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Leder 
Af Anders Ziegler Kusk 
 
 
 

 

D et er forår! Og for en gangs skyld har jeg valgt at neutralisere mavesyren og i 

stedet glæde mig over, at alt ikke er så skidt endda. Det dejlige ved at være pes-

simist er ellers, at man ruster sig til ubehagelige overraskelser, og som regel kun 

kan blive positivt overrasket. Men en sådan pessimisme er vanskelig at opret-

holde, når blomsterne blomstrer, solen skinner og fuglene sjunge så smukt. 

  
Hvis da ikke lige fuglen falder til jorden i al skønsangen! De fjerede væsner er i den senere tid 

blevet til omvandrende masseødelæggelsesvåben på en sådan måde, at Osama og Al-Zarqawi 

nærmest har måtte vige fra topplaceringerne på listen over eftersøgte terrorister – til fordel 

for gråænder, måger og svaner. Fugleinfluenzaen har givet Ulrich Becks begreb risikosamfun-

det en helt ny dimension. Sygdommen og dens mediedækning er globalisering og kaosteori i 

mikrobeform. Hvad der sker på et lidet hygiejnisk fjerkræmarked i Hanoi, kan påvirke salget 

af berberiand i Tilst! Og det er da også vanskeligt ikke at frygte en gentagelse af Biblens 10 

plager, når det halve Sydsjælland er sat under administration, og når TV-Avisen hver dag 

påpeger farerne ved at bevæge sig indenfor en radius af 500 m omkring døde måger. Nu el-
sker de fleste mennesker jo lidt dramatik i tilværelsen, og for et land, der er meget, meget lidt 

dramatisk på alle tænkelige måder, har medierne i særdeleshed brug for at værne om de få 

spændingsmomenter, der trods alt dukker op i ny og næ. Men på den anden side kunne det 

være befriende at se nogle nyheder engang imellem, der ikke havde denne ”nu-kommer-

katastrofen-snart” karakter over sig. 

 

Og det er som sagt forår – så bilæg pessimismen! At der ikke er noget mere graverende end 

fugleinfluenzaen at brokke sig over, er på sin vis betryggende. Temperaturen er blevet tåle-

lig, de unge russere sværmer om hinanden i en mørk afkrog af Forhistorisk og et nyt Kande-

støberen er på gaden. Det lover jo godt for sommeren! I dette blad har vi, for en enkelt gangs 

skyld, kastet blikket udenfor de gule mure og undersøgt, hvordan man kan berige sin studie-

tid i Smilets by. Dernæst har vi, i stil med ”Jersild og Spin”, kigget nærmere på Socialdemokra-

tiets politiske situation og fremtid og har selvfølgelig i den forbindelse talt med Henrik 

Qvortrup. Så nu er der kun tilbage at sige velkommen ombord på dette forårskrydstogt af 

journalistiske spidsfindigheder. God fornøjelse og rigtigt godt forår! 
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Faktisk er det lidt en fejl at skrive, at Glo-

baliseringsrådet har udsendt en rapport 

om, hvordan Danmark skal håndtere globa-

liseringen - det er nok mere regeringen, 

som står til ansvar for rapporten (men det 

er selvfølgelig altid rart som politiker at 

kunne sige: ”Eksperterne er enige om…”). 

Regeringens mål for universiteterne er ikke 

beskedne og indeholder sætninger som: ”De 

danske universiteter skal kunne måle sig med de 

bedste i verden”, ”Forskning i verdensklasse”, 

”Universitetsuddannelserne skal være af høj kvali-

tet” osv. af samme skuffe. I den bedste ma-

nagementstil har regeringen også valgt en 

strategi (i punktform) for at nå disse mål. 

Her skal blot nævnes strategier som 

”Eliteuddannelser skal udfordre de dygtigste stude-

rende”, ”Alle lærere skal være gode til at undervi-

se” og ”Alle universitetsuddannelser skal leve op 

til internationale standarder”. 

 

Overvejelser 
Alt dette lyder jo meget godt, men jeg har 

en fornemmelse af, at der måske ligger me-
re bag ved udspillet, end hvad der rent fak-

tisk kan læses i rapporten. For at finde ud 

af hvad rapporten siger (og måske mere 

interessant: hvad den ikke siger), har jeg 

aftalt et interview med (vores egen) Simon 

Krøyer (der som bekendt sidder i bestyrel-

sen her på AU for de studerende) for at hø-

re, hvordan ændringsforslagene på univer-

sitetsområdet kommer til at påvirker os 

her på Aarhus Universitet. 

 
Uddannelse 
Generelt er Krøyer positiv over for regerin-

gens mål, men som han siger ”Det er jo 

svært ikke at være enige i regeringens mål, 

for hvem vil ikke have uddannelse, forskere 

og undervisning i verdensklasse? Det inte-

ressante er jo mere hvordan, og her synes jeg 

ikke, regeringen har været så konkret”. Da 

jeg påpeger, at målene skal følges op af en 

strategi, nikker Krøyer, men svarer: ”Det er 

rigtigt at regeringen har en strategi, men 

tag eksempelvis udannelse. Her er strategi-

en, at universiteterne skal leve op til inter-

nationale standarder og kvalitetskrav, men 

strategien siger ikke noget om standard 

eller kvalitet i sig selv. Hvilke kvalitetskrav 

Debat: Globalisering på IFSK 

Midt i velfærdsreformer, Muhammedteg-
ninger og stemmeflugt fra midterpartier-
ne til ydrefløjene i dansk politik, har Glo-
baliseringsrådet udsendt en ca. 300 rap-
port om, hvordan Danmark skal håndte-
re globaliseringen de kommende år. Rap-
porten kommer med en række forslag på 
flere områder såsom folkeskolen, kon-
kurrencepolitik, forskning og interessant 
for os: universiteterne. 

Af Martin Brun Jensen 

”Vi  (studenterpolitikere red.) har i lang 

tid kæmpet for, at undervisning bliver 

taget ligeså seriøst som forskning. ” 
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skal uddannelserne leve op til? Gennemfø-

relsestid, faglighed eller arbejdsløshedssta-

tistikker efter endt uddannelse? At de stu-

derende er hurtige færdige, er vel ikke et 

kvalitetstegn i sig selv? Et højt specialegen-

nemsnit er vel nødvendigvis heller ikke et 

kvalitetstegn?” Her tilføjer jeg, at der er 

proportionalitet (korrelationskoefficient: 
0,97) mellem ledighedsgrad og specialegen-

nemsnit for statskundskab (Århus, KBH, 

RUC og Aalborg) ifølge Grønnegårds 

(m.fl.) artikel i Weekendavisen 2. september 

2005. (Altså: Jo højere specialegennemsnit, 

jo større ledighedsprocent). 

 

Forskning 
Krøyer fortsætter: ”Det samme gør sig gæl-

dende inden for forskning. Her er forslage-
ne, at der skal uddeles penge efter konkur-

renceprincipper, kvalitet og relevans for 

samfundet. Men hvilke parametre skal der 

måles på? Antal publikationer (godt for 

humaniora), antal patenter (godt for natur-

videnskab), antal ph.d.er (godt for store 

institutter), kendt i offentligheden (godt 

for Lomborg, måske(!) værre for videnska-

ben). Hvordan skal grundforskning kon-

kurrere med andre projekter om sin rele-

vans for samfundet?” 

Undervisning 
Jeg forlader emnet og kaster en joker ind, 

som jeg a priori ved, at Krøyer må have en 

interesse i: Undervisning. ”Jeg er glad for, 

at politikerne endelig tager undervisning 

op til revision, og erkender behovet for æn-

dringer af den nuværende politik inden for 

undervisning. Vi (studenterpolitikere, red.) 

har i lang tid kæmpet for, at undervisning 

bliver taget ligeså seriøst som forskning. 

Det skal give penge og prestige at undervi-

se, ligesom det giver at forske. De to ting 

hører sammen.” Jeg afbryder Krøyer og 

spørger, om der ikke er noget galt med for-

slaget. For mig lyder det næsten for godt til 

at være sandt. ”Altså de store linjer om, at 
undervisere skal blive bedre til at undervi-

se, pædagogisk efteruddannelse osv., er vi 

enige i, men igen mangler vi konkretisering 

fra politikerne. Gælder det om at udgive 

lærebøger, få gode evalueringer eller kunne 

dokumentere sine pædagogiske evner?” 

Igen ser det ud til at blive til en diskussion 

om konkretisering af oplægget, men Krøyer 

drejer samtalen hen til noget andet. 

 

Den største anke, jeg har imod forslaget, er 

nok, at jeg er bange for, om det hele blot er 

snak om luft. Altså at politikerne nu kan 

sige, at de tager undervisningen seriøst, og 

dermed har de afskåret kritik fra den side. 

Den anden del er pengene. Man kan ikke 
forbedre undervisningen ud fra de midler, 

som er stillet til rådighed indtil videre. 

Hvis der skal være bedre undervisning, 

skal der også flere midler, og her stiller jeg 

mig tvivlende over for regeringen.” 

 

Vi når desværre ikke mere, men er De inte-

resseret i Globaliseringsrådets forslag, kan 

De gå ind på www.globalisering.dk/

multimedia/Globaliseringsstrategi1.pdf og 

downloade hele rapporten. Kapitel 7 om-

handler universiteterne. Vil De høre om 

studenterpolitikernes holdning til eliteud-

dannelser, undervisningsbevillinger, cen-

sorkorpset (intern/ekstern censur) m.m., 
vil de kloge og ivrige hoveder fra Statsrådet 

sikkert være behjælpelige. 

At de studerende er hurtige færdige, er 

vel ikke et kvalitetstegn i sig selv. Et 

højt specialegennemsnit er vel nødven-

digvis heller ikke et kvalitetstegn?” 
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Af Inie N. Madsen og Lise Helene Koustrup 

 

 
Derek Beach blev 

født i New York 

og rejste som 

barn meget rundt 

på østkysten, da 
stedfaderen var 

forsker i biologi. 

Som 13-årig flyt-

tede han sammen 

med familien til 

Alaska som på trods af jagt i ødemarken 

blev lidt for gråt til den unge Derek Beach. 

Han valgte derfor at tage på udveksling til 

Danmark, nærmere bestemt en gård tæt på 

Skive, hvor han gik på gymnasiet. Valget 

faldt på Danmark, da Derek Beach havde 

hørt meget godt om Norden i det hele ta-

get, og som han siger: ”Tyskland kunne jeg jo 

altid tage til”. Skive havde i modsætning til 

Århus og København den fordel, at man 

ikke bare blev en del af mængden, men at 

man var noget ”specielt” som udvekslings-

studerende. Sproget blev opfanget hurtigt, 

da faderen i udvekslingsfamilien ikke talte 

engelsk og moderen kun talte et begrænset 

engelsk. Der var derfor ikke andre udveje 

end at lære det danske. 

 Efter et års udveksling tog Derek til-

bage til USA, men han kunne forstå på sine 

kammerater i Danmark, at ”… de havde det 

meget sjovere herovre”, så Derek vendte tilba-

ge til Europa, efter at han havde gået et år 

på Trinity College i Connecticut. Efter at 

have rejst lidt rundt i Europa tog han på 

højskole i Danmark, hvor han mødte sin 
nuværende kone, med hvem han har 2 

drenge, Marcus på 4½ og Nicolas på 7 år. 

NY Firefighter 
Som barn drømte Derek om at blive brand-
mand, men med tiden faldt interessen på 

politik og magt. Allerede som ung knægt 

havde præsidentvalg Dereks opmærksom-

hed. Denne opmærksomhed blev ikke i 

samme omfang delt af kammeraterne, men 

interessen holdt ved. Studievalget faldt 

derfor naturligt på statskundskab efter at 

have været rundt om filosofi, som dog blev 

for virkelighedsfjernt. Derek kom til IFSK i 

1993, hvorfra han fik sin kandidatgrad i 

1999 efter at have været på udveksling i 

London på London School of Economics i 

1998. Efterfølgende tog Derek en Ph.D. i 

Odense, men vendte tilbage til Aarhus Uni-

versitet efter et par år, hvor han fik sin før-
ste stilling som adjunkt i 2002. 

 
Arsenal supporter 
I London blev Derek fanatisk tilhænger af  

Fra Alaska til Skive: Derek Beach  

Efter et par spændende holdtimer i IP 
havde vi sat Derek Beach stævne. Vi 
mødte ham på sit kontor prydet af farve-
rige børnetegninger og en enkelt tennis-
bold i hjørnet til en snak om Alaska, Ar-
senal og Ale.   

Alaska 
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Arsenal (han var supporter, allerede inden 

han tog af sted), og han er i det hele taget 

glad for fodbold. Interessen bliver dog ved 

engelsk fodbold, da ”Livet er for kort til dansk 

fodbold”. Derek har været ude at se de århu-

sianske ”hvide” spille bold, men opbaknin-
gen forsvandt en kold februar eftermiddag 

efter at have været vidne til ”…en gudsjammer-

lig affære”. Derek spiller selv fodbold og skal 

til VM i Tyskland til sommer, hvor han 

glæder sig til at opleve sine landsmænd in 

action. Det blev udtrykkeligt påpeget, at 

USA i modsætning til visse andre klarede 

kvalificeringen… 

 Af andre fritidsinteresser kan det 

nævnes, at Derek brygger øl, hvor Engelsk 

ale er favoritten. Tidligere havde Derek en 

form for ølklub med sine kammerater, men 

nu hvor der er kommet børn til, ”…er der ikke 

samme mulighed for at drikke igennem”. 

 

Amerikaner i Danmark 
På spørgsmålet om, hvorvidt Derek Beach 

føler det nødvendigt at forsvare sin natio-

nalitet og amerikansk udenrigspolitik, sva-

rer Derek, at han ikke ser sig selv som re-
præsentant for USA. Især ikke med en re-

publikansk regering ved magten, som har 

en inkompetent præsident i spidsen! Der 

var en klar afstandtagen til den amerikan-

ske intervention i Irak, hvor landsmænd 

bliver dræbt uden egentlig grund, og hvor 

det ikke er klart, hvad man vil stille op med 

landet bagefter. 

 I forhold til at være integreret træk-

ker Derek grænsen ved Janteloven. ”Det vil 

jeg ikke lægge mig ind under”. Han har tydeligst 

mærket det under en spørgetime ved Lise 

Togeby op til kom.pol. eksamen, hvor den 

ambitiøse Derek rakte hånden op og spurg-

te, hvad der skulle til for minimum at få et 

9-tal, hvorefter hans holdkammerater hvi-

skede pinligt berørte på hans vegne: ”Det 

spørger man altså ikke om. Et 8-tal er en fin karak-

ter!”. 

 Når det kommer til ironi, advarer De-

rek om at bruge samme jargon i USA. Det 

bliver således fortalt, at når forældrene 

kommer på besøg fra USA, er de gang på 

gang chokerede over, hvor grove danskere 

er ved hinanden. ”Den går altså ikke i USA”.   

Afslutningsvis påpegede Derek, at han ikke 

har den store fidus til leverpostej. Han har 
aldrig rigtig fået smag for det, skønt han 

ellers gjorde en værdig indsats under sit 

udvekslingsophold.  Lad det være slutkom-

mentaren: ”Det smager som kattemad”. 

 

Skive  

Et geografisk kvan-

tespring: Fra New 

York til Skive 

Dereks valg 
Football - fodbold   
AGF – Brøndby (ingen af delene) 
Carlsberg – Budweiser (masseproducerede øl, i 
stedet foretrækkes Youngs) 
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Af Ida Wollenberg Juul 

 
Tyrkiet er landet, 

hvor alt clash’er: 

Østen møder Ve-

sten, kristen-

dommen islam og 

EU den omkring-

liggende verden. 
Tyrkiet er alt og 

bliver om noget 

landet, hvor EU kommer til at stå sin sven-

deprøve. 

 

Er Tyrkiet en del af Europa? 
Mange tyrkere, specielt i de akademiske 

kredse, er fortalere for medlemskab af EU, 

specielt med baggrund i de økonomiske 

argumenter om Tyrkiet som en fremtidig 

økonomisk sværvægter, EU kunne nyde 

godt af. Hvilket netop er hovedproblemet 
for tyrkerne, de ser primært EU som et 

økonomisk samarbejde og overser fuld-

stændig debatten om forfatningstraktat, 

udvidet politisk samarbejde og harmonise-

ring. Der kan ikke herske nogen tvivl om, 

at Tyrkiet økonomisk set med vækstrater, 

der slår langt de fleste EU-lande, vil være 

klar til optagelse inden for en kort årræk-

ke, men kulturelt og identitetsmæssigt er 

der stadig langt mellem EU og Tyrkiet. En 

forskel, der primært bunder i, at tyrkerne 

ikke føler, de er en del af Europa hverken 

kulturelt, historisk eller religiøst. 

 Hvis tyrkerne bliver spurgt, hvilken 

geografisk region de føler, de hører til, sva-

rer de fleste (33 %) Asien, mens kun 21 % 

svarer Europa. I modsætningen til de lande, 

der allerede er medlemmer, hvor hele 66 % 
føler sig knyttet til Europa. Kun 5 % af tyr-

kerne føler primært, at de tilhører den eu-

ropæiske/vestlige verden, mens 38 % svarer 

den tyrkiske verden og 27 % den islamiske. 

Dette er tal, der tydeligt indikerer, at Tyr-

kiet kun ser landet som en del af Europa 

geografisk set og ikke kulturelt, hvilket 

bliver et problem for selve integrationen af 

landet i EU specielt, fordi vi ikke selv ved, 

om EU primært bør være økonomisk eller 

politisk. 

 

Tyrkiet er anderledes. 
De 25 medlemslande, der pt. er inde i var-

men, har alle sine forskelligheder, men to 
vigtige fællestræk – der er ingen tvivl om, 

hvorvidt de hører til Europa, og deres reli-

giøse fundament er kristendom. To skille-

linjer, som er de sværeste at overkomme i 

Tyrkiet 
 – to be or not to be in the European Union 

Hvad vil fremtiden bringe for Tyrkiet, nu 
hvor det endelig har fået status som kan-
didat til det forjættede land EU? Der ven-
ter store udfordringer for såvel Tyrkiet 
som EU, hvis eller når landet bliver med-
lem. Er det udfordringer, som både EU 
og Tyrkiet er klar til?  

Erdogan: med et ben i hver lejr 
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forhold til Tyrkiets optagelse. Tilhørsfor-

holdet er svært at overkomme, fordi man 

ikke kan identificere sig med og føle sig 

som en del af noget, som man ikke mener, 

man hører til. Den anden skillelinje er reli-

gion, kun 7 % af tyrkerne føler, at de er en 

del af Europa religiøst set, men værre er, at 

over halvdelen af tyrkerne ikke vil bo ved 

siden af en kristen. Ikke fordi tallene i Dan-

mark ville være anderledes, men mere fordi 

dette viser, at religion faktisk betyder no-

get. Selvom Tyrkiet officielt er et sekulari-

seret land, så fylder islam rigtigt meget her-
nede i folks hverdag – hvis man ser det som 

et problem at bo ved siden af en kristen, så 

kunne det unægtelig komme til at skabe en 

række problemer i den ”kristne klub – EU”. 

Ikke sagt, at der ikke findes velintegrerede 

muslimer i Europa, for det gør der bestemt, 

det er mere et spørgsmål om, at religion 

rent faktisk har en betydning i forhold til 

Tyrkiet, hvilket det ikke har haft ved de 

tidligere udvidelser. Er EU voksent nok til 

at klare et land, som divergerer mere fra 

normen end tidligere? Det burde jo ikke 

kun være spørgsmålet, om Tyrkiet er klar 

til EU, men også om EU er klar til Tyrkiet. 

 

Vi skal bestemme os først 
Så længe forfatningstraktaten ligger sten-

død, og ingen rigtigt tør gribe fat i debatten 

om EU's fremtid, bør Tyrkiet ikke stilles 

mere i udsigt end de begyndende optagel-

sesforhandlinger, der indledtes i 2005. EU 

bliver nødt til at gribe i egen barm først og 

finde ud af, hvilket ben vi vil stå på, hvis vi 

ikke finder ud af det, før vi udvider med-

lemskredsen yderligere, ender det med, at 

det er EU og ikke kun forfatningstrakta-
ten, som er død. 

  

Hvis vi ser EU som et fremtidigt politisk 

samarbejde, og Tyrkiet ser EU som udeluk-

kende et økonomisk, kan det skabe store 

knaster på vejen mod en politisk union. 

Tyrkiet er ikke blot et medlemsland som 

de 10 tidligere østlande, det er et land med 

en helt anden kultur, identitet og religions-

forståelse end de nuværende lande. Hvis vi 

ikke har et klart mål med EU, tror jeg ikke, 

EU er klar til at kunne håndtere en så stor 

mundfuld som Tyrkiet. EU er jo et spørgs-

mål om kompromis, ikke assimilering. Tyr-

kiet er på vej til at blive en økonomisk 

sværvægter, men EU bør finde sikker 
grund under fødderne og finde vejen først. I 

mine øjne skal EU passe på med ikke at 

love mere, end de kan holde, det vil skade 

både Tyrkiet og EU. 

 
Ida er på studieophold i Tyrkiet og givet sit bud på Tyrkiet i 

EU derfra. 
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Af Theis Gjedsted 

 

 
Stephen Colbert opfandt ordet til premie-

reafsnittet på sit tv-program The Colbert Re-

port, der startede i oktober sidste år. I pro-

grammet spiller Colbert en selvcentreret, 

højreorienteret nyhedsvært, der er en klar 

parodi på selviscenesættende værter som 

Fox News’ Bill O’Reilly. Han introducerede 
ordet således: ”I don’t trust books. They’re 

all fact, no heart. We are a divided nation 

between those who think with their head, 

and those who know with their heart.” 

