiseret kursus for 
cand.scient.pol.’er. Temaet bliver samspillet 
mellem politikere og embedsmænd. Men vi 
kan gøre meget mere for at synliggøre 
instituttet, dets kandidater og forskning.   
Der er et gevaldigt spring fra 
ledelsesdiskussionen til ovenstående. Ikke 
desto mindre er synspunktet, at kritikerne, 
der påpeger risikoen for, at selvstyrende 
universiteter kan lukke sig om sig selv, har 
en pointe, men at deres opskrift næppe er 
svaret på et problem, hvis omfang varierer 
fra uddannelsesområde til uddannelses-
område. Derfor må vi selv tage fat og 
udvikle en flerfold af strategiske tiltag, som 
kan forbedre konkurrencesituationen for 
vores primære produkt, kandidaterne.  

Den nye studieordning er et skridt i 
den retning…… Men vi kan gøre 
mere. En ting er en systematisk 

kvalitetssikring af vores kandidater med det 
klare sigte at give vores kandidater solide 
håndværksmæssige og analytiske færdig-
heder, som ikke gør dem til arbejdsgiverens 
andet valg. 
En anden strategi er at sikre en høj grad af 
synlighed i forhold til det arbejdsmarked, 
der også i fremtiden skal aftage 
vores kandidater. 

” 

” 
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af Kristian Mørk Puggaard og  
Lars Grønvall Foldspang 
 
I forlængelse af debatten om den nye 
studieordnings kvaliteter kunne det være 
relevant at starte en mere generel diskussion 
om studiets fremtid og mål. En diskussion, 
der i øvrigt vil være meget relevant i 
forbindelse med den nye regerings varslede 
reformer af universiteterne. Er det tanken, at 
kandidaterne skal være rettet efter 
arbejdsmarkedet, eller skal arbejdsmarkedet 
rette sig ind efter kandidaterne? 
 
Sprog kunne være et eksempel på en 
færdighed, som bliver mere og mere vigtig, 
ikke mindst for færdiguddannede statskund-
skabere, hvor mange ender i diplomatiets 
tjeneste og andre i erhvervslivets. 
Undertegnede forfattere har netop afsluttet 
studieophold i Paris og praktikophold i 
Bruxelles, og det faldt i øjnene, at danske 
unge slet ikke havde de sproglige 
konkurrencefordele, som vi egentlig gik 
rundt og troede. At mestre et eller to 
fremmedsprog, som det oftest er tilfældet, er 
ganske enkelt ikke godt nok i en 
international sammenligning.  
 
Det er eksempelvis en myte, at franskmænd 
kun taler fransk, ikke mindst for 
højtuddannede, som er dem, vi skal 
konkurrere med. På Institut d’Etudes 
Politiques de Paris (Sciences Po) skal de 
studerende som en integreret del af 

uddannelsen følge to fremmedsprog. Nogle 
vælger engelsk, men det kan de fleste i 
forvejen, og ellers er der frit valg mellem en 
lang række sprog, heriblandt tysk, italiensk, 
arabisk, russisk og japansk. Sideløbende 
udbydes en lang række fag på mindst tre 
sprog. 
Som praktikant i Bruxelles møder man 
ligeledes disse unge, der taler op til fem 
sprog. Sprog er en væsentlig egenskab, når 
man skal begå sig i politik og diplomati i 
Europa, hvor en væsentlig del af at sælge de 
politiske budskaber indebærer at gøre det på 
modtagerens sprog. Det samme gør sig 
gældende for erhvervslivets salg af varer, 
hvor det er en kendt sag, at danske 
virksomheder på det tyske marked kan købe 
varer på engelsk, men kun sælge på tysk. 
Kundskaber i fremmedsprog er dermed 
vigtige for at opnå den goodwill, som er 
nødvendig i alle funktioner på det 
internationale jobmarked og på den del af 
det danske jobmarked, der opererer i en 
international sammenhæng.  
 
I Danmark bryster vi os ofte af, at vi taler 
mange forskellige sprog, men virkeligheden 
er en anden. Langt størsteparten af de 
danske unge lægger fremmedsprog på 
hylden efter gymnasiet eller handelsskolen, 
og som konsekvens taler de fleste 30-årige 
kun engelsk og naturligvis dansk. Man 
bliver ganske simpelt dårligere til et sprog, 
når det ikke praktiseres, men her på 
statskundskab gøres som bekendt ikke noget 

Sprogundervisning  
på statskundskab? 



9 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 for at styrke sprogkundskaberne. Så selvom 
man har haft tysk, fransk eller lignende 5-6 
år i folkeskolen og på ungdomsuddannelsen 
går der ikke mange år, før det andet og/eller 
tredje fremmedsprog reelt er tabt.  
 
Derfor foreslår vi, at sprog skal integreres i 
uddannelsen. Vi forestiller os to mulige 
modeller: 1) At man tilbydes gratis 
sprogundervisning i eksempelvis ét 
fremmedsprog. Undervisningen i tysk, 
fransk, spansk eller måske oven i købet 
russisk, japansk eller arabisk skal køre 
sideløbende med den almindelige 
undervisning og være tilpasset de 

studerendes arbejdspres. 2) At man indfører 
eksempelvis 1 års fag-engelsk, fag-tysk, 
fag-fransk eller lignende. 
Vi skal konkurrere med unge fra Paris, 
Berlin og London, og sprogkundskaber er 
helt afgørende for vores egne chancer på 
arbejdsmarkedet. Vi mener, det er 
nødvendigt, at vi her på instituttet foregriber 
debatten om universiteternes fremtid, så vi 
selv har noget at spille ud med, når 
instituttet stilles over for de varslede 
reformer. Diskussionen om sprog-
undervisning er et emne, der kunne være 
relevant i denne sammenhæng.  

Kommentarer om Studieordningen 
 
Jeg har gennem Jens Storm, som jeg skrev speciale sammen med, hørt om jeres ændring af 
studieordningen. Jeg vil gerne give stor ros fra en tidligere studerende for reformen. Det 
skyldes en ting, som I formentlig ikke har tænkt over i forbindelse med overgangen til at gi-
ve karakterer i alle fag – nemlig brugbarheden af et eksamensbevis fra IFSK. Jeg var som 
personalerepræsentant i Indenrigsministeriet med til mange samtaler og gennemgange af an-
søgninger.   
Et af de problemer, folk fra IFSK begyndte at støde på, var kombinationen af kun 3 fag med 
karakterer (+ speciale) og de nye eksamensbeviser, hvor BA-delen er taget ud. Konsekven-
ser heraf er, at alle, der søger centraladministrationen, har et karaktergennemsnit omkring 
de 10 (folk sender ikke BA bevis med). 
Det har betydet, at cheferne og andre ansættende efterhånden udtrykte, at eksamensbeviser 
fra IFSK kunne man lige så godt lade være med at sende med, idet de ligesom på RUC og 
AUC altid består af tårnhøje karakterer.  
Med karakterer i 7- 9 fag får man banket gennemsnittene ned, hvor de ikke bare ligner no-
get, der er trukket i en automat, og det er rigtig godt for instituttets fremtidige omdømme. 
  
 
Med venlig hilsen 
Benjamin Holst  
Dansk Arbejdsgiverforening                  
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af Anne Sophie Lænkholm 
Cand.Scient.Pol fra 1995 
Representative for Dansk Flygtningehjælp I 
Kosovo og Makedonien 
 
Siden jeg for en måneds tid siden blev 
opfordret til at skrive dette indlæg til 
Kandestøberen har jeg tænkt en del over, 
hvilke af de under studiet tilegende 
færdigheder jeg egentlig bruger og har brugt 
i mit daglige arbejde. For at gøre konteksten 
klar er det derfor nok nødvendigt med et 
lille resume af min hidtige ”karriere” samt 
en kort  beskrivelse af, hvad jeg beskæftiger 
mig med i mit daglige arbejde. 

Anne Sophie Lænkholm 

Jeg blev kandidat i sommeren 1995 og 
havde allerede i et par år vidst, at det jeg 
allerhelst ville var at prøve kræfter med en 
JPO post i FN-systemet. Den sidste del af 
studiet var derfor også temmelig målrettet 
imod en sådan karrierebane, og omfattede et 
praktikophold i Nepal, diverse seminarer 
omkring udvkling, kursus i U-landslære, 
samt et speciale om ”FNs bestræbelser på at 
indføre demokrati i Cambodia”. Mit ønske 
blev en realitet, da jeg i juni 1996 rejste til 
Kampala i Uganda for at arbejde som JPO 
ved UNFPA (FNs Befolkningsfond). Som 
JPO arbejdede jeg med reproduktiv sundhed 
for flygtninge, informations - og 
uddannelseskampagner omkring repro-
duktiv sundhed, og administration af 
sundhedsprojekter implementeret gennem 
lokale NGOer. Jeg valgte at blive ved 
UNFPA i alle de tre år, man har mulighed 
for som JPO, og var ansat i yderligere nogle 
måneder som konsulent. Jeg nåede kun lige 
hjem og vende i Danmark inden turen gik 
tilbage til Uganda, denne gang den nordlige 
del, en lille by kaldet Adjumani, hvor jeg 
skulle starte et nyt program for Danish 
Assistance to the Self-reliance Strategy 
(DASS), et konsortium af tre danske NGOer 
(Mellemfolkeligt Samvirke, ADRA og 
Dansk Flygtningehjælp). Programmets mål 
var at øge de sydsudanesiske flygtninges 
muligheder for at være selvforsørgende, og 
fokuserede på landbrugsudvikling og 

Karriere i  
humanitært arbejde 



11 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 kapacitetsopbygning. Efter 18 måneder i 
den nordugandiske ødemark gik turen sidste 
år i maj til Kosovo som Community 
Services Project Manager for Dansk 
Flygtningehjælp, hvor jeg var ansvarlig for 
et indkomstskabende projekt og et socialt 
rehabiliteringsprojekt. I december 2001 
overtog jeg posten som Representative for 
Flygtningehjælpen i Kosovo og Make-
donien. 
 
Dansk Flygtningehjælp (DF) kører et 
relativt stort program i Kosovo, som 
spænder over mange sektorer. Vores årlige 
budget er på ca. 50 mio. kr. og vi er 15 
internationale samt 120 lokalt ansatte med 
hovedkontor i Pristina og fire feltkontorer. 
Derudover hører vores operation i 
Makedonien med 2 internationale og 25 
lokalt ansatte også under min ”hat”. I 
Kosovo arbejder vi med genopbygning af 
huse og skoler, indkomstskabelse både 
gennem donationer og mikro-lån, social 
rehabilitering for kvinder, børn og unge, og 
vandforsyning til 2 byer, alt sammen 
finansieret af Danida. Derudover 
implementerer vi et logistik projekt for 
UNHCR som omfatter nødlagre, 
udbringning af nødhjælp, samt en 
værkstedsoperation, og endelig kører vi en 
stor busoperation for UNMIK (United 
Nations’ Mission in Kosovo), hvor vi sørger 
for, at minoriteterne kan færdes sikkert 
mellem deres egne områder. I Makedonien 
genopbygger vi huse og forsyner internt 
fordrevne med nødhjælp, og har (indtil 
videre) i år et budget på ca. 6 mio. kr. 
finansieret af Danida, UNHCR og med egne 
midler. 

 
Jeg sidder som edderkoppen i midten af 
spindet og skal forsøge at holde alle trådene 
samlet, dvs. at det tekniske ansvar for 
projekternes implementering ligger hos den 
enkelte sektor projektleder, mens jeg 
fungerer som sparingspartner for dem på 
strategiudviklingen for de enkelte projekter 
og som ansvarlig for udviklingen af den 
overordnede strategi for DF i Kosovo og 
Makedonien. Derudover er jeg ansvarlig for 
udviklingen af nye indsatsområder, 
fundraising hos donorer i regionen, samt for 
den overordnede administration. Mine 
arbejdsdage er meget varierede og kan 
omfatte alt fra at formulere en strategi- og 
projektansøgning for at støtte tilbagevenden 
af internt fordrevne fra Serbien til Kosovo, 
til at diskutere med KFOR, hvorvidt tiden er 
moden til at fjerne militæreskorterne på 
nogle af vores busruter, til at udvikle et nyt 
regnskabssystem til lønudbetaling, fordi 
man har besluttet at indføre indkomstskat, 
og til at udvikle en strategi for, hvorledes vi 
får omdannet et community center til en 
lokal NGO og sikrer dens bæredygtighed. 
Det er et arbejdsmiljø, som kræver, at man 
kan holde tungen lige i munden og mange 
bolde i luften på een gang, være 
diplomatisk, og samarbejde med folk med 
megen forskellig baggrund og kultur. 
Selvom dette primært er en beskrivelse af 
mit nuværende job, så går de overordnede 
træk dog igen i alle de jobs jeg har haft.  
 
En af de færdigheder fra statskundskab, som 
jeg virkelig har brugt, er evnen til på kort tid 
at sætte sig ind i og analysere et stort 
stofområde og organisere informationerne 
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 på en systematisk måde, hvilket er 
grundlaget for enhver form from strategi- 
eller politikudvikling. Det er ydermere en 
absolut nødvendighed, når man som jeg i 
løbet af 6 år arbejder med så forskellige 
områder som landbrug, sundhed, 
husbyggeri, vandforsyning og bustransport. 
Konkrete færdigheder som statistisk metode 
og evnen til at sætte sig ind i juridiske 
tekster har også været meget nyttige. 
Endelig synes jeg også, at den 
grundlæggende forvaltningslære danner en 
god baggrund for som leder at forstå,  
hvordan en organisation er opbygget, og 
hvorledes man skal gebærde sig for at 
ændre på tingene.  
Jeg brugte i løbet af min tid som studerende 
også meget tid på studenterpolitik, 
rusarrangementer og julerevy (skrev iøvrigt 
også i tidernes morgen på Kandestøberens 
forgænger – ASPEKT), og jeg er ikke i tvivl 
om, at den tid har været godt givet ud. Jeg 
ved, at en stor del af de færdigheder, jeg 
tilegnede mig i form af forhandlings-
teknikker og organisering af begivenheder,  
stammer derfra. Derudover har det givet 
mig gode venner og et godt netværk.  
 
Om end denne artikel primært skal handle 
om, hvilke færdigheder der er nyttige, så vil 
jeg dog også tillade mig at nævne en 
åbenlys færdighed, som jeg har manglet, og 
som – om end den lyder meget kedelig – er 
een jeg tror, de fleste scient.pol.. ’er får brug 
for, nemlig budgetstyring. Det lyder meget 
jordnært, og jeg kan forestille mig, at mange 
vil sige, at det kan man jo så tage på et 
kursus, hvis (når) man får brug for det, men 
faktum er, at det er noget, mange 

arbejdsgivere simpelthen forventer, at man 
kan. 
 
Der er for mig ingen tvivl om, at 
statskundskabsstudiet giver en super,
baggrund for at arbejde internationalt. Vi 
er både solide administratorer (lige bortset 
fra budgetstyringen...), men kan samtidig 
se problemer og spørgsmål fra mange (og 
lidt skæve) vinkler; vi er gode til at 
komme med løsningsmodeller og til at 
”sælge” vores ideer. Til nuværende stud.
scient.pol’er, der har lyst til at pakke 
kufferten, når de er færdige, vil jeg gerne 
give et par gode råd. Sørg for at prøve det,  
mens I læser – tag i praktik, på udveksling, 
etc. Det giver en idé om, om det virkelig 
er det man vil eller ej, og tæller helt klart i 
senere jobsøgning. Søg JPO stillinger – 
JPO systemet giver en mulighed for at 
”learn the trade”. Det internationale 
arbejdsmiljø er meget anderledes end det 
danske, og 2-3 år i en FN organisation 
giver en solid opdragelse i det 
diplomatiske system og dets krinkelkroge. 
Og endelig – lad jer ikke skræmme af 
afslag, jeg fik vist afslag på ihvertfald de 
første 10 JPO stillinger, jeg søgte. 
 
Et spørgsmål, det altid er sundt at stille sig 
selv, er: Hvis jeg skulle vælge uddannelse 
om, ville jeg så stadig være scient.pol. 
Svaret er ja! Jeg tror, at jeg ville kede mig,   
hvis jeg havde en uddannelse, der gjorde 
at jeg skulle sidde resten af livet med et 
klart defineret kompetenceområde. 
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af Falka Fløe Frøslev og  
Kirsten Frost Lorenzen  
 
Kenneth Thue Nielsen – et ungt og 
populært ansigt på statskundskab både i 
sin tid som instruktor og nu som fore -
læser.  Vi mødtes med ham til en snak 
over en kop kaffe for at høre lidt om ham 
selv, hans ambitioner og visioner, samt 
hvordan han har haft det med, at blive 
forelæser i metode efter Bjørn Lomborg.  
 
Vi var lidt spændte inden interviewet, da det 
var vores første interview, og så endda med 
en metode forelæser som kender alt til det at 
opbygge et interview, hvordan og hvornår 
man stiller de rigtige spørgsmål. Det viste 
sig dog, at der ikke var noget at være nervøs 
for, da Kenneth fra første øjeblik skabte en 
afslappet og behagelig atmosfære og selv 
var ”helt nede på jorden”. 
 
