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Frit Forum Århus aktiviteter (se mere på aarhus.fritforum.dk): 
 

Torsdagsmøderne starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt! 
 
 

Torsdag d. 8. April 
En socialdemokratisk vælger? 
Hvad er en ægte socialdemokratisk vælger, og hvorfor er vælgertilslutningen til 
Socialdemokraterne faldet med 1/3 siden starten af 90erne? Lektor i statskundskab, Jens 
Peter Frølund Thomsen, giver sit bud denne aften, hvor du har selv mulighed for at lufte og 
diskutere egne synspunkter på den nuværende situation i dansk politik. 
 
Torsdag d. 15. April 
Stop for ghettoisering! 
Hvad er mål og midler i kampen mod en stigende ghettoisering i Danmark? Og hvordan 
kommer de til udtryk i den ambitiøse helhedsplan for Gellerup. Sekretariatsleder i Det 
Boligsociale Fællessekretariat og tidligere formand for Frit Forum Århus, Jens Møller, gæster 
Amaliegade.  

Torsdag d. 22. April 
Venstrefløjens fallit?  
Folketingsvalget i 2001 opfattes af mange som skelsættende. VKOs politiske dominans og  den 
årelange svigtende vælgertilslutning til rød blok har siden da været en kendsgerning i dansk 
politik. Men hvad ligger bag? Rune Lykkeberg, forfatter, debattør og journalist på 
Information og Jørn Loftager, professor i statskundskab, giver hvert deres bud. 

Torsdag d. 29. April 
Overenskomstforhandlinger 2010 
Frit Forum Århus inviterer denne aften ’behind the scenes’ i den danske model. Jan 
Villadsen, ny chefforhandler for 3F, kommer og giver en indsigt i årets 
overenskomstforhandlinger. Var det en succes eller en fiasko? Og hvordan finder man et 
kompromis og får en aftale i hus, når der er finanskrise? 

Alle møder er gratis og åbne for alle!  

Vi glæder os til at se jer. 
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Tema:
Kanden i 
trøjen!
Efter sidste nummers lyselilla feminismefor-
herligelse, synes vi det er på sin plads at vende 
skuden og gå i den stik modsatte retning. Der-
for præsenterer vi i dette nummer af Kanden 
det ultimative macho-tema: Kanden i trøjen! 

Danmark er i krig i Afghanistan, og danske 
soldater sætter dagligt livet på spil i et fjernt 
land for at bekæmpe en fjern fjende, langt fra 
vores egen virkelighed.  I nyhederne bliver vi 
bombarderet med reportager om de danske sol-
daters udfordringer i Afghanistan, og man kan 
ikke undgå at høre om krigens op- og nedture. 
Men alligevel er det let at glemme, at vi er i 
krig, og måske er vores opfattelse af krigen 
derfor ikke så realistisk, som den burde.

Selvom krigsdeltagelsen i andre lande er ble-
vet kritiseret og har været genstand for om-
fattende debat, fortsætter størstedelen af den 
danske befolkning med at bakke op om krigen 
i Afghanistan. Dette på trods af, at Danmark er 
det land, som har måttet sende den største an-
del af sine udsendte soldater hjem i kister.

Man kan af og til spotte biler med klistermær-
ker, hvor ordene “Støt vores tropper” udtryk-
ker en tendens i samfundet om, at vi ikke må 
være kritiske over for den danske militærind-
sats, fordi danske soldater sætter livet på spil.  
“Supporting the boys” kaldes det i USA, hvilket 
frembringer sprøgsmålet: Er vores indstilling 
over for krig blevet amerikaniseret? Er vi ble-
vet mere patriotiske og romantiske i vores op-
fattelse af krig, og er de danske soldater blevet 
til helte frem for soldater i vores øjne?

Den måske urealistiske opfattelse vi alminde-
lige civile kan have af det at være i krig, har 
vi i dette nummer af Kanden forsøgt at råde 
bod på. Derfor har vi lavet et blad, som belyser 
mange forskellige forhold i forbindelse med 
temaet krig.