Truthiness er det, der føles rigtig “in your 

gut” i modsætning til, hvad der faktuelt set 

er rigtigt. Han eksemplificerede dette i 

samme program med henvisning til Irak: ”If 

you 'think' about it, maybe there are a few 

missing pieces to the rationale for war. But 

doesn't taking Saddam out 'feel' like the 

right thing? ..." 

 

I et af de få interview, Colbert har givet, 

hvor han er “out of character”, han har ud-

talt, at: "It used to be, everyone was enti-

tled to their own opinion, but not their 

own facts. But that's not the case anymore. 

Facts matter not at all. Perception is every-
thing. It's certainty. People love the presi-

dent because he's certain of his choices as a 

leader, even if the facts that back him up 

don't seem to exist. It's the fact that he's 

certain that is very appealing to a certain 

section of the country.” 

Begrebet blev hurtigt overtaget af mange 

politiske kommentatorer. Som én af dem 

har udtrykt det, så slog ordet igennem, 

”because we live in the world of truthi-

ness.” Endelig fik ordet ekstra vind i sejle-

ne, da en angivelig sandfærdig selvbiografi 

om, hvordan James Frey kom igennem et 

narkotikamisbrug, anbefalet af selveste 

Oprah Winfrey, viste sig at være til dels 

opdigtet. Oprah forsvarede i starten bogen 
og negligerede det faktum, at den ikke var 

sand. Mens Frey fremførte argumentet, at 

“the emotional truth is there”. En bedre 

beskrivelse af truthiness kan næppe gives.  

Men vil sandheden ikke i sidste ende sejre 

over truthiness. Oprah blev til sidst nødt 

til at sige undskyld og skælde Frey ud for 

åben skærm, og måske er fakta også ved at 

indhente Bush jf. de dårlige meningsmålin-

ger? Måske. Men med en kommentators 

ord: pt. regerer truthiness. 

 

Klip fra The Colbert Report kan ses på Comedy 

Centrals hjemmeside. 

http://www.comedycentral.com/ 

Årets ord: Truthiness 

Den amerikanske komiker Stephen Col-
bert skabte sidste års ord ifølge Ameri-
can Dialect Society. Ordet er truthiness, 
men hvad betyder det, og hvorfor er det 
vigtigt nok til at blive årets ord? 

Stephen Colbert -  ophavsmanden bag årets ord i USA... 
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I dette nummer sætter Kanden spot på mulighederne for at berige sit studieliv med kultur, 
sport og morskab i smilets by. Dermed har vi for en gangs skyld sendt vores trofaste jour-
nalister ud på den anden side af den beskyttende voldgrav, som Ringgaden udgør, og gået på 
udkig i verden udenfor. Det er der kommet følgende ud af: 
 
• Louise Jørgensen har taget på kulturekspedition i Aarhus, og har bl.a. filtet filtning.  
• Katrine Barslev har oplevet USA gennem film, ved folkeuniversitetet. 
• Maren Bach Grønbæk har talt med Anders Kühnau fra Socialdemokraterne og har 

spurgt, hvad der gøres fra politisk side for at forbedre studiemiljøet i Aarhus. 
• Kandens arkitektur– og indretningsekspert, Peter Schöler, har endnu engang været 

ude og se på de fysiske rammer, vi omgiver os med. Denne gang har han anbefalet 3 
byrum i Århus, til når bøgerne bare bliver for meget.  

• Dernæst har Lasse Laustsen og Morten Schmidt været ude og være aktive i sportens 
verden. 

• Endelig anbefaler Louise Jørgensen et kommende miniseminar om personlig vækst og 
markedskræfter på teater Felix. 
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Af Louise Jørgensen 

 

En typisk dag for den studerende overlader 

ikke mange minutter til fri afbenyttelse – 

er man færdig med én bog, kan man jo bare 

åbne den næste, eller gå til en forelæsning. 

Men sker det, at du en dag vågner op og 

erfarer, at der har været indbrud i løbet af 

natten, og tyven er stukket af med den 

mest dyrebare skat – kompendier og læse-

briller – så fortvivl ikke. Det er sådan en 

dag, der med rette kan tjene til lidt adspre-

delse fra det trivielle. 
 Min egen kulturdag begyndte tidligt 

– som studerende har man jo vænnet sig til, 

at verden er vågen senest kl. 8! Første 

punkt på dagsordenen var en inspektion af 

den ungdommelige undergrunds kunst. 

Denne er kendetegnet ved kunstner-

anonymitet, meget stor kvalitetsmæssig 

spændvidde, fra det næsten meningsløse til 

det næsten brilliante. Desuden er det me-

get svært at præcisere, hvor og hvornår den 

kan opleves, da den forekommer temmelig 

»flyvsk« – kunstværkerne bliver ofte erstat-

tet af ny omend dårligere kunst, eller sågar 

renset væk. Der er tale om gadekunst! Hær-

værk, grafitti, eller med et finere ord: Street 

art. En lyssky kunstform, der ofte kommer 

til verden ud på de små timer, i skummel 

belysning, og helst uden for mange tilskue-

re. 

 

 
 

Næste stop var Kulturhus Århus på told-

bogade, som huser et væld af forskelligarte-

de udstillinger. På denne dag i april hittede 

multikunstner Michael Bredtveds lille, eks-

perimenterende udstilling, en foranstalt-
ning med den mekaniske »Tegnegris« i ho-

vedrollen. Grisen, der har fire kulørte 

speedmarkere påmonteret benene, danser 

rundt på de mest finurlige måder, og pro-

duktet er et virvar af forskellige mønstre og 

farver. Som med de fleste andre kunstvær-

ker gælder dog, at man nok skulle have væ-

ret der selv. 

Meningen med 

kunst kan vel 

ikke helt for-

klares og kræ-

ver altid en 

personlig vurdering.  

 Kulturhus Århus er blot et af mange 

En kulturel dag i Århus 
Der er sikkert ikke mange, der ved det, 
men vores studieby kan faktisk være vir-
kelig underholdende – selv på dage uden 
blændende rationalitetsmodeller, data-
matricer og slige opsigtsvækkende vær-
ker. Vi er nemlig så heldige at være stu-
derende i Århus, et mekka for spirende 
musiktalenter, kåde klovne og kreative 
krudtugler. Kulturen er overalt! Hvis du 
er én af dem, der mener bøgerne er ene-
ste vej til højere selverkendelse, så stop 
ikke her, men følg guiden til vildere un-
derholdning! 
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Gæt selv: Aros eller en tilfældig mur i Grønnegade)  

Tegnegrisen 
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udstillingssteder, som tilbyder den interes-

serede studerende at få indblik i, hvad an-

dre mennesker bruger deres tid på. 

 Undervejs rundt på kulturhuset blev 

emnet bragt på bane, om man skulle forsø-

ge sig med kreativ-hatten og tage kunsten i 

egne hænder. Som studerende bruger man-

ge det meste af vores hjernekapacitet på at 
tilegne os viden. Vi bliver sjældent bedt om 

at kreere noget selv og formidle videre. 

Derfor gik turen nu til Huset, det dér skøre 

sted, hvor man blandt andet kan »filte filt-

ning«, som en person tilknyttet Kanden så 

fint formulerer det! Huset ligger på Vester 

Allé (overfor Hovedbiblioteket) og er 

hjemsted for en hel række forskellige krea-

tive værksteder – blandt andet et tekstil-

værksted og et multimedierum. Her mødes 

upcoming kunstnere, unge som gamle for 

at lave et kartoffeltryk, fremkalde egne fo-

tos eller dreje en vase til mormor på kera-

mikværkstedet, helt a la Patrick Swayze i 

den gode gamle 80’er film ”Ghost”. 

 

Nu skal det jo heller ikke udvikle sig til en 

hyldest til skribentens kreative talenter, så 

vi springer hurtigt videre til nogle af de lidt 

mere »letoptagelige« kunstarter; til fro-
kostjazz på Bent J. Det lumre lokale på 

Nørre Allé er stedet, hvor du næsten altid 

kan være sikker på, at døren er blokeret af 

en kæmpe kontrabas, den endnu større 

kontrabassist eller hans kolleger.  

 

Efter kunst, kreativitet og kærlig kvartet 

til langt ud på eftermiddagen var den mor-

genfriske kulturjæger efterhånden ved at 

have fået nok. Men dagen stod i kulturens 

tegn, så videre måtte det gå – og heldigvis 
bød denne aften på en meget særlig kultu-

rel oplevelse, blandet med muligheden for 

at redde verden. På det nyåbnede Studen-

terhus (den gamle toldbod på havnen) sat-

te opvarmningen til årets humor mod aids-

arrangement ind – en række århusianske 

stand-up-komikere sørgede for, at latteren 

kunne høres helt til Brabrand, hvorefter 

fire flotte orkestre spillede op til dans.  

 

Her leverede Nutidens Unge, Danmarks 

kedeligste tv2-plagiat, et show uden lige. 

Og med hjælp fra utallige John Lennons 

(sjællandsk for Gin & Lemon, red.) var 

stemningen helt i top, da træbenet skulle 

svinges  til den fænomenale samling kon-

servatorie-musikanter under navnet On The 

Radio, der efterhånden har tilkæmpet sig en 

gedigen status blandt de førnævnte spiren-

de århusianske musiktalenter.   

 Summa summarum, en dag i stil med 

denne kan klart anbefales. Dog kræver det, 

at man har udstyret i orden: gode vandre-

sko, minkpels og hat til gallerierne, islæn-

der-sweater og gamle bukser (så man bed-

re matcher populationen på Huset), og 

selvfølgelig et par Manolo Blahnik’s til af-

tenens udskejelser.  

 

På side 21 kan interesserede se en lille, al-

ternativ underholdningskalender for næste 

måned. Se i øvrigt www.kultunaut.dk, hvis 

du slet ikke kan få nok. 
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Af Katrine Barslev 

 

Denne forelæsningsrække var blevet til på 

basis af bogen ”Coming to a Theater near 

You”, hvor forskellige personer med kend-

skab til USA har skrevet, om hvilke bud-

skaber der kommer til udtryk i forskellige 

film. Tanken bag bogen og forelæsnings-

rækken var, at vi dagligt bombarderes med 

billeder i TV og biografen, og at dette på-
virker os på mange måder. Det visuelle har 

til alle tider været eksponent for formidling 

af ideer og tanker, og gennem disse forelæs-

ninger var bl.a. amerikanskhed, det multi-

kulturelle USA og den amerikanske identi-

tet i centrum. 

 Denne aften hørte vi om Gangs of 

New York som skabelsesmyte, og det cen-

trale tema for aftenen var: ”Hvor blev Ame-

rika født?” Forelæseren var lektor Niels 

Bjerre-Poulsen fra Copenhagen Business 

School, som engageret og udtryksfuldt for-

talte om filmen og dens problemstillinger. 

Han belyste baggrunden for filmen, som 

foregik under den amerikanske borgerkrig 

i 1860’erne. Dette skabte grobund for kamp 

mellem rivaliserende bander i New York. 

Filmen prøvede at gøre op med den sejlive-

de myte om, at amerikansk kultur var en 

afart af europæisk kultur. Mange opfattede 

Amerika som ”et frø, Europa plantede i 
jomfruelig jord” som hr. Bjerre-Poulsen så 

poetisk udtrykte det, men her i filmen skil-

dres der derimod, hvordan livet i Amerika 

udfoldede sig i byerne. Scorcese udfordrer 

myten om, at de sande værdier lå i jorden, 

og at de rigtige amerikanere levede i det 

vilde vesten. Her ser man en by fuld af kor-

ruption og racevold, men også en by, hvor 

mennesker skabte New York. Filmen viser 

en blanding af virkelige og fiktive personer 

og sammen skaber det et billede af New 

York og Amerikas historie. For en stats-

kundskaber yderst relevant, idet mange af 

nøglepersonerne var fra politiske partier og 

ansat i det offentlige. Filmen og forelæsnin-

gen viste en by, som eksploderede i vold og 
anarki, og hvor anderledes lovgivning og 

nye tiltag måtte til for at skabe en helt ny 

by. 

 Denne aften var spændende og inspi-

rerende og det gav lyst til at tage hjem og 

se hele filmen. Nye vinkler blev belyst, og 

aftenen lægger op til at se en film med fri-

ske øjne og selv analysere videre. Og så var 

det ganske gratis! Alt i alt ganske anbefa-

lelsesværdigt og et fint bidrag til hvad man 

kan løfte hovedet fra bøgerne og lave som 

studerende. 

 

www.folkeuniversitetet.au.dk 

USA set gennem film…  

Som studerende i Århus er mulighederne 
mange og varierende. Der er foredrag, 
film, cafeer der skal udforskes, udstillin-
ger der skal tjekkes ud og koncerter i ho-
betal. Det handler i bund og grund om at 
kigge sig om og bruge de muligheder, 
man støder på. Et af stederne, hvor man 
kan se, hvad der sker i byen, er institut-
mailen på IFSK. Denne mail læses efter 
sigende for sjældent og af for få, og det er 
ærgerligt, for der kommer information 
om mange forskellige arrangementer. 
Kandens udsendte drog på en normalt 
kedelig onsdag aften til foredrag om ”Det 
moderne USA set gennem filmen”.  
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Af Maren Bach Grønbæk 

 

 

På trods af det har Århus få-

et et nyt studenterhus, der 

netop har til formål at skabe 

et godt studiemiljø. Kanden 

tog derfor en snak med 

IFSK’s egen politiker Anders 

Kühnau for at få svar på, 
hvordan det overhovedet kunne lykkes at 

få politisk opbakning til projektet. Anders 

Kühnau er med i Regionsrådet (A) og er en 

af initiativtagerne bag Studenterhuset. 

 I 2000 lavede Studenterrådet en rap-

port om studiemiljøet i Århus. Den viste, at 

mange af de studerende var ensomme, hvil-

ket kunne være en del af forklaringen på de 

mange frafald. Det førte til ideen om huset, 

som skulle være et sted, hvor man kunne 

møde andre studerende og danne venska-

ber på tværs af de forskellige studieretnin-

ger. Selv om politikerne godt kunne se, at 

det var et problem med de mange ensomme 

studerende, var opbakningen ikke stor 

nok, og finansieringen af huset virkede næ-
sten umulig. 

 Derfor var der lidt stilstand, indtil 

gruppen bag studenterhuset fik kontakt til 

Erhverv Århus. De var positive overfor et 

samarbejde, og erhvervslivets støtte med-

førte hurtigt, at projekt fik en helt anden 

tyngde. Nu kunne studenterhuset ses som 

et led i at skabe øget vækst i Århus, og det 

gjorde, at både Byrådet og Amtsrådet valg-

te at støtte projektet. Man ønskede at få de 

studerende tættere på byen, således at de-

res engagement kunne bruges til at skabe 

ny udvikling og give dem et tilhørsforhold 
til byen og området. 

 Den politiske prioritering har også 

haft betydning for de arrangementer, der 

har været i studenterhuset. Erhvervslivet 

har halvdelen af huset, mens den anden 

halvdel af huset tilhører de studerende. 

Man håber, at denne form kan være med til 

at skabe et netværk mellem de to grupper. 

Anders Kühnau fortæller, at man forestiller 

sig, at den uformelle form vil skabe et inno-

vativt miljø, hvor de 2 grupper f.eks. kan 

udvikle projekter sammen. Arrangementet 

”Virksomhedsdating”, som fandt sted i stu-

denterhuset for nylig, er et eksempel på det 

samarbejde, som man håber at udvikle 

yderligere i fremtiden. 
 I første omgang vil studenterhuset 

dog fokusere på den nyåbnede café. Den 

har åben hver dag fra kl. 19, og man håber, 

at det vil lokke flere studerende til. I øje-

blikket er der en del frivillige, men i takt 

med at studenterhuset udvides, bliver der 

brug for mange flere, og Anders Kühnau 

fremhæver det som en oplagt mulighed for 

at lære andre studerende at kende. Der-

igennem kan studenterhuset måske leve op 

til den oprindelige målsætning om at blive 

et sted, hvor man kan udveksle bekendt-

skaber på tværs af fagene. 

Visioner for studiemiljø 
”De unge skal hurtigere igennem uddan-
nelsessystemet”. Sådan lyder det gang på 
gang, når man hører landets ledende po-
litikere udtale sig. Det vigtigste mål er 
Danmarks konkurrencedygtighed i frem-
tiden, og man kan blive bekymret over, 
om de studerendes velfærd overhovedet 
er en del af velfærdsreformen.  
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Af Peter Schøler 

 

 

At fiske i Århus havn er en bynær naturop-

levelse af de sjældne. Århus er som de fleste 

andre store byer i verden (kun Rom undta-

get) østvendt, hvilket muliggør formid-

dagsfiskeri med sol i ansigtet og bilosen i 

ryggen. Det anbefales at søge mod Pier 2 

(ved enden af Nørreport), hvor man kan 

følge solens gang rundt om bassinerne 

uden at skulle flytte sig nævneværdigt. 

Herfra er der også rig mulighed for at følge 

med i såvel kranernes overarbejde som ud-

rykningerne op ad Randersvej. Den eneste 

ulempe ved Pier 2 er, at udbyttet sjældent 

står til måls med anstrengelserne, hvorfor 

det da også anbefales at nedtone disse. Og 

så får man jo heller ikke fisk på fingrene! 

Skulle du alligevel have hang til fisk, er 

Havnens Fiskehus (kom altid før tolv lør-

dag) vært ved Danmarks bedste – og derfor 

prisbelønnede – fiskefrikadeller. Disse, og 

200 g. af den hjemmelavede remoulade, er-
hverves med fordel som proviant før turen 

ud på kajen. 

Bonusinfo: Den ambitiøse stud.scient.forfang kan 

søge råd om aktuelle hotspots på havnen hos Steffs 

Fluebinding i Fredensgade. ”Torsk, ål og rødspætte 

– ja, ih hvor kan det mætte,” istemmer Steff glade-

lig og giver en ekstra fidus med på vejen, når sæso-

nen for børsteorm er på sit højeste.   

Til torvedag på Ingerslevs Boulevard er der 

mulighed for at se vaskeægte mennesker, 

Århusianere med stort bolleÅ. Hvis du er 

tilflytter, og måske endda helt fra Sjælland, 
er torvelørdag på Ingerslevs Boulevard et 

must i integrationsprocessen. ”Do ka’ vel 

Tre alternativer en lørdag formiddag  

Studiefri: Det er lørdag. Du er vågnet 
uden tømmermænd. Din forskning er sat 
på stand by for weekenden. Foråret står 
for døren, og Århus er en palet af ople-
velser. Sluk for Mads og Monopolet og 
lad dig (for)føre af Kanden til tre steder, 
tre oplevelser i din by en lørdag formid-
dag.   
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Havnen, Århus C  

Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg  
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se, der står tre for tyve, ik’ å’,” siger den 

flinke mand, hvis man skulle have forma-

stet sig til at være lidt fætter formiddags-

frisk og prutte om fiskefrikadellepriserne. 

Den går ikke! For selv om vi her mødes på 

neutral grund, mangler der endnu en del, 

før broen mellem træsko- og conversefol-

ket er helt færdigbygget. Her er der nok at 
tage fat på for os neoradikale. I mellemti-

den skulle der være en del friske tilbud at 

hente til lørdagsbanquetten, gavmildt sup-

pleret med billige grin fra fodfolket. 

Bonusinfo: Torvedagen kan evt. kombineres med en 

tur i sauna inde i svømmehallen, eller et spil petan-

que på banerne, der ligger i direkte forlængelse af 

torvet. 

En lang formiddag sluttes bedst af på 

Riisvangen. Det meget lokale 2. divisions-

hold, Aarhus Fremad, spiller som hovedre-

gel sine hjemmekampe i 2. division lørdage 

kl. 15.00. Det er altid en rar oplevelse at 

komme på Fremad (som man siger lokalt). 

Klientellet dér går skam op i, om hjemme-

holdet vinder eller ej, men det sker på en 

rolig og velafbalanceret måde. Kun ved 

overmådigt urimelige dommerskøn ryger 

de berygtede fremadfinker af panden. Så 

der er al mulig grund til med ro i sindet at 

lægge sig til rette på græshøjen bag målet 

og lade sig lulle i søvn af vinden i bøgetræ-
erne. 

 I pølsevognen findes ingen fiskefrika-

deller, men til gengæld sælger de både røde 

og ristede med ketchup og den gode, stær-

ke sennep til rimelige priser. Og så sættes 

ølprisen ned i regnvejr 

(eller når Flemming Fadøl 

kommer forbi og ikke har 

penge nok med til en om-
gang). 

Bonusinfo: Studierabat gives ved forevisning af 

studiekort (men også lånerkort…) til den favorable 

pris af 25 kr. Undertiden vil du opleve at blive luk-

ket gratis ind, hvis bare kampprogrammet købes.  

 

Dette var tre bud, der kan udforskes in-

tenst hver for sig eller i afmålte mængder i 

forlængelse af hinanden samme lørdag. I så 

fald anbefales det at starte på Ingerslevs 

Boulevard, hvorefter turen går mod Pier 2 

for så til sidst at slutte på Riisvangen. Den-

ne lørdags kombiløsning er mulig tre gange 

i løbet af foråret 2006: Henholdsvis 29/4, 
20/5, 29/5. God fornøjelse! 
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Riisvangen, Trøjborg   
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Af Lasse Laustsen og Morten Schmidt 

 
 

Udgangspunktet for søgningen efter den 

helt rigtige idræt kan meget vel være hjem-

mesiden for Aarhus Universitets-Sport 

(www.aus.dk). Herved kan man gennem 

sin excellering i sportens verden samtidig 

udbygge den sociale habitus ved at møde 

andre studerende. En anden fordel er, at 

studentersportsklubberne ofte er billigere 

end de ”almindelige idrætsforeninger”, der 

ikke i samme grad øver positiv prisdiskri-

minering af studerende. For at leve op til 

Kandens ”public service”-funktion har 

sportsredaktionen fundet frem til et min-

dre, men alligevel repræsentativt udvalg af 
de mange mulige aktiviteter. 