En outlier 
Kenneth betegner sig selv som en ”outlier”, 
da han er den første i familien, som har fået 
en akademisk uddannelse. Han er fra en 
familie, hvor faderen er virksomheds-
konsulent og moderen er pædagogmed-
hjælper, mens hans lillebror er ”i en proces,  
hvor han er ved at finde ud af, hvad han 
egentlig vil”. Lige på det  punkt siger Ken-
neth, at de er meget forskellige fra 
hinanden, da hans bror nok har prøvet flere 
grænser af, end han selv har.  Det mærkes 
tydeligt på Kenneth, at familien er vigtig for 

ham, og han sætter stor pris på at kunne tage 
hjem til Nordjylland og besøge dem.  
 
Med en matematisk studentereksamen i 
bagagen, gik Kenneth i 1993 målrettet efter 
at komme til Århus for at læse jura. Han 
valgte ikke at holde noget sabbat år, da han 
ikke havde samme behov for at rejse som 
mange af hans venner – et forhold han siden 
har taget op til revision ved flere lejligheder. 
Siden har han dog rejst en del både i Indien 
og Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1½ år på jurastudiet blev ifølge Kenneth 
selv ikke nogen succes, selvom han brugte 
meget tid på studierne, blev han aldrig rigtig 
glad for det. ”Jeg  vidste overhovedet ikke,  
hvad det ville sige at læse på et universitet, 
jeg var utvivlsomt den flittigste på holdet, 
var klart den der brugte længst tid på det, 
men jeg læste bare forkert. Jeg læste meget 
og læste det samme igen og igen, men der 
er en forskel mellem at læse og så både læse 
og forstå tingene”. 

Portræt af Kenneth Thue Nielsen 
- Metode freak eller engageret forelæser? 
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 Kenneth har aldrig fortrudt, at han skiftede 
til statskundskab, da han mener, at det er et 
helt andet miljø og andre typer mennesker,  
man møder på IFSK. ”Firkantet sagt har 
Rus-undersøgelsen fra det kvalitative 
projekt vist, at det er en mere målrettet og 
ensporet tankegang, man har på jura; man 
er ekstremt fokuseret, og studiemiljøet er 
næsten ikke eksisterende. Det er bare der-
udaf og desværre er det ofte på hinandens 
bekostninger”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter tiden på jura var der hos Kenneth 
ingen tvivl om, at en uddannelse fortsat var 
det, han ønskede sig. Han valgte statskund-
skaben og fandt hurtigt ud af, at han her 
havde fundet sin rette hylde.  
 
I Lomborgs fodspor… 
Allerede fra den første forelæsning i metode 
blev undertegnede informeret om, hvor 
vigtig metodeforløbet ved Statskundskabs 
studiet er. Søren Risbjerg, Torben K. Jensen 
og Bjørn Lomborg er alle personer, der har 
bidraget til det høje faglige niveau for 
metode ved Institut for Statskundskab. 
Derfor fandt vi det interessant at høre, 

hvordan Kenneth har haft det med  at skulle 
gå i Bjørn Lomborgs fodspor, og hvilke 
egenskaber han selv lægger  vægt på i sin 
undervisning.  
 Kenneth fortæller, at hans undervisning 
naturligvis er inspireret af, hvad han selv 
har været udsat for – dels som tidligere 1. 
årsstuderende i metode, men også generelt 
som studerende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omkring Lomborg fortæller Kenneth, at  
det både er de gode  faglige og pædagogiske 
egenskaber ved Lomborg, som han har taget 
med over i sin egen undervisning. Dermed 
ser han det ikke som noget negativt, at han 
har overtaget undervisningen efter 
Lomborg, men snarere som en positiv 
udfordring. Som Kenneth selv siger, var alle 
første-årsstuderende ”nulstillede ved 
studiestart” og havde ikke før oplevet 
Lomborgs undervisning, derfor havde de  
ikke nogen mulighed for at drage 
sammenligninger mellem de to.  
 
Selvom han både har Lomborgs og 
Risbjergs undervisningsmaterialer til 
rådighed, foretrækker Kenneth selv at  
udarbejde sit eget materiale, hvilket er en af 
årsagerne til, at han har en arbejdsuge på 
minimum 70 timer. Vi mærker tydeligt på 

Nu er jeg ekstremt 
tændt, når jeg skal 

forelæse, og  meget mere 
rolig, når jeg står dernede. 
Det et som et narkotikum at 
stå – fysisk kan man blive 
helt høj af det”. 

” 

” 

Jeg  vidste overhovedet ikke 
hvad det ville sige at læse på 

et universitet, jeg var utvivlsomt 
den flittigste på holdet, var klart 
den der brugte længst tid på det, 
men jeg læste bare forkert. Jeg 
læste meget og læste det samme 
igen og igen, men der er en forskel 
mellem at læse og så både 
læse og forstå tingene”. 

” 

” 
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 Kenneth, at han er utrolig glad for sit 
arbejde, og hvor meget han finder et 
grundigt forarbejde nødvendigt  for at kunne 
udføre en optimal forelæsning. ”I starten af 
forløbet havde jeg ikke så meget overskud,  
når jeg underviste. Jeg havde mit primære 
fokus på selve metoden og budskaberne og 
ikke så meget på at være levende og 
nærværende. Dengang kunne det være 
forstyrrende, når der kom spørgsmål fra 
salen – man tænker mest af alt på at holde 
fokus på den struktur, man har lagt for 
undervisningen. Nu er jeg ekstremt tændt, 
når jeg skal forelæse, og  meget mere rolig 
når jeg står dernede. Det et som et 
narkotikum at stå – fysisk kan man blive 
helt høj af det”. 
 
Han forsøger at gøre undervisningen så 
spændende som muligt blandt andet ved at 
fortælle de studerende om, at de i dag ikke 
bare skal høre om en kurve, men om en 
”magisk kurve”, der er så praktisk et 
redskab, at det er fedt at  lære om den.  
Netop fordi Kenneth godt ved, at det er de 
færreste der flipper ud over en formel eller 
et output, er det vigtigt for ham at skabe en 
fælles ånd på hans forelæsninger og derved 
fremme motivationen hos de studerende. 
 
Det som Kenneth,  ifølge ham selv, lægger 
meget vægt på i sin undervisning er, at det 
skal være intuitivt og nærværende, så den 
enkelte studerende kan forholde sig til det . 
Han påpeger, at det i undervisningen til 
tider kan være nødvendigt at fremstille 
tingene lidt for firkantede med simple og 
pædagogiske eksempler – for så lidt senere 
at komme med de nuancerende pointer som 
gør, at metoderne præsenteres i deres 

helhed. Netop disse egenskaber, som han 
benytter sig af i sin undervisning, har været 
en af grundene til, at han blandt de 
studerende  er blevet en populær underviser.  
 
 
Inspirationskilder inden for forskningen 
Som inspirationskilde til selve forståelsen af 
metode og  måden at undervise på er Bjørn 
Lomborg den, der har  været af  størst be-
tydning for Kenneth. Han har arbejdet for 
Lomborg i flere år og lært meget at hans 
systematiske og strukturerede arbejdsform. 
Rent forskningsmæssigt er det ikke Bjørn 
Lomborgs forskning Kenneth finder mest 
interessant.  
 

 
Kenneth  betragter sig selv som politisk 
sociolog og af konkrete forskningsinteresser 
er det primært vælgeradfærdsforskning og 
holdningsanalyse, han beskæftiger sig med. 
Af inspirationskilder inden for dette felt 
nævner han bl.a. Ole Borre, Jørgen Goul 
Andersen og Ingemar Glans. Tanken om 
selv at blive forsker er bestemt ikke fjern for 
Kenneth. Han siger ”Lige nu går jeg og 
overvejer, hvad jeg vil bruge min fremtid til, 

”Det er bare fedt at være god til 
metode – det gør mange ting 

meget lettere på studiet. Det er frem for 
alt lettere at læse videnskabelige 
publikationer og lettere at forholde sig 
kritisk til dem. Men frem for alt sætter 
gode metodekundskaber os i stand til at 
producere empirisk videnskab – og det 
er det, jeg mener, vi statskundskabere 
frem for alt kan og bør gøre”.  

” 

” 
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 når min nuværende stilling udløber. Jeg 
overvejer kraftigt at søge et ph.d.  
stipendium her på stedet. Omvendt kan jeg 
blive lidt skræmt ved tanken om at skulle 
tilbringe resten af min tid bag Instituttets 
gule mur”. 
 
Kritik og forslag til forbedringer på 
IFSK 
Kenneth understreger, at den nuværende 
metodeuddannelse på IFSK er utrolig god – 
faktisk landets bedste.  Dog mener Kenneth, 
at  det ville gavne Instituttet, hvis metode-
forløbet i højere grad blev en integreret del 
af det senere studieforløb –eksempelvis i 
forbindelse med bachelor-seminarerne. I 
hans øjne er metode et utrolig anvendeligt 
fag, der er særdeles værdifuldt både på 
studiet og til senere karrierebrug. Med hans 
egne ord : ”Det er bare fedt at være god til 
metode – det gør mange ting meget lettere 
på studiet. Det er frem for alt lettere at læse 
videnskabelige publikationer og lettere at 
forholde sig kritisk til dem. Men frem for alt 
sætter gode metodekundskaber os i stand til 
at producere empirisk videnskab – og det er 
det, jeg mener, vi statskundskabere frem for 
alt kan og bør gøre”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvom han hævder, at den metodeunder-
visning, vi har på Aarhus Universitet, er 
fantastisk god, er han spændt på at se, 
hvordan det nye 3. semesters metodeforløb 
på Københavns Universitet kommer til at 
fungerer. 
 
Om sin ansættelse på Instituttet er Kenneth 
næsten udelukkende positiv. Han siger ”Jeg 
har været, og er, fantastisk glad for min 
ansættelse her på stedet. Mine kolleger i 
afdelingen har taget godt imod mig og 
været utroligt venlige og imødekommende. 
Det mest positive i afdelingen for sociologi 
og metode er kollegernes vilje til at lytte til 
andre og tage hinandens synspunkter 
alvorligt – jeg nyder hvert minut på 
afdelingsmøderne”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stille kritik forlyder angående Kenneths 
første tid som ansat på IFSK.  
Han fortæller os, hvordan hans ansættelse 
startede med, at han selv gjorde kontoret 
rent, selv måtte bestille navneskilt og 
visitkort, og  selv måtte bede om en nøgle 
til kontoret. Kenneth siger: ”Som sådan 
havde jeg intet problem med selv at gøre 
disse ting – jeg har bare svært ved at 
forestille mig nogen anden virksomhed, 
hvor man slipper afsted med at byde nye 

Instituttet bør blive bedre 
til aktivt at opsøge og selv 

skabe kontakt til personer, som 
gennem deres ansættelse kunne 
gavne IFSK. På nogle områder 
lever universiteterne stadig i 
fortiden”. 

” 

” 

Det mest positive i 
afdelingen for sociologi 

og metode er kollegernes vilje 
til at lytte til andre og tage 
hinandens synspunkter 
alvorligt – jeg nyder hvert minut 
på afdelingsmøderne”. 

” 

” 
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Fakta-box 
• 1995 startede på Statskundskab 
• Deltaget i 6 ugers metode-

summerschool i Essex  
• Metodeinstruktor i 2 år 
• Med i PF’s bestyrelse  i 1½ år 
• Undervist på Århus Købmandssko-

le i PC- kørekort 
• Underviser på Danmarks Journa-

listhøjskole og Den Journalistiske 
Efteruddannelse i metode og stati-
stik 

• Studentermedhjælper for bl.a. In-
gemar Glans og Bjørn Lomborg 

• Arbejdet for konsulentvirksomhe-
den Lomborg & Larsen 

• Har skrevet en af kronikkerne til 
”Verdens sande tilstand”  

• Databaseredaktør for Instituttet for 
Computerstøttet journalistik 

• Bestyrelsesmedlem i Kulturselska-
bet Stilling 

• 2001 færdiguddannet cand.scient.
pol.  

• 2001 – 2002 Amanuensis ved 
IFSK 

 

ansatte velkommen på den måde. Instituttet 
bør blive bedre til aktivt at opsøge og selv 
skabe kontakt til personer, som gennem 
deres ansættelse kunne gavne IFSK. På 
nogle områder lever universiteterne stadig i 
fortiden”. Overordnet går kritikken på, at 
Instituttet bør være mere åbent og 
imødekommende, da han mener, det vil 
være med til at tiltrække samt fastholde 
godt personale. 
 
Hvad fremtiden vil bringe 
Rent karrieremæssigt har Kenneth svært ved  
at forestille sig, hvor præcist han befinder 
sig om 10 år. Dog fremhæver han tre 
muligheder: På IFSK, i et ministerium eller 
i en konsulentvirksomhed. Han er dog 
sikker på, at  uanset hvor det bliver, vil 
arbejdet altid betyde meget for ham og være 
noget, han vil bruge en del tid på. Som han 
med et smil selv siger ”arbejdet betyder 
mere end pengene, og det kan vi også se på 
der, hvor jeg arbejder nu”. 
Da vi spørger, hvor han rent familiemæssigt 
er om 10 år svarer han spontant, at der er 
han gift og har 2 børn, hvorefter han tøver, 
kigger ned i gulvet og siger med et smil – 
måske 4. 
 
Et godt råd 
Efter at have tilbragt en hyggelig time i 
selskab med Kenneth fandt vi ud af, at han 
både er en metode freak og en engageret 
forelæser. Metodefreak fordi han synes 
metode er et fedt fag, hvor man kan 
kommunikere sammen på et højere niveau 
ved hjælp af metodefagsproget.  En 
engageret forelæser, da det for ham er 
vigtigt at  få præsenteret de metodiske 

redskaber for de studerende , så de kan nå så 
langt som muligt inden for metode. 
Gennem hans engagement som forelæser og 
hans store arbejdsindsats er han med til at 
opretholde det høje faglige niveau,  
Statskundskab ved Aarhus Universitet er 
kendt for. 
Kenneths sidste  velovervejede råd inden 
metodeeksamen den 13. maj til de 
studerende er: ”Kom ud over stepperne – så 
lang tid er tre uger heller ikke”- hvilket vil 
sige kom i gang fra starten af! 
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 Billeder fra sidste PF-fest 
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starten i februar og september) mest bruges 
på at drikke kaffe og snakke med de andre 
aktivister. Det er således i høj grad det 
sociale, som er i højsædet, og Lasse 
Sørensen nævner også netop dette element 
som den hovedsagelige drivkraft i 
foreningen: ”Det er en fantastisk god måde 
at møde andre studerende på -  både fra ens 
egen årgang og fra andre årgange.” I 
forlængelse af foreningens sociale sigte 
afholder man således, ud over de månedlige 
aktivistmøder, fra tid til anden ’Trival 
Pursuit-aftener’ samt en årlig sommerfest 
og julefrokost.  
Efter opfordring til at gå ind i bestyrelsen og 
et ønske om at prøve kræfter med 
bestyrelsesarbejde,  kom Lasse Sørensen 
med i PB’s bestyrelse i marts 2001. Heri 
sidder seks aktivister samt en repræsentant 
for instituttet, som pt. er Jens Peter Frølund 
Thomsen. Hvert år vælges tre personer ind i 
bestyrelsen på generalforsamlingen, således 
at der altid er et mix af erfarne og mindre 
erfarne bestyrelsesmedlemmer. Derudover 
besluttes opgavefordelingen internt i 
bestyrelsen – formanden vælges således 
ikke på generalforsamlingen. Udover en 
formand og næstformand skal opgaver som 
månedens bog, det sociale udvalg, nye 
aktivister m.m. fordeles blandt bestyrelses-
medlemmerne (se PB-klummen for 
detaljer). Lasse Sørensen pointerer 
imidlertid flere gange under interviewet, at 
PB har en ’flad’ struktur. Herved forstås, at 
beslutninger ikke på nogen måde kan 

Formandsskifte i PB 
Som det kan læses andetsteds her i 
bladet, har IFSK’s egen bogformidling 
fået ny formand. Men hvem er han? 
Hvilke tanker gør han sig om 
bogformidlingen? Og er bogformidlingen 
egentlig mere end summen af bøgerne på 
hylderne? 
af Thomas Laursen 
 
Med kronraget isse og briller med metalstel 
minder han et kort øjeblik om Michel 
Foucault, men det er PB’s nye formand, 
Lasse Sørensen. Han er 29 år, fra Skive, og 
er i tidernes morgen uddannet i forretning – 
derudover har han tidligere læst jura i et 
enkelt år. Derefter skiftede han til 
statskundskab, hvor han nu er på 4. 
semester. Specielt opholdet på jura forklarer 
Lasse Sørensen som værende en af 
forklaringerne på, at han valgte at blive 
aktiv i en forening på IFSK: ”På jura havde 
jeg ikke noget særligt forhold til studiet, og 
det ville jeg gerne ændre, da jeg startede på 
statskundskab”. Det mål må man sige, at 
han har indfriet, i og med at han startede i 
PB som aktivt medlem allerede efter 2 
måneder på studiet. Hvorfor det lige blev 
PB skyldtes mere tilfældigheder end 
dybtgående overvejelser: ”Der kom en fra 
PB i en pause og fortalte om foreningen og 
så tænkte jeg, at det ville jeg prøve”.  
Lasse Sørensen forklarer, at man som aktivt 
medlem er i PB en time om ugen sammen 
med tre til fire andre studerende, hvor tiden 
udenfor spidsbelastningerne (semester-