 

”Hiv o-høj!” 
Et af de mange interessante sportstilbud 

findes på havnen blandt kuttere, net og 

fordækte lystfiskere. Her tænkes selvfølge-

lig på den klassiske studenterdisciplin: ro-

ning. Det umiddelbart mest vabel- og mæl-

kesyreinteresserede individ på Kandens 

redaktion mødte derfor op til introdukti-

onsmøde for kommende ”kaniner” (nye ro-

ere) i Århus Studenter Roklub. Mødet 

fandt sted i klubhuset på Fiskerivej, hvor 

den efterhånden gamle klub har holdt til 

siden stiftelsen under krigen i 1942. Det 

viste sig hurtigt, at rosporten ikke bare er 

fysisk udmattelse og daglig træning, men 
at den rummer en masse forskellige mulig-

heder for folk med hang til årer, socialt 

samvær og naturoplevelser. 

 I den sociale ende af skalaen kan 

madpakketure og de stille eftermiddage i 

Århusbugten nævnes, mens der for 

”Feddersen”-wannabes også er konkurren-

ceelementer, idet klubben deltager i en del 

forskellige kaproninger. Inden deltagelse i 

sommerferieturen eller drømmen om 

”Guldfireren” kan blive en realitet, er der 

imidlertid en del optagelses- og introdukti-

onsarrangementer, der skal forceres. Men 

herefter står døren åben til roningens livs-

stil med ømme muskler, bevablede hænder 

og glade stunder på vandet. 

 

Skydning, skak og jagttrofæer 
For de knap så bevægelseshungrende byder 
aktivitetsmarkedet også på en række mu-

Sporten kort... 

Sneen er smeltet, solen skinner, og fugle-
ne synger, om end lidt halvkvalt og influ-
enzaramt, men faktum er det at foråret 
er over os! Det er dermed den tid på 
året, hvor man overhales af højlydt pu-
stende, midaldrende typer, når man for-
ventningsfuldt bevæger sig mod de gule 
universitetsbygninger. Heldigvis er der en 
masse tilbud fra diverse idrætsklubber, 
som gør, at man ikke behøver at sætte i 
løb efter de gråhårede herrer, hvis man 
også ønsker at fejre forårets komme med 
lidt motion. 
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ligheder. Hvis man eksempelvis går med en 

mindre Ole Riber Rasmussen i maven, kan 

man få afløb for sin skydeglæde ved at tage 

kontakt til Akademisk Skytteforening Aar-

hus, hvor der både er mulighed for at lufte 

pistol og riffel. Riflen kan også komme på 

arbejde i Jydsk Akade-

misk Jagtforening, og 

her er en ekstra gevinst 

at hente, idet patronfa-

scinationen kan give 

fasan- eller andet vildt 

på bordet, hvorved den 

klassiske ”pasta med 

ketchup” kan varieres med lidt vildt! 
 I fald man har nok i den ugentlige 

løbetur, får udslæt ved tanken om fysisk 

aktivitet eller ikke tør bevæge sig udenfor 

pga. angst for angreb fra influenzabefængte 

musvåger, men dog alligevel ønsker at blive 

en del af et klubmiljø, er der endnu et par 

bud: Skakklubben af 1968 og Akademisk 

Bridgeklub. Som det også er tilfældet med 

de andre foreninger, kan disse findes på 

AUS’s hjemmeside, hvor man ydermere kan 

læse om medlemskab og arrangementer for 

nye medlemmer. 

 

Fodbold og ”Instituttets hold” 
Er man lidt mere til de klassiske sportsgre-

ne som fodbold, er der også mange mulig-

heder nu, hvor sneen er smeltet. Efter en 

lang vinter er byens fodboldspillere netop 

kommet ud på græs og gået i gang med for-

årssæsonen. I Århus området findes der 

mere end 850 amatørhold, så der er gode 

chancer for at finde en klub nær dig og fin-

de din indre Ronaldinho eller Laudrup 

frem. Find evt. din klub på www.dbu.dk 

under ”Spil selv fodbold”. 

 I en statskundskabssammenhæng 
skal det også nævnes, at instituttet faktisk 

har sin egen fodboldklub ved navn IFSK 

(Idrætsforeningen Statskundskab). Klub-

bens hold er i øjeblikket placeret i serie 6, 

dog udenfor akut nedrykningsfare som an-

dre af byens mere kendte klubber. Holdet 

består hovedsageligt af nuværende og tidli-

gere studerende på studiet, og der lægges 

både vægt på det sportslige og sociale 

aspekt i klubben. Af arrangementer kan 

bl.a. nævnes pub-crawl, flere klub-fester i 

løbet af sæsonen med fodboldquizzer og 

bordfodboldturneringer. Kontingentet er 

absolut overkommeligt for en SU-

indkomst, da en hel sæson kun koster en 

500-lap. 
 Klubben træner hver onsdag fra 17.30 

til 19 på Vorrevangskolen i Århus N og 

spiller kamp i weekenden. Nye statskund-

skabstalenter er meget velkomne til at mø-

de op til klubbens træning eller kontakte 

klubbens sportsdirektør Søren Munkedal 

på smu@bu.aarhus.dk 

 

Alt i alt er der altså ingen undskyldning for 

at holde sig fra forenings- og klublivet, 

hvad enten man har hang til glasankler, 

vabler eller hovedbrud. I de fleste idræts-

grenes tilfælde er der endda mulighed for 

at være aktiv under den blå himmel. Til 

slut skal blot lyde en opfordring til at und-
gå skader, for som Steffen Bandt (godt nok 

i en ganske anden sammenhæng) har sagt 

det: ”Pas på derude, det er blevet forår!” 
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Af Louise Jørgensen 

 

Forskydninger mellem arbejdsliv og  
privatliv 
Med debatarrangementet ønskes fokus på 

de tendenser indenfor vores kultur, der pe-

ger på nogle markante glidninger imellem 

arbejdsliv og privatliv. Ifølge dramaturg 

Tina Lauritsen, der står bag arrangementet, 

er vores personlige udvikling ikke længere 

kun et privat anliggende, men i høj grad 

noget, der også hører arbejdssfæren til. 

Kompetencesamtaler, udviklingskurser, 

personlighedstest og coaching er blevet 

selvfølgelige begreber inden for arbejdsli-

vet. Vores personlighed, og dennes konti-

nuerlige udvikling, er vores stærkeste kort 

i jobsamtalen og vores bedste garanti mod 
fyring. Med andre ord signalerer vi vores 

værdi som medarbejder - og som menneske 

- ved at være i stadig bevægelse mod en su-

blimering af vores personlighed. 

 Ifølge Tina Lauritsen bør vi overveje, 

hvad konsekvenserne af denne sublimering 

af personligheden er for det enkelte men-

neskes selvforståelse og for sammenhængs-

kraften i samfundet. Debatarrangementet 

sigter mod at belyse tematikken fra for-

skellige vinkler, som kan gå i dialog med 

hinanden - og med tilhørerne.  

 

Debattørerne er: 
• Christian Bason, cant.scient.pol., busi-

ness manager hos Rambøll Management. 

• Rasmus Willig, sociolog. Forfatter 

(red.) til antologien Sociale patologier, 2005. 

Formand for sociologisk forening. 

• Uffe Elbæk, rektor for Kaospiloterne, 

Århus. Byrådsmedlem i Århus (RV) 

• Kirsten Marie Bovbjerg, etnolog. For-

fatter til bogen Følsomhedens etik, 2001, om-

kring virksomheders brug af personlig-

hedsudviklende medarbejderkurser. 
 

2. del af trilogien VAEKST  
Teater Felix’ trilogi VAEKST undersøger 

gennem 3 selvstændige produktioner de 

menneskelige vilkår i en kultur, hvor ideen 

om kontinuerlig vækst fungerer som 
grundliggende motor. Vækst er såvel i det 

økonomiske, som i det sociale og personli-

ge liv blevet det værdimæssige parameter, 

som det moderne menneske orienterer sig 

efter. Denne tematik udfordres i trilogien 

fra 3 klassiske menneskelige vinkler: Krop, 

sjæl og ånd. 

1. del, realitydramaet Drive//Driven, spille-

de på Entréscenen foråret 2005.  

3. del, intimdramaet Gennem mit øje un-
der min hud får premiere i forbindelse 

med Århus Festuge 2006. 
 

Mini-seminaret ”Mellem Udvikling og Udbytte” 
kan opleves torsdag den 27. april 2006 kl. 16-20 i  
sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade 1. 
Entré kr. 80/stud.60,- (Medlemsrabat sTUDEN-
TERHUS åRHUS 50,-) 
Yderligere information: www.teaterfelix.dk 
Tilmelding: teaterfelix@mail.dk / 50504816 
Arrangementet realiseres i samarbejde med Kultur-

hus Århus, Kaospiloterne, Move'n Act og sTUDEN-

TERHUS åRHUS. 

Teater Felix har inviteret kultur- og er-
hvervsfolk, forskere og studerende fra 
Aarhus Universitet til debat. Fokus er 
arbejdsmarkedets og privatlivets øgede 
krav til personlig udvikling. Fire kompe-
tente oplægsholdere giver torsdag den 
27. april deres bud på vækstkulturen og 
sætter scenen for spændende og tværgå-
ende dialog med deltagerne. 

Mellem Udvikling og Udbytte:  
Et miniseminar om personlig vækst og markedskræfter  
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Conexion Caliente: Salsatek. Prisen er 
inkl. 1 gratis øl/vand. 

Tors. 20. april kl. 21. (Entré: 40,-) 

 
Supersilent: Norsk når det er bedst. 
Ons. d. 26. april 2006, kl. 20.30.  

(Entré: 80,-) 

 
Vestre Jazzværk: En kærkommen genvisit 
af det populære Vestre Jazzværk. Denne 

gang har de været så venlige at medbringe 

deres smukke sangerinde Lisa Bentzen.  

Fre. d. 28. april 2006 (Entré: 90,-) 

 
Allan Olsen: Ingen tegner ny dansk sang-
skrivning mere fornemt og ekvilibristisk 

end Allan Olsen, og ingen overgår ham i 

den svære kunst at fortælle – uden at kede.  

Lør. d. 29. april 2006, kl. 21. (Entré: 170,-) 

 
SPOR festival: En ny festival i Århus for 
moderne musik og lydkunst. SPOR forsø-

ger at bryde med vanetænkning og kom-

mercialisme indenfor kunsten.  

Tor. d. 4. til søn. d. 7. maj 2006 (Entré: 50,-/
partoutbillet: 350,-) 

 

 

 
Jan Svarrer & UgleOrkestret: Nyt show 
fra entertaineren og komikeren Jan Svarrer. 

Med musikalitet og sprudlende fantasi har 

han skabt et kunststykke af skæv comedy, 

skarp satire og jazz'et atmosfære - akkom-

pagneret af den eminente kvartet Ugleor-

kestret. 
Ons. d. 10. maj, kl. 20.30. (Entré: 125,-) Café 

Hack, Teatergaden 1, Århus C 

John Olsen: Det levende fællesskabs for-
vandling. Fotografisk udstilling: 
31. marts til 2. juni, man-tors kl. 9-22, fre 9-

20, søn 10-16. (Fri entré) 

 
Kulturhus Århus: I april og maj vises 
blandt andet en Jörg Immendorf Plakat-

samling og udstillingen »Spring« – af 

kunstnerne Claus Ejner, Jette Hye Jin Mor-

tensen og Louise Fauerholt Nielsen. 

Åbningstider: tirs-søn 10-17. (Entré: stude-

rende 20,-) 

Performance Poetry: Åben Scene. Her 
mødes den århusianske talentmasse for at 

afprøve det nyeste materiale. Publikum får 

rig mulighed for at kommentere og spørge 

ind til poeternes tekster.  

Ons. d. 26. april 2006, kl. 20. (Fri entré) 

Café Pustervig, Rosensgade 21, Århus C 

Gyngen, Mejlgade 53, Århus C 

Musikcafeen, Mejlgade 53, Århus C 

Café Pustervig, Rosensgade 21, Århus C 

Gammel Egå Forsamlingshus, Egå Mosevej 
6, Gl. Egå 

Centralværkstedet, Base Camp,  

Værkmestergade 7, Århus C 

Stolene: Teatertruppen Stormen opfører 
en tragisk farce af Eugene Ionesco. Stolene 

er sat frem til et meget specielt møde, de 
bliver fyldt én for én, men er der nogen til 

stede? Ons. d. 19. til tor. d. 27. april 2006, 

hverdage kl. 20, lør. kl. 17. 55,- med st.kort) 

Entre Scenen, Grønnegade 93 D, Århus C 

Huset, Vester Allé 15, Århus C 

Kultur-KAleNDerEN 

Musik: 

Teater: 

Kunst: 
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Af Jonathan Knudsen og Kresten Ørnbjerg 

 

Etableringen af Den Internationale Dom-

stol (ICC) i 1998 er på mange måder en in-

novativ og revolutionerende udvikling, der 

skal ses i den rette kontekst; den fremkom-

mende vision om et internationalt sam-

fund. Nürnberg-processen i 1945-46 var en 
stor succes der bidrog til FNs folkedrabs-

konvention der blev vedtaget i 1948. Siden 

da har det dog været så som så 

vedrørende succeser for at undgå 

folkedrab. Pga. den Kolde Krig er 

det først i 1990’erne, folkedrabs-

konventionen er blevet taget i 

brug i forbindelse med krigen i 

Jugoslavien og efterfølgende ved 

folkedrabet i Rwanda, hvor man oprettede 

ad hoc domstole: ’International Criminal 

Tribunal for Yugoslavia’ (ICTY) og 

’International Criminal Tribunal for 

Rwanda’ (ICTR). I 1998 blev det besluttet 

at oprette en fast traktatbaseret internatio-

nal straffedomstol, (ICC) som afløser for 
de to nævnte ad hoc domstole. 
 

International effektivitet? 
Indtil november 2005 har ICTR udstedt 25 

domme over individuelle personer. Dette 

har dog været en omkostningsfuld proces: 

Mere en 1 mia. $ er indtil videre blevet 

brugt på tribunalet, hvilket svarer til ca. 40 

mio. $ pr. dom. Nuværende samfundsledere 

i Rwanda har da også kritiseret, at de 1 mia. 

$, som FN har skudt ind i ICTR, kunne ha-

ve været brugt anderledes og mere effek-

tivt. For det første kunne pengene være 
brugt for at forhindre folkedrabet og for 

det andet argumenteres det, at 

pengene var bedre givet ud til 

genopbygningen af landet. Dette 

skal også ses i lyset af den lange 

sagsbehandlingstid, hvor det til 

ex. kan nævnes, at ICTR har 

brugt 10 år til at udstede samme 

antal domme som Nürnberg processen 

brugte 1 år på. Problemet herved er, at den 

lange sagsbehandlingstid ikke er hensigts-

mæssigt med hensyn til en evt. forsoning 

med fortiden, og en rehabilitering der skal 

sikre den videre samfundsudvikling. Dette 

problem gør sig ligeledes gældende for det 
tidligere Jugoslavien, hvor den lange rets-

sag mod Milosevic har bevirket, at store 

dele af Serbien har svært ved at forsone sig 

med fortiden. De langsommelige og altid 

polariserende procedurer som nutidens 

internationale straffedomstole har, kan ik-

Sikkerhedspolitisk Info:  
ICC – succes eller fiasko? 

I det følgende problematiseres effektivi-
teten bag international ret udformet 
igennem de internationale ad hoc dom-
stole og den nyligt oprettede Internatio-
nal Criminal Court, hvilket især er blevet 
relevant efter den dramatiske ’afslutning’ 
på sagen mod Milosevic.  
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ke opnå den samme afgørende politiske og 

sociale funktion som Nürnberg medførte. 

 

Rettigheder? Hvis rettigheder? 
Grunden til 
de høje om-

kostninger og 

den lange 

sagsbehand-

lingstid er, at 

ICTR og ICC 

opererer un-

der civil lov-

givning, og 

dermed sikres de anklagedes rettigheder i 

vid udstrækning. Ud fra en omkostnings-

kalkule er problemet, at krigsforbrydere 

tildeles generøse rettigheder, der øger 

domstolenes omkostninger samt forsinker 

processen og, dermed i sidste ende, effekti-

viteten. Dette er selvfølgelig en udløber af 
normen vedrørende en retsstat, og spørgs-

målet bliver derfor, om man kan forlade 

dette princip til fordel for en hurtigere 

sagsbehandling? Man kunne argumentere 

for at den langsommelige proces skader 

ofrenes rettigheder, og dermed bliver 

spørgsmålet således også hvis rettigheder, 

der vejer tungest; ofrenes eller den anklage-

des? Dog er det samtidigt vigtigt at pointe-

re, at det naturligvis ikke skal betyde, at de 

anklagede slet ingen rettigheder vil få, hvil-

ket på sigt kunne blive en realitet såfremt 

principperne om en retsstat tillades at bli-

ve gradbøjet for meget. 

 

National versus international ret? 
Et andet vigtigt aspekt vedrørende interna-

tional ret er skismaet mellem den suveræne 

stats rettigheder og de individuelle borge-

res rettigheder i det internationale sam-

fund. Selv i styrelseskloven (Rom-

statutten) for IC gives der ’right of first 

prosecution’ til den enkelte stat, før ICC 

overhovedet træder ind. At etablere en in-

ternational straffedomstol vil ikke automa-

tisk stoppe internationale kriminalitet; 

verdenssamfundet vil ikke automatisk bli-
ve domineret af et juridisk dekret, der sik-

rer alle borgeres rettigheder. Dette skyldes 

først og fremmest, at de gamle suveræni-

tetsorienterede principper stadig domine-

rer i det internationale samfund og således 

også er at finde i Rom-statutten. Problemet 

er, at spændingen mellem national og in-

ternational ret kun kan løses med støtte og 

samarbejde med andre internationale orga-

nisationer og, i høj grad af staterne selv. 

Det er derfor et meget stort problem for 

legitimiteten af ICC, at selvom 120 lande 

har underskrevet styrelsesloven, er nogle af 

de største aktører i det internationale sam-

fund som USA, Japan, Kina og Rusland ik-
ke medunderskrivere. 

 
ICCs fremtid – en pragmatisk konklusi-
on 
I det ovenstående er der blevet opstillet 

forskellige problemer vedrørende imple-

menteringen af international ret og den 

Internationale Strafferetsdomstols effekti-
vitet. Spørgsmålet er, om der i det hele ta-

get eksisterer et alternativ? Selvom proces-

seerne vedrørende ICTR og ICTY har væ-

ret langsommelige og omkostningsfulde, er 

det dog stadig lykkedes at fælde livstids-

domme over nogle af de implicerede i fol-

kedrabet i Rwanda. ICC udgør alt andet 

lige en juridisk landvinding med henblik 

på at forbedre civiles rettigheder. I den 

nærmeste fremtid bliver det derfor interes-

sant at følge, om ICC og det internationale 

samfund besidder viljen til at bremse dra-

bene på civile i Sudan i Darfur og, om de 

skyldige kommer for den Internationale 

Domstol. 
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Historier fra Afrika III: 
Ud over savannen... 

Af Anne Stine Jørck 

 

I de stunder, hvor G&T’erne finder sig par-

keret i barskabets mørke forsvarligt bag lås 

og slå, ja der forsøger undertegnede at være 

seriøs praktikant på den royale danske am-

bassade, og det lykkes såmænd i springen-
de hopla. 

 

En del af praktikantens nyfundne hverdag 

er udflugter udenfor det royale guldbur i 

det finere kvarter, helt derud, hvor det vil-

de zambianske landskab tager over, og ler-

hytterne ikke længere blot promenerer på 

et hedengangent falmet Anders And blads 

sider, men også lige dér foran ens blå øjne. I 

bushens yderkanter, tæt på den eneste al-

farvej i miles omkreds, ja der ligger de ler-

røde hytter med en klat strå på toppen, og 

man tror, det er løgn! Aber nein, Zambia 

anno 2006, 25 km udenfor Lusaka, der 

dukker traditionens levevis op for fuld mu-

sik. Det illustrerer på bedste vis, hvorfor 
udvikling er i højsædet heromkring – i 

hvert fald hvis zambianeren ønsker et liv 

med komfort 

og en leveal-

der over 35 

somre. 

 

Her skal ka-

stes ind fra 

højre, at bao 
bab træet 

med sin bror 

pludselig to-

nede frem ved 

vejens kanter – de var i giga størrelse og 

bilen blev ganske væk under de pudseløjer-

lige træers kroner deroppe i himlen. Igen er 

analogien til Anders And bladet ikke langt 

borte, for i en polar-danskers øjne er de grå 

stammer med et par pinde til grene sim-

pelthen et fantastisk syn! 

 
Flerkoneri i bushen  
I eventyrets navn har jeg således adskillige 

gange befundet mig med nyrerne rystet 

nærmest løs på jordveje med ubeskriveligt 

mange huller i, hvor vejen leder til et guds-

forladt men underskønt sted i bushen. Der-

ude, hvor danske krager enten er døde eller 

har givet op, fornemmer man virkelig, hvad 

udviklingsarbejde virkelig drejer sig om: 

nemlig mennesker i alle afskygninger. Det 

er hele turen værd at opleve, hvordan ud-

viklingsprojekter ikke blot er bogstaver på 

et papir og dyrebare donorpenge i spil, men 

kan have håndgribelige konsekvenser for et 
landsby-samfund i bushens dyb. 