21 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 

gennemtrumfes enten af en bestyrelse eller af 
en formand. En time inden de månedlige 
aktivistmøder mødes bestyrelsen til et 
koordinerende møde. Herefter er der 
aktivistmøde, hvor tingene bliver snakket 
igennem og eventuelle utilfredsheder, ønsker 
m.m. til bestyrelsen eller foreningen kan 
ytres. ”Det er således i princippet 20 
personer, der bestemmer”, som Lasse 
Sørensen formulerer det. Konsensus er 
således i høj grad et nøgleord for PB og ikke 
mindst for dennes nye formand, men det er 
nu heller, ikke fordi de månedlig møder er 
præget af større spørgsmål. ”Det kører godt; 
vi har en god bogadministrator og en god  
bogholder.” Det er i den kontekst, man skal 
forstå Lasse Sørensens opfattelse af sine egen 
rolle som formand i PB: ”…min rolle bliver i 
høj grad koordinerende og ikke så meget 
ledende”. 
Ligesom resten af Lassen Sørensens karriere i 

PB er præget af flere tilfældigheder, så 
forklarer han også sin nye formandspost 
delvist som et resultat af tilfældigheder: 
”Efter generalforsamlingen var vi tre 
’gamle’ i bestyrelsen og de to andre var 
ikke interesserede i at blive formand, så…”. 
Men samtidig fremhæver han dog også, at 
han havde lyst til at prøve kræfter med 
formandsposten.  
Fremtiden byder på flere udfordringer for 
PB. Med den kommende sommer kommer 
også IFSK’s nye lokaler i byg. 350, og 
dermed også et helt nyt og større lokale til 
PB. Netop flytningen og arbejdet med at 
udnytte de flere kvadratmetre bedst muligt 
ser Lasse Sørensen frem til. ”Det større 
lokale skal blandt andet bruges til at udvide 
vores sekundærlitteratur.” Derudover vil 
man i højere grad end tidligere arbejde på at 
promovere nye udgivelser fra IFSK’s egne 
forskere. 
Som en mulig konkurrent til PB på 
bogmarkedet vil mange nok fremhæve 
internettet, men ikke Lasse Sørensen: ”Vi 
kan matche de fleste priser på nettet, og 
leveringsmæssigt er vi overlegne.” Samtidig 
mener han, at der er en generel tilfredshed 
på studiet med bogformidlingen, hvilket han 
også finder forventeligt givet den funktion, 
foreningen varetager. 
Af udfordringer af mere intern karakter 
nævner Lasse Sørensen, at den nye 
bestyrelse ønsker at opprioritere det sociale 
aspekt i foreningen. Derudover skal man 
søge bevarelse af kontinuiteten i foreningen, 
i form af køns- og årgangsspredning:”Lige 
nu har vi ikke behov for flere aktivister, men 
i slutningen af næste semester får vi brug 
for flere, specielt 1. årgang…”.  
 

Lasse Sørensen 
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 Velkommen til Helvedet! 

af Henrik Noes Piester 
 
Stemningen i Marselisborgskovene er 
allerede hektisk fra morgenstunden. De 
første af de i alt 3500 deltagere i det årlige 
Århus 1900-stafetløb indfinder sig i 
startområdet omkring ottetiden. Det er 
søndag den 28. april 2002. Det blæser en 
kvart pelikan, men solen skinner. Det er en 
god dag at dø. 
 
Traditionen tro har en broget skare af 
statskundskabsstuderende for en enkelt dag 
(?) fravalgt bøgerne for at dyrke legemet, 
fællesskabet og folkeligheden i selskab med 
medstuderende, højskolekammerater, 
konsulentfirmaet eller kollegaerne fra Bilka. 
Alle har betalt 60 kr. for at løbe en 10 km 
lang tur gennem det stærkt kuperede terræn 
i Marselisborgskovene. 60 kroner for at 
påføre sig selv smerte?! Perverse 
nyttekalkuler eller endnu en alvorlig 
empirisk udfordring til rational choice-
teoretikerne...? Nuvel. 
 
1 hold. 10 mand. 10 mænd.  
Også årgang ’98 er stærkt repræsenteret 
denne dag. Et hold af mere eller mindre 
veltrænede unge mennesker fra årgangen, 
suppleret med Frederik fra årgang 99, 
Andreas’ brødre og et par metode-

instruktører, stiller for første gang op i 
samlet flok til denne fysiske og mentale 
udfordring. Under det lidet flatterende navn 
’Team Pijpen’ (’blowjob’ på hollandsk... – 
et navn, som Søren - vores oprindelige 
ankermand, der imidlertid måtte melde 
afbud pga. en rygoperation - af uvisse 
årsager havde udstyret os med) stiller 3/10 
af holdet til start søndag morgen.  
         Et hold anført af Lars Johannsen, der 
benævner sig selv ’Magtens Rugekasse’, har 
ligeledes dristet sig til at udfordre bakkerne 
i det naturskønne område. Holdet består af 
et udvalg af instituttets VIP’er og tæller 
vovehalse som Grønnegård, Georg 
Sørensen, Mette Kjær, Christoffer Green-
Pedersen og Ole Nørgaard. Ole Borre 
spottes ligeledes i området, men det er vist 
primært en kollegial gestus.  
 
 
 
 
 
 
 

Inden længe indgår Magtens Rugekasse i 
Team Pijpens overvejelse vedrørende 
dagens ambitioner. Foruden en placering i 
top 200 bliver det hurtigt en integreret del af 
holdets mission at slå VIP’erne – koste hvad 

10 x 10 km. Danmarks hårdeste stafetløb. 
En returbillet til Helvedet. Indforstået 
reportage fra dette års 1900-stafet, der 
bød på en djævelsk cocktail af regn, 
blæst og ømme muskler.  
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 det vil. Udstyret med ’licence to kill’, der 
tillader uagtsom optræden overfor 
pensionister, børn under 15 år og VIP’er, 
gør Team Pijpen sig klar til månedens 
ultimative udfordring: Det gælder om at 
vinde – deltagelse er kun et mål i sig selv, 
hvis man er en taber!  
 
Velkommen til Helvedet 
Kl. 9 går løbet i gang. Allerede fra starten 
får man en forsmag på, hvad der venter 
forude: en lang stigning fører løberne ud af 
startområdet og ind i skoven. Den første 
kilometer er ret kuperet, men derefter bliver 
terrænet mere løbevenligt. Efter godt 2,5 km 
går det nedad, nedad og nedad. Det er en 
strækning, der bringer løberen fra skovens 
dybe stille ro ud til bølgerne ved Moesgård 
Strand. Det rene svir.  
 
Men lige idet man tror, at fortræning er for 
tøsedrenge, så begynder opturen – eller 
rettere: nedturen. Stigningen, der skiller 
mænd m/k fra mus, sætter ind efter 5 

kilometermærket. Først 2 km der bare stiger 
og stiger og stiger. Og der ligger det så. 
Dommedagsbjerget. Tre meget stejle 
stigninger i umiddelbar forlængelse af 
hinanden. Muskelkramper, åndedræts -
bessvær, sidestik – you name it, we’ve got 
it!  
         Hovedet går på standby – 
tankestrømmen afløses af tankeløshed, der 
fra tid til anden afbrydes af omkvædet til ’I 
will survive’. Pludselig – som et mirakel – 
dukker 9-kilometermærket op og de sidste 
kræfter mobiliseres. En tur gennem tilskuer-
pladserne, uden om en campingplads og så 
er det slut. Et forløsende klap i hånden, der 
sender næste løber af sted. 
 
Baller af stål 
Efterhånden som timerne går, og holdets 
første par løbere har taget deres tørn, slutter 
holdets øvrige syv løbere sig til 
fællesskabet. Desværre har regnen også 
besluttet sig for at møde op, hvilket i det 
store hele ikke er til hindring for løberne, 

1900 Stafettens højdekurver 
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 men derimod en pestilens for dem, der har 
besluttet sig for at overvære hele løbet. Hele 
holdet formår at gøre en bemærkelses-
værdig god figur og avancerer langsomt, 
men sikkert i klassementet. Hele dagen 
skiftes Team Pijpen og Magtens Rugekasse 
til at føre i den interne konkurrence. 
Omkring 17-tiden er det så blevet tid til – én 
gang for alle - at få afgjort kampen.  
         Efter en stærk indsats af Siggi, sendes 
Andreas som den sidste løber af sted på 
ruten. Jens Blom-Hansen er sidste mand på 
VIP-holdet og må med Søren Serritzlew 
som sekundant på sidelinjen forsvare VIP-
holdets forspring på to minutter. To 
minutter... To minutter skiller ære fra 
vanære; bestået fra ikke bestået; triumf fra 
katastrofe. Var de første ni løbeture en 
prægtig, opvisning af vilje og fysik, så er 
der nu tale om en Giganternes Kamp. Mand 
mod mand. Vilje mod vilje. Afgørelsens 
time er nær... 
 
En nervepirrende afslutning.  
Sekundanterne fra begge lejre tager 
opstilling i tilskuerområdet, hvor man kan 
se løberne passere godt en kilometer inden 
målstregen. Ventetiden er ulidelig og 
udfyldes med snak om specialeskrivning og 
tilværelsen som ph.d.-studerende. Minut-
terne slæber sig af sted, mens regnen siler 
ned. Pludselig sker det! En mørk skikkelse 
dukker frem fra skovens indre. Hvem har 
trukket det længste strå? Er miraklernes tid 
alligevel ikke forbi?? Men verden er ond og 
Team Pijpen er rystet: Blom-Hansen ligger i 
front og kæmper sig i fuldt firspring forbi 
tilskuerpladserne! Hurtigt afløses chokket af 
flammende optimisme. Andreas dukker 
frem fra skoven kun et splitminut efter – 

lige i hælene på Blom-Hansen. VIP’ernes 
forspring er reduceret, men er det nok til at 
sikre triumfen? Andreas’ stålsatte blik giver 
grund til håb... 
 
VIP’erne tværes – næsten… 
Stafetten i den afgørende fase: Spurten. 
Løberne skal som det sidste løbe rundt om 
en campingplads og er for en stund 
forsvundet af syne. Efter 3 minutter skimtes 
en løber for enden af opløbsstrækningen. 
Hvem har sat sig igennem på marginalerne? 
Har Blom-Hansen evnet at fastholde 
forspringet? Har Andreas gjort det 
utænkelige? Alle holder vejret... 
          
Team Pijpen slutter på en flot og 
overbevisende 190. plads med en samlet tid 
på 8.37.03 (gennemsnit: 51,42), mens 
Magtens Rugekasse slutter som nummer 
185 med en samlet tid på 8.35.07. Næste år 
er ambitionen at slutte i top 100 og – ikke 
mindst – at slå ethvert VIP-hold, der drister 
sig til at stille op. Handsken er samlet op. 
Terningerne er kastet. Aben sendt videre. Vi 
ses til næste år! 

Team Pijpen – resultater  
1.      Muskel Martin                     50.15 
2.      Lars Lynild                          54.00 
3.      Michael Monstermotionist  52.00 
4.      Ferrari Frederik                    40.36 
5.      Henrik Hurtigfod                 46.33 
6.      Frederik Fut                         59.18 
7. Jens Jernmand                     48.16 
8. Turbo Tom                          56.45 
9.      Siggi Stjernedrys                 54.56 
10.    Andreas Ankermand            53.49 
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100% vilje — Andreas yder en 
overmenneskelig kraftpræstation 

Blom-Hansen — en mand, et mål,  
én vej: fremad.  Regnen sætter ind, men humøret er  

højt. ’Hvad med en ristet??’  

Team Pijpen — mens alt endnu er idyl.. 
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Søslag anno 2002 
Med vejret som opbakning blev Søslaget 
2002 d. 3. maj afviklet ved uni-søen. Efter 
at være blevet forbigået samtlige 
foregående år, fik PF endelig mulighed 
for at kæmpe for IFSK’s ære. 
af Hanne Petersen 
 
Søslaget er en efterhånden gammel tradition 
ved Aarhus Universitet. 25 år i træk er 
medicinerne sejlet hurtigst over Uni-søen og 
retur, og de har på denne måde år efter år 
sikret sig det gyldne bækken — det 
uomtvistelige bevis på deres anstrengelser. 
Da jeg ankommer til Uni-søen, overbevidst 
om, at i år vil Statskundskab kunne stille sig 
øverst på vinderskamlen og dermed sende 
medicinerne hjem med et ellers sjældent 
nederlag, møder et sørgeligt syn mig. Luften 
er gået ud af ballonen for vores 
vinderchancer — PF’s gummibåd har på det 
værst tænkelige tidspunkt valgt at punktere. 
Dette dog med god hjælp fra den grill, der 
undervejs i forløbet skal sikre at vore 
kæmpende deltagere ikke bliver sultne. 
Røde pølser er der nok af. Måske skulle 
man i lighed med Tågekammeret 
(Naturvidenskab) have valgt en hjemme-
lavet tømmerflåde; robust — men noget 
langsom. 
Imidlertid giver PF’ere ikke sådan op! Godt 
hjulpet af medicinerne, der arrogant lader 
vente på sig, sikrer PF’s mandskab sig med 
lappegrejer og strålende entusiasme, at 
båden igen bliver kampdygtig. Det skal i 
denne sammenhæng nævnes, at  
Sygeplejerskerne beredvilligt stillede sig til 

rådighed med deres vid om plastikkirurgi. 
Medicinernes ankomst er dog i denne 
forbindelse værd at vente på, for hvilken 
entré. Ridende på en elefant kommer det 
stjernespækkede hold gennem Uni-parken. 
Selv speaker Casper Christensen må for en 
stund holde tand for tunge — han kan 
simpelthen ikke overdøve de hujende 
masser. 
Endelig går stafetten i gang og PF’s første 
mand kaster sig ud i duellen i et 
hæsblæsende tempo. Naturligvis iført 
beskyttelseshjelm… (Vi har jo netop i sidste 
nummer af Kanden læst om nød-
vendigheden af et sikkert arbejdsmiljø). 
Efter en mindre grillseance undervejs 
lykkes det endeligt at nå modsatte bred af 
Uni-søen — nu kun et par bådlængder efter 
de andre hold. Denne første mands indsats 
bliver også kendetegnende for de næste 
deltagere, PF sender på banen. 
Rokundskaberne lader  måske noget tilbage 
at ønske, men vi har i sandhed nogle 
grillmestre på Statskundskab!! Toke fra PF 
udtaler: ”Pyhh, det var nogle gode pølser!” 
Enden på stafetten bliver da også, at IFSK 
det næste års tid må se sig nødsaget til at 
undvære det gyldne bækken. Det gik i år 
overraskende til Idræt, Jura tog 
andenpladsen, mens medicinerne måtte gå 
hjem med en skuffende tredjeplads. 
Men som vi ved her på Statskundskab; man 
deltager ikke for at vinde, men for at have 
det sjovt! PF’s kreativitet kan vi desuden 
alle være stolte af, og det vejer vist tungere 
end selv det mest forgyldte bækken!!  
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Anmeldelse af Nauja Bianco (8. semester 
stud. scient. pol) 
 
Er ligestilling opnået? 
Magtudredningens ”Kønsmagt under 
forandring” stiller mange spørgsmål, der 
udformes forskelligt på trods af, at alle 
spørgsmålene kredser om den fælles 
kerneproblematik: - er der opnået 
ligestilling mellem kønnene i Danmark 
anno 2002? Bogens sigte er frem for alt at 
påvise, hvilke magtasymmetrier der til 
stadighed findes mellem kønnene i et 
senmoderne Danmark, snarere end at 
komme med kvalificerede bud på, hvordan 
der kan løses op for disse asymmetrier. 
Måske denne privilegerede opgave er 
overladt de politikerne, der har bestilt 
magtudredningen? 
 
Bogen er opbygget af 13 artikler skrevet af 
kvinder (med undtagelse af to artikler, 
hvoraf kun én artikel er skrevet af en 
mandlig forfatter alene!). De første artikler 
byder først og fremmest på et historisk 
oprids af kvindens position i samfundet, og 
hvordan kvinden langsomt har opnået status 
som bl.a. retssubjekt og medborger i det 
danske samfund. En grad af ligestilling blev 
således opnået. Kvindernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet manglede dog i starten af 
det 20. århundrede, og dette tema er stadig 
omdiskutabelt, hvorfor mange af de 
resterende artikler omhandler denne 
problematik i både de akademiske-, de 
offentlig-administrative-, de politiske – og 
de private felter. 

Magtasymmetrier mellem kønnene! 
Det generelle billede, artiklerne giver, er 
således et vue over stadig eksisterende 
asymmetrier i ovennævnte felter på trods af 
en ellers udbredt og generel fornemmelse 
af, at ligestillingen godt og vel er opnået i 
det danske samfund. Kvinder viser sig 
stadig at være underrepræsenterede på det 
akademiske felt, og der er til stadighed 
færre kvinder på chefposter inden for både 
centraladministrationen og erhvervslivet. 
Det er der, for så vidt, hverken noget nyt 
eller revolutionerende i at konstatere. De 
store spørgsmål bliver dog hængende: 
hvorfor forholder det sig sådan, og hvad kan 
der gøres ved det?  
  
Artiklerne giver forskellige bud på svar til 
det første spørgsmål: skæve rekrutterings-
mønstre i det offentlige såvel som det 
private; organisatoriske og kulturelle 
strukturer domineret af maskuline mønstre 
og værdier. Drude Dahlerup taler om, at der 
i Danmark (til forskel fra fx Sverige) ikke 
har været en udtalt ”feminisering” af 
politikken, og der hermed har manglet en 
fokusering på ligestillingsproblematikken i 
dansk politik og dansk lovgivning. De mest 
interessante konstateringer i bogen kan 
koges ned til to bærende aspekter: 

1)   en (u)bevidst forskelsbehandling 
funderet i strukturelle forhold, der 
leder os hen til det helt essentielle 
punkt:  

2)   det maskulint dominerede samfund, 
der definerer og diskursiverer de 
organisatoriske-, kulturelle- og  

BOGANMELDSELSE : 

Magtudredningen:  
”Kønsmagt under forandring” 
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 politiske strukturer samt de 
dikotomier og modsætningspar 
verden opfattes ud fra (jf. Pierre 
Bourdieus ”Den Maskuline 
Dominans”).  

 
Forskelsbehandlingen observeres i bogen bl.
a. ved, at kvinder bliver adspurgt om børn 
og familie til jobsamtaler (og (fra)vælges på 
denne baggrund), hvad mænd ikke gør. Det 
er her, den kønsneutrale kæde hopper af! 
Den strukturelle dominans formulerer de 
binære modsætninger, som vi opfatter 
verden ud fra (fx høj-lav, stor-lille), og det 
maskuline knyttes til det, der vurderes mest 
positivt. En eksemplificering af dette er    
bl.a., at kvinder ikke kun konkurrerer om 
faglige kvalifikationer med mændene, men 
også bliver vurderet på baggrund af deres 
køn, hvorved en tendentiel ”sexisme” 
opstår. En kvindelig studievært på DRs 
morgentv udtaler i Politiken d. 28. april 
2002 flg.: ”Mændene slipper. Ingen ville 
finde på at foreslå en mandlig studievært at 
få en skilning eller smile sødt. Men kvinder 
bliver målt og vejet på deres udseende. Når 
en kvinde stikker hovedet frem, synes 
enhver, at de har krav på at lufte en mening 
om hendes udseende”. Dette er et eksempel 
på den maskuline dominans, hvilket 
cementerer, at denne struktur er til stede i 
”det virkelige liv” og forekommer altså ikke 
blot som teoretiseringen i ligestillings-
problematikken. 
 
Ikke så slemt endda…? 
Når dette er sagt, skal det dog understreges, 
at sigtet med bogen endvidere har været at 
påpege de store ændringer og forbedringer,  
der er sket i løbet af det sidste århundrede i 
kvindens og ligestillingens navn. De 
kommende læsere må ej heller lade sig 

skræmme ved tanken om at skulle begrave 
sig i et ”rødstrømpelevn” fra 70´erne, da 
denne undersøgelse som helhed giver nogle 
kvalificerede bud på, hvorfor og hvordan 
disse mønstre i samfundet her udviklet sig 
og er suppleret med kvantitativ såvel som 
kvalitativ metode.  
 
Bogens samlede konklusion og 
perspektivering er, at de magt-viden 
relationer, der eksisterer inden for 
ligestillingsprojektet og kønsforskningen, 
og som giver sig til kende inden for 
diskursformationer og samfundsmæssig 
praksis, er relevante at medtage, når man 
arbejder med dette emne, men samtidig 
bliver der også peget på, at disse må 
suppleres med ”nye diskurser og 
paradigmer om kønsmagt, der både kan 
rumme forandringer og reproduktion af 
kønsmagtrelationerne…” (s. 262). Der 
ligger endvidere en ny udfordring til hele 
ligestillingsprojektet: inklusionen af 
flygtninge- og indvandrergrupper samt 
hvordan kønsmagt analyseres i en 
globaliseret tidsalder.  
Alt i alt stiller bogen mange gode 
spørgsmål, der synes relevante i denne 
kønsmagtsforskning, men man kan godt 
savne konkrete bud på nogle af de 
problemer, der er opstillet i bogen. Det må 
så være udfordringen for både politikerne 
og de kommende små forskerspirer derude 
et eller andet sted, men hvad ved jeg? - jeg 
er jo bare kvinde! Held og lykke samt rigtig 
god læsning!” 
 
 
”Kønsmagt under forandring”, red. Annette 
Borchorst, Hans Reitzels Forlag 2002, 266 
sider. 
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 Globalisering – trussel eller mulighed? 

Den økonomiske globalisering har ikke 
resulteret i øget velstand til alle. Nogle 
har tjent milliarder, mens andre fortsat 
lever i dyb fattigdom. Hvert femte 
menneske i verden er henvist til at klare 
sig for en dollar om dagen, og 
globaliseringen må ofte holde for, når 
ansvaret for de menneskelige tragedier 
skal placeres. Bogen ’En dollar om 
dagen. 17 essays om danskerne, 
globaliseringen og verdens fattige’ 
forsøger at trække nogle af de 
overordnede problemstillinger i 
globaliseringsdebatten frem. Resultatet 
er en bog, der giver stof til eftertanke - 
uden dog at levere et overbevisende 
bidrag til en kvalificering af debatten. 
af Henrik Noes Piester 
 
Operation Morgenluft 
Hovedkonklusionen overrasker ikke: Vi – 
de rige – har en pligt til at hjælpe verdens 
fattige. Så leder man efter argumenter for at 
lade den tredje verden klare sig selv, er ’En 
dollar om dagen’ nok ikke det rigtige sted at 
starte. Men dermed ikke sagt, at inkarnerede 
Attac-aktivister vil lede forgæves efter nye 
inputs. Enkelte essays formår faktisk at 
overraske med holdninger, der ikke er 
hverdagskost i den hjemlige globaliserings-
debat. En debat, der alt for længe har været 
låst fast i en skyttegravskrig mellem 
jubeloptimister på den ene side og 
reaktionære fra begge politiske yderpunkter 
på den anden side.  
          Globaliseringen er et faktum, så det 

handler ikke om et ’for’ eller ’imod’, men 
om et ’hvordan’ – hvordan får vi udnyttet de 
muligheder for global velstand, som den 
økonomiske globalisering indebærer, og 
ikke mindst: begrænset skadesvirkningerne. 
’En doller om dagen’ gør sig på det punkt 
godt bemærket ved i det mindste at forsøge 
at hæve sig over ortodoksien og bidrage 
med forslag til hvordan man giver 
globaliseringen ’et menneskeligt ansigt’.  
 
På visse punkter ville det dog have været 
spændende, hvis bogen havde sat flere 
spørgsmålstegn ved de argumenter, som 
både jubeloptimister og reaktionære hidtil 
har fremført i debatten: Er de forskellige 
økonomiske og sociale problemer i den 
tredje verden udtryk for, at den økonomiske 
globalisering har en iboende destruktiv kraft 
og derfor bør tøjles med både verdens-
regeringer og globale omfordelings-
mekanismer? Eller er problemerne nærmere 
udtryk for at den økonomiske globalisering 
netop ikke er fuldt udviklet endnu; at det er 
politiske forhold som landsbrugsstøtte og 
toldmure, der skaber uligheden - ikke den 
økonomiske globalisering? Skal vi 
overhovedet reducere uligheden?  
          Der renses med andre ord ikke ud i 
den hidtidige debat. Men der lukkes frisk 
luft ind… 
 
Også for statskundskabere...?  
’En dollar om dagen’ består af 17 essays, 
der omhandler vidt forskellige emner inden 
for globaliseringsdebatten. Det være 

Boganmeldelse af ’En dollar om dagen. 17 essays om danskerne, globaliseringen og verdens 

fattige’ v. Bjarke Larsen & Flemming Ytzen (red.). Udgivet i 2001 af Forlaget Presto 
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 fattigdomsflygtninge, Attac, indvandrere, 
AIDS-medicin, fagforeningernes fremtid og 
den moralske pligt til at hjælpe andre, for nu 
blot at nævne et par eksempler. Lad det 
være sagt med det samme: Fagnørder bliver 
slemt skuffede, hvis de forventer at finde 17 
små samfundsvidenskabelige afhandlinger. 
Der er tale om en debatbog, hvor 
holdningerne er i centrum og hvor målet er 
at ’skabe en bredere, dybere og mere 
kvalificeret debat’ – ikke en konklusion 
med to streger under. På den anden side, så 
er en hel del indlæg rent faktisk skrevet af 
fagligt kompetente mennesker, der har 
beskæftiget sig med fattigdomsbekæmpelse 
og bistandshjælp i mange år. Man går altså 
ikke umiddelbart på kompromis med det 
faglige. For statskundskabere, der - som 
overtegnede - er nybegyndere udi 
udviklingspolitik og fattigdomsbekæmpelse 
vil der under alle omstændigheder være 
utroligt meget viden at hente i de mange 
essays. Det skader dog ikke at være 
opmærksom på, at der også er (slet) skjulte, 
politiske dagsordener i spil… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form og frustrationer 
Selve bogens opbygning står altså ikke 
umiddelbart i vejen for at få fuldt udbytte af 
de enkelte essays. Der er dog et lille ’men’ - 
opbygningen tilgodeser ikke det forkromede 

overblik, hvorfor man efter endt læsning 
sidder tilbage med utroligt mange 
informationer om utroligt mange emner. 
Der mangler et indlæg, der i det mindste 
forsøger at dekonstruere globaliserings-
problematikken. Subsidiært at skabe et 
overblik over bogens mange essays og 
hvorfor de er relevante for debatten.  
 
Bjarke Larsens essay ’Den største 
udfordring’, der indleder bogen, kan i et vist 
omfang ses som en introduktion til de 
mange, forskellige problemstillinger, der 
knytter sig til globaliseringsdebatten. Og 
hvis ambitionen er, at nå gennem flest 
mulige emner på kortest mulig tid, så er der 
for så vidt ikke noget at kritisere Larsen for. 
Men hvis Larsen med sit essay forsøger at 
få bogen til at hænge sammen, så er 
forsøget mislykket. Essayet har ingen klar 
indre emnemæssig sammenhæng og 
relaterer sig ej heller direkte til resten af 
bogen. Det ville i den forbindelse have 
styrket Larsens essay, hvis han i det mindste 
havde forsøgt at indplaceret de 16 andre 
essays inden for de enkelte emner. Men det 
sker ikke.  
          Et oplagt alternativ til en god 
introduktion er en god afslutning… Men 
bogens efterskrift, som ville være oplagt at 
bruge på at få styr på de mange luftbårne 
bolde, består alene af et lidt for klæbrigt 
citat af Margaret Mead om engagerede 
borgeres politiske potentiale (spøgefuglen 
ville nok supplere Mead-citatet med 
’Money makes the world go around’, men 
det er bogens emne vel selvsagt lidt for 
alvorligt til...). Frustrerende.  Utilfreds-
stillende. Så er det sagt..  
 
En løsning ville være at tematisere bog og 

’Hvis bare 15-20 danske børn 

døde af malaria om året, så havde 

vi haft en malariavaccine for flere 

årtier siden, men malariavaccinen 

er stadig ’undervejs’, fordi 

sygdommen eksklusivt rammer de 

fattige.’- citat fra bogen 
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 justere kritisk (redigere og smide ud…) i de 
forskellige essays. Det virker som om, 
redaktørerne har foretrukket en fragmenteret 
fremstilling af globaliseringsproble-
matikkerne på bekostning af overblik og 
sammenhæng. Styrker dette debatten? 
Næppe… 

Os og verdenen 
Hvad angår bogens indholdsmæssige 
aspekter, så skal det allerede nu nævnes, at 
det er er umuligt at give alle 17 essays den 
opmærksomhed, de - på godt og ondt - 
fortjener. I stedet behandles et par selektivt 
udvalgte problemstillinger.  
 
En af de problemstillinger, der berøres i 
flere essays er den forventede – og 
frygtede – strøm af fattigdomsflygtninge, 
der forventes at vælte ind over de 
europæiske landes grænser i jagten på den 
velstand, der ikke er forundt dem i deres 
hjemlande. Spørgsmålet er så hvordan vi i 
Vesten forholder os til denne ’trussel’. Det 
er oplagt, at velfærdssystemet i Danmark vil 
komme under pres, hvis flygtninge-
strømmen når til Skandinavien. Det 
groteske scenarium er, at militæret skal 
holde flygtningene ude med magt – et Fort 
Danmark. Et andet scenarium er, at 
velfærdssystemet reformeres med henblik 
på at gøre landet i stand til at aftage en 
større eller mindre del af fattigdoms-
flygtningene. Måske kan flygtningene 

ligefrem være en ressource; en forudsætning 
for at velfærdssystemet ikke undermineres 
som følge af demografiske misforhold.  
           
Hans Kornø Rasmussens behandler 
problemstillingen eksplicit i sit essay, ’Den 
brutale fremtid’, og kobler indvandrer-
problematikken med den såkaldte 
’ældrebombe’. Udgangspunktet er, at der 
inden for de næste årtier ikke vil være nok 
danskere i arbejde til at finansiere de 
velfærdsydelser, som kommende pensi-
onister har krav på. De forventede indtægter 
matcher med andre ord ikke de forventede 
udgifter. Kornø Rasmussens konklusion er, 
at den nuværende indvandring ikke er stor 
nok, og integrationspolitikken ikke god nok 
til at sikre, at der er nok mennesker i arbejde 
til at opretholde velfærdsniveauet - 
’højrefløjens dilemma’, som Kornø 
Rasmussen kalder det. Dermed ikke sagt at 
Danmark bare blindt skal åbne grænserne, 
men at det er nødvendigt på en eller anden 
måde at importere arbejdskraft. Det er jo en 
meget oplagt løsning – hvis vi mangler 
arbejdskraft, så importerer vi bare 
arbejdere… Men er det ikke en lidt  for 
simpel løsning? Er det overhovedet oplagt 
at koble indvandredebatten med velfærds-
debatten?  
 
Det er rigtigt, at der er et problem med 
udgifter og indtægter, hvis fremskriv-
ningerne holder. Men givet at et land kan 
kontrollere indvandringen (og ikke løbes 
hjælpeløst over ende af en horde fattige fra 
den tredje verden…) er øget indvandring så 
løsningen, eller skal man i stedet se på 
omfattende reformer af velfærdsydelserne, 
herunder efterløn og førtidspension?  
          Per Stig Møller tager spørgsmålet op i 
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 ’Den blide handels magt’ og gør noget så 
sjældent som at tilkende kultur værdi i sig 
selv: Vi kan ikke bare importere 
arbejdskraft i det omfang, som der muligvis 
skal til for at sikre velfærdssystemet – 
indvandring skal ske under hensyntagen til 
et lands kultur. Hvad kultur er – og hvad 
(velfærds)prisen for at bevare kulturen er, er 
dog ikke genstand for yderligere 
overvejelser… 
 
Hvad med den tredje verden?  
En anden oplagt problemstilling, som skal 
fremhæves er fattigdomsbekæmpelsen i den 
tredje verden.  
      Svend Burmester, tidligere vicedirektør 
i Verdensbanken og nuværende leder af 
FN’s befolkningsfond i Kina, argumenterer 
i sit essay for at man skal hjælpe de de 
lande, der evner at bruge hjælpen. Det 
betyder, at Egypten skal vælges fra, me ns 
Kina skal vælges til. Burmesters pointe er, 
at nogle lande pga. kulturelle forhold 
simpelthen ikke kan forvalte bistanden efter 
hensigten og at det skal have betydning for 
den fremtidige indsats.  
 
Christian Balslev-Olesen, generalsekretær i 
Folkekirkens nødhjælp er ikke enig i 
Burmesters vægtning af effektivitet. I sit 
essay ’På vej mod en global etik’ 
sammenligner Balslev-Olesen bistandshjælp 
med lægehjælp: man lader ikke gamle 
mennesker dø, fordi behandling er spild af 
ressourcer, der kunne anvendes bedre 
andetsteds.  Men er det en fair 
sammenligning..? 
 
Afslutning 
’En dollar om dagen’ er en bog af samtiden. 
Aktuel i forhold til den hjemlige politiske 

debat, men først og fremmest sørgeligt 
aktuel i forhold til de problemer med 
fattigdom, sult og sydom, der stadig rider 
den tredje verden som en mare. 
Opmærksomheden med omverdenen har 
desværre en tendens til at følge mediernes 
nyhedsdækning, og alene af den grund bør 
man læse bogen – som en påmindelse om, 
at problemer ikke er løste blot fordi, de ikke 
længere er på forsiden. Hvorvidt bogen 
bidrager til en kvalificering af debatten er 
imidlertid en anden sag. På visse punkter 
dukker der friske argumenter og holdninger 
op. Men fokus er stadig lidt ensidigt – 
virksomhederne er de onde, NGO’erne er de 
gode.  
 