 

Et af ambassadens miljøprojekter betyder 

netop støtte til mikroprojekter på landet, 

To måneder i Zambia og en hverdag 
skimtes i horisonten.... Livet som prakti-
kant på disse kanter er en cocktail med 
mange facetter: faglige udfordringer i 
menneskehøjde lige til statskundskabe-
rens praktiske højreben – Habermas og 
Luhmann er som mistænkt en saga blot i 
det virkelige liv - mens fritiden krydres 
med en social menu i alskens farver. Her 
indtager volleyball, hockey og ikke 
mindst festivitas scenen i række og geled, 
parat til at blive skyllet ned med en is-
kold G&T! 
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som optræder i diverse klædninger: hon-

ningavlere, grøntsagsdyrkere, keramikere 

samt fiskere med damme fyldt med mad i 

svømmende form. Afkastet fra disse aktivi-

teter kan betyde mad på bordet og skole-

gang til ungerne, mens man bare kan håbe 

på at udvikling i økonomisk forstand vil få 

kvinderne til at træde i karakter og kræve 
ligestilling. På den front lever den traditio-

nelle stammementalitet i bedste velgående, 

og mange zambianske mænd synes polyga-

mi er deres ret, enten i formel forstand i 

ægteskabelige bånd eller som pirrende 

utroskab ’on the side’. 

 
Feminismen blusser op 
Rødglødende kan den danske kvindemen-

talitet blive, når man oplever kvinderne 

knokle med et barn på ryggen og ét ved 

hoften, mens mændene drager til møder og 

ellers flader ud under det nærmeste træ. 

Det er ikke for ingenting, at kvinderne ser 

ældre ud end deres dage, for vandet hentes 

ofte langt væk og fødselsraten er høj, gerne 

4-6 børn pr. familie. 
 I lyset af den zambianske kønskamp 

- som nærmest ikke er fløjtet i gang – er det 

ikke mærkeligt, at vores helt egen husnym-

fe Beauty på 29 år, som tryller vasketøjet 

væk og huset skinnende rent, ønsker sig en 

rig ”musungo” fra Amerikas land. I lykken 

og rigdommens navn har hun derfor pose-

ret for vores kameralinse, så hun kan få del 

i netdating’ens glæder og sorger. 

 Efter påskens fritids-ræs med river 

rafting, et par vandfald til skue og en en-

kelt G&T eller to, går det for alvor løs med 

et stk. spændende opgave fra ambassadens 

hånd. Undertegnede er nemlig blevet ho-

vedkvinden bag en resultat-undersøgelse i 

en flygtningelejr ved navn Nangweshi i 

Zambias vestlige provins. De angolanske 
indbyggere i lejren har gennemgået forskel-

lige erhvervsuddannelser – tømrer, murer, 

frisør etc., og nu er tiden moden til en mo-

nitorering af, hvorvidt uddannelsesiveren 

har båret frugt i form af cool cash lige ned i 

flygtningenes lommer og deraf forbedrede 

levevilkår og skolegang til de mindste. 

  

Bedst som man troede det glorværdige me-

todefag vel parkeret langt mod Nord, 

springer det således op som trold af en 

æske, hvorfor jeg nu sidder og slider i det 

med spørgeskemaer i kvantitetens navn. 

Huhej hvor det går! 

 

Slutningen af April tilbringes derfor i en 
vaskeægte flygtningelejr, hvor vestlig kom-

fort er langt borte og min skygge er en tolk 

med portugisiske talegaver, så angolanerne 

ikke undslipper undersøgelsens garn. 

Overlevelseskittet til én sådan tur består af 

et myggenet, et par dåser med tun og 

’peaceful sleep’ spray til myggenes rædsel, 

samt chokolade til enhver lejlighed. På den 

måde kan den klæge majsgrød ’nshima’ 

holdes fra døren, når den eventyrlystne 

dansker har fået nok af traditionel madkul-

tur. 

 

Dette afrikanske kvad synger på sidste vers 

for nu, og sidste strofe skal blot være et 
grin på ansigtet og glæden ved et snarlige 

besøg i bushen. 
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Kritisk Profil præsenterer: 

KP har fået Helmut 

Willke til Århus onsdag 

den 3. maj i A1 13.15. 

Willke vil holde oplæg 

om forholdet mellem det 

politiske og det økono-

miske system, herunder 

vidensøkonomi. Selv 
markedsfundamentalister har erkendt, at 

politiske strukturer, institutioner, kulturel-

le mønstre og såkaldt intelligente organisa-

tioner er nødvendige for at få markedet til 

at fungere. Intelligente organisationer 

trænger frem over alt, bliver normaliseret i 

det politiske system og er i dag reglen frem 

for undtagelsen. Hvilke styringsproblemer, 

hvilke risici og hvilke legitimationsproble-

mer indebærer den globale vidensøkonomi? 

Kritisk Profil har fået Otto Brøns-Petersen til at holde foredrag onsdag 

den 19. april i SII 16.15 om spilteori og rationalitet. Spilteorien er blevet 

et nyt redskab i samfundsvidenskaberne, men har  allerede fået bety-

delig udbredelse. Teorien har vist sig yderst velegnet til at beskrive 

situationer, hvor aktørerne har hver deres strategiske interesser. I 

mange spil er det en fordel at være rationel og nyttemaksimerende, 
men der er også eksempler på, at det kan være en ulempe. Hvad gør 

samfundsvidenskaberne så, lyder spørgsmålet? Otto Brøns-Petersen 

argumenterer for, at spilteorien godt kan håndtere situationer, hvor 

spillerne ikke er fuldt rationelle, men hvordan?  

Så er Kritisk Profils foredragsrække så småt kommet i gang! Vi kan for april og starten 

af maj præsentere følgende foredragsholdere. 

Medlemskabet for hele forårets foredragsrække er 30 kr., mens et enkelt foredrag koster 15 kr. Foredragene er 

støttet af DJØF, og medlemmer har derfor gratis adgang.  

Helmut Willke, Bielefeld 

Statens rolle i ’Global governance’ 

Otto Brøns-Petersen,  

skatteøkonomisk direktør i 

Skatteministeriet 

Spilteori og rationalitet 

KP har fået Mikkel 

Thorup til at holde 

oplæg onsdag den 26. 

april i SII 16.15 om 

fjendskabets betyd-

ning, i forbindelse 

med, at han for nylig 

har afleveret ph.d.-
afhandling om samme 

emne. At der er brug for et forsvar for fjend-

skabet skyldes, at der er en mangel på 

fjendskab i to særlige henseender. For det 

første er det et forsvar for fjendskabet som 

videnskabeligt objekt, hvor det i dag er 

markant fraværende som undersøgelsesem-

ne. For det andet er det et forsvar for en 

særlig form for konventionelt fjendskab, 

der regulerer fjendskabet inden for rammer 

og konventioner. 

Forsvar for fjendskabet  

Mikkel Thorup, Idehistorie, 

AU 
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Internationalisering: 
Først den ene vej og så den anden vej…  

 
Af Mikkel Krogsholm, Formand for SPL 

 

 

Flere udvekslingsstuderende – IFSK’s 
internationale profil 
Instituttet vil gerne have flere udvekslings-

studerende til vores lille del af kloden. Især 

vil man gerne have flere amerikanske stu-

derende til at læse hos os. Problemet er 

dog, at de fleste amerikanske studerende 

læser på undergraduate niveau, hvilket vil 

sige bachelorniveau. Og hvis nogen af jer 

har talt med studievejledningen om ud-

veksling, mens I stadig læste bachelor, så 

ved I, at det ikke er noget, vi gør i. 
 Men det skal ændres – hvordan præ-

cis bliver der arbejdet med i de førnævnte 

kroge. Men der bliver højst sandsynligt åb-

net for optag af udvekslingsstuderende på 

bachelorniveau i form af flere valgfag på 

engelsk på 3. år. Valgfag, som vi danske 

studerende også kan tage – måske bliver 

det endda et krav. Alt sammen i internatio-

naliseringens navn. 

 

Færre danskere – så er det af sted, ud i 
den store verden 
Hvis man åbner for flere udvekslingsstude-

rende på bachelorniveau, må det nødven-

digvis også betyde, at der bliver åbnet for, 

at vi kan blive udvekslet på samme niveau. 

 Det vil give os en mulighed for at gø-

re vores uddannelse mere international – 

ikke kun ved erfaring med udvekslingsstu-

derende, der besøger IFSK, men også af 

egen erfaring i udlandet. Især vil det give os 

studerende en mulighed for at søge ind på 
flere amerikanske universiteter, der kun 

udbyder undergraduate niveau. Det vil og-

så gøre, at man nu vil kunne læse ude på 

bachelordelen og så gemme sin praktik til 

kandidatdelen. Med en ny løsning kan man 

gøre det hele! 

 

Fantastisk internationalisering 
Jeg synes, at hele internationaliseringen er 

fantastisk. Jeg når desværre aldrig at høste 

frugten af det arbejde, det kommer til at 

bære med sig, men jeg har siden studiestart 

ment, at uddannelse var for lokal. Med en 
ændring, som ovenfor foreslået, vil vi skabe 

kandidater af en helt anden international 

kaliber – kandidater, der er uddannet i den 

globale verden og ikke bare inden for de 

gule mure på bakken i Århus. 

 Vi vil i StudenterPolitisk Liste sætte 

fokus på internationaliseringsprocessen og 

løbende udarbejde ideer og forslag, som vi 

vil forelægge relevante myndigheder. Hvis 

du har lyst til at præge det arbejde med di-

ne egne ideer og forslag, så kontakt os på 

spl@ps.au.dk 

 

 

Internationaliseringen er i gang. Der bli-
ver arbejdet i instituttets kroge på at gø-
re studiet mere internationalt, især mht. 
at få flere udvekslingsstuderende til År-
hus. Men bliver der åbnet mere op den 
ene vej, må der nødvendigvis også blive 
åbnet op den anden vej. Vi skal snakke 
fremtiden – den internationale 
cand.scient.pol.! 
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Valgobservation i Hviderusland 

Af Henrik Lindbo Larsen og Morten Larsen Nonboe 

 

 

Lukasjenkos ventede sejr 
Den 19. marts af-

holdtes der præsi-

dentvalg i Hvide-

rusland. Valget var 

i forvejen imødeset 

med spænding – 

ikke så meget med 

hensyn til det offi-

cielle valgresultat, 

men i højere grad 
med hensyn til be-

givenhederne de 

efterfølgende dage på gadeniveau. Få tviv-

lede således på, at præsident Aleksandr 

Lukasjenko officielt ville vinde en "elegant 

sejr", som han længe før valget havde spået. 

Selv om man formentlig ikke skal under-

vurdere den omfattende opbakning, som 

Lukasjenko har i den hviderussiske befolk-

ning, er de politiske realiteter i Hviderus-

land imidlertid karakteriseret ved politi-

stat, en statskontrolleret presse, valgsvin-

del og et meget lille råderum for oppositio-

nen. 

 
På denne baggrund forekom en exit-

polling-mission foretaget af en uafhængig 

NGO relevant for således at kunne danne 

sig et overblik over den reelle opbakning til 

Lukasjenko. Dette var netop, hvad organi-

sationen SILBA, som arbejder med demo-

kratiudvikling i tidligere Sovjetrepublik-

ker, havde sat sig som mål i forbindelse 

med det nyligt afholdte præsidentvalg. Ved 
det hviderussiske parlamentsvalg i oktober 

2004 stod SILBA for et lignende projekt 

uden nævneværdige problemer med de hvi-

derussiske myndigheder, hvorfor der heller 

ikke denne gang forventedes problemer. 

 

Exit-polling-missionen 
I år drog fire kærlighedsfyldte IFSK'ere til 

Vilnius i Litauen for herfra at deltage i exit-

polling-missionen. Det skulle dog vise sig 

at indeholde betydeligt flere komplikatio-

ner end ved det sidst afholdte valg. Indled-

Præsidentvalget i Hviderusland var en 
omstridt international begivenhed. 
"Europas sidste diktator" stod på valg, og 
for at få indblik i begivenhedernes gang 
var bl.a. 4 IFSK'ere udsendt som valgob-
servatører i Hviderusland. Men de hvide-
russiske myndigheder gjorde, hvad de 
kunne for at forpurre observationshand-
lingerne. 

Alekssandr Lukasjenko 

 - Europas sidste diktator... 



             April 2006 

29 

ningsvis stod det klart, at de hviderussiske 

myndigheder ikke ønskede SILBA's exit-

polling, og det må retfærdigvis siges, at det 

effektivt lykkedes at sætte en stopper for 

SILBA's aktiviteter. Først og fremmest blev 

mere end halvdelen af observatørerne næg-

tet visum, og der blev lukket for yderligere 

visum-ansøgninger ved ambassaderne i Po-

len, Litauen og Letland. De, som havde fået 

visa og var kommet ind i Hviderusland til 

byen Vitebsk, nåede heller ikke at spille 

den store rolle. Myndighederne i Hviderus-
land holdt dem nemlig konstant under op-

syn, og de blev efter få dage bedt om at føl-

ge med på politistationen med ordren om 

at forlade landet med den første bus ud af 

landet. Fra dette tidspunkt blev grænsen 

nu lukket for yderligere danskere med gyl-

digt visum. Overraskende nok lykkedes det 

som den eneste dansker en IFSK'er at 

krydse grænsen og opholde sig i hovedsta-

den Minsk på selve valgdagen. Rundt om-

kring i byen virkede befolkningen langt 

mere optaget af indkøb og kirkegang end af 

selve valget, men når man nærmede sig by-

ens centrum og Oktoberpladsen, kunne 
man klart mærke, at atmosfæren var an-

spændt. En midaldrende mand i læderfrak-

ke med suspekt adfærd fandt det fx nød-

vendigt at følge efter en, og rundt omkring 

i bybilledet var der påfaldende mange oran-

ge og blå farver – symbol på hhv. orangere-

volution og på den hviderussiske oppositi-

on. På trods af demonstrationer og stor in-

ternational bevågenhed blev det ikke til 

noget, der lignede revolution på valgafte-

nen i Minsk. 

 

Efter at den sidste valgobservatør havde 

forladt Hviderusland, tilspidsedes konflik-

ten, som det er kendt med massearrestatio-

nerne af teltdemonstranterne på Oktober-
pladsen og arrestationen af en ledende op-

positionspolitiker. Selv om politistaten at-

ter har strammet grebet omkring befolk-

ningen, er håbet med valgobservationerne, 

at de på langt sigt kan skabe internationalt 

pres på det diktatoriske styre i Hviderus-

land samt vise den hviderussiske befolk-

ning, at folk udefra også interesserer sig i, 

hvad der foregår i deres land. 

 

2 stk udsendte og udbrændte valgobservatører... 

Diktatormøde - et særligt sammenhold... 
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Inform
ation 

Af Peter Løhmann, Statsrådet 

 

For at tage det sidste først: Trykkeriet luk-
ker til sommer, når den altid venlige – men 

også bestemte – trykker Flemming går på 

pension. Instituttet vil fremover trykke 

sine ting på juras overdimensionerede 

trykkeri, men gør sig også tanker om ”øget 

digitalisering” af undervisningsmaterialer-

ne.  

 

Digitaliseringens økonomi 

Dette er ikke blot (endnu) et buzzword, 

som man velvilligt har importeret fra en 

uddannelsesinstitution længere nede ad 
Ringgaden. Instituttet ønsker, at de stude-

rende fremover skal printe hovedparten af 

deres pensum selv. Hvad det, ikke mindst 

økonomisk, kommer til at betyde for os 

studerende, er stadig oppe i luften. Men et 

hårdtarbejdende såkaldt administrations-

udvalg – hvor vi studerende er repræsente-

ret – er i øjeblikket begravet i bl.a. denne 

problemstilling. Billigere pensum på IFSK? 

Det håber vi så sandelig. Men da digitalise-

ringen nok mest skal ses som en sparema-

nøvre, kan vi ikke vide os sikre. Vi vil i 

StatsRådet naturligvis følge denne sag til 

dørs og kæmpe for, at vi ikke skal bøde di-

rekte i disse tider, hvor instituttet fattes 

penge.  

Evalueringsordning, der batter 
Noget andet, som med fordel måske i høje-

re grad kunne foregå digitalt, er evalue-

ringsordningen. Blandt os studenterpoliti-

kere er der bred enighed om, at den nuvæ-
rende ordning – med de gule evaluerings-

skemaer – ikke fungerer optimalt. Derfor er 

vi, i samarbejde med underviserne i studie-

nævnet, i gang med at lave en ny evalue-

ringsordning. Her ønsker vi, at evaluering 

ikke blot bliver noget, der foregår, når ens 

undervisning allerede er afsluttet. Det er 

mere givtigt at gøre den mere løbende. Så 

har man som studerende også mere direkte 

noget ud af at tage del i den.  

 

Pædagogisk udvikling af undervisningen 
Evalueringen skal også helst gøres til mere 
end blot de studerendes mening om en af-

holdt undervisning. Evalueringen er ikke 

kun en tilfredshedsundersøgelse, men også 

et værktøj til undervisernes pædagogiske 

udvikling. Derfor kunne vi på IFSK i højere 

grad benytte os af den ekspertise, universi-

tetet allerede i dag råder over, hvad angår 

universitetspædagogik. 

 

Endelig skal der lyde en hjertelig opfor-

dring til alle de, som er blevet lidt pirret af 

at læse ovenstående, at I er mere end vel-

komne til statsrådsmøderne. Der burde 

kunne blive til en kop kaffe og et stykke 

kage fra vores berømte kageordning til dig 

også, hvis du kigger forbi! Tjek hjemmesi-
den for mødedato, -tid og -sted: 

www.ps.au.dk/statsraad. 

Nu kan Kanden komme på tønden om søndagen 

 – hvad så nu? 
Colaautomaten er bogstaveligt talt for-
tid, ”fejden” med Kanden ligeså. StatsRå-
det kigger fremad og skuer to ikke just 
ligegyldige udfordringer i horisonten: En 
ny evalueringsordning og instituttets øn-
ske om digitalisering. 
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Af Martin Aage Weltzel 

 

Da jeg stod ud af flyveren i Damaskus’ luft-

havn i slutningen af juli 2005, blev jeg nær-

mest slået omkuld af den voldsomme tem-
peratur. Dengang havde jeg dog ikke fanta-

si til at forestille mig, hvor hedt det ville 

blive i Syrien seks måneder senere, da den 

famøse Muhammedkrise brød ud i lys lue 

på den ellers så fredelige Chekib Arslan 

Street i det nordlige Damaskus, hvor Dan-

marks ambassade i Syrien har hjemme. 

 

Diplomati i ”the axis of evil” 
Draget af eventyrlyst og trang til at komme 

lidt nærmere manegen i det store IP-cirkus, 

hvor berømte aktører balancerer, klovner 

eller tramper rundt som elefanter, søgte jeg 

praktikpladsen på ambassaden i Damas-

kus. Få måneder før min praktikperiode 

startede, havde Syrien trukket 25.000 trop-

per ud af nabolandet Libanon, som Syrien 

havde kontrolleret politisk og militært i 30 

år. Det syriske regime var samtidigt mis-

tænkt for medvirken i likvideringen af Li-

banons premierminister, anklaget for støt-

te til terrorgrupper og under tiltagende 

amerikanske beskyldninger for at lade ter-

rorister krydse grænsen til Irak for at del-

tage i angreb på de allierede styrker. 

 Kviksølvet i det politiske termometer 

var altså i forvejen på vej op, da jeg landede 

i Syrien. Danmark var som medlem af FN’s 

Sikkerhedsråd en interessant aktør for Sy-
rien, så det haglede ned over ambassaden 

med spændende korrespondancer, indrap-

porteringer, møder etc. Heldigvis dryppede 

det også på mig, så jeg fik et praktikophold 

over al forventning. Antiklimaks kom 

imidlertid under Muhammedkrisens spæ-

de opstart, da 

ambassaden 

dagligt be-

gyndte at 

modtage tu-

sindvis af 

protestmails, 

som jo skulle 

gennemses og slettes af én eller anden… 

 

Boykot, bombetrusler og bål 
Stille og roligt begyndte sagens alvor at gå 

op for os. I alle butikker i bydelen, hvor jeg 

boede, dukkede plakater op med et tykt, 

rødt kryds over alle danske produkter i Sy-

rien med en følgetekst på arabisk, der op-

fordrede til en boykot. Fra den lokale køb-

mand, som var mere forretningsmand end 

religiøs ideolog, kunne man dog stadig 

smugle en pakke Lurpak ud, alt imens han 

betroede mig, at han havde fået lov til at 

tage boykotplakaten ned ugen efter. Alt i 

Praktikant midt i en clash-tid 
- en beretning fra tegningesagens ”brændpunkter” 

Danmark slikker fortsat sårene fra Mo-
hammedkrisen, der ramte både den dan-
ske eksport og vores nationale selvforstå-
else. På TV så vi det flammende had i øj-
nene på forargede muslimer, der førte til 
de uvirkelige angreb på danske ambassa-
der i mellemøsten. For én IFSK’er var 
det dog langt fra uvirkeligt - Martin Aage 
Weltzel fortæller om sine oplevelser som 
praktikant under Mohammedkrisen... 
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alt lugtede det af, at krisen ville gå i sig selv 

snart.  

 I slutningen af januar tog protesterne 

imidlertid til. Min praktikperiode sluttede, 

men pga. situationen blev jeg med øjeblik-

kelig virkning genansat som lokalansat på 

ambassaden. Den første demonstration for-

an ambassaden var fredelig, og jeg kunne 
stå uden for ambassaden og notere mig de-

monstranternes slogans og holdninger. Da-

gen efter skiftede situationen karakter, da 

vi modtog en bombetrussel og måtte lade 

os evakuere. Vores tilbagekomst til ambas-

saden blev filmet af al-Jazeera og andre ara-

biske kanaler, hvilket vidnede om den be-

gyndende almene interesse for Muham-

medsagen, der nu var opstået. Enhver på 

gaden havde en mening om sagen, som man 

som ’den lokale dansker’ jævnligt måtte 

lægge øre til. Demonstrationerne tog til i 

omfang, og dagen før bålfesten oplevede 

ambassadens konsul at blive chikaneret og 

omringet uden for ambassaden. 

 

Fra asken til ilden 
Den 4. februar kom en demonstration foran 

ambassaden ud af kontrol, og demonstran-

ter brød ind i ambassadebygningen og sat-

te ild til den. Det var en lørdag, så ingen var 

på arbejde. Spørgsmålet var imidlertid, 

hvor meget ”ude af kontrol” denne demon-

stration var. I en diktaturstat som Syrien 

sker den slags ”spontane uroligheder” næp-

pe uden styrets viden, endsige velsignelse. 