Ensidigheden er ikke problematisk i de 
enkelte essays. Det er derimod rimeligt at 
spørge, om ikke bogens redaktører bør 
sikre, at de enkelte indlæg ikke står 
uimodsagt - at der kommer kvalificerede 
modargumenter på banen. Dette ville give 
bogen en kvalitativ bredde og dermed sikre 
den kvalificering af debatten, som bogen 
ifølge forordet stræber efter.   
En sådan kvalificering kunne opnås ved at 
bringe essays skrevet af f.eks. Novo 
Nordisk, der var involveret i AIDS-
medicinsagen i Sydafrika  Det kunne også 
være interessant – og kontroversielt – med 
et indlæg skrevet af Søren Krarup om 
pligten til at hjælpe verdens fattige. Men 
bogen holder sig til den gode latin, og lader 
den politiske korrekthed stå i vejen for 
debatten.  
          Spørgsmålet er om ikke der i 
virkeligheden er behov for at provokere 
med ’forkerte’ holdninger og udfordre 
korrektheden ..  
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af Jakob Linaa Jensen 
 
Her følger en beretning fra om livet som ph.
d.-studerende i Minneapolis, Minnesota, 
hvor jeg er som led i mit ph.d.-projekt. 
Minnesota er førende i verden hvad angår 
forsøg med IT og demokrati, og tilmed har 
universitetet et Center for Internetstudier 
(ganske som vi har i Århus). Jeg er inviteret 
af en kvindelig professor på Institut for 
Retorik, hjemmehørende under fakultetet 
for landbrug, fødevarer og miljøvidenskab! 
Tilknytningen har vist mere noget at gøre 
med instituttets geografiske beliggenhed 
end med egentlig videnskabelig tilknytning.  
          Mit institut er beliggende ovre i St.
Paul. De to tvillingebyer Minneapolis og St. 
Paul er vokset sammen, og med forstæderne 
udgør de et metropolt byområde med 2,3 
millioner indbyggere, halvdelen af 
Minnesotas befolkning. Jeg har fået en flot 
modtagelse både på universitetet og blandt 
andre, jeg spontant har mødt. Instituttet 
holdt tilmed en reception for mig! Til et 
frokostforedrag, jeg holdt, kom der 50 
tilhørere! Alle var åbenbart nysgerrige efter 
at se den danske giraf. Ugen før havde der 
været fire til et lignende foredrag, men det 
var vist også om Kuhns paradigme-
koncept…. 
          Universitetet er enormt og fremstår 
som en by i byen, men i modsætning til i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Århus skærer motorveje sig mellem 
bygningerne på kryds og tværs. En bro 
forbinder flere dele af området på tværs af 
Mississippi. Nederst er en motorvej, øverst 
en overdækket gangbro, så de forkælede 
amerikanske studerende kan komme 
tørskoede til timer på den anden side af 
floden. Det hele er meget futuristisk men 
dødcharmerende! Der er shuttlebusser både 
internt på camp us imellem de to campus’er 
(Minneapolis’ og St.Paul’s). Busserne er 
gratis og går hele tiden. Det kunne vi lære 
meget af i Danmark, som Troels Kløvedal 
plejer at sige.  
          Takket være en ekstrem sød og 
energisk studerende her (Connie) stod der 
en møbleret lejlighed klar til mig i hjertet af 
Minneapolis. Jeg har mere end dobbelt så 
meget plads som hjemme og tre sofaer! 
Lejligheden (især køkken og bad) er af en 
lidt ældre datering, men den er ok prisen og 

Af en eksileret ph.d.-
studerendes bekendelser 

-Rejseberetning fra Minnesota 
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beliggenheden taget i betragtning. Fra stuen 
har jeg udsigt til Minneapolis skyline. Selv 
om kvarteret er centralt (10 min. fra 
downtown og tre gader fra Mississippi), er 
det ret stille og roligt. Området omkring 

floden rummer selvsagt fantastiske 
joggingmuligheder. 
 
Byliv på amerikansk 
Efter at jeg fik købt ”Bibelen” (Lonely 

MPLS Skyline fra Lake of the Isles 

Aftensol, kompakt - udsigten fra mit vindue 



35 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 Planet: Great Lakes) blev jeg klar over, at 
jeg allerede den første formiddag havde 
foretaget den historiske byvandring i 
Minneapolis. Meget var næsten 100 år 
gammelt, og det er antikt her! Centrum 
(hvis en amerikansk by har et sådant) er 
klassisk amerikansk med skyskrabere og 
indkøbscentre. Jeg undrede mig over, 
hvorfor ingen mennesker var på gaderne, 
men på grund af temperaturen (det var 15 
frostgrader den dag) gik alle rundt i 
skyways mellem bygningerne, 5 meter over 
gadeniveau. Det lignede noget fra Fritz 
Lang’s ”Metropolis”. 
          Da foråret så pludseligt kom med 25 
grader, eksploderede den hidtil golde by og 
blev fuld af liv. Folk sad på fortovscafeer, 
der i al hast havde rykket stolene ud, og folk 
smed de tykke Columbia-, Peak- og North 
Face-jakker og rendte pludseligt rundt i 
næsten ingenting. Betonjunglen fik liv og 
farve. Folk udnytter byrummet på alle 
tænkelige og utænkelige måder, 
kreativiteten blomstrer fra rulleskøjteløb til 
spontane udendørs guitarkoncerter.  

Minneapolis har nogle fantastiske 
omgivelser. Der er mere end 20 søer inden 
for bygrænsen, og omkring dem ligger der 
pragtfulde kvarterer med velhavervillaer, 
løbestier og parker. Kører man blot en halv 
time ud ad motorvejen, kommer man til 
endnu større søer med idylliske småbyer, 
fuldstændig uden den grimhed, der ellers 
synes uløseligt forbundet med amerikansk 
urbanitet. Samtidig har Minneapolis nogle 
fantastiske museer, ikke mindst Minne-
apolis Institute of Arts har en imponerende 
samling af kunst fra hele verden.  
          Derudover rummer byen Mall of 
America, USA's største indkøbscenter. 500 
butikker er samlet under ét tag, der ville 
kunne rumme Parken tre gange. Bortset fra 
et rædselsfuldt tivoli inden for indgangen, 
var der overraskende pænt, nydelige 
arkader, palmer og overraskende få fede 
mennesker. 
 
E-democracy på japansk? 
Fagligt er her meget udbytterigt. Jeg har tæt 
kontakt til Steven Clift, manden bag det 
verdensberømte projekt Minnesota E-
democracy. Han er ironisk nok mere berømt 
i Europa end han er her, hvor han har gjort 
en kæmpe indsats. Jeg havde dårligt nok 
snakket med ham et kvarter, før jeg var 
inviteret til fondue-fest hjemme hos ham på 
Valentines dag med 30 gæster. Amerikansk 
gæstfrihed! 
          I øjeblikket er jeg ved at lave et 
survey blandt deltagerne i Minnesota E-
democracy, der har været i gang i otte år. 
Der er derfor grund til at tro, projektet kan 
give os et fingerpeg om, hvad vi har i vente 
i Danmark. Det må jeg berette om en anden 

Fagligt er her meget udbytterigt. 
Jeg har tæt kontakt til Steven 
Cl i f t ,  manden bag det  

verdensberømte projekt Minnesota E-
democracy. Han er ironisk nok mere 
berømt i Europa end han er her, hvor 
han har gjort en kæmpe indsats. Jeg 
havde dårligt nok snakket med ham et 
kvarter, før jeg var inviteret til fondue-
fest hjemme hos ham på Valentines dag 
med 30 gæster. Amerikansk 
gæstfrihed! 

” 

” 
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 gang. 
          Også japanere er interesseret i E-
democracy, så vores møde forleden blev 
filmet af et japansk TV-hold, der er i USA 
for at lave en dokumentar om Minnesotas 
erfaringer. Det var ikke nok for japanerne, 
at vi bare sad og snakkede, så de bad os om 
at sidde og surfe på vores bærbare 
computere, der alle var koblet på Stevens 
hjemmenetværk. De var virkeligt teknofile. 
Vi får programmet at se, men bliver næppe i 
stand til at forstå en brik af, hvad de siger. 
 
Det lille hus på prærien 
Vejret varierer meget. 15. april var der 30 
grader, ugen efter sneede det. Men det kan 
jo ikke overraske os, der har læst Laura 
Ingalls Wilder's "Den lange vinter" om det 
barske nybyggerliv på prærien i midten af 
1800-tallet. Apropos: ovre i Wisconsin kan 
man se ”Det Lille hus på Prærien”, eller 
rettere, det Lille hus i den Store Skov kendt 
fra Laura Ingalls Wilder’s uforglemmelige 
bøger om nybyggerlivet i USA. Huset var 
helt klart en rekonstruktion, for det så ud 
præcist som på billedet i bogen! 
 
 

Paradoksernes land 
Det er et paradoksalt land: den største 
ølreklame, jeg nogensinde har set, er 
placeret i nabolaget midt på den katolske 
high school’s grund! Men på trods af at man 
kan købe skydevåben fra man er 15, kan 
man først købe øl når man er 21…. Jeg så 
en kæmpedebat på TV en dag om unges 
drikkevaner. Mange bekymrede mennesker 
(især kvinder med sydstatsaccent) ytrede 
deres forfærdelse over, at amerikanske 
teenagere i gennemsnit drikker 300 øl om 
året. Havde det været et telefonprogram, 
havde jeg ringet ind og fortalt, at danske 
gymnasieelever garanteret drikker tre gange 
så meget, uden at det skal debatteres på TV. 
          Som det vil være mange bekendt, er 
det amerikanske samfund 100% tilrettelagt 
efter bilen, hvilket sætter sig tydelige spor i 
geografien. Alle butikker, barer og andre 
steder af interesse samler sig i små galakser 
(eller galakseklynger) rundt omkring i 
forstæderne. Der er ikke noget, der hedder 
”langs åen” her. Ej heller kompakte 
middelalderbykerner a la Århus og 
København. Hvis man ringer og spørger, 
hvor noget ligger, er svaret: 20 minutters 
kørsel. Spørger man, hvilke busser, der går 

forbi er svaret undrende: ”busses, 
well, I haven’t used these things 
for 30 years”! Fodgængere er 
virkelig en sjældenhed i visse 
områder. Ude i forstæderne er 
ingen mennesker at se. De kører 
forbi i biler eller sidder i deres 
amerikanske dagligstuer med TV 
og chips inden for rækkevidde. 
Fra deres biler kigger de 
mistænksomt på fodgængere: 

Det lille hus på Prærien 
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 mistænkeligt, han må bestemt være i gang 
med at planlægge den næste terroraktion! 
          Men bortset fra det, er de nogle utroligt 
flinke og dejlige mennesker. Åbne, tolerante 
og meget hensynsfulde i trafikken. De er 
meget interesserede i, at man er udlænding, 
og de fleste er ikke nær så inkompetente og 
uvidende om Europa, som mange går og tror. 
Autoforhandleren var dog en undtagelse, han 
var ikke klar over, at Danmark ligger i 
Europa! 
 
  

Faktabox: 
For dem, der kan holde til en grovkornet 
spøg, kan jeg anbefale at tjekke såvel 
www.whitehouse.gov som www.
whitehouse.org og www.whitehouse.com. 
Førstnævnte er præsidentens officielle side, 
den anden er en hadeside mod George W. 
med masser af subtile ondskabsfuldheder 
(Genvælg Gore i 2004!), mens den sidste 
er en pornoside, som det Hvide Hus i øje-
blikket er i retssag mod p.g.a. misbrug af 
domænenavnet. Jo, det rykker herovre! 
 
Skilt på McDonalds: 
The front door must be unlocked during 
business hours! 
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også er kaffe- og computerrum samt et lille 
”miljøbibliotek”. 
 
Selve undervisningsforløbet er ikke inddelt 
efter de forskellige discipliner, men derimod 
efter de miljømæssige temaer (f.eks. Energi, 
Affald, Terrestriske Systemer osv.), som så 
over en periode på typisk 1-2 uger 
behandles fra forskellige, faglige 
indfaldsvinkler. Kurset afsluttes med en 
tværfaglig projektopgave. Opgaven 
udarbejdes i tværfaglige grupper og skal 
have et omfang svarende til omkring 20 
sider pr. gruppemedlem. Hver gruppe er 
tilknyttet en vejleder, som – ud over at 
vejlede – foretager den afsluttende 
evaluering af projektet sammen med en 
anden faglærer. 
 
Interessen for selve indholdet skal 
naturligvis være den primære drivkraft til at 
vælge kurset, men de efterfølgende 
jobmuligheder kan også sagtens inddrages 
som en væsentlig motivation, hvis man 
sigter mod en karriere inden for 
miljøområdet. Både i den offentlige 
administration (stat, amter og kommuner) 
samt i det private –  navnligt 
rådgivningsorienterede – erhvervsliv (f.eks. 
advokat- og konsulentfirmaer) er der i dag 
behov for statskundskabere med indsigt i 
miljøområdet.  
 
Imidlertid vedrører de færreste miljø-
spørgsmål ét afgrænset fagområde, og det 
vil næsten uundgåeligt være værdifuldt at 
have en mere bredspektret viden, og måske 
mest af alt erfaringen med det tværfaglige 
samarbejde og kendskabet til andre fags 
teori og metode. 

af Lars Bracht Andersen, underviser, Afd. 
for Miljøstudier 
 
Miljøområdet er i dag en veletableret del af 
de samfundsvidenskablige uddannelser, og 
institutterne udbyder hver især en række 
forskellige fag vedrørende dette. Imidlertid 
er der en tendens til, at miljøinteresserede, 
samfundsvidenskabelige studerende snyder 
sig selv for muligheden for at få en 
bredspektret, men samtidig yderst detaljeret 
indføring i miljøområdet. Kurset 
Tværfaglige Miljøstudier kan vælges af alle 
på den videregående del af deres 
uddannelse; dog har kun relativt få 
samfundsvidenskabelige studerende i årenes 
løb udnyttet denne mulighed. 
Tværfaglige Miljøstudier er, som navnet 
angiver, et tværfagligt kursus. Det 
overordnede formål med den tværfaglige 
tilgang er at give en sammenhængende 
præsentation af forskellige miljøproblemer 
for derved at skabe forståelse for disse 
problemers kompleksitet og dermed også 
for behovet for helhedstænkning i 
søgningen efter løsningsmuligheder. Derfor 
omfatter Tværfaglige Miljøstudier 
undervisning fra både det natur-, sundheds- 
og samfundsvidenskabelige fakultet samt 
humaniora.  
Kurset er normeret til ½ årsværk og er 
således et fuldtidsstudium i et semester.  
 
Der er daglig undervisning samt ugentlige 
ekskursioner, hvilket giver et meget nært 
studiemiljø, hvor der er tæt kontakt mellem 
studerende og undervisere i en uformel 
atmosfære. Afdelingen for Miljøstudier har 
”base” i lokalerne i Finlandsgade, hvor der 
ud over sekretariat og undervisningslokaler 

Tværfaglige Miljøstudier 
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Vi er en flok kandidatstuderende, der har taget initiativ til at starte en kandidatforening her 

på instituttet. Udgangspunktet er, at der er et behov for at bygge bro mellem Universitetet og 

arbejdsmarkedet, og at dette behov kan imødekommes ved at iværksætte en række projekter, 

der forbedrer mulighederne for at udvikle netværk mellem statskundskabere under - og efter 

endt uddannelse.  

 

Foreningens midtpunkt tænkes at være en bestyrelse bestående af repræsentanter fra den of-

fentlige sektor, det private erhvervsliv, de studerende og instituttet, der skal komme med in-

put til foreningens studenterdrevne projekter. Et sådan projekt kan f.eks. være udviklingen af 

en database, der giver mulighed for udveksling af informationer og skabelse af kontakter, der 

på sigt kan styrke de studerendes tilknytning til arbejdsmarkedet. Et andet, mere socialt ori-

enteret projekt kan være at stå for et dimissionsarrangement for studerende, der har afsluttet 

deres kandidatuddannelse. 

 

Vi vil i den nærmeste fremtid nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et visionsoplæg 

for foreningen. Tanken er, at dette oplæg danner grundlag for den stiftende generalforsam-

ling (ultimo september 2002), og dermed foreningens struktur og fremtidige arbejdsopgaver.  

 

Hvis du har tid og lyst til at deltage i arbejdsgruppen, så kontakt Jesper Madsen-Østerbye 

(980325@ps.au.dk) eller Henrik Noes Piester (981964@ps.au.dk) senest den 1. juni 2002. 