Trods adskillige opfordringer fra den dan-

ske ambassadør til de syriske myndigheder 

om ekstra sikring af ambassaden var det 
fåtallige sikkerhedsstyrker, der passivt så 

til, mens der blev sat ild til ambassaden. 

 Jeg selv var dagen før taget til Liba-

non for at hjælpe det danske ambassade-

kontor i Beirut med at udarbejde sikker-

hedsforanstaltninger og en nødplan i tilfæl-

de af uroligheder. Jeg befandt mig altså i 

Beirut, da jeg fik nyheden om ambassadeaf-

brændingen og sendte straks en beroligen-

de mail hjem til familie og venner, at jeg var 

i sikkerhed i Beirut… Dagen efter, søndag 

den 5. februar, stod ambassadekontoret i 
Beirut desværre for tur. På TV kunne vi se, 

hvordan demonstranterne brød ind i am-

bassadebygningen og satte ild til den, mens 

vi på gaden neden for vores hotel kunne se 

ophidsede sunni-muslimer vifte med deres 

grønne flag. Alle bygningens kontorer blev 

hærget, men som sikkerhedsforanstaltning 

havde vi fjernet håndtagene på ydersiden af 

branddørene, så det lykkedes ikke demon-

stranterne at komme ind i det danske am-

bassadekontor. 

 

I røg og damp for 
Danmark 
Samme eftermid-

dag blev jeg med 

fransk eskorte med 

hylende sirener og 

dramatisk kørsel 

gennem Beirut 

bragt til den fran-

ske ambassade, 

hvorfra vi brugte de fleste af døgnets timer 

på at arrangere udrejse til de danskere i 

Libanon, som ønskede at komme ud. Tre 

dage senere forlod jeg selv – lettere 
’udbrændt’ – Libanon sammen med de an-

dre danskere på ambassadekontoret. Efter 

en måneds ”tjenesterejse” i Danmark er jeg 

nu atter tilbage i Beirut, hvor jeg studerer 

på American University of Beirut. Her føl-

ger jeg bl.a. det altid aktuelle fag: ”Conflict 

and Conflict Management in the Middle East”… 
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Nyt blod i PF 
 
Torsdag den 9. Februar fik PF – som tidligere annonceret her i Kanden – en ny bestyrelse, og 

vi har nu haft et par måneder til at finde os til rette i foreningen. Vi har holdt et par vellykke-

de fester, en stemningsfuld Bierstube af en Torsdagsbar, nogle velbesøgte og interessante 

foredrag, og vi er stille og roligt ved at vænne os til at være PF’ere. 

 

Denne artikel er skrevet for at give et indblik i, hvad vi som bestyrelse har tænkt os at foku-

sere vores arbejde på i den kommende tid. Helt overordnet vil PF selvfølgelig stadig være de 

studerendes forening, men vi vil selvfølgelig også gerne sætte vores eget præg på, hvad der 

kommer til at foregå.  

 

Først og fremmest vil vi styrke PF’s web-profil. Vi er gået i gang med at relancere vores 

hjemmeside (www.polfor.dk). Her vil man fremover kunne finde datoerne for alle planlagte 

PF-arrangementer, nyt fra de forskellige udvalg, billeder fra festerne, osv. Billederne er allere-

de nu tilgængelige, men den store omstrukturering af hjemmesiden må desværre vente til 

efter påskeferien, da vores webmaster er i Somaliland. 

 
Herudover er en stor del af PFs opgaver studieturene. Vi har dette semester arrangeret den 

korte studietur til Berlin. Vi valgte netop Berlin ud fra et ønske om, at deltagelse på denne 

tur ikke skulle begrænses af det stramme budget, de fleste statskundskabere desværre har, 

og samtidig have et højt fagligt indhold. Gennemgående en kombination af faglige arrange-

menter, et rimeligt budget og masser af sociale aktiviteter har været tanken bag studieturene 

i 2006. I efteråret står vi overfor en tur til Tyrkiet, hvor vi besøger hovedstaden Ankara og 

Europas port til Asien, Istanbul. I forhold til de seneste års studieture er dette års studietur 

til en destination nærmere Danmark. Dette er ikke et udtryk for mangel på visioner, men 

netop for at opfylde vores mål for en studietur. De spændende rejsemål kan godt ligge i ”ens 

baghave”, og vi synes heller ikke, at en tendens til at overgå tidligere studieture mht. afstand 

og at være mere eksotisk skal være fremherskende. 

 

Den mest markante forandring der er på vej er imidlertid ikke med hensyn til udvalgenes 

arbejde. PF skal nemlig skifte lokale. Vi forlader – endnu uvist hvornår – vores hæderkrone-

de gamle kontor, til fordel for mere albuerum, når det nye kontor bliver oprettet i indhakket 

umiddelbart overfor Kandens kontor.  
Kort sagt så fortsætter vi, hvor de gamle slap, og forsøger at gøre vores til at PF kan tjene si-

ne medlemmer endnu bedre 
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Den Politiske Vinkel: 
Socialdemokraterne 

Har du haft bind for øjnene som Justitia og samtidig været døv som Beethoven på hans 
sidste dage, er det måske ikke gået op for dig hvilket vue, der pryder Socialdemokra-
terne i øjeblikket. Samtlige medier fyldes med portrætter, statistikker og debatindlæg 
angående Socialdemokraternes situation, og Kandestøberen skal selvfølgelig ikke være 
den første med vandskræk, der ikke ridder med på bølgen.  
 Vi spurgte chefredaktør for Se og Hør og politisk kommentator Henrik Qvor-
trup, hvad han mente om Socialdemokraternes nuværende situation, deres ledelse og 
bad ham give et muligt bud på fremtiden. Er det én lang rutschebanetur ned i mudde-
ret for Socialdemokraterne, eller står der en sød demagog med gummirøjserne klar? 

Af Kristian Larsen 

 

 

”Partiet er i dyb kri-

se – i en alvorlig bøl-

gedal” kommer det 

tørt og uden indpak-

ning fra Henrik 

Qvortrup, som fort-

sætter: ”Helle Thor-

ning er formand for to partier. Et, der bejler 

til Dansk Folkeparti-vælgerne og et, hvor 

der bejles til Det Radikale Venstres og So-

cialistisk Folkepartis vælgere. Helle Thor-

ning skal derfor skræve meget bredt”. Den 

nye udvikling i vælgerstrømmen har uden 

tvivl gjort det svært for det gamle arbejder-

parti. Men dette kan nu næppe navngives 
som den eneste forklaring på de dårligste 

meningsmålinger siden 1903. I starten af 

denne måned spåede en Greens-måling So-

cialdemokraternes vælgertilslutning ned 

under 20 procent, hvilket må tilskrives en 

række faktorer. 

 

Intern splid 
En af disse faktorer bærer navnet: Interne 

stridigheder. ”Helle Thornings problem er, 

at der sidder nogle i folketingsgruppen, der 

dybest set ikke ønsker hende som for-

Socialdemokraternes status 

Socialdemokraterne har lige nu de dårlig-
ste meningsmålinger i 103 år. Dertil 
kommer den kontroversielle skilsmisse 
med Det Radikale Venstre efter 13 års 
ægteskab, der medførte, at Socialdemo-
kraterne ikke længere har monopol på 
oppositionsledertitlen. Helle Thorning 
har nu haft et år til at rede trådene og 
kastanjerne ud. Hvordan ser det ud ude-
fra? 
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mand”, forklarer Henrik Qvortrup som en 

af årsagerne. På trods af stor medlemsop-
bakning har der været intern splid blandt 

medlemmerne på Christiansborg, hvilket 

har medført en slingrekurs udadtil. ”De øn-

sker ikke succes for Helle Thorning. Samti-

dig plages hun af stadig dårlige menings-

målinger, der gør det svært for hende, at 

spille ”stærk mand” i partiet”, uddyber 

Henrik Qvortrup.  

 

Muhammedkrisen 

En anden faktor er håndteringen af mu-

hammedkrisen, hvor Socialdemokraterne 

valgte at fokusere på borgfred. ”Partiet lag-

de sig forkert. Socialdemokraterne skulle 

have forfulgt folkestemningen, som Dansk 

Folkeparti gjorde. Her kunne Socialdemo-

kraterne sagtens have markeret sig. I stedet 

opponerede man ved, at der ikke blev af-

holdt ambassadør-møde, og koncentrerede 
sig om Christiansborg-fnidder” kommente-

rer Henrik Qvortrup og fortsætter ”Man 

var underlagt de gamle: Svend Auken og 

Mogens Lykketoft”. 

 

Bruddet med Det Radikale Venstre 
De førstnævnte to fakto-

rer har uden tvivl været 

en del af forklaringen på 

det stigende pres på Soci-
aldemokraterne, symboli-

seret ved de faldende me-

ningsmålinger. Den for-

holdsvis nye formand følte sig presset og 

bad derfor Det Radikale Venstre om re-

spekt og albuerum. Denne anmodning blev 

blankt afvist og var starten på en splid mel-

lem de to partier, som endte med en kold 

og kynisk skilsmisse. Dette kommer dog 

ikke bag på Henrik Qvortrup, der udtaler: 

”Oppositionslederen vil altid blive udfor-

dret af de øvrige partiledere – også dem fra 

oppositionen”. 

 Udfaldet blev, at Helle Thorning ikke 

længere er den eneste statsministerkandi-

dat i oppositionen. 
 

 

Baglandet 
På baggrund af ovenstående kunne man 

være overbevist om hovedpersonens mis-

mod og hendes baglands skepsis. ”Det er 

dog for tidligt, at dømme formand eller 

parti ude” slutter Henrik Qvortrup. Helle 

Thorning selv er stadig ved godt mod på 

trods af den seneste clinch med Det Radi-

kale Venstre og limbo med meningsmålin-

gerne. Hun definerer sig selv som et lang-

skud og fortsætter ufortrødent. Baglandet 
er ifølge en undersøgelse i Politiken blandt 

158 Socialdemokratiske borgmestre, kreds-

formænd og amts- og regionsformænd, 

uhyre positivt stemt overfor Helle Thor-

ning som formand. 86,2 procent mener, at 

formanden stadig er den rette til at lede 

Socialdemokraterne. 
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”De ønsker ikke succes for 

Helle Thorning…”, udtaler 

Henrik Qvortrup om opbak-

ningen i partiet. 
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Det nye udspil 
Nyeste skud på stammen er et udspil angå-

ende Socialdemokraternes vision for frem-

tiden. Også her møder forslaget massiv op-

bakning. 98,4 procent har en meget positiv 
eller positiv holdning til udspillet. På Chri-

stiansborg har udspillet fået en blandet 

modtagelse. En del af venstrefløjen roser 

Socialdemokraternes visioner. Samtidig 

har flere medlemmer af Socialistisk Folke-

partis hovedbestyrelse ytret ønske om op-

løsning af alliancen med Socialdemokrater-

ne. 

 Helle Thorning og Socialdemokrater-

ne vil så gerne ligge lunt i svinget. Men 

skiftende kolde fødder og klodsede afsæt 

gør, at de befinder sig bagerst i feltet. 

 

Spørgsmålet er nu om den interne splid i 

folketingsgruppen og separationen med 

Det Radikale Venstre kan vendes til noget 

positivt, så den konsekvente tur ned fra 

toppen ender i et flot afsæt. 

Er vi sortseere, eller er Helle på Fontex? 

 

Af Rasmus Præst  

 

 

Hvis man betragter Socialdemokraterne på 

nuværende tidspunkt, er det lidt svært at 

få sig et overblik. Der er ikke en overordnet 

tendens, der gør sig gældende, således man 

med rimelighed kunne estimere, hvor par-

tiet er på vej hen. Så om man mener, at Hel-

le Thorning er fantast eller optimist med 

rette, afgøres i bund og grund af hvilket 

perspektiv, man anlægger på det socialde-

mokratiske fremtidsscenarium. Artiklen vil 

forsøge kort at opridse to scenarier for 

Helle Thorning virker optimistisk på 
trods af den seneste tids kritik og histo-
risk dårlige meningsmålinger. Alligevel 
virker partiformanden overbevist om, at 
hun kan nå det erklærede mål: at slå An-
ders Fogh Rasmussen ved næste folke-
tingsvalg. For os sortseere på sidelinjen 
synes dette på nuværende tidspunkt tem-
melig urealistisk. Det store spørgsmål er 
nu… Har Helle Thorning virkelig noget 
at have sin optimisme i, eller lever hun i 
sin egen lille drømmeverden? 
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fremtidens Socialdemokrati.         

  

Sortseeren 
Hvis socialdemokraterne bliver ved med at 

ville det hele på en gang og således forbli-
ver en uidentificerbar størrelse, der vælter 

rundt på den politiske midtbane, får parti-

et det meget svært. ”Stem på et parti, der 

ikke ved, hvad det vil”, lyder umiddelbart 

ikke som et slogan, man skal fundere en 

branding af partiet på. Det manglende poli-

tiske ståsted kunne på sigt blive et endnu 

større problem for partiet.  

 En anden uhensigtsmæssig tendens, 
der på sigt kunne gøre livet endnu mere 

surt for Socialdemokraterne, er den usand-

synligt uheldige (onde tunger vil sige dårli-

ge) timing af deres politiske udspil, som 

skulle få dem væk fra den førnævnte sling-

rekurs, og give partiet en håndgribelig poli-

tisk profil. I januar kom partiet med et 

skatteudspil, der dog meget hurtigt blev 

overskygget af en sag med 12 famøse teg-

ninger i en dansk avis. Socialdemokraterne 

kom også med et politisk statement, den 

dag fugleinfluenzaen kom til Danmark, 

hvilket gjorde, at det ikke rigtig fangede 

hverken mediernes eller vælgernes op-

mærksomhed. Om det skyldes uheld eller 

dårlig rådgivning, skal jeg være lade usagt, 
men det er ingen hemmelighed, at Helle 

Thornings spindoktor Morten Boje Hviid 

er blevet kritiseret fra mange sider for in-

kompetent rådgivning. Listen af kritikere 

spænder over tidligere medlem af folke-

tingsgruppen Sandy Brinck til Henrik 

Qvortrup, der formulerer kritikken meget 

klart og kontant .”Hvis Morten Bojes råd-

givning er genial, har jeg svært ved at se 

det”.   

  På trods af krisen og den svære situa-

tion for partiet, er der dog ting, som kunne 

ses som det, der i temamanchetten bliver 
nævnt, som de hjælpende røjsere i søllet 

med tilhørende demagog.  

  

Optimisten 
Der er flere ting, der peger fremad for Helle 

Thorning. Det seneste socialdemokratiske 

udspil ”Samling om fornyelse”, har fået en 

generel positiv modtagelse internt i partiet. 

I en rundspørge Politiken har foretaget 

blandet 158 fremtrædende medlemmer fra 

det socialdemokratiske bagland, havde 

98,4 procent en positiv holdning til udspil-

let. Også Helles modstander fra formands-
valget, Frank Jensen, havde fundet de posi-

tive ord frem, da 

han udtalte sig 

om udspillet. 

Dette kunne pege 

i retning af en 

forsoning mellem 

fløjene i partiet, 

som ellers med 

jævne mellemrum har været efter hinanden 

siden ”kongemordet” i Vejle i 1992. Hvis 

forsoningstendenserne fortsætter kunne 

det være, at fornyelsen skabte samling, og 

at partiet kunne rette de samlede kræfter 

mod de reelle politiske modstandere uden-
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”Hvis Morten Bojes rådgiv-

ning er genial, har jeg svært 

ved at se det”. (Qvortrup om 

Helle Thornings omdiskutere-

de spindoktor) 

”Politik er som et pendul. Man 

har tidligere set partier, der 

var dømt ude, komme tilbage 

igen”. 
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for partiet. Forso-

ningen er dog på et 

så tidligt stadie, at 

det er umuligt at 

udtale sig om, hvor-

vidt denne tilstand 

stabil. Man kan 

med rette have sin 
tvivl efter, at Tor-

ben Lund hældte 

malurt i bægret med skærtorsdagssvadaen 

om ”populistisk makværk”.     

  

Det er dog ikke kun de spæde tegn på for-

soning, der kunne tolkes positivt. Henrik 

Qvortrup nævner, at politik er som et pen-

dul. Man har tidligere set partier, der var 

dømt ude, komme tilbage igen. 

 Et eksempel på dette kan faktisk fin-

des i Socialdemokraternes nyere historie. I 

løbet af 8 måneder i 1998 mistede partiet 

omkring 16 procent point af vælgerne, hvil-

ket var et resultat af Pinsepakken og Efter-

løns- og pensions reformen. Fra Folke-

tingsvalget 11. marts til november gik parti-

et fra 36 procent af stemmerne til omkring 

20 procent. Ved valget 3 år senere havde 

partiet formået at genvinde 9,1 procent po-

int af stemmerne. Ved den nylige historisk 

dårlige meningsmåling stod partiet til at få 

19% af stemmerne, så den seneste hype om-
kring historisk dårligere meningsmålinger 

er måske gjort til et større problem, end 

det reelt set er. 

  

Man skal dog ikke negligere krisen i parti-

et. Den er der, og man skal ikke læne sig 

tilbage og passivt vente på, at pendulet 

svinger den anden vej. Det kommer til at 

kræve hårdt arbejde, men historien har så 

også vist, at et comeback ikke er ureali-

stisk. 
  

Hvordan fremtiden kommer til at se ud, er 

nok mest af alt op til partiet selv. Mulighe-

derne for, at komme tilbage i kampen er 

tilstede, ifølge Henrik Qvortrup. ”Der er en 

niche ledigt – som det store bredt favnende 

parti, der samtidigt er den sociale samvit-

tighed. Kunststykket består i på samme tid 

at være bredt favnende og samtidig de sva-

ges røst”. Konklusionen herfra må være, at 

hvis Helle har  en plan, der kan få plantet 

partiet i den ledige niche, så har hun tilsy-

neladende noget at have den ukuelige opti-

misme i. I så fald undskylder vi og trækker 

straks alle formodninger om Fontex tilba-

ge.   
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Torben Lund 
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Af Allan Birkmose 

 

Den 12. april 2005 kunne Helle Thorning-

Schmidt på Vega i København fejre, at hun 

netop var blevet valgt til Socialdemokra-

ternes ny formand ved at besejre Frank 

Jensen i en urafstemning blandt alle de so-

cialdemokratiske medlemmer. De fleste vil 

erindre den nu berømte sætning om, at ”jeg 

kan slå Anders Fogh”, men Helle Thorning 

fremhævede også, at fløjkampene skulle 

være en saga blot. Om Thorning selv tvivle-

de på, at fløjene kunne forenes skal være 

usagt her, men det er i al fald iøjnefaldende, 

at den mest fremtrædende del af gruppele-

delsen i højere grad kendetegnes af loyali-

tet end af politisk erfaring. 

Kanden har kigget de tre 

partispidser i kortene. 

Socialdemokraternes for-

mand kræver næppe nogen 

nærmere præsentation, for Helle Thorning-

Schmidt har gjort lynkarriere i dansk poli-

tik. Den nu 39-årige mor til to blev i 1999 

valgt ind i Europaparlamentet med 22.890 

personlige stemmer. I parlamentet beskæf-

tigede Helle Thorning sig primært med so-

cial- og beskæftigelsespolitik. Politiske 

områder, der fangede hendes opmærksom-
hed, da hun arbejdede som international 

konsulent for LO i årene ’97 til ’99. Siden er 

det gået stærkt for Thorning-Schmidt, der i 

februar 2005 blev valgt ind i Folketinget. 

Gucci-Helle, som hun lidt nedladende blev 

kaldt i starten af hendes karriere, er 

cand.scient.pol fra Københavns Universi-

tet, hvor hendes interesse for socialdemo-

kratiet blev vakt. 

 

”Helle Thorning er undertippet og kvinde – hvilket 

kan blive et selvstændigt tema ved næste valg”. 

Politisk kommentator Henrik Qvortrup 

mener ikke, at man kan dømme Helle 

Thorning helt ude, da hun er en glimrende 

politisk kommunikator. Samtidig er hun – 

som de fleste vil have bemærket – kvinde, 

hvilket kan blive en stor styrke i kampen 

mod en statsminister, som ved næste valg 

formentlig vil være præget af den magtens 

arrogance, der ofte kendetegner statslede-

re, som har siddet i flere perioder. Thor-

ning-Schmidt mangler ganske vist politisk 

tyngde, men hun har stærke kommunikati-
onsevner og trænger godt igennem til den 

almindelige dansker – som man også så det 

i forbindelse med kommunalvalget. 

Portræt af en ledelse 

Den 12. april kunne Socialdemokraternes 
formand Helle Thorning-Schmidt fejre 
1års-fødselsdag efter et omtumlet første 
år i et af Danmarks vanskeligste politiske 
embeder. Denne dag markerer også et 
jubilæum for den øvrige nye socialdemo-
kratiske gruppeledelse, men hvem er de 
egentlig disse mennesker, som sammen 
med Helle Thorning-Schmidt personifice-
rer ”det nye Socialdemokrati”. Kande-
støberen tegner her et miniportræt af 
formand Helle Thorning-Schmidt, poli-
tisk ordfører Lotte Bundsgaard og folke-
tingsgruppens næstformand Henrik Sass 
Larsen – venligt assisteret af politisk 
kommentator Henrik Qvortrup.  

Helle Thorning-Schmidt Det vidste du ikke om Helle Thorning-
Schmidt: 

• Helle Thorning-Schmidt er medlem 
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”Hvad skal jeg sige om 

Lotte Bundsgaard? Tjoh, 

hun smiler da meget sødt. 

Hun er en politisk letvæg-

ter, som ville begå sig langt bedre i elevrådspoli-

tik”. Så hårdt er skudsmålet fra Henrik 

Qvortrup, der mener, at det er meget uhel-

digt med en svag politisk ordfører, når man 

samtidig har en uerfaren formand. 32-årige 

Lotte Bundsgaard er dog ikke helt uden 
erfaring, da hun i perioden 2000-2001 sad 

som by- og boligminister i Nyrup-

regeringen. Endvidere skal man heller ikke 

underkende, at hun med 26.691 personlige 

stemmer var den 5.mest populære politiker 

ved sidste folketingsvalg i 2005. Den lærer-

uddannede Bundsgaard har dog på det se-

neste gjort sig uheldigt bemærket med sin 

forargelse over Jens Rohdes udtalte ønske 

om at vise Helle Thorning sit missil. Dette 

er uheldigt, da det formentligt er de færre-

ste socialdemokratiske kernevælgere, som 

for alvor forarges over en missil-metafor. 

Alt i alt synes Bundsgaard – ifølge Qvor-

trup – at mangle politisk tyngde og gen-

nemslagskraft. Især når hun konfronteres 

med en politisk gadedreng som Jens Roh-

de. 

 

 

 

”Henrik Sass er relativt 

uerfaren, men han har poli-

tisk tyngde”. 38-årige 

Henrik Sass Larsen 

sidder på nogle af de tungeste ordførerska-

ber i den socialdemokratiske folketings-

gruppe og er derfor en af de vigtigste per-

soner, når partiets politik tegnes udadtil. 

Som en af Helle Thornings mest trofaste 

støtter er han både finans- og integrations-

ordfører. Sass Larsen har siddet i Folketin-

get siden 2001 og kan blive et af Helle 

Thornings vigtigste kort i en kommende 

valgkamp, da han synes at have en vis gen-
nemslagskraft – og ikke mindst fordi han 

er loyal i forhold til partiet, som det bliver 

tegnet af Helle Thorning. Henrik Sass Lar-

sen er – med Henrik Qvortrups ord – drift-

sikker. 

 

 

Lotte Bundsgaard 

Henrik Sass Larsen 

Det vidste du ikke om Henrik Sass Lar-
sen: 

• Henrik Sass Larsen dyrker cykelmo-

tion for at holde sig i form 

• Henrik Sass Larsen er medforfatter 

til bogen ”Forsvar for fællesskabet” 

Det vidste du ikke om Lotte Bundsgaard: 

• Lotte Bundsgaard har været elev-

rådsformand på Bellingeskolen 

• Lotte Bundsgaard er medstifter af 

den politiske kaffeklub Café au lait 

af bestyrelsen af Danmarks Natio-
nalbank 

• Helle Thorning-Schmidts politiske 

engagement startede med anti-
mobningskampagner på Vej-
lebroskolen 

D
en P

olitiske V
inkel: Socialdem

okratiet 
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AfAllan Birkmose 

 

 

De seneste måneder har jeg mødt en vis 

kritik fra min stadigt voksende læserskare, 

som i skrivende stund tæller mine redaktø-

rer, min mor, en enkelt menig politologisk 

himmelstormer og naturligvis Dem, kære 

læser. Kritikken har ramt mig lige i hjerte-

kulen, da jeg – aldeles uretmæssigt – be-

skyldes for at være blevet blød om hjertet 

og slet ikke længere er rigtig vred. Enhver, 

der plejer omgang med mig, vil dog kunne 

forvisse Dem om, kære læser, at jeg er den 

samme sure, gamle mand, som jeg altid har 
været. 

 

Baggrunden for dette karaktermord er, at 

jeg i de foregående to klummer har undladt 

at kritisere instituttet og de strukturelle 

spændetrøjer, de dagligt spænder omkring 

os i et forsøg på at tøjle politologiens sande 

betvingere: himmelstormerne. I stedet har 

jeg valgt at vende min vrede mod uskyldige 

individer hinsides de gyldne mure. Skyldes 

dette et ønske om at tækkes himmelstor-

mernes arch enemy VIP’perne, har den be-

kymrede læser spurgt. Hertil er svaret na-

turligvis nej. Tværtimod er jeg i øjeblikket 

aldeles buldrende™ vred over en voldsom 

uretfærdighed. 

 

Kernen i hele denne sag er penge! Penge, 

som der tilsyneladende ikke er nok af på 

vort hæderskronede institut. Dette er na-

turligvis beklageligt, men man kan vel ikke 

lade noget så plebejerisk som ussel mam-

mon stå mellem en politolog og hans frem-

tid? Men inden jeg i min opsparede vrede 

foregriber min harcelering, så lad mig nu 

fortælle Dem en historie om nye regler, som 
i nattens mulm og mørke (eller i hvert fald 

i det alt for upåagtede studienævn) er ble-

vet trukket ned over hovederne på os stak-

kels bureaukrater in spe: 

 

Hele denne skumle historie tager sin be-

gyndelse i forhandlingerne om den nye stu-

dieordning, hvor himmelstormernes for-

længede arm – studenterpolitikerne – som 

et led i benhårde forhandlinger indgår en 

aftale med instituttets repræsentanter i 

studienævnet. Aftalen går ud på, at den 

bekostelige eksterne censur på bachelorde-

len afskaffes til gengæld for flere holdtimer 

i fag som Videnskabsteori og Komparativ 
Politik. Dette lyder jo alt sammen udmær-

ket, for hvem har ikke i sit stille sind ban-

det over, at der ikke var mere tid til at for-

dybe sig i spændende emner som behavio-

ralisme, pligt-etik og Eastons gudsbenåde-

de system? De udmærkede statsrødder 

Birkmoses Buldren® 
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tænker formentlig, at den eksterne censur 

vil blive erstattet med en intern censur, for 

man kan vel ikke forestille sig, at der blot 

er en enkelt eksaminator, som står med 

hele ansvaret for at vurdere en statskund-

skabers hårde slid? Kan man? Det kan man 

åbenbart godt, for situationen er nu den, at 

langt de fleste eksamener på bachelor-
delen (BA i Pol.Himmelstorm) er uden eks-

tern censur. Faktisk er det nu kun bache-

loropgaven, komparativ politik og ø-

fagsopgaven på 5. semester, hvor der er me-

re end een person om at bedømme en opga-

ve. 

 

Men betyder det virkelig så meget, om der 

er en eller to undervisere til at rette en op-

gave, vil den pragmatiske og økonomisk 

ansvarlige statskundskaber nu spørge? 

Tjah, det er i hvert fald tankevækkende, at 

der er flere studerende, som har fået rettet 

deres karakterer med helt op til fire karak-

tertrin ved de nyligt afviklede vintereksa-

mener. Denne buldrer® har personligt kend-

skab til studerende, som har fået rettet de-

res karakterer: en fra 5 til 9, en anden fra 7 

til 10! Man kan jo kun krydse fingre for, at 

det er ekstreme eksempler, men uanset 

hvad er det fuldkommen håbløst, at der 

sker så store fejlvurderinger sted, som ef-

terfølgende bliver rettet ved et simpelt mø-

de med underviseren. Hvad med alle de 

små fejl, som ikke bliver rettet? Alle de op-

gaver, hvor et 8-tal måske skulle have væ-

ret et 9-tal? 

 
Det er sgu (undskyld sproget) uholdbart, 

hvis man ikke længere kan regne med, at 

den karakter, man tildeles, er en korrekt 

afspejling af ens arbejde. Dette er ikke for 

at hænge enkelte undervisere ud, for det 

kan umuligt undre nogen, at der bliver be-

gået fejl, når en enkelt underviser sidder 

med eneansvaret for 30-40 opgaver eller 

flere. Jeg er principielt ligeglad med, om 

der er intern eller ekstern censur, men risi-

koen for fejl er bare for stor, når hele ansva-

ret lægges på en enkelt undervisers skuld-

re. Principielt burde man jo klage over alle 

sine karakterer, da karakterer kun kan ret-
tes opad – ikke nedad. Dette ville sikkert 

være endnu mere bekosteligt for vores alma 

mater, men ingen er jo interesseret i at dræ-

ne instituttet for ressourcer. Derfor vil jeg 

rette denne - for en skribent så sjældne - 

bøn til studienævnet: Giv os censuren tilbage! 
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Om selvcensur 

 

Af Palle Svensson 

 

 

For nogen tid siden 

deltog jeg i et de-

batmøde på Marse-

lisborg Gymnasium, 

og her kom det ty-

deligt frem under 

vore meningsud-

vekslinger, at det er 

vanskeligt at give 

begrebet ”selvcensur” et meningsfuldt ind-
hold. Jeg forsøgte at afgrænse begrebet som 

den begrænsning af ytringsfriheden, som 

den enkelte pålægger sig selv for ikke at 

blive draget til ansvar ved domstolene, men 

gymnasiasternes vedholdende spørgsmål 

og argumenter bragte mig mere og mere i 

tvivl om det holdbare i den opfattelse. Si-

den har jeg ikke kunnet lade være med at 

overveje, om begrebet kan bestemmes på 

en meningsfuld måde.   

 De seneste måneders debat om yt-

ringsfriheden foranlediget af Jyllands-

Postens offentliggørelse af tegninger af 

profeten Muhammed har ført til mange 

interessante betragtninger. De voldsomme 
reaktioner i Mellemøsten har for alvor rejst 

spørgsmålet om ytringsfrihedens grænser i 

en globaliseret verden. Alligevel er det, som 

om man har gået rundt om de helt centrale 

spørgsmål som katten om den varme grød.  

Er der og bør der være grænser for ytrings-

friheden i et demokrati? Og hvad begrun-

der i givet fald disse grænser? Er det ikke 

blot forkasteligt, at myndighederne udøver 

censur, men også at mennesker selv gør 

det?  

 Ytringsfrihed er en del af eller en for-
udsætning for demokrati. Det er ikke selve 

demokratiets grundlæggende ide, som nog-

le – navnlig i medieverdenen – synes at me-

ne, men uden den ville vi ikke have noget 

demokrati. Derfor skal ytringsfriheden for-

svares med næb og klør, og enhver form for 

censur bekæmpes. Vores grundlov sikrer 

dette, men den sikrer ikke en ubegrænset 

ytringsfrihed. Grundlovens § 77 siger klart, 

at enhver er berettiget til på tryk, i skrift 

og tale at offentliggøre sine tanker, dog un-

der ansvar for domstolene.  Ved domstolene 

kan man holdes ansvarlig for at ytre sig på 

en måde, der er i strid med loven. I princip-

pet er der næsten ingen grænser for, hvad 

regering og folketing kan gøre ulovligt med 

hensyn til ytringsfriheden, men i et demo-

kratisk samfund som det danske er der 

bred enighed om, at man ikke bør gøre ret 

meget ulovligt, når det gælder ytringer, der 

kan have en offentlig interesse. 

 Censur betyder et forudgående for-

bud mod at ytre sig og et krav om, at man 

skal have tilladelse til at ytre sig. Som ud-
gangspunkt er det ikke noget positivt. 

Kampen mod censuren har været en af de 

vigtigste frihedskampe gennem vores hi-

storie. At forbud mod at ytre sig overføres 

fra ydre myndigheder som staten og kirken 

til det enkelte individs egne indre forbud, 

I dønningerne fra Mohammedkrisen er 
det værd at kigge på, hvad der tilbage i 
efteråret skabte de første krusninger på 
vandet. Professor Palle Svensson kigger 
på begrebet selvcensur... 
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gør ikke censuren mindre uacceptabel. 

Men ikke alle beslutninger om at undlade 

at ytre sig er udtryk for selvcensur. Det kan 

godt være rimeligt og uproblematisk, at 

man lader være med at ytre sig, hvis det er 

resultatet af egne overvejelser, for eksem-

pel fordi man ikke vil bryde loven og dra-

ges til ansvar ved domstolene, eller fordi 
man tager hensyn til andres følelser. Men 

hvis man forbyder sig selv at ytre sig, fordi 

man er bange for reaktionerne, eller rettere 

sagt nogle ganske bestemte reaktioner, så 

er der tale om selvcensur, altså en uaccep-

tabel og kritisabel begrænsning af ytrings-

friheden.  

 Efter min opfattelse tømmer man be-

grebet ”selvcensur” for meningsfuldt ind-

hold, hvis det udtrækkes til at omfatte alle 

overvejelser, der fører til, at man ikke ytrer 

sig. Man kan godt bruge sin sunde fornuft 

og helt frivilligt og uden frygt for voldsom-

me konsekvenser beslutte sig for ikke at 

ytre sig om et emne på en bestemt måde på 

et bestemt tidspunkt, uden at det behøver 

at være selvcensur og derfor noget negativt. 

Når Jyllands-Posten for eksempel tilkende-

gav, at det ikke lige var tiden at offentlig-

gøre satiriske tegninger af kristne og jøder 
– selv om det kunne demonstrere, at avisen 

ikke er ensidig – så behøver det ikke at væ-

re udtryk for selvcensur, men blot en nøg-

tern erkendelse af, at det nok ikke er det 

mest hensigtsmæssige tidspunkt at foreta-

ge netop denne demonstration på denne 

måde. Det er både forståeligt og accepta-

belt. 

 Det er vel heller ikke udtryk for selv-

censur, at man overvejer, om det, som man 

kan opnå, nu også er umagen og mulige 
vanskeligheder værd. Man kan måske risi-

kere at sætte sit gode navn og rygte over 

styr ved at ytre sig. Hvis sagen er vigtig 

nok, er det vel en risiko og en omkostning, 

man må tage, men beslutter man sig for, at 

det er sagen ikke tilstrækkelig vigtig til, så 

er det ens egen fornuftige beslutning og vel 

ikke udtryk for selvcensur. 

 Det er også muligt, at man ved at 

fremsætte et bestemt forslag eller kritisere 

bestemte politiske ledere ødelægger sine 

egne muligheder for at gøre politisk karrie-

re. Man kan risikere at blive kaldt 

”urealistisk”, ”naiv”, ”politisk tonedøv” og 

alt muligt andet, som stiller én uden for det 

gode selskab og lukker flere døre, end der 
åbnes. Den slags taktiske overvejelser er vel 

heller ikke selvcensur? Man beslutter selv 

ud fra sin egen vurdering af fordele og 

ulemper, om man vil ytre sig.  

 Som debatten efter Muhammed-

tegningerne har demonstreret, så ligger den 

tavshed, som fremkaldes af risikoen for at 

lide økonomiske tab, for eksempel ved at 

fremkalde en boykot af danske varer, må-

ske på grænsen af, hvad man meningsfuldt 

kan kalde for selvcensur. Navnlig hvis der 

er tale om personlige økonomiske tab. I 

den forbindelse er det værd at fastholde, at 

man ikke kan tvinge andre til at købe dan-

ske varer, og hvis nogle beslutter sig for 
ikke at ville købe bestemte varer, fordi de 

ikke kan lide nogle bestemte ytringer – 
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uanset om de nu er fremstillet af dem, der 

har ytret sig eller ej – så er de i deres gode 

ret til at gøre det. Det kan være, at det er 

urimeligt, og at det bygger på misforståel-

ser, men det er ikke det afgørende i denne 

forbindelse. Det centrale er, om det er selv-

censur, at man undlader at ytre sig, fordi 

det kan føre til økonomiske tab for en selv, 
ens familie og venner, ens by, ens land eller 

genboen på den anden side af vejen. 

 Frygten for den slags tab kan dog ik-

ke sidestilles med frygten for ulovlige reak-

tioner. Man må påregne, at ens ytringer 

kan fremkalde negative reaktioner, og at de 

kan føre til helt lovlige reaktioner, som er 

ubehagelige. Det er kun, hvis disse negative 

reaktioner er ulovlige og derfor uberegneli-

ge, og specielt hvis de truer ens liv og lem-

mer, at der er tale om, at man forbyder sig 

selv at ytre sig, fordi konsekvenserne ikke 

er til bære. Sådanne indskrænkninger af 

ens egen ytringsfrihed kan være forståelige, 

men de er uacceptable i et demokratisk 

samfund, fordi de hæmmer den frie debat.    

 Man kan naturligvis godt forestille 

sig, at hensynet til indtjening og eksport 

fører til, at visse ytringer holdes tilbage, 

men er det ikke udtryk for en selvstændig 

afvejning af fordele og ulemper? Bør det 

tages som udtryk for selvcensur? Det er i 

hvert fald ikke påtvunget af frygt for trus-

ler mod liv og lemmer, for andre ulovlighe-

der eller for frygten for overlevelse, men 

blot udtryk for, at man ikke har vurderet 

sagen som så vigtig, at man vil påtage sig 

denne omkostning. Men er sagen vigtig 

nok, som for eksempel forsvaret af ytrings-

friheden, må risikoen for økonomiske tab 

vel accepteres som berettiget. Og alt dette 
er vel at mærke overvejelser, som den en-

kelte må gøre sig – ikke noget, man kan 

forvente, forlange eller kræve af andre. 

 Det helt centrale i den foreslåede be-

stemmelse af selvcensur er, at det er fryg-

ten for, at ulovlige handlinger kan føre til, 

at man selv eller ens nærmeste skal blive 

overfaldet, kidnappet, lemlæstet eller 

dræbt, at ens hus, bil og andre ejendele 

ødelægges, eller at tilsvarende negative 

konsekvenser af ulovlig karakter rammer 
en, som gør, at det er meningsfuldt at tale 

om selvcensur. Hvis nogle afholder sig fra 

at ytre sig af frygt for at blive ramt af den 

salgs ulovlige reaktioner, er der tale om en 

uacceptabel form for begrænsning af egne 

ytringer, og det kan med rette kaldes for 

selvcensur. Den form for begrænsning af 

ytringsfriheden er skadelig for den frie de-

bat og vil på længere sigt føre til, at udvik-

lingen bremses eller standses. Derfor bør 

den imødegås med alle lovlige midler.  

 Man kan let forestille sig, at det kan 

være vanskeligt at bestemme, om der i helt 

konkrete situationer er tale om selvcensur, 

eller om der er tale om selvstændige og uaf-

hængige overvejelser. Kan frygten for lovli-
ge reaktioner, som opleves som ubehageli-

ge, i visse tilfælde være udtryk for selvcen-

sur og altså en uberettiget tavshed? Fryg-

ten for at blive modsagt, at tabe en debat, 

at blive hånet og latterliggjort, at skade si-

ne karrieremuligheder, og mange andre for-

mer for frygt for helt lovlige, men ubehage-

lige reaktioner, kan efter min opfattelse 

ikke regnes for selvcensur og dermed en 

kritisabel begrænsning af ytringsfriheden. 

Det må dog medgives, at mit argument ef-

terlader nogle gråtoner. Nogle mennesker 

er mere frygtsomme end andre, og der skal 

måske ikke så meget til, før de føler sig tru-

et af reaktioner på deres ytringer. For dem 
begynder selvcensuren derfor hurtigere 

end blandt de mere hårdhudede. Og hvor 

skal man sætte grænsen mellem personlige 



             April 2006 

47 

økonomiske tab, som man må tage risikoen 

for at lide, og de tab, der underminerer ens 

tilværelse? Selvcensuren bliver noget sub-

jektivt, og derfor bliver det vanskeligt for 

samfundet at imødegå den på en effektiv 

måde.  

 Hvis man definerer selvcensur som 

alle de begrænsninger, som mennesker læg-
ger på deres egne ytringer som følge af de-

res egne overvejelser, bør man i hvert fald 

sondre mellem forskellige former for selv-

censur, nogenlunde på denne måde: (se ne-

derst) 

 Ud fra denne forståelse af begrebet 

giver det god mening, at Jyllands-Posten 

ville afprøve, om det var selvcensurens hår-

de kerne, frygten for ulovlige og voldsom-

me reaktioner, der holdt nogle tilbage fra at 

tegne profeten. Ved at offentliggøre tegnin-

gerne blev det demonstreret, at vi ikke i 

Danmark vil acceptere en indskrænkning 

af ytringsfriheden, som dikteres af frygt for 

vold og trusler om vold. Dette betyder na-

turligvis ikke, at det kan være rimeligt og 
forståeligt, at man begrænser sine ytringer, 

fordi man vil tage hensyn til andres følelser 

og undgå at krænke og fornærme dem. Det 

må hver enkelt overveje med sig selv, og det 

behøver ikke at være udtryk for selvcensur.  

 Til dem, der er bekymret for tonen i 

debatten, er det værd at minde om, hvad 

John Stuart Mill 

skrev i sin bog om 

friheden om de 
mennesker, der 

nok mener, at alle 

meninger frit skal 

kunne komme til 

udtryk, men på 

betingelse af, at 

det sker på en af-

dæmpet og høflig måde, der ikke krænker 

vores almindelige omgangsformer: ”Hvad 

vil det i praksis sige? Hvis prøvestenen er, 

at diskussionsformen er uhøflig, lige så 

snart den angrebne part føler sig krænket, 

er det et ret umuligt kriterium, for erfarin-

gen viser, at vi i de fleste tilfælde føler os 

krænket, når vi rammes af præcise og slag-

kraftige argumenter” (den danske oversæt-
telse, Forlaget Apostrof, pp. 70-71).  

   Acceptabel selvcensur Uacceptabel selvcensur 

  

Frivillig afvejning af fordele 

og ulemper fører til, at man 

ikke ytrer sig 

  

  

Dette burde ikke kaldes for 

selvcensur, men almindelig 

sund fornuft 

  

Økonomiske hensyn og må-

ske andre ubehageligheder 

tillægges (for) stor betyd-

ning. Vanskelig at afgrænse 

over for 

”den hårde kerne”. 