 

 

 

 

Kandidatforeningen på  
Institut for Statskundskab 
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Drømmer du om at bestige Himmelbjerget? Var Kilimanjaro nærmest barnemad? Kan du ba-

re ikke få nok af gletscherspalter? Eller koraller og delfiner for den sags skyld…? I så fald 

lyder havkajak, telthygge ved Silkeborgsøerne, bjergbestigning, trekkingture, dykkercertifi-

kat og faldskærmsudspring sikkert som oplagte alternativer til de mere traditionelle CV-

aktiviteter, ikke sandt? GODT! Så har du nu en oplagt mulighed for at udfordre verden – og 

dig selv – i fællesskab med andre studerende.  

 

Vi er en lille gruppe statskundskabere, der gerne vil bruge fritiden på storslåede naturople-

velser og udendørsaktiviteter, der udfordrer både de fysiske og mentale grænser. Derfor har 

vi taget initiativ til at starte en projektbaseret forening, hvor man i fællesskab udvikler og re-

aliserer drømmene. Og vi vil gerne have dig med! 

 

Tanken er, at vi sammen finder ud af, hvordan vi kan få realiseret flest mulige projekter med 

den mindst mulige arbejdsindsats. Et aktuelt forslag til hvorledes projekterne kan realiseres, 

er, at 2 til 3 studerende finder sammen om at stable en aktivitet på benene. Som 'løn' får disse 

så f.eks. dækket halvdelen af egen-udgifterne af de øvrige deltagere. Man kunne også over-

veje at arrangere projekterne på universitetsplan, tværfagligt, med andre institutter for stats-

kundskab i Danmark, tværnationalt ligefrem… Pointen med det hele er under alle omstæn-

digheder, at jo flere vi er sammen, jo billigere og sjovere har vi det! 

 

Foreningen er for alle – erfarne survivalfreaks såvel som frygtsomme nybegyndere. Eneste 

væsentlige fællesstræk er, at vi er studerende, der gerne vil gøre noget ved drømmene. I skri-

vende stund arbejder vi på at realisere det første projekt: En dykkertur til Afrika, der forven-

tes afholdt i slutningen af juli 2002.  

  

Hvis du synes, at dykkerturen og/eller foreningen lyder som noget for dig, så er du velkom-

men til at kontakte Henrik på tlf. 8618 0265 eller mail 981964@ps.au.dk. 

 

Friluftsforening på instituttet? 
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af Mehmet Tanis 
Stud.Scient.Pol. 
mehmettanis@hotmail.com 
 
Vi har efterhånden vendt og drejet 
konflikten i Israel på alle mulige måder. Det 
viser sig, at palæstinenserne og israelerne 
ikke på egen hånd kan løse problemerne, og 
derfor har man stærkt brug for en klar 
international vilje, der respekterer de 
internationale juridiske normer. Desværre er 
problemet, at USA er den eneste ma gt, der 
har mulighed for at mobilisere en sådan 
international vilje, og samtidig at landet 
ikke selv respekterer de internationale 
regler.  
 
Israel udnytter klart kampen mod terrorisme 
efter den 11. september. Hvis tragedien den 
11. september ikke havde fundet sted, ville 
Israel have været tvunget til at sætte sig 
tilbage til fredsforhandlingerne, netop fordi 
USA pressede Israel til anerkendelsen af en 
palæstinensisk stat. Men efter den 11. 
september gav USA grønt lys til Sharons 
krigsførelse. Problemet har dog så dybe 
rødder, hvilket ofte negligeres i den 
generelle debat, at vi er nødt til konstatere 
problemfelterne, inden vi på et analytisk vis 
forsøger at finde løsningsmodeller. 
 
Israelere og Palæstinensere har grund-
læggende mange uoverensstemmelser. Først 
og fremmest- og det udgør måske det største 
problem - er tvisten angående Jerusalem 

altoverskyggende. Så længe Jerusalem-
problemet ikke bliver løst, vil man ikke 
kunne finde en holdbar løsning på 
konflikten. For det andet er der problemet 
med en palæstinensisk stat i regionen. For 
det tredje er der situationen med de 
palæstinensiske flygtninge. Og sidst men 
ikke mindst spørgsmålet om de jødiske 
bosættere. Vi er nødt til at analysere 
disse  problemer med historiske rødder 
nærmere for at forstå konflikten.  
 
Hvis Oslo-fredsaftalen af 1993 var blevet 
overholdt, skulle Israel have forladt de 
besatte områder. Dette ville have som 
konsekvens, at Israel skulle forlade Øst-
Jerusalem. Formålet var, at man i 1999 
skulle oprette en palæstinensisk stat, for 
efterfølgende – gennem forhandlinger – at 
afgøre Jerusalems endelige status. Men da 
man i 1999 endeligt var kommet til dette 
stadie, overholdt Israel ikke sin del af Oslo-
fredsaftalen, og trak sig ud af 
fredsforhandlingerne. Efterfølgende 
fortsatte Israel med at bygge jødiske 
bosættelser i de palæstinensiske områder. 
Yderligere jødiske bosættelser omkring 
Jerusalem vanskeliggjorde og obstruerede 
dermed dannelsen af en palæstinensisk stat.  
 
Israel ønsker, at Jerusalem bliver deres 
evige hovedstad, og den eneste 
indrømmelse, de vil give er, at muslimer og 
kristne kan få lov til at benytte sig af Øst-
Jerusalem til deres Gudsdyrkelse eller bøn. 

Utopien om fred:  
Israel og Palæstina konflikten… 



42 

Kandestøberen                                                                         Maj 2002 

 Palæstinenserne vil derimod have, at Israel 
trækker sig tilbage til grænserne fra før 
1967, og at Øst-Jerusalem bliver overladt til 
palæstinenserne. Til gengæld for dette er 
palæstinenserne parate til at bevare og 
acceptere Israels suverænitet i de hellige 
jødiske områder i det historiske Jerusalem.  
 
Hvad angår flygtningene, accepterer Israel 
ikke en tilbagevenden af de palæstinensiske 
flygtninge til Øst-Jerusalem. Israelernes 
begrundelse er, at deres jødiske karakter vil 
blive undermineret, og som følge heraf vil 
de kun acceptere, at palæstinenserne vender 
tilbage til Vestbredden. Samtidig ønsker 
Israel en palæstinensisk stat, der ikke truer 
Israelernes sikkerhed, dvs. en stat som er 
afhængig af Israel og uden en militær 
styrke. Netop dette er årsagen til, at man 
ikke ønsker, at de jødiske bosættere forlader 
de palæstinensiske områder. Så længe der er 
jødiske bosættelser, vil Israel kunne bruge 
sikkerhedsargumentet, som en undskyld-
ning for at opretholde besættelsen. 
Palæstinenserne vil derimod gerne have en 
fuldstændig uafhængig og suveræn stat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den gængse udlægning af 
topmødet i medierne var, at 

B a r a k  g j o r d e  h i s t o r i s k e 
indrømmelser, hvorimod Arafat var 
skurken der afslog. Dette er ikke 
sandheden. Årsagen til Arafats nej til 
Clinton/Barak forslaget var, at det 
stred mod hele det palæstinensiske 
projekt og modarbejdede de mange 
års forhandlinger, som 
allerede var gennemført. 

” 

” 

Under Clinton-regeringen mødtes den 
daværende statsminister Barak og 
palæstinensernes leder Arafat i Camp David 
til forhandlinger. Under mødet accepterede 
Barak de fremsatte forslag, medens Arafat 
afviste dem og nægtede at skrive under. Den 
gængse udlægning af topmødet i medierne 
var, at Barak gjorde historiske 
indrømmelser, hvorimod Arafat var skurken 
der afslog. Dette er ikke sandheden. 
Årsagen til Arafats nej til Clinton/Barak 
forslaget var, at det stred mod hele det 
palæstinensiske projekt og modarbejdede de 
mange års forhandlinger, som allerede var 
gennemført. Israel ville nemlig forhandle 
med palæstinenserne helt fra bunden. Dette 
betød, at man ønskede at se bort fra allerede 
eksisterende FN-konventioner og Oslo-
fredsaftalerne, som om de overhovedet ikke 
havde eksisteret.  
 
Dette synes at være Israels strategi. Først 
stopper de fredsprocessen og derefter vinder 
de tid til at skabe sig fordele til fremtidige 
forhandlingssituationer. Efterfølgende 
indledes således en ny række 
fredsforhandlinger. Det var netop det, der 
skete i Camp David. Israel fremsatte til 
mødet i Juli 2000 helt nye forslag, som var 
langt fra at kunne tilvejebringe en 
palæstinensisk stat. Israelerne indrømmede 
kun palæstinenserne retten til at oprette et 
kontor i Øst-Jerusalem – dvs. reelt en 
symbolsk handling – for efterfølgende at 
erklære Jerusalem som Israels evige 
hovedstad. Den palæstinensiske stat skulle 
være uden nogen militær styrke, og 
flygtningene skulle heller ikke have lov til 
at vende tilbage til områderne. Dette ville 
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 have betydet, at palæstinenserne mistede 
alle de internationale rettigheder, som man 
havde forhandlet sig frem til siden FN’s 
afgørelse i 1949, hvor staten blev udråbt.  
 
Som forslaget ser ud nu, er Arafat heller 
ikke kompetent til at give sådanne 
indrømmelser på vegne af det 
palæstinensiske folk, eller for den sags 
skyld den muslimske verden. Jerusalem er 
muslimernes, jødernes og de kristnes fælles 
problem. USA har allerede fremsat forslag 
om delingen af Jerusalem. Forslaget betød, 
at den øvre del af Haram Moskeen skulle 
tilfalde palæstinenserne og den nedre del af 
grædemuren til israelerne. Arafat forholder 
sig til de internationale aftaler og 
konventioner, der hidtil har været til støtte 
for palæstinenserne. 
 
Til det arabiske topmøde i Beirut kom de 
arabiske lande med et forslag til en 
fredsløsning med Israel. Her skulle Israel 
trække sig tilbage til grænserne, som de så 
ud før 1967. Til gengæld ville de arabiske 
lande anerkende den israelske stat og dens 
suverænitet, som de har benægtet hidtil. 
Israels svar på fredsforslaget har været at 
sende sine tropper og kampvogne ind i de 
palæstinensiske områder. Den ovennævnte 
strategi bliver altså endnu engang brugt af 
Israel for at vinde tid, idet de ikke er villige 
til at fortsætte fredsprocessen fra det stadie, 
hvor den blev afbrudt.  
 
Men hvorfor vil Israel ikke vende tilbage til 
grænserne fra før 1967 ? En tilbagetrækning 
vil betyde, at Israel skal forlade de områder, 
som de hævder at have historisk ret til, 

nemlig Jerusalem og Vestbredden. Israel er 
en teologisk funderet stat. Baggrunden for 
de teologiske argumenter er, at israelerne 
finder, at de er det udvalgte folk, som er 
blevet lovet disse jordområder af Gud. 
Englænderne havde på et tidspunkt tilbudt 
israelerne at danne en israelsk stat i Uganda. 
Hvorfor tog israelerne ikke til de tomme 
områder i Afrika, men til det vi i dag kender 
som Israel ? Israelerne mener ikke, de har 
annekteret og beslaglagt arabernes 
rettigheder. Deres argument er: “Vi er vendt 
tilbage til det land som Gud gav os for 2000 
år siden”. Altså mener de, at det er sket qua 
Guds vilje. De religiøse tror på, at en 
tilbagetrækning fra disse områder betyder, 
at det udvalgte folk, det lovede land og 
filosofien bag oprettelsen af den israelske 
stat helt vil forsvinde.  
 
Heller ikke USA har viljen til at skabe fred i 
området. USA ser gerne en svækkelse af 
palæstinensernes situation, således at  
situationen modner sig. USA ventede 3 år i 
Bosnien, og så på massakren, indtil 
fredsbetingelserne blev forbedret eller 
modnede. Ønsket er, at palæstinenserne skal 
være så svækkede, at man kan påbegynde 
nye fredsforhandlinger og diktere 
betingelserne fra Camp David. Men på den 
anden side har Israel mistet sin 
internationale respekt og sit positive 
omdømme i vesten. Alle lande reagerer mod 
Israel. USA og Israel benytter sig af terror-
argumentet for at legitimere deres aktioner 
og det system, de gerne vil danne, og 
forholder sig dermed ikke loyalt til de 
internationale konventioner om krigsførelse, 
som det internationale samfund bygger på. 
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 Men USA må indse, at der ikke vil eksistere 
en fredsløsning i Mellemøsten, så længe 
Israel ikke ophæver sin militære besættelse 
og opgiver sine ulovlige territoriale krav i 
Østjerusalem, Gaza og på Vestbredden.  
 
Hvis der i dag ikke kan etableres en varig 
fred i Mellemøsten, er man nødt til at 
studere arven efter Første Verdenskrig. 
Ingen af grænserne i Mellemøsten er 
naturlige. Det osmanniske riges integrerede 
områder blev revet fra hinanden gennem 
indførelsen af kunstige grænser og lande. 
Hvorfor er Irak og Kuwait i krig med 
hinanden? Der har aldrig eksisteret en 
kuwaitisk stat i historien. Englænderne 
oprettede et nyt Sheyh-styre i Kuwait, så de 
fortsat kunne få adgang til de enorme 
olieressourcer. Noget lignende gælder også 
for konflikterne mellem Syrien og Jordan, 
og mellem Tyrkiet og Syrien. Damaskus og 
Amman er nabobyer, der historisk set har 
haft gode relationer. Det samme er 
gældende for nabobyerne Aleppo og 
Gaziantep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke nok med dette opretter man en israelsk 
stat i Mellemøsten. Man sælger våben til 
disse lande for at deres fjendtligheder øges. 
Og så spørger man om, hvorfor der er 
problemer i området. Det er rigtig, at 
arabiske og mellemøstlige landes 
økonomiske og politiske strukturer er 
generelt dysfunktionelle, men det er ikke 
årsag nok til krig. Krig har ikke noget med 
den kulturelle eller religiøse overbevisning 
at gøre. Man tager fejl, hvis man tror, at det 
forholder sig således, at Vesten higer efter 
fred, og at mellemøsten higer efter blod. 
Historien viser, at de største krige gennem 
de sidste 500 år er foregået i Europa. Her til 
sidst skal påpeges, at USA i dag har mange 
nationale interesser i området, og at de har 
nydt godt af og udnyttet, at disse lande har 
været økonomisk svage og ikke -
demokratiske, og at de derfor i bund og 
grund måske heller ikke ønsker fred i 
området.  
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Af Kjeld Nørby 
 
Onsdag den 17 april, tog en flok 
forventningsfulde statskundskabsstu-
derende, to økonomer, en biolog samt en 
buschauffør afsted mod Bruxelles for at se 
lidt mere til EU-højborgen. Stemningen var 
god ovenpå den danske sejr over Israel. Ikke 
mindst fordi den bestilte bus mod 
forventning havde toilet – skønt. Casper og 
mandrilaftalen fik lov til at underholde os 
på vej ned gennem Jylland og på den flotte 
tyske Autobahn. Senere på aftenen, da 
trætheden overmandede os, begyndte de 
store soveproblemer. Jeg havde selv taget 
en flerårig gammel indisk sovepille, men 
udover at den smagte af h.t., var den ikke 
specielt virkningsfuld. Tidlig torsdag 
morgen ankom vi godt beløjet til Bruxelles, 
hvor formiddagen hovedsageligt blev brugt 
til at få lidt morgenmad og ellers lige 
”lande”. Personligt havde jeg æren af at se 
et spændende automobil-
museum, hvilket jeg 
stadig ikke helt har fundet 
ud af, hvorfor vi gik ind 
på. Ved middagstid 
b e g y n d t e  1 . 
programpunkt på turen 
nemlig en rundvisning i 
E u r o p a- p a r l a mentet .  
Selve rund-turen var ikke 
verdens største oplevelse, 
men alligevel sjovt at se. 
Efterfølgende var der 
arrangeret et møde med 

Jens Peter Bonde og Lone Dybkjær, hvor 
oplægget lød: Visioner for EU. De 
respektive oplæg var spændende, mens 
debatten efterfølgende desværre ikke fik tid 
nok. Jeg tror de fleste blev lidt provokeret af 
Jens Peter Bondes synspunkter. I hvert fald 
var samtlige spørgsmål rettet mod ham til 
Dybkjærs store fortvivlelse. Alt i alt var det 
dog et rigtig godt arrangement , hvor man 
fik politikerne på tæt hold.  
Efterfølgende blev vi indlogeret på vores 
hostel, og der blev taget et tiltrængt bad. 
Folk var som sagt godt udkørt, så aftenen 
gik på hostelet, hvor vi fik det første indtryk 
af Belgiens mange ølmærker og af hinanden 
(senere skulle det sjovt nok vise sig, at 
netop øllene fik en hovedrolle på turen).  
Om fredagen var der to punkter på 
dagsordenen. Først skulle vi besøge dansk 
landbrugs interesseorganisation og dernæst 
den faste danske EU-repræsentation. Det 
var interessant at høre om interesse-

Bruxelles 

Manneken Pis 



46 

Kandestøberen                                                                         Maj 2002 

 

 

o rganisa t ioners  lobby-
virksomhed og hvordan de 
reelt arbejder. Oplægs-
holderen var selv uddannet 
scient.pol, og et af spm. gik 
derfor også på, hvad han 
havde brugt af sin uddan-
nelse. Efter en noget kringlet 
forklaring kom han frem til 
sit svar – ingenting. Han 
mente derimod, at det 
vigtigste var at være 
udadvendt, og derigennem 
kunne skabe forbindelser og 
blive hørt.  
Dernæst gik turen videre til EU-
repræsentationen, hvor endnu en cand.
scient.pol ventede os. Han fortalte om sit 
daglige arbejde, som virkede utroligt 
alsidigt og spændende. Hans dagligdag 
spændte lige fra at booke hoteller ved et 
ministerbesøg til at være ministerens 
højrehånd ved forhandlinger og 
pressemøder. Derudover gav han et godt 
indtryk af arbejdsgangen  i udenrigs-
ministeriet. Man arbejder først fire år 
hjemme i forskellige afdelinger og er 
dernæst ude i fire år. Dernæst er der igen en 
periode i DK i tre år og igen ude et nyt sted 
i tre år. Herefter kan man begynde at 
drømme om sin ambassadørstilling. Det lød 
alt sammen meget spændende, men som han 
gjorde opmærksom på, var det også 
ekstremt belastende for familien hele tiden 
at bryde op. Faktisk er skilsmisseprocenten i 
UM meget høj! Repræsentationen bruger en 
del praktikanter og har op til formandskabet 
faktisk syvdoblet brugen af studerende året 
ud. 
Om aftenen tog vi i samlet flok på pizzeria, 

som efter fleres mening ikke helt levede  op 
til forventningerne. Udover at deres pizzaer 
var lidt tynde, snød de os også ved 
betalingen – snøft. Men det slog os ikke helt 
ud, og vi fortsatte på diskotek, hvor den fik 
hele armen. En rigtig god aften og nat med 
alt for store tequilashots og for mange 
belgiske øl! 
Lørdag var den store sightseeingdag, men 
for undertegnede var entusiasmen druknet 
lidt i gårsdagens udskejelser. Vejret var dog 
forrygende, og et Mac D. besøg kan jo som 
bekendt redde meget. Lørdag aften var der 
fælles spisning på en irish pub, hvor der 
blev serveret halvlunkne retter. 
Efterfølgende skulle de sidste belgiske øl 
smages inden hjemturen søndag morgen.  
Alt i alt har turen været en succes med en 
god afvejning mellem relevante besøg og tid 
på egen hånd. Tak til arrangørerne og 
medstuderende for en rigtig god tur.                  