  
  

Frygt for konsekvenserne 

fører til, at man ikke ytrer 

sig 

  

Lovlydighed. Man søger at 

undgå at blive draget til an-

svar ved domstolene 

  

Den hårde kerne, dvs. frygt 

for ulovlige reaktioner, 

navnlig i form af vold og 

trusler om vold 
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Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 

 
Send venligst spørgsmål til Kanden@ps.au.dk, så vil vi 

forsøge at besvare dem hurtigst muligt, hvis andet vig-

tigt ikke kommer i vejen. Vi vil på falderebet lige gøre 

opmærksom på, at det næste nummer bliver sidste 
mulighed for at få offentliggjort et læserbrev i kanden – i hvert fald hvis man ønsker vores 

svar herpå. Det skyldes, at vi nu trækker os tilbage for at hellige os tænkningens kunst. Er 

der spørgsmål, må man derfor opstøve os i vores færden inden for de gule mure. Vi vil dog 

ikke udelukke, at vi vender tilbage i en endnu mere frygtløs udgave (til glæde for nogen og 

sorg for andre), men det må tiden vise! 

 

 
Kære danske medbrødre 

Jeg skriver til jer i afmagt over evig og altid at skulle finde mig i at blive påduttet andre folks 

religiøse overbevisninger. Trods statsminister Anders Fogh Rasmussens fremragende udta-

lelser om, at religionen fylder for meget i det offentlige rum – hvilket er helt rigtigt, og jeg må 

for øvrigt slå fast; Fogh har vist sig som en sand landsfader i håndteringen af denne sag – er 

der stadigvæk folk, som forsøger at puste til ilden i vores kære lille Dannevang! 
 Jeg vil ikke finde mig i disse religiøse manifestationer midt i den bedste sendetid, og 

jeg håber, at jeg, ved skrive til jer, kan få jer med til at overbevise Peter Schmeichel om, at det 

han har gang i, er dybt forkasteligt. Manden sidder jo midt i den bedste Champions League-

sendetid og fremturer med sit kors helt oppe i kameraet - prøv at tænke på hvis det var et 

hagekors, så skulle piben (dog ikke Magritte’ for det er jo ikke en pibe) nok få en anden lyd! 

Hvorfor kan manden ikke knappe sin skjorte, så vi ikke behøver at se hans bare hvide bryst 

og det glinsende kors?  

 Det er en uhyrlig fundamentalisme, Schmeichel her udviser – fylder det offentlige rum 

med religiøse billeder – som giver stolte mænd og unge lovende poder, der ser programmet 

et helt skævvredet billede, af hvordan verden ser ud, for alle ved jo, at det blot er propaganda 

for et religiøst og derfor middelalderligt verdenssyn, som skal udkonkurrere en fornuftssty-

ret verdensorden.  

 Jeg mener, det i sådan en situation må være på sin plads, at se på hvilke muligheder 

loven giver os i forhold til at få smidt sådan en kartoffelpolak hjem til Polen i en helvedes 

fart. Er man først kommet til Danmark, må man forstå, at vi her i landet kun bruger det reli-

giøse i forbindelse med julen og traditioner såsom barnedåb og bryllupper. Det er jo ikke før-
ste gang, at man ser Peter Schmeichel fuldstændig misforstå den danske folkesjæl. Hans for-

pestning af den danske luft med sit afskyelige forsøg på at lave en EM slagsang i 1996 er et 

andet tydelig eksempel. Ikke nok med at hans krampagtige forsøg på at rappe lød forfærde-

ligt, en rigtig dansk patriot ville aldrig have brugt det angelsaksiske bacon’n’eggs-sprog og 

Spørg Kanden... 



             April 2006 

49 

kaldt en dansk EM-slagsang for ”We can do it again”. Nej, må jeg be’ om ”Vi kan gøre det 

igen”. 

 Lad os alle stå sammen og værne om vores danske sprog og ret til at være ugudelige 

kristne, og fjerne alle religiøse symboler fra det offentlige rum, så vi alle kan komme til at 

ligne hinanden – til kamp for ensretningen. 
Hilsen den sekulariserede og ensrettede borger 

Kære orakler 
Jeg er en 12-semesterstuderende som sidder med specialet. Jeg har hørt, at det er alfa og omega 

at skille sig ud fra mængden, når man vil formidle sit budskab. Derfor har jeg overvejet at skrive 

hele mit speciale i denne skrifttype (Curlz MT), for dermed at skille mig ud. I er jo blandt andet 
mestre i formidlingens svære kunst, så jeg ville høre, om I synes, det er en god idé, eller om det 

eventuelt vil forstyrre budskabet. 

 
Med venlig hilsen 

En ældre studerende 

 
PS. Er det ok at anvende smileys i sit speciale? ☺ ☺  

Kære ældre studerende 

Da vi klart er fortalere for forskellighed, så kan vi kun tilslutte os denne skrift. Her skal 

du jo også huske på at Helge Sander ønsker tættere forhold mellem tanke og faktura, så 

ved at bruge denne skrift og dermed gøre intellekt ungdommeligt, så har du jo gjort er-

hvervslivet en tjeneste. For alle ved jo, at det er det ungdommelige, som dominerer reklame-

verdenen og dermed samfundet. Chancen for at du kan få udgivet specialet senere er langt 

større, når du bruger denne skrift, da det ikke udstråler støv og kedsomhed i modsætning 

til ”times new roman”! Så held og lykke med ungdommeligheden fremover and stay 

young! J J 

Kære ensretter 
Selvom vi personligt også hellere havde set Peter Schmeichel iført tørklæde, end den 
åbenstående skjorte kan vi ikke bakke op om dine synspunkter. Med frygt og fare 
for at komme til at lyde som Marianne Jelved, som altid er ligeså hellig som en ko i 
Indien, mener vi mangfoldighed er et gode. Desuden har Peter Schmeichel ret til iføre 
sig hvad han vil på skærmen lige såvel som Ulla Terkelsen og Asmaa Abdol-Hamid 
har ret til at bære deres tørklæder. 
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Af Christian Nordbek 

 

Jeg er som Deres udsendte rapporter nødt 

til at indrømme, at jeg nærmest havde 

glemt mit tilsagn til PBs bestyrelse om at 

dække denne rettidigt indkaldte general-

forsamling. Da jeg dels sad hjemme, for fo-

den af bakken, og dels pga. forårsregnen 

havde jeg mest lyst til at blive hjemme ved 

den varme kakao og Boogie. 

Jeg ville dog lige konsultere den, på det giv-

ne tidspunkt, næstkommanderende i bu-

tikken Hr. Christian Budde, for at høre, 

hvordan de så på denne sag. Han virkede 

dog meget trykket ved udsynet til mang-

lende Kandedækning – og det forstår man 
jo godt - så han tryglede om, at jeg mødte 

op. Man kan undre sig over, hvorfor det var 

så vigtigt for næstformanden med massiv 

mediedækning, men under alle omstændig-

heder ofrede jeg mig selv og 18 kr. på en 

busbillet hos de fantastiske sporveje, for 

hvem det ikke ligefrem kører på skinner i 

disse tider - hø hø... 

 

Jeg har to mulige forklaringer på denne me-

dietrang: Den første er et resultat af pres 

ovenfra i PBs interne hierarki, hvor den af-

gående formand efter sigende skulle have 

lagt endog meget stort pres på Budde for at 
sikre PB så meget omtale som muligt. Den 

anden teori bygger på Hr. Buddes ønske 

om at få dækket sit eget triumftog mod 

toppen af PB fra alle mulige og umulige 

vinkler... 

 En ting er dog sikkert… PB er en for-

ening, hvis største kampområde er spørgs-

målet om synlighed. Det var da også i den-

ne forbindelse, at den afgående formand i 

sin lange beretning udtrykte stor tilfreds-

hed med synlighedsudvalgets arbejde, der 

har resulteret i x antal grå T-shirt, samt 

indkøbet af et A-skilt. Men kan man skrive 

A, kan man også skrive B, som den berygte-

de matematiklektor Crone på Grenaa 

Gymnasium er kendt for at sige, og her står 
B for bøger, så derfor ser vi frem til, at PB 

med sin progressive tilgang fremover leve-

rer mindst lige så billige bøger som nu. 

 

Det, der ellers er at sige om PBs generalfor-

samling, er, at den foregik i et gemytligt 

lag, hvor der var plads til talefejl hos den 

afgående formand, der gerne havde set se-

kundærlitteraturhylderne udvidet. Måske 

er der alligevel blevet indtaget for meget 

”træ”sprit eller hvad, A. Svanholm? Gode 

gamle Niels P. styrede slagets gang med 

vanlig autoritet som dirigent, og hans skar-

M3 summede af dårlige øl, udmærket 
slik, samt klasse-Cola på denne eftermid-
dag, hvor Kandens udsendte endnu en-
gang havde afset tid til at rapportere fra 
PBs årlige generalforsamling. 

PBs årlige generalforsamling set udefra 



             April 2006 

51 

Af Peter Sønderskov Devantier 

 

Det har været nogle hektiske uger for den 

genopståede Kandidatforening i nye klæ-

der. Medlemstallet er steget hurtigere end 

pulsen hos en gennemsnitsstuderende på 

vej op ad trappen i bygning (1?)325, tilslut-

ningen til de to første arrangementer har 

været over al forventning, og de kommende 

SPSS-arrangementer har været efterspurgt 

i samme grad som succes i AGF. 

 

Kandidatforeningen har ændret sit fokus 

fra netværk mellem færdige kandidater og 

kandidatstuderende til fokus på de stude-

rende og deres ønsker og behov. Formålet 

er nu at skabe et bedre studiemiljø på kan-

didatdelen samt at vedligeholde og forbed-

re de studerendes kompetencer, og dermed 

øge deres chancer for job efter endt studie. 

Foreningen har samtidig udvidet mulighe-

den for medlemskab til også at omfatte stu-
derende på 6. semester. 

 

Ansøgninger, SPSS og fællesspisning 
Kandidatforeningens første arrangement 

løb af stablen den 21. marts og var et fore-

drag om det at skrive en god ansøgning, 

udforme et CV, og hvordan man forbereder 

sig til en forhåbentlig forestående jobsam-

tale. Med sodavand og hjemmebagt kage i 

pausen var en god tilslutning sikret – og 

foredraget forløb fint og fik megen ros med 

på vejen. 

pe matematiske hjerne var kontrollant ved 

stemmeoptællingen ved valget af tre besty-

relsesmedlemmer. 

 

Opfølgning på februarklummen 
I februarklummen lovede jeg at bruge min 

knivskarpe journalistiske sans til at få 

kortlagt mysteriet bag navnet på kiosken i 

J.M. Mørks Gade ”Falde ned Manden”. Jeg 

fik efter sidste nr. ganske mange fore-

spørgsler på, hvorfor jeg ikke som lovet 

havde undersøgt sagen. Og ja, jeg havde 

glemt det, hvilket er meget beklageligt, og 

jeg lover, at det ikke skal ske igen. Dog har 

jeg i dag søndag bevæget mig de 7,5 m over 

gaden for at få svaret på det spørgsmål, 

som jeg ved, I kære læsere hungrer efter at 

få besvaret. 

Indehaveren, hvis bil, eller et metalskilt, i 

øvrigt altid holder ude foran kiosken, kun-

ne fortælle, at kiosken er 13 år gammel, og 

ja mine damer og herrer… Navnet skyldes, 

at den første kunde nogensinde simpelthen 
faldt ind i kiosken. Man tror næsten ikke 

at dette er sandt, men hvor er det da fedt at 

vide. Jeg synes selv, det er så sjovt, at jeg pt. 

overvejer at gå på druk, man kan nemlig 

spille terninger om ølpriserne på Casino 

Bar hver søndag. 

Kandidatforeningen – nu med liv 

125 medlemmer, to succesfulde arrange-
menter og tre fuldt bookede SPSS-
kurser. Det er status for Kandidatfor-
eningen efter 4 uger med nyt fokus og 
nyt formål. 
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Fra den 8.-19. april afholdes tre opdate-

ringskurser i SPSS – et kursus, hvor efter-

spørgslen og tilslutningen har været så 

stor, at en ekstra dag måtte tages i brug. 

Alt er booket, klappet og klar, og vi glæder 

os til at præsentere et kursus af denne art 

på IFSK. 

 

Selvom man bliver seriøs på sine ældre da-

ge, skal alt ikke være fokuseret på job og 

kompetencer. Fællesspisning inden PF-

festen den 31. marts var således en oplagt 

mulighed, og 50 studerende havde en rigtig 

hyggelig stund ovenpå kantinen et par ti-

mer op til festen – lad det ikke være sidste 

gang! 

 

Glæde og forventninger 
Fra bestyrelsens side er glæden stor oven 

på de første succesfulde arrangementer, 
tilslutningen hertil og det store medlems-

tal, arrangementerne har medført. Det ska-

ber dog forventninger, både fra medlem-

merne og os selv, og vi arbejder hårdt på at 

indfri disse og herigennem skabe et solidt 

fundament for en forening, som på fire uger 

har vist, at der er brug for den på IFSK! 

 

For Kandidatforeningens medlemmer af-

holder vi yderligere to faglige og et socialt 

arrangement, inden kalenderen siger stress, 

mavesår og hårdt arbejde (læs: eksamen). 

Den 26. april tager vi på virksomhedsbesøg 

hos NIRAS-konsulenterne, og den 6. maj 

står den så på Word/Excel-arrangement, 

hvor man endelig kan få løst det sagnom-
spundne mysterium om, hvordan Word 

selv genererer en indholdsfortegnelse uden 

fejl. Inden det sure eksamensræs håber vi 

på at kunne præsentere et festligt arrange-

ment med spisning og efterfølgende hygge 

og våde varer, formentlig i Studenterbaren 

torsdag den 11. maj. Nærmere info følger for 

alle arrangementerne. 

 

Husk så selvfølgelig kontortid på det fælles 

foreningskotor hver fredag kl. 13-14. Kig 
ind til en øl eller vand, hygge, indmeldelse, 

spørgsmål eller andre indslag, der kan være 

med til at kickstarte weekenden! 

 

Tak for en god første måned! 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Jakob & Peter 

 

 

 

Konkurrence 

Hvad skal foreningens nye slogan 
være? 

Vi udlodder en gratis billet til Kandidat-
foreningens fest torsdag den 11. maj 
(spisning + en øl i Studenterbaren) til 
den, som inden fredag den 28. april er 
kommet med det bedste bud på et slo-
gan til Kandidatforeningen. Bud på et 
frækt slogan skal sendes til kandi-
dat@ps.au.dk. 
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Af Helle Bendixen 

 

Som færdiguddannet kandidat ved Univer-

sitetet i Bergen i foråret 2005 søgte Stian 

forskellige veje i sin søgen efter et job, og 

ikke helt tilfældigt endte han i Danmark 

med et projekt i tasken om israelsk vælger-

adfærd. Vejen gik over google og kontakter, 
som var skabt under færdiggørelsen af spe-

cialet om Israel. Undervejs i sit specialefor-

løb havde han kontakt med Martin Paldam 

og Peter Nannestad, idet han benyttede 

dele af deres teoretiske arbejde omkring 

modeller for vælgeradfærd. Disse to jo 

yderst velkendte herrer på IFSK gav Stian 

lyst til at søge til Århus og ansøgte dermed 

om et ph.d.-stipendiat ved IFSK, som blev 

en realitet i januar i år. 

 En vigtig faktor, som spiller en cen-

tral rolle i forståelsen af den israelske væl-

geradfærd, er det kedelige faktum, at det 

udspiller sig under voldsomme spændinger 

og nærmest permanent krise. 

 Efter Stians mening, der også har 

antropologi- og religionsstudier på CV’et, 

er mellemøstkonfliktens kulturelle, 

økonomiske og religiøse rødder af 

universel karakter, hvormed en yderligere 

forståelse af den kan bringe os nærmere en 

forståelse af konflikters natur og dermed 

en forståelse af andre konflikter omkring i 

verden. Desuden giver de ekstreme vilkår i 

Mellemøsten netop Stian rig mulighed for 

at teste bl.a. Paldam og Nannestads teorier 

om vælgeradfærd til det yderste. 

 Oprindeligt ville Stian gerne have 
beskæftiget sig med Libanon, men som så 

ofte er adgangen til data en vigtig faktor i 

valg af case. Således var netop adgangen til 

mængder af solid data om Israel afgørende 

og har sat rammerne for både speciale og 

nu den kommende ph.d.-afhandling. Det er 

vel at mærke data lige efter Stians smag og 

således afsløret, at denne norske candida-

tus rerum politicarum arbejder med den 

kvantitative tilgang kombineret med ratio-

nal choice- og spilteori. Sidstnævnte vil 

også være emnet for det seminar, Stian reg-

ner med at udbyde i foråret 2007. 

 Dermed klogere på, hvorfor en nord-

mand kan finde på at tage til Danmark for 

at studere israelsk vælgeradfærd, bydes 
Stian velkommen til IFSK og Århus. Og 

med nedenstående valg af præferencer er 

jeg sikker på, at han både vil falde til på 

ph.d.-gangen, IFSK og i lille regnvåde Dan-

mark. 

Den norske Ph.d. med smag for Mellemøsten og 
to ældre herre på IFSK 

Hvordan finder man frem til at skulle 
sætte fokus på israelernes vælgeradfærd 
og hvorfor søge til Danmark for at kom-
me nærmere et svar? To spørgsmål, der 
nagede mig, før jeg bevægede mig op på 
ph.d.-gangen for at mødes med IFSK’s 
nye norske ph.d.-stipendiat Stian Skår 
Ludvigsen.  

Seks hurtige til Stian 

Olie/Vindmøller 

Fjeld/Løvskov 

Rational choice/Social konstruktivisme 

Fløjdelshabitten/Fløjdels buks 

Skiferie/Strand og sol ferie 

Øl/vin 
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Af Bjørn Bjorholm 

 

Allerførst vil jeg ønske dig mange gange tillykke 

med formandsposten! Men inden armene ryger helt 

i vejret, er det vel på plads at sige et par ord om den 

afgående formand? 

Tak for det. Ja, det er helt sikkert på sin 

plads at fremhæve Anne Svanholm for det 

store stykke arbejde, hun har lagt for da-

gen, som en meget engageret og nytænken-

de formand. Ud over at ”køre butikken” 

glimrende i det daglige har hun jo også væ-

ret foregangsperson i forhold til den vel 

nok største udfordring, som PB har taget 

op til dato, nemlig den kommende overta-

gelse af kompendiesalget. Så det er spæn-

dende, men også forpligtende, at overtage 

”tøjlerne” netop nu. 

 

Rosende ord må man sige, hvordan vil du dog bære 

dig ad med at leve op til det? 

Jeg er nu rimelig fortrøstningsfuld. Men 

tror samtidig også, at det er mit lod at se i 

øjnene, at formandskasketten på mange 

måder er blevet mere tidskrævende at bæ-

re. Derfor har vi også i den nye bestyrelse, i 

forlængelse af de strukturelle ændringer, 

bestemt os for at se på en ”ny struktur” i 

PB. Forstået således, at mange opgaver vil 

blive taget ud af hænderne på mig og den 
øvrige bestyrelse og i højere grad blive ud-

delegeret til aktivisterne. På den måde tror 

jeg, at man slår to fluer med et smæk, dels 

at aflaste bestyrelsen, men ikke mindst at 

integrere vores aktivister mere i det dagli-

ge. En af de grundlæggende tanker, som PB 

bygger på, er jo, at der skal være flad struk-

tur. Hvis man skal komme med et analogt 

eksempel fra det politiske liv, vil vi nok 

nærmere tilstræbe 

en struktur a la En-

hedslistens rund-

kredsfilosofi end 

Dansk Folkepartis 

højt  besungne 
topstyring. 

 

Tak, det lyder jo alt 

sammen meget fint, 

men det kan alle jo 

5 skarpe til den nye formand 

PBs klummeskribent har i denne omgang 
af Kanden valgt at teste den nye for-
mand, Christian Budde, med 5 knivskar-
pe spørgsmål i anledning af den netop 
overståede generalforsamling. 

 

Den nye litterære vogter - Christian Budde 

Afgående bogfinke, 

Anne Svanholm 
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komme og sige. Hvad vil du helt konkret love væl-

gerne, at du vil udrette for PB i din valgperiode? 

Helt konkret har vi i bestyrelsen snakket 

om at forsøge at skabe endnu bedre ram-

mer fra vores medlemmer, såvel som aktivi-

ster. Eksempelvis slår vi jo meget på, at 

man altid kan ”kigge ind i PB til en kop 

kaffe”, her har vi hidtil lagt os i slipsporet 

på de fleste foreninger og drukket slavekaf-

fe fra Netto. Her kunne man løfte niveauet 

og fremover tilbyde en rød Peter Larsen 

kaffe eller en kop café noir. Økonomisk er 

der tale om pebernødder, men symbolvær-

dien er stor og samtidig må man jo tænke 

på, at aktivisterne høster deres primære 

aflønning i form af kaffe. Ellers er der jo i 

nær fremtid overtagelsen af kompendiesal-
get samt en udvidelse af PBs lokaler. Alt 

sammen skulle det gerne gøre det til en 

endnu bedre oplevelse at komme i PB. 

 

Hmm, det lyder, som om du får brug for nogen til at 

hjælpe dig?! 

Heldigvis sidder der jo en kompetent be-

styrelse, hvortil 24 aktivister ugentligt le-
verer en supergod indsats. Så mon ikke de 

mange gode kræfter fortsat vil være i stand 

til at give vores konkurrenter (primært 

Stakbogladen) baghjul. I den forbindelse er 

man jo som studerende på IFSK altid vel-

kommen til at kigge forbi og lade sig skrive 

på en venteliste over kommende aktivister. 

Vi optager jo en lille håndfuld nye aktivi-

ster hvert semester, og i al beskedenhed 

finder man ikke en bedre forening end PB, 

hvis man vil kombinere netværksdannelse 

på tværs af årgange, sociale arrangementer 

samt faglig indsigt i litteraturen på IFSK. 

 

Sidst, men ikke mindst, kommer vi ikke uden om at 

teste din paratviden: Hvor smager kaffen bedst – i 

kantinen eller hos PB? 

Hehe, pt. er den nok cirka lige tynd, men – 

med fare for at lægge hovedet på blokken – 

så vil alle inden for de kommende uger 

kunne se frem til en kaffenydelse i PB, der 

vil give både kantinen og diverse caféer grå 

hår – og det tilmed ganske gratis! 