 
 

                    
 

 

 Fredagsbar i Bruxelles. 
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 Wæver væver ikke  
- manden uden træsko 

Der var absolut tale om et af FN-
forbundets mere besøgte arrangementer, 
da Ole Wæver holdt foredrag på IFSK d. 
24. april. Emnet var konsekvenserne af 
angrebet d. 11. september for den 
generelle sikkerhedspolitik. 
af Mette Lykke Kjeldsen 
 
Jeg havde i al min uvidenhed ventet at se en 
gråhåret professor i 60’erne med fuldskæg, 
brun sweater og træsko. Derfor var 
overraskelsen stor, da den unge mand, som 
jeg troede skulle præsentere Ole Wæver 
viste sig rent faktisk at være Ole Wæver. 
Manden var overraskende ung, havde 
hverken gråt hår, brun sweater eller træsko, 
men professor-titlen var god nok.  
 
Københavnerskolen 
Han præsenterede sig i et hæsblæsende 
tempo som den ene halvdel af duoen bag 
Københavnerskolen. Den engelske 
professor Barry Buzan udgør den anden 
halvdel. Ialt er de to. Man bør dog ikke 
kimse ad skolen på den baggrund, for de to 
har faktisk noget at tilføre IP. Københavner-
skolen udgør da også en væsentlig del af IP-
pensum på statskundskab i København, 
mens den opnår noget lavere prioritet her på 
IFSK. Foredraget var dermed også en 
glimrende mulighed for at få uddybet de 20 
sider, som skolen er repræsenteret med i 
dette års IP-pensum.  
   Wæver forklarede desuden på gennemført  
københavnsk, at der ikke er tale om en 
egentlig teori, men snarere om en alternativ 

tilgang til sikkerhed. Tilgangen er inspireret 
af diskursteori, og en af de væsentligste 
pointer er, at det ikke er relevant at lave en 
præcis definition af sikkerhed, fordi de 
indblandede aktører bestemmer, hvad der 
gøres til et sikkerhedsproblem. Wæver 
anvender begrebet sikkerhedsliggørelse om 
emner, der ved at blive betegnet som  
sikkerhedsproblemer løftes op over anden 
politik. Denne begrebsliggørelse får 
konsekvenser, idet den kan retfærdiggøre 
ekstraordinære handlinger.  
 
11. september 
Angrebet 11. september blev brugt som 
eksempel. Diskursen omkring hændelsen er 
med til at retfærdiggøre USA’s efter-
følgende udenrigspolitik. Ifølge Wæver har 
USA fået en moralsk grund til at organisere 
verden for øjeblikket, men han forudser at 
andre landes opbakning vil falde på længere 
sigt, og dermed er USA’s verdens-
ordensprojekt dømt til at mislykkes. Verden 
kan ikke sættes på én formel. 
 
Ole Wæver talte desuden om teorien om 
regionale sikkerhedskomplekser udarbejdet 
af Buzan, om  polaritet og magt, referent 
objects og af-sikkerhedsliggørelse. Det var 
alt sammen meget spændende, men tempoet 
var vanvittigt og smerten i håndleddet efter 
to forelæsninger ved Frølund ubetydelig i 
sammenligning med dette. Det skal dog 
siges til Wævers forsvar, at han havde en 
time til at præsentere pointerne fra det, der 
svarer til fire forelæsninger. Det er også 
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I skrivende stund oplever undertegnede 
en følelse af sejr, velvære og af endelig at 
få en mening med studiet. Aldrig før har 
teorierne fra auditorierne om indflydel-
seskanaler føltes så nærværende, så 
relevante. Vi har fået bekræftet, at 
lobbyisme - og ikke mindst korruption - 
er en virkningsfuld del af dagligdagen – 
også på IFSK.  
af Peter Munch Jensen og Jakob Arendt 
 
Vores liv ændrede sig fra almindelig 
studerende til benhård lobbyist, da vi 
belønnede de søde kantinedamer med en 
rund 1 krone som tak for god betjening og 
fik et stort smil til gengæld. Vi vidste, at 
den velvilje, 1-kronen havde fordret, kunne 
bruges, for ikke at sige udnyttes. Derfor 
begyndte de snu studerende at komme med 
forsigtige bemærkninger om, at Cloettas 
velsmagende slikkepinde skulle være en fast 
del af kantinens sortiment. Men de 

forsigtige bemærkninger udviklede sig 
hastigt til et højlydt og entydigt krav om, at 
de hvide slikkepinde med den stærke 
salmiak i midten skulle sælges. Jo før jo 
bedre. Resultat: Vi kan se frem til, at også 
IFSK’s kantine udbyder dette enestående 
produkt. Det hele startede med en 1-krone,  
og p.g.a. de studerendes list og taktisk 
snilde kan kantinens brugere i fremtiden 
nyde Cloettas fremragende slik, mens der 
forelæses om indflydelseskanaler i de store 
auditorier.  

Kanden præsenterer….. 
...et helt nyt fast indslag, som af mangel på alt hvad der bare minder om fantasi, vil blive 
kaldt ’Kort sagt’ - af den simple grund, at indlæggene er korte..  ’Kort sagt’ skal opfattes 
som en mulighed for at ytre sig i korthed omkring hvad som helst, og alle mere eller mindre 
trofaste læsere er velkomne til at bidrage til konceptet med rappe, muntre eller mavesure 
indlæg.  

Kort sagt: 
Lobbyisme gør sit indtog på IFSK 

baggrunden for, at den lidt overfladiske 
gennemgang af teorielementerne næsten 
forudsatte kendskab til Københavnerskolen. 
Ikke desto mindre fik  de fremmødte – trods 
skuffelse over hverken at blive budt på 
kaffe eller kage - et brugbart indblik i 

Københavnerskolens tankegang og diskurs-
analysens anvendelighed også inden for IP-
faget.  
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af Rikke Skovbølling Knudsen 
 
          Aktivitetsniveauet i PB er så småt ved at bære præg af, at vi er på vej ind i 
eksamensperioden. Dette kan konstateres ud fra en dalende omsætningshastighed samt det 
stadigt lunere vejr, der årligt er en sikker indikation på, at metodeeksamenen er nært 
forestående. Det er således tid til at gøre status over det forgangne semester. 
          PB går sommeren i møde med en fornemmelse af, at foreningen i semesterets forløb 
har udfyldt sin funktion på IFSK tilfredsstillende. Semesterstarten forløb uden 
nævneværdige problemer, og de tomme hylder viser, at de studerende i høj grad stadig 
benytter sig af PB i forbindelse med anskaffelse af litteratur til de udbudte seminarer. 
Endvidere har der i løbet af foråret været en stabil forespørgsel på sekundærlitteratur samt 
bestillinger heraf.  
          Som nævnt i den forrige klumme ønsker PB dog ikke at betragte ovenstående som en 
mulighed for blot at bevare status quo. Foreningen vil fortsat bestræbe sig på at gøre PB til et 
stadigt bedre tilbud til både de studerende og VIP’erne. Det er derfor med stor længsel, at vi 
ser frem til indvielsen af de længe ventede lokaler i bygning 350. Med mere end en 
fordobling af vores nuværende plads, vil det nemlig bl.a. blive muligt yderligere at øge vores 
hylde med sekundærlitteratur.  
          Netop udbuddet af sekundærlitteratur var genstand for stor ros, da vi havde besøg af en 
repræsentant fra Cambridge University Press i forbindelse med forlagets udstilling, der i 
øvrigt sammen med en udstilling fra Oxford University Press fortsat vil være at finde i PB 
måneden ud. Da selvtilfredshed og rygklapperi synes at være den underliggende røde tråd i 
nærværende klumme, skal det nævnes, at repræsentanten udtalte, at han aldrig før havde set 
så velfungerende en studenterdrevet bogformidling med så godt og bredt et udbud…… 
          Det er altså en tung arv med store udfordringer, som den nye bestyrelse i PB nu skal 
løfte. Den opmærksomme ny PB-klummelæser har selvfølgelig bemærket, at klummen 
denne gang er skrevet af en debutant. Dette er et resultat af den nye bestyrelse, der i den 
forgangne måned har konstitueret sig og udarbejdet en opgavefordeling. Formand for hele 
det herlige foretagende er nu at finde i skikkelse af Lasse Sørensen, der med vågent øje 
fremover vil bevare overblikket over: Anne Svanholm, ansvarlig for aktivistsituationen og 
månedens bog; Christian Bo Christiansen, ene halvdel af det sociale udvalg og indkøber; 
Christian Sørensen, anden halvdel af det sociale udvalg; Søren Lund, sekretær og ansvarlig 
for sekundærlitteratur samt undertegnede, ansvarlig for boganmeldelser, klummeskribent og 
næstformand. Den nye bestyrelse vil bestræbe sig på at udarbejde et grundlag, hvor på det vil 
være muligt at skrive lige så glædestrålende en klumme ved semesterafslutningen til jul. 

Den ny PB-klumme 
• bogformidling i svøb går semesterafslutningen i møde 
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 Månedens Bog – Del I 
Inspireret af den kommende IP-eksamen er månedens bog i maj: 
”The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics” af Hedley Bull.  
Værket, der forfægter en pluralistisk approach til analyse af det internationale samfund, er en 
absolut klassiker inden for IP. Bogen er i hardback men kan helt ekstraordinært sælges til 
paperbackpris, hvilket vil sige til kun 250 kr. En besparelse på helt nøjagtigt 367,50 kr.!! 
Sælges som altid så længe lager haves. 
Månedens Bog – Del II 
Da dette er sidste nummer af Kandestøberen inden sommer, annonceres månedens bog for 
juni i samme åndedrag. Bogen er en komparativ analyse af demokratiske styreformer i et 
udsnit af verdens lande, og henvender sig bredt til både IP- og Kom.Pol-folk. 
Månedens bog for juni er: 
”Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one 
Countries” af Arend Lijphart.  
Bogen sælges til den favorable pris af 150 kr., og udgør dermed ikke en faretruende trussel 
mod sommerens budget.  
          Afslutningsvis er der ikke andet tilbage end at ønske god sommer og gøre opmærksom 
på, at PB i midten af maj går over til sommeråbningstider. Der vil således være åben 
tirsdag og torsdag kl. 12-13 i ugerne 20-25.  

af  Louise Broe Sørensen 
          Nu begynder det at gøre ondt, hvis man ikke har læst hele semesteret. Det gør måske 
ekstra ondt, fordi der ikke er PF-fester, der kan afbøde helvedet. Men eksamen er jo som 
bekendt den flittige elevs fest, og vi har selvfølgelig kastet en metodecafe ind fra højre d.13.-
5.  Den sagnomspundne café har alle ingredienser til et højspændt drama; fulde instruktorer, 
desperate studerende og festglade PFére. Det bliver smadderskægt, og det er en rigtig god 
måde at indlede eksamensperioden på. 
          Sommerfesten ved vi desværre ikke så meget om endnu – meget taler for, at 
økonomisk kantine til den tid er én stor byggeplads. Men vi arbejder selvfølgelig på sagen, 
og I får det hele at vide, så snart vi ved noget. Hold øje med jeres mails og sæt kryds i 
kalenderen d. 21.-6. Den 3. maj har PF for første gang kastet sig over det berygtede bådræs i 
parken. For at forsvare statskundskabs ry over for de glubske medicinere har vi trodset 
ænder, Jodle Birge og god tone. Uden at vide det i skrivende stund vil vi sikkert ikke blive 
udfordrede næste år. 
          Årets sidste faglige arrangement om kommunale patologier var en succes med mange 
deltagere. Vi var glade for, at ph.d.’erne fra offentlig forvaltning ville lave det sammen med 
os. 
          Vi glæder os til at se jer til semesterets sidste fester og håber I får en excellent eksamen 
og en super sommer                         God sommer  fra PF 

PF- klumme 
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af Torben K. Jensen  
 

1.   Hvordan man organiserer de 
institutioner, som tilvejebringer 
væsentlige dele af samfundets 
videnskabelige, viden er selvsagt en 
vigtig diskussion. Alle institutioner 
og professioner må med mellem-rum 
vurdere forholdet og hensigts-
mæssigheden mellem sag og fag, 
dvs. sagens kerne versus den 
organisatoriske ramme. Og ledelses-
diskussionen er ikke til at komme 
uden om på universiteterne af 
eksterne grunde, fordi samfundet har 
”opsagt kontrakten” med universi-
teterne. Samfundet tror ikke på, at 
det får noget for de mange penge, 
det spenderer. Det gælder ikke kun 
Danmark. Men i Danmark er den 
øjeblikkelige politiske konjunktur 
tilsyneladende, at der skal ske 
ændringer med uni-versiteternes 
ledelse. Der er politisk flertal for et 
eller andet.  Og den nuværende 
regering udviser en manisk 
virketrang, som om de ikke rigtig 
selv tror på, at de har ret til at have 
magten ret længe, så bare det at 
ændre tilsyneladende går forud for at 

gøre noget velovervejet. Så af både 
interne og eksterne grunde bør man 
gå ind i diskussionen.  

2.   Både de politiske udspil og rektors 
udspil savner en angivelse af 
problemet og en analyse af 
muligheder. Rektor har selv peget på 
det problem. Men diskussionen må 
snart blive konkret. Ellers risikerer 
vi, at beslutningerne bliver taget på 
et overfladisk, fordomsfuldt, 
ideologisk - måske endda 
demagogisk - grundlag. Analyse er 
universiteternes hjemmebane, så 
hvis ikke den politiske modspiller 
hverken efterspørger eller leverer 
analyser, så må universiteterne 
alligevel gøre det. 1 

3.   Hvis der er et problem, hvad er det 
så for et problem, der skal løses?  
Er ’vi’ ikke dygtige nok til at 
producere ny viden eller til at 
udnytte eksisterende viden? Er ’vi’ 
ikke effektive nok til at træffe 
ubehagelige beslutninger (personer, 
nedskæringer, prioriteringer), eller 
flittige nok/for lav produktivitet, 
eller  for dyre i administration? Er 
’vi’ ikke lydhøre nok over for 
omgivelserne, så vi leverer 

Noter vedrørende ledelsesdiskussionen på 
Aarhus Universitet 

 1. Handelshøjskolen i København viser her vejen. Se Rapport fra Arbejdsgruppe om styrelsesforhold, august 
2001 (Formand Peter Lotz). Rapporten kan downloades fra adressen http://www.cbs.dk/staff/lotz/ . Se 
endvidere også den såkaldte Mjøs-rapport ”Frihet med ansvar”, 2000 som er en omfattende analyse af det 
norske universitetssystem, herunder også spørgsmålet om hensigtsmæssige ledelsesformer (kap 12) foretaget 
af en kommission nedsat af den norske uddannelses- og forksningsministerium Kan downloades fra adressen 
http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/utredninger/NOU/014001-020004/index-inn001-b-n-a.html. 
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 k a n d i d a t e r  m e d  f o r k e r t e  
kvalifikationer, eller med for høje 
kvalifikationer, eller udforsker de 
forkerte vidensfelter? Er vi ikke 
internationale nok, omstillings-
parate nok? Er ’vi’ ikke gode nok til 
at formidle viden til det øvrige 
samfund, eller til at rekruttere de 
rigtige folk, eller til at motivere folk, 
eller til at skabe et godt 
arbejdsmiljø, eller til at varetage 
vore egne institutionelle interesser. 
Eller handler det om, at ’vi’ ikke er 
gode nok til at leve op til 
embedsmændenes og politikernes p.
t. fremherskende fikse idéer og 
opfattelse af moderne management?  
Man kan bruge lang tid på at gætte 
på, hvad der er spørgsmålet. Det 
ville være rart, om der også indfandt 
sig dokumentation og kriterier. Og 
hvilke af disse spørgsmål er 
forslagene om eksterne bestyrelses-
medlemmer og udpegede ledere 
egentlig svaret på? Og løser disse 
reformer flere problemer, end de 
skaber? Hvad er der galt med god 
gammeldags udredningsarbejde. 
Forskellige dele af universitetet slås 
med forskellige problemer. Nogle 
dele har måske slet ikke nogen af 
omtalte problemer. Universiteterne 
bør under alle omstændigheder 
insistere på en beslutningsproces, 
hvor en konkret, empirisk funderet, 
nuanceret analyse også er en del af 
spillet. 

4.   Inden man bevæger sig ret langt ind 

i en ledelsesdiskussion er der grund 
til at minde om, at der kan ledes på 
mange måder. Fem væsentlige –  og 
væsensforskellige - styrings -
instrumenter er (1) bureaukrati og 
regelstyre, (2) marked og 
økonomiske incitamenter, (3) 
demokrati hørings- valg- og 
afstemningsprocedurer, (4) viden 
udvekslet gennem diskussion og 
argumentation (5) kultur og 
internaliserede normer.2 Det gælder 
om at finde det rette mix af 
instrumenter. Og fri os fra en 
diskussion, hvor ét af instru-
menterne – af ideologiske årsager – 
er udnævnt til at være det bedste. 
Ledelse skal tage farve af det felt, 
der ledes. Selvstændiggjort og 
abstrakt ledelse – med tilhørende 
new speech - forvolder ulykker.  

5.   Vi kommer altså ikke uden om at 
diskutere, hvad et universitet er (i al 
dets mangfoldighed). For vi er vel 
enige om, at det handler om at 
udvikle et universitet, ikke at afvikle 
det. Det er nødvendigt at gøre 
betragtninger over universitetets 
egenart. Universitetets særegenhed 
afklares ikke i et lille notat som det 
foreliggende. Ikke desto mindre vil 
jeg godt fremhæve nogle få 
væsentlige punkter vedrørende 
universitetets organisering og 
aktiviteter. 

6.   Universitetets opgaver er (i) at 
forske, (ii) undervise på de højeste 
n i v e a u e r ,  h e r u n d e r  o g s å  

2. Opregningen af de fem ledelsesinstrumenter er lånt fra Torben Beck Jørgensen. 
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 forskningsbaseret efteruddannelse 3, 
(iii) formidling af viden. Dette 
indebærer i praksis også  (iv) 
administration af forskning, 
forskningsprojekter, uddannelser og 
forskningsenheder.   

7.   Vedrørende forskning og forsk-
ningsorganisering mener jeg at Ann 
Westenholz er meget præcis i sin 
analyse, når hun fremhæver, at 
universitetet må forstås som en 
hybrid mellem (i) løst koblede 
netværk uden grænser og (ii) en 
politisk virksomhed med grænser  
Hun fremhæver bl.a. at ”[f]orskerne 
arbejder ofte mere sammen med 
forskere på andre universiteter (eller 
virksomheder) i Danmark og i 
udlandet, end de arbejder med 
forskere, som er ansat på deres 
institut.  … For mange forskere 
foregår forskningsarbejdet i 
temporære og spredte arbejds-
praksis’er, dvs. i løst koblede 
netværk, hvor der ikke er et center . 
Der findes ikke et center (ledelse), 
der samlet kan forstå, hvad der 
foregår i netværkene. Aktiviteterne 
så at sige unddrager sig et centers 
kontrol. .... Der foregår således 
ledelse i netværkene, men ikke 
ledelse af netværkene”. 

            Altså med hensyn til universitetets  
vigtigste aktivitet – at producere ny  
viden - kan man ikke uden videre  
antage, at der findes et center og en 

central ledelse, hvilket bør mane til 
forsigtighed med hensyn til 
sammenligning med de fleste 
produktionsvirksomheder. På den 
anden side har universitetet også – 
stadig iflg. Ann Westenholz -  en 
formaliseret struktur i form af 
institutter, fakulteter m.v. med 
forskellige ledelsesniveauer, - og er 
altså politiske virksomheder, der har 
et center. Hvis universitetet skal 
overleve som universitet – dvs. som 
en udforskende, vidensproduce-
rende, legitim institution i 
samfundet - skal de to former for 
organisering sameksistere. Forsk-
ning og forskere er på den ene side 
flettet ind i en forskningstradition og 
et (internationalt) forskningsnetværk 
og på den anden side et politisk, 
økonomisk administrativt system. 
Der er mange måder, hvorpå de to 
organisationsformer kan spænde ben 
for hinanden. Men de kan omvendt 
ikke tvinge hinanden til ret meget. 
Der er ikke meget, forsknings-
netværkene har magt til at beordre 
deres institutledelser m.v. til. Der er 
omvendt heller ikke meget,  
institutledelser kan beordre 
forskningsnetværkene til. Forskerne 
i netværkene kan forsøge at formidle 
deres visioner, så det gør indtryk og 
mobiliserer ledelsen, og ledelsen kan 
forsøge at formulere strategier og 
visioner, så de mobiliserer 

 3. Hvis ellers forskningsministeriet kan finde frem til en honorering af institutionerne, der reelt muliggør                 
forskende undervisere. 

 4. Ann Westenhendes samlede analyse finde på http://www.cbs.dk/aboutcbs/styre/rapporten/6_Forskerbidrag1.
PDF). 
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 forskning. Det er i denne 
dobbelthed, ledelsesdiskussionen må 
forankres. Og ledere, der vil gøre en 
positiv forskel på universitetet, må 
være solidt forankrede i de enkelte 
videnskaber med hensyn til viden, 
normer og netværk. Det peger på 
demokrati, viden og normer, som de 
afgørende ledelsesinstrumenter 
(jvnf. pkt. 4) og dermed et stærkt 
islæt af selvforvaltning. Det er ikke 
nogen tilfældighed, at universiteter 
verden over – også amerikanske 
’betalingsuniversiteter’ – har en høj 
grad af akademisk selvforvaltning. 
Det ville være tillidsvækkende i 
ledelsesdiskussionen, hvis politikere, 
ordførere, ministre og embedsmænd 
signalerede et mindstemål af 
kendskab til denne dobbelthed i 
universitetets organisering.  

8.         Universitetet producerer viden-
skabelig viden, dvs. metodologisk 
produktion af ny, systematisk viden. 
D e n  o p g a v e  b e t y d e r ,  a t 
universiteterne som et resultat af 
deres kerneaktivitet allerede har en 
masse af de træk, som det politiske 
system p.t. evindelig vil have 
universiteterne til at dokumentere, at 
de er: internationale, omstillings-
parate, nytænkende, på forkant, IT-
orienterede osv. Men man skal 
imidlertid gøre sig klart er, at et 
universitet på mange måder er 
langsom - og skal være det. Det 
tager lang tid at lære, det tager lang 
tid at gøre, og det tager lang tid at 
lære at gøre brug af: Det tager f.eks. 

5-6 år at producere en kandidat. Det 
tager så lang tid, fordi en 
kandidatuddannelse typisk rummer 
fire elementer: (i) Viden/fakta/
empiri på et felt, (ii) teoridannelser 
på et  fel t ,  ( i i i)  metode/
håndværksmæssige færdigheder (iv) 
videnskabsteoretisk reflekterethed. 
Foruden at give et solidt kendskab til 
et bestemt vidensområde, rummer en 
universitetsuddannelse træning i at 
producere og vurdere viden (metode 
og videnskabsteori). Universitetets 
adelsmærke er en særlig kritisk 
bevidsthed om, på hvilket grundlag 
man kan hævde at vide. Den viden er 
afgørende for at opnå en kyndig – og 
nuanceret og forsigtig – omgang 
med viden i  professions -
sammenhænge efter universitetet. At 
omgås viden kyndigt er i stigende 
grad afgørende overalt i samfundet. 
Her ligger også begrundelsen for, at 
universitetsuddannelser bør afsluttes 
med en specialeafhandling uanset 
senere jobfelt.  
Det tager 8-9 år at producere en 
forsker (ph.d.), og 12-15 år at 
producere en erfaren forsker med 
faglig tyngde, forankring i et 
internationalt forskningsfelt og et 
solidt netværk. På universitetet 
i n d d r a g e r  m a n  e t  l a n g t  
tidsperspektiv, researcher grundigt (i 
modsætning t i l  pol i tikere ,  
administratorer og journalister, og er 
dermed – ligesom domstolene – en 
vigtig og uundværlig, men sikkert 
også for nogen irriterende, 



55 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 moddiskurs til disse), og på 
universitetet skriver og læser man 
stadig noget så langsommeligt som 
bøger, med de muligheder for 
grundighed, kompleksitet og et langt 
tidsperspektiv, som kun bøger giver. 
Denne langsomhed er  en 
uomgængelig og uundværlig kvalitet 
ved universitetet. Denne langsomhed 
bør af flere grunde mane til 
forsigtighed mht. til muligheden for 
og ønskeligheden af store strategiske 
satsninger og kursændringer og 
ski f tende (s tærke ,  udefra -
kommende?) lederes eksperimenter 
med incitamentsstrukturer i 
forskningsmiljøet. Alene det at 
bruge 15-20 år af sit liv på at blive 
god til noget, kræver en vis tillid til 
stabiliteten i de efterspurgte krav og 
dyder.  

9.         I forhold til de skitserede tanker om 
ledere og ledelsesstruktur, så er det 
afgørende – jævnfør ovenfor – at 
lederne har og kan skabe tillid 
indadtil på universitetet i forhold til 
forskningsnetværkene og udadtil i 
forhold til samfundet. Det betyder, 
den daglige, nære ledelse må være 
solidt forankret i forsknings-
miljøerne, men at en konstruktion 
med eksterne repræsentanter i 
bestyrelser, kan være hensigts-
mæssig i forhold til samfundet – 
hvis altså de eksterne repræsentanter 
også har sans for universitetets 
egenart. Man får aldrig folk flest – 
ensige måske bare deres politiske 
repræsentanter - til at forstå 
universitet og forskning, derfor er 

tilliden så meget mere afgørende. 
10.       Slaget om universitetet står i 

virkeligheden ikke henover ledelse. 
Det virkelige slag står om 
finansiering.  Eksempel: De 
økonomiske vismænd har foreslået, 
at SU alene gives til de tre-årige 
Bachelor-uddannelser på en række 
studier. Nogle politikere begynder at 
ymte om det samme. Man flirter 
med tanken i ministerierne. Den 
toårige kandidatuddannelse kan så 
tages som en arbejdsgiverbetalt del 
af den enkeltes (livslange) 
videreuddannelse. Hvis den form for 
efterspørgselsmo deller – hvor 
universiteterne helt overvejende 
bliver tvunget til at undervise (og 
dermed udforske) det, som 
rekvirenter udefra har fantasi til at 
efterspørge – bliver udbredte, ville 
det løfte forskerne ud af 
forskningstraditionerne og net-
værkene og dermed skyde 
universitetet ned. Der er forskel på at 
være lydhør over for samfundet 
(som det klart er universitetets 
opgave at være samtidig med 
forankringen i  forsknings -
traditionerne), og så at være 
efterspørgselsstyrede. Fri os fra det 
sidste, det vil sætte os 15 år bagud 
forskningsmæssigt  

11.       Når den nuværende regering taler 
om den største reform af 
universiteterne siden Københavns 
Universitets grundlæggelse, så er der 
grund til bekymring, - hvis man ikke 
vidste, at universiteter hører til 
sejeste institutioner i historien.  
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Kandestøberen ønsker alle held & 
lykke med eksamen… 

Her følger et par gode (norske) råd om, hvad du kan gøre for 
at dulme stress og nervøsitet, og hvad du ikke bør gøre… 
 
Gode   

Lytte til musikk,  Spille badminton,  Se på TV,  Gå en 

tur,  Trene,  Bade,  La noen ting ligge,  Snakke med venner  

Dårlige  
Drikke meg full, Stor- røyke, Spise for mye/ for lite, Skylde 

på andre, Gi opp/ unngå vanskelige situasjoner, Drikke kaffe /

alkohol, Ta beroligende medisin… 

Husk det er dit liv, og at det rigtige 
først begynder efter eksamen! 



57 

Maj 2002                                                                        Kandestøberen 

 Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
Universités Européennes d'été 2002: Innovation et Intelligence Économique, du 29 juin au 

19 juillet 2002, Cherbourg, Normandie. 
Statens Samfundsvidenskabelige Forsknignsråd: Orientering om EU's 6. rammeprogram, 

herunder frist for indsendelse af interessetilkendegivelser. 
World Council for Renewable Energy invites to the First world Renewable Energy Policy 

and Strategy Forum: Renewable Energies - Agenda 1 of Agenda 21, June 13-
15, 2002, Messe Berlin, Hall 7, Room Berlin. 

ICE 2002-konferensen: Innovation, Creativity and Entrepreneurship ... in a Socially Con-
structed World, Teleborgs Slott, Växsjö Universitet, 9.-10. oktober 2002. 

 

Personalia  
Jørgen Elklit er bevilget orlov uden løn for perioden 8.-22. april 2002. 
Jørgen Elklit er blevet udpeget til medlem af en valglovskommission (Electoral Task Team, 
ETT), som den sydafrikanske regering netop har nedsat.  
Bjørn Lomborg er bevilget orlov uden løn for perioden 1. august 2002 - 31. juli 2003. 
Lene Mosegaard Madsen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. maj 2002 - 30. 
april 2005. 
Riaki Mizutani  vil opholde sig ved Institut for Statskundskab som gæsteforsker i perioden 
1. april 2002 - 31. marts 2003.  
Rune Stubager har påbegyndt sit ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. maj 2002.  
Ole Tonsgaard-Hansen er bevilget afsked fra sin stilling som lektor pr. 30. september 2002. 

 
Nye specialer 
Illum, Jakob, Post-konflikt genopbygningen af Bosnien - en analyse af OHR's adfærd i peri-

oden 1996-2001. 
Klavsen, Henrik, Danskernes støtte til det europæiske projekt 1972-2000. 
Nielsen, Lars Høeberg, Dansk forsvarspolitik - en analyse af forudsætninger og ændringer 

efter den kolde krig.  
Pedersen, Jesper Skou, Den sociale rekursivitet - en undersøgelse af Bourdieus socialteori 

ved en empirisk analyse af privatskoleforældre. 
Schjødt, Esben Bergmann, Troværdighed og økonomisk transition - en analyse af den øko-

nomiske effektivitets politiske fundament i post-kommunistiske lande. 
Steenholdt, Anders, Post Danmark: En virksomhed i forandring - en komparativ undersøgel-

se af medarbejder- og ledelsesrelationer. 
Sørensen, Rune Asmund, Danskernes støtte til det europæiske projekt 1972-2000. 
Ulrich, Klaus Munk, Post-konflikt genopbygningen af Bosnien - en analyse af OHR's adfærd 

i perioden 1996-2001. 
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Ansvarshavende redaktører  
Tanja Elisabeth Erbs (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 86169198 & 
Rasmus Beltofte Sørensen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 87410920  
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Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Henrik Noes Piester, Thomas  
Laursen, Tanja Erbs og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1000 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag! Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
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KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. E-mail: kanden@ps.au.dk. Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 

 
Efterårets første deadline 
Primo September, bladet forventes at udkomme 14 dage efter! 
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KALENDEREN 

Maj: 

13.: Metodecafé arrangeret af PF 

29. Studienævnsmøde 
 

Juni: 

1.: Frist for tilmelding til kandidatuddannelsen 
1.: Ansøgningsfrist for sidefag og suppleringsuddannelser 
19.: Studienævnsmøde 
21.: Sommerfest arrangeret af PF 
 

Juli: 
1.-31.: Zzzzz 
26.: Ansøgningsfrist for scholar– og Ph.d.-stipendier 
 

August: 
7.: Sidste frist for undervisningstilmelding til efterårssemestret 
7.: Sidste frist for ansøgning om specialeplads i efterårssemestret 
15. Ansøgningsfrist for meritstuderende til KU 
 

September: 
2.: Semesterstart 
2.: Deadline til Kandestøberens septembernummer 
16.: Kanden udkommer   