 

Fuldstændig korrekt svar, det lader til, at du har 

gode chancer for at blive en populær formand for 

PB – held og lykke med arbejdet! 

Den nye bestyrelse består af Anders 
Windfeld, Morten Hjortskov, Jonas Ma-
thisen, Inge Molt, Christina Lindgaard og 
Christian Budde 

Politologisk Bogformidling 
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Bag om studenterunderviseren: Florian Langbehn 

Af Lasse Lausten og Johan Holtt Langlet 

 

Florian, vi kan jo ikke komme uden 

om det – du er jo praktisk talt tysker. 

Ja. Jeg fik min permanente 

opholdstilladelse, før Pia 

kom til magten. 

Du er her simpelthen på ”tålt op-

hold”? 

Ja, men nu tror jeg, det bliver svært at sen-
de mig hjem igen. 

Kan du for læseren uddybe dit etniske tilhørsforhold? 

Min familie er fra Holsten, og da vi flyttede 

til Flensborg, kom jeg i dansk børnehave og 

derefter i dansk skole. I øvrigt gik jeg på 

Duborg-gymnasiet, ikke at forveksle med 

købmanden.  Det havde nok noget at gøre 

med mine forældres 68’er-tankegang, og 

når man boede tæt på grænsen, og inspek-

tøren for den dansksprogede skole var en 

flink mand, så… 

Undskyld vores tyske, men der står i din blå bog: ”Also 

Flo nimms nicht schwer, auch mit kurzen Beinen machst 

du was her. Gut dass du nicht Volleyball spielst”. 

Jeg spillede faktisk volleyball. Man kan 

kompensere for meget, når man bare kan 

springe højt nok... Det mest rammende ved 

mit efternavn var dog det, de sagde på plat-

tysk - ”lange beene hat er keene”. 
 

Der Florian ist kein Soldat 
For at blive i det tyske. Vi har hørt, at du var politisk 

aktiv længe før, du for alvor krydsede grænsen? 

Ja, jeg var næstformand for Sydschleswigsk 

Vælgerforenings Ungdom (det danske 

mindretals parti, red.), og det var så der, jeg 

fik min dosis partipolitik. 

Dårlige erfaringer?  

Øhh nej. Men i dag har jeg valgt at engage-

re mig i andre ting, bl.a. Ibis. 

Du kan jo heller ikke stemme i Danmark, så… 

Jeg kan stemme til Europaparlamentet og 

kommunalvalget, men jeg har ikke fået lov 
at stemme til folketingsvalg, nej. Jeg stem-

mer til gengæld næsten altid, når der er 

valg i Tyskland, for de ligger som regel om 

søndagen. 

Florian, vi er jo nødt til at komme ind på den mest afgø-

rende begivenhed i dansk identitetsdannelse… 1864! 

Det var jo Holstenerne, dit fædrene ophav. 

Du mener, ”Danmark til Ejderen” og sådan? 

Præcis. (Her kommer Hr. Langbehn med 

den autoritative historiske udlægning af 

begivenhederne, der førte til den danske 

tragedie ved Dybbøl… Den glemmer vi et 

kort øjeblik!) 

Har du nogensinde som næstformand for SSW’s Ung-

dom advokeret for en ny grænsedragning? 

Jeg husker en enkelt gang på et værtshus i 
Flensborg, hvor beruselse førte til digtning 

af ”Danmark-til-Ejderen”-sange. Ellers skal 

Turen er denne gang kommet til Florian 
Björn-Hendrik Langbehn, a.k.a.  Flo-Jo – 
IFSK’s bedste eksempel på vellykket inte-
gration af en studerende, som ellers i 83 
% af tilfældene kan placeres i en af sam-
fundets udsatte grupper. Han er Rikke 
Hvilshøjs wunderkind, et forbillede, en 
ubestridelig integrationssucces. I dagens 
Danmark har kun få økonomiinstrukto-
rer formået at kombinere så marginalise-
rede livsanskuelser som pacifisme og ve-
getarisme med besiddelsen af tysk stats-
borgerskab.  
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man huske, at hvis man flytter grænsen 

sydpå, er der pludselig længere til de billige 

øl. Der er væsentlige transportomkostnin-

ger forbundet hermed. 

Hvad så, hvis vi snakker Skåne, Halland og Blekinge? 

Et endnu større nationalt traume. 

Hvor stopper det så? Norge? Estland? 

Jamen Florian, HVAD NU HVIS…!? Det var jo kutyme 

for danske konger at bruge tyske lejetropper i krig mod 

svensken. Ku’ vi stole på dig, hvis det virkelig gjaldt? 

Nu undgik jeg med nød og næppe det tyske 

forsvar ved at blive militærnægter, så nej. I 

skal nok have fat i Dolph i stedet. 

Er du da pacifist?   

Et godt spørgsmål. Ja, jeg følte bare, jeg 

kunne bruge det år på noget bedre end at 

lege soldat. Men det er selvfølgelig meget 

bekvemt at have en sådan gratis holdning, 

når man ikke står i valgsituationen. 
 

Ambitioner om mere 
Du har under mindre formelle omstændigheder ytret, at 

du gerne vil kaldes ”underviser” og ikke ”instruktor”, 

ikke sandt? 

Det udsagn er jo fuldstændigt revet ud af 

sin kontekst! 

Ja, det er meget muligt. Men nu snakker vi altså det 

specifikke statement... 

Det er virkelig dybdeborende journalistik, 

som Kanden jo mest kendt for. Journalister 

sendt ud til situationer, hvor det virkelig 

gælder! 

Præcis. 

Det hænger blot sammen med, at jeg har 

observeret, at graden af seriøsitet er højere 

i ”Bag om forelæseren” end ”Bag om stu-

denterunderviseren”. (Det kan altså kon-
kluderes, at Flo-Jo er trofast læser af Kan-

den…) 

Vil det sige, at du i fremtiden kunne tænke dig at under-

holde Søauditoriet med indifferenskurver? 

Ja, men så bliver det ikke inden for økono-

mi. Jeg kan godt lide at undervise, det er 

udfordrende, men jeg ved ikke, om jeg gi-

der blive inden for ”de gule mure” altid. 
 

Til sidst må det lige afgøres, hvorvidt Flori-

an Langbehn i virkeligheden er integratio-

nens ”Enfant Supérieur”. Derfor: Kandens 
arbitrære test for germanicitet: 

Alt i alt scorer Flo-Jo 57½ point og må si-

ges at stå med benene solidt plantet på 

begge sider af grænseposten ved Kruså. 

Spørgsmål Svar Point 
Antal gange til Oktoberfest Har  en enkelt gang siddet i en München’sk 

Biergarten. Bare ikke til Oktoberfesten 
Og så uden Lederhosen! – ½ point 

Forkærlighed for Schalgermu-

sik på skala fra 1-10 
Kan ikke sige sig fri for at have set ”Schlager-

Musik am Vormittag aus Rendsburg”, men var 

ikke just begejstret 

En lille smule Astrid og Freddy Breck fylder altså 

Flo-Jo fra tid til anden! – 3 point 

Antal tyske ølmærker nævnt på 

30 sek. 
14! Sådan taler en student fra Duborg-gymnasiet! – 14 

point 
Antal stemmeafgivelser  ved 

tyske valg 
9 siden 1996 Kun én af disse var en brevstemme! – 9 point 

Favorit-bilmærke AUDI! Vorsprung durch Technik! – 20 point 
Udenadslærte strofer af den 

tyske nationalmelodi 
Kan måske det sidste vers, hvis der graves dybt 

i hukommelsen 
Bare ikke godt nok! Kanden kan dem alle! – 2 

point 
Længde af nakke-/Bundesliga-

garn 
Meget kort nakkehår 3 point (I erkendelse af, at der kun eksisterer én 

Rudi Völler) 
Livret Spiser alt undtagen kød Hvad så med Leberknödeln, Curry Wurst og Thy-

ringer blodpølse? – 2 point 
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Af Morten Nonboe, Max Nielsen, Anne Katrine Bojsen, Mads 

Skødt Andersen og Anders Ziegler Kusk  

 

 

Ankomsten til Amsterdam, efter 11 timers 

buskørsel, var præget af en del forvirring. 
Pladsen foran byens banegård er et stort 

virvar af sporvogne, undergrundsbaner og 

busser. Og tror man, at Danmark er et stort 

cykelland – så tro om igen! Trods moderne 

cykler med mere end 3 gear aldrig har slået 

igennem i byen, så ligger gennemsnitsha-

stigheden gerne på en 40-50 km/t gennem 

de små gader. Kombinationen af disse ra-

cercykler i forklædning og den konstante 

risiko for at blive kørt over af en sporvogn, 

gav opholdet i Amsterdam et vist parano-

idt tilsnit. Efter disse indledende lektioner 

i hollandsk transportkultur fandt vi vores 

hostel, som alle IAPSS-delegationerne 

skulle bo på. Kanalen Kaisergracht, en 

”Magic Mushroom” internetcafe og en bu-

tik, for mænd med hang til hinanden, var 

nærmeste naboer. Hvorvidt nogle af dele-

gationens medlemmer besøgte disse steder 

vides ikke – what happens in Amsterdam – 

stays in Amsterdam! Den første aften mød-

te vi nogle af de mange delegationer, vi 
skulle tilbringe den næste uge sammen 

med. Rumænere, finner, italienere og sågar 

en delegeret fra Ghana. Efter blot et par 

minutter gik debatten allerede højt om ver-

densituationen, muhammedtegninger og 

Berlusconi. Trods geografiske, kulturelle 

forskelle er der mange ting, som 

statskundskabere overalt er fælles om. Det 

er dette fællesskab, som International As-

sociation for Political Science Students for-

søger at styrke på tværs af landegrænser. 

 

IAPSS – et ambitiøst projekt 
For de fleste IFSK’ere kommer det måske 

som en overraskelse, at der i det hele taget 

eksisterer en international organisation for 

statskundskabsstuderende. I nedenstående 

faktaboks har vi forsøgt at skitsere organi-

“What happens in Amsterdam 

 – stays in Amsterdam!” 

At en by, som primært er kendt for cof-
feeshops, letlevende kvinder og træsko-
produktion, for nyligt lagde værtskab til 
organisationen IAPSS’ (International As-
sociation for Political Science Students) 
årlige generalforsamling og konference, 
synes måske påfaldende. Ikke desto min-
dre var ugen, 2.-8. april i Holland, en bra-
gende succes og en fantastisk oplevelse, 
hvilket har givet os, medlemmerne af 
den danske delegation – bestående af 
statsrådsmedlemmer og et stk. kanden-
redaktør (i et nyt frugtbart samarbejde), 
en anledning til at udbrede kendskabet 
omkring en temmelig usynlig organisati-
on med et meget stort potentiale. 
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sationens målsætning og formål. Og som 

det måske antydes er IAPSS et stort og am-

bitiøst projekt, der har et stort potentiale 

for internationalt orienterede 

statskundskabere. Hidtil har IAPSS pri-

mært været domineret af europæere og ca-

nadiere, men organisationen er i vækst, og 

til denne generalforsamling var der således 
2 delegerede fra Georgien samt en enkelt 

fra Australien. Udover den årlige general-

forsamling og konference bliver der også 

afholdt konferencer på regionalt plan. Ek-

sempelvis afholder statskundskab i Oslo en 

konference i august, som der vil komme 

mere information omkring senere. 

 

Politisk kultur 
Selve generalforsamlingen foregik i Am-

sterdams arbejdermuseum, hvilket udgjor-

de en fremragende ramme for det kompara-

tive studie i politisk kultur, som en inter-
national generalforsamling uundgåeligt 

bliver. Hollænderne, skandinaverne og 

schweizerne ønskede effektivitet og en 

hurtig gennemgang af punkterne på dags-

ordnen, mens at sydeuropæerne foretrak at 

vende og dreje samtlige aspekter af en sag, 

blot for at ende hvor man startede. Angel-
sakserne – australierne og canadierne syn-

tes derimod blot, at det hele var udtryk for 

sædvanlig europæisk bureaukrati-

besættelse, og at vi skulle tage at få finge-

ren ud og få noget handling bag de flotte 

ord. Men til trods for at disse små forskelle 

til tider trak tingene lidt i langdrag, var det 

også en underholdende oplevelse at være 

vidne til. 

 

Menneskesmugling, terrorisme og pan-
dekager 
De to efterfølgende dage foregik primært 
på Amsterdams universitet, hvor de hol-

landske arrangører, havde forberedt en fo-

relæsningsrække med workshops. De valg-

te temaer kunne næppe have været mere 

aktuelle: radikalisering, terrorisme og men-

neskesmugling. Workshops’ene bød bl.a. 

på en debat omkring Mellemøstens indfly-

delse på europæisk, islamisk, radikalise-

ring og en rundtur i Red Light District – en 

bydel, der får Vesterbro i København til at 

ligne Pinsekirkens årlige bibel-camp i Hvi-

de Sande. Hver aften var der lejlighed til, at 

se nærmere på Amsterdams evigt, pulse-

rende natteliv. Dette medførte dog samti-

digt, at trætheden efterhånden ophobedes 

– lidt i stil med rusugen på IFSK. 
 

Om torsdagen gik turen til Haag, hvor der 

var endnu flere forelæsninger på program-

met – denne gang om folkemord. Samtidig 

kunne man vælge imellem en rundtur på 

krigsforbrydertribunalet for det tidligere 

Jugoslavien. Endeligt, efter en meget lang 

dag, blev der budt på pandekager ved 
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stranden i Haag. Om fredagen blev general-

forsamlingen, efter talrige diskussioner, 

afsluttet, hvorefter der blev holdt en afslut-

ningsfest. En fantastisk, interessant og be-

rigende uge i Amsterdam var overstået. 

 

 

 

 
IAPSS er en forkortelse for International Association for Political Science Students. 
Siden den egentlige start i 1998 i Leiden i Holland er IAPSS vokset til en global organi-
sation, som tæller medlemmer fra Canada til Georgien og fra Norge til Australien. I alt 
har IAPSS medlemmer i næsten 40 lande, og IAPSS udvider stadigt.   
 
Formålet med IAPSS er, at generere og promovere “opportunities for full actualiza-
tion of political science students cooperating through a global communication net-
work”, og IAPSS er en politisk uafhængig organization. Mere konkret vil det sige, at 
IAPSS forsøger at bidrage til statskundskabsstuderendes uddannelse gennem initia-
tiver som udvekslings- og mentoraftaler. Mere ambitiøst ønsker IAPSS også at præge 
disciplinen ”politisk videnskab”, ligesom man arrangerer forskellige sommerskoler og 
konferencer. I forlængelse heraf ønsker IAPSS endvidere aktivt at hjælpe 
statskundskabsstuderende videre i deres karriere gennem karrieredage og formidling 
af internships samt kontakt til fremtidige arbejdsgivere.  
Hvis du ønsker mere information om IAPSS, er hjemmesiden www.iapss.org, og ellers 
er du velkommen til at kontakte IAPSS’ kontaktperson på IFSK, Morten Nonboe, via 
mortenln@kiers.dk eller 26 16 53 14. Der vil senere blive holdt et informationsmøde 
hvor interesserede er meget velkomne. 

IAPSS - Facts 
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Af Freja Boe-Hansen og Bjarke Refslund, Studenterrådet 

 

 

”Bacheloruddannelser skal give bedre jobmulighe-

der. Antallet af ph.d.-stipendier og erhvervs-ph.d.’er 

skal fordobles. Eliteuddannelser skal udfordre de 

dygtigste studerende. Øget fokus på god undervis-

ning. Alle universitetsuddannelser skal vurderes 

efter internationale standarder.” 

 

Blot et uddrag af 333 initiativer, som ifølge 

regeringen skal føre de danske universite-

ter op i verdensklassen. Visionerne er store 

og mange, og målet er at få Danmark ud af 

starthullerne, som den globale landsby, der 

har noget unikt og konkurrencedygtigt at 

byde på. Studenterrådet erklærer sig enig i 

målene, men efterlyser et udspil, der gør 

mere end at drømme. Et udspil med kon-

krete handlingsplaner frem for smarte ven-
dinger og klichéer, såsom ”bedre jobmulig-

heder”, som vi alle selvfølgelig kan erklære 

os enige i. 

 

For hvem skal vejlede de mange nye ph.d.er? Hvor-

dan skal bacheloruddannelsen give bedre jobmulig-

heder? Er det en eliteuddannelse eller uddannelse af 

elite, vi taler om?, Og hvordan skal hele herligheden 

finansieres, når midlerne til de videregående ud-

dannelser bliver færre og færre, samtidig med at 

kravene og forventningerne stiger?  

 

 

Dannelse frem for mekaniske studeren-
de 
Regeringens udspil er blot ét eksempel på 
en uddannelsespolitik, der langt fra tjener 

de studerendes bedste. I Danmark er der i 

mange år blevet skabt selvstændige stude-

rende, som mestrer samarbejde og refleksi-

on. Vi producerer ikke forskningsmaskiner 

men har et ideal om dannelse, der er meget 

unikt – og burde være konkurrencedygtigt 

udover egne grænser. Men alt dette hæm-

mer regeringen ved at fremføre forslag og 

tiltag som omlægning af SU´en, forringelse 

af kvote 2, nedprioritering af kompetence-

året, indførelse af stressende kvartersord-

ninger med eksamen fire gange om året i 

stedet for to samt afskaffelse af gruppeek-

samen. 
 

 

Danmark i den gule førertrøje? 
Forslag, der rent faktisk modarbejder de 

danske universiteters evne til at konkurre-

re på netop evnen til samarbejde og selv-

stændiggørelse. Forslag, der dermed også 

hindrer Danmark i at snuppe den internati-

onale førertrøje på et felt, hvor vi ellers tra-

ditionelt står stærkt. Danske universiteter i 

verdensklasse? Åbenbart ikke ifølge rege-

ringen. 

Universiteter i verdensklasse? 

Regeringens plan for de danske universi-
teter sprudler af store visioner. Studen-
terrådet efterlyser konkrete planer. 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Peter B.Mortensen , Anne Binderkrantz, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

Studenterredaktionen bestående af:  
Fra venstre - bagerste række: Helge Frandsen, Kristian Larsen, Louise Jørgensen, Allan 

Birkmose, Jens Jørgsen, Martin B. Jensen, Peter Schøler Gaarskjær, Lars Højholt, Anders 

Ziegler Kusk. Fra venstre - forreste række: Helle K. Bendixen, Martin Krog, Rasmus Tov-

borg, Christian Nordbek, Anne Stine Jørck, Lise Helene Koustrup, Inie Madsen, Maja Mor-

tensen. Fraværende på dagen: Mikkel Schjøtt-Kristensen, Sara Ølholm, Katrine Barslev, 

Michelle Pedersen, Maren Bach Grønbæk, Jacob Nørgaard-Petersen, Lasse Laustsen, Johan 

Holtt Langlet, Carolina Kamil, Morten Schmidt, Kristian Leer, Rasmus Præst 
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Redaktionelt 
Redaktører 
Anders Ziegler Kusk og Lars Højholt - begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 22358457 og 22767305.   
  
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1100 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/
kanden 
 
Næste Deadline:         Onsdag den 5. maj 

KAleNDerEN 
APRIL: MAJ: 

3. KP-Fordrag ved dr. Helmut Wiltke 

5. Kapsejlads i universitetsparken 

5. Deadline til Kandestøberen 

10. Debat om menneskerettigheder 

12. Kandestøberen udkommer 

18. Diasporas and Development – 

ulandsseminar 

19. Ytringsfrihedens Filosofi – konfe-

rence ved Sociologisk forum 

20. Studietur til Berlin 

20. Studienævnsmøde 

21. Gæsteforelæsning ved Tyrkiets 

ambassadør 
26. KP-Fordrag ved Mikkel Thorup 

26. Studienævnsmøde 

27. Fælles foreningsfest 

28. PF-fest 
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KAleNDerEN er flyttet til side 63 

 
 
 
 

Det er ved at være den tid igen 
Hvem er du, hvem er jeg og hvor er vi på vej hen 

Det første ved kun du 
Hvem jeg er, ser vi på nu 

Og vi bevæger os i retning af et gækkebrev 
Det handler om at gætte hvem der skrev 

Jeg kan være noget så flygtigt som en ny Muhammed-krise 
Jeg kan være noget så kløgtigt som en firfalds-matrice 

Jeg kan være endnu et korrupt valg 
Jeg kan være Onkel-Morfar eller Hannibal 

Jeg kan være det hvide i sneen der forsvinder 
Jeg kan være ”De Hvide” der aldrig vinder 

Jeg kan være Elklits hjerne 
Jeg kan være eksamen i det fjerne 

Jeg kan være Yasser Arafat 
Jeg kan være dit og dat 

Jeg kan være alt mellem himmel og jord 
Men det vigtigste er hvad du tror 

Du har desværre ikke ligeså mange gæt 
Om hvem der driver gæk 

Som Lars Von Trier har fobier 
 
 
 
 
 
 

Måske du skal have lidt assistance 
For at have en chance 

En lille ordleg så du kan gætte 
Hvem er jeg? Du får lige en af de lette: 

Hvis du siger modelune og shicke sager 
Så er jeg metode _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ Hint: Mr. Cash 

 

Den Seriøse 
Hvis du siger desperat forargelse 

Så er jeg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hint: Jan Guillou ”Ondskab” 
 

Den hyggelige 
Hvis du siger hvidt og snart kun ånd 

Så er jeg et _ _ _ _ _ i Bo Sandemanns hånd. Hint: Det er ikke en brie 
 

Den svære 
Hvis du siger til trods, at verden er forsvarlig 

Så er jeg _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ Hint: FN 
 

Den sorte 
Hvis du siger DJ Sash begår selvtægt 

Så er jeg en _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ Hint: Økonomi 
 

Svar: Rune Stubager, …., Kridt, Boutros Boutros-Ghali, Nash ligevægt 