Vi kan dog på forhånd afvise, at bladet rummer 
belastende afsløringer af militærets tophem-
melige strategi. God læselyst!
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At sætte livet på spil 
          - for hvad?

Tema: Kanden i trøjen

 Rikke Melsen
 rikke@melsenstyle.dk

Morten Brænder, der netop har skrevet sin 
ph.d.-afhandling om, hvordan soldater ret-
færdiggør at sætte deres liv på spil (se også 
Ph.d-kavalkaden i december), forklarer at op-
fattelsen af soldaternes motivation er revi-
deret flere gange gennem historien. Under 2. 
Verdenskrig opdagede man, at soldaterne 
ikke kæmpede for fædrelandet, men at de i 
stedet slås for deres kammerater. Den stærke 
nationalisme, som man tidligere havde snak-
ket om, var ildeset. I dag har Brænder, der har 
studeret motivation blandt amerikanske sol-
dater vha. deres militærblogs, fundet, at mo-

tivationsgrundene varierer afhængig af sol-
daternes baggrund, men at sammenholdet i 
gruppen er det, det mest af alt handler om.

Daniel Drammelsbæk, der i sommers blev 
kandidat fra IFSK, var udsendt første gang i 
Kosovo i 2001. Han kom direkte fra værne-
pligten og forklarer sin motivation til at ville 
tage af sted som en blanding af flere faktorer, 
men han lagde især vægt på de personlige og 
professionelle udfordringer. Han skulle afsted 
som gruppefører, og det gav ham mulighed 
for at afprøve sine lederevner og udvikle sig 

selv, men det var 
samtidig en chance 
for at hjælpe andre. 
Derudover følte han 
en vis grad af patri-
otisme, så når han 
blev bedt om at tage 
af sted, gjorde han 
det.

Da Daniel valgte at 
tage af sted til Irak 
efter sin bachelor i 
2006, var der kom-
met et andet aspekt 
ind i hans overve-
jelser, nemlig kam-
meratskabet. ”Broth-
ers in arms er ikke 
grebet ud af den blå 
luft. Ikke på de 

Før 2. Verdenskrig sagde man, at statens billigste ressource i krig var soldater – de 

kostede kun det frimærke, der skulle sættes på indkaldelsesbrevet. Unge mænd var 

villige til at sætte livet på spil for deres fældreland, men hvordan ser det ud i dag, 

hvor individet i højere grad er kommet i fokus, og nationalisme af flere betragtes med 

skepsis? Kanden har talt med Morten Brænder, der har forsket i emnet, og Daniel 

Drammelsbæk, der som tidligere udsendt kan fortælle, hvad der motiverede ham til at 

sætte livet på spil.
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hårde missioner,” fortæller han. ”Man oplever 
et unikt kammeratskab, hvor man har brug 
for at stole 100% på hinanden.” Daniel 
beskriver det som en højskoleoplevelse med 
farer, og det var også med i motivationen for 
at tage afsted. Morten Brænder fortæller, at 
man netop ikke har gruppetilhørsforholdet, 
når man melder sig første gang, men at det 
senere bliver afgørende. Han forklarer 
desuden, at villigheden til at ofre sig for den 
anden er en afvejning: ”jeg ofrer mig for dig, 
for så gør du det også for mig”. Derfor går 
man fuldt ind og kommer til at knytte bånd 
på en måde, man aldrig kan gøre hjemme. 
Dog fremhæver Daniel selv også de faglige 
udfordringer, han fik, som endda havde stor 
relevans for statskundskabsstudiet, idet han 
arbejdede med udvikling af landet. Det 
spillede også ind, at han gerne ville hjælpe 
andre. ”Hvis det var mig, ville jeg gerne have, 
at folk kom ned og hjalp,” siger han.

Da Daniel tog til Irak var det desuden med 
betydeligt større risici. Hvor han i Kosovo la-
vede fredsbevarende arbejde, var Irak en 
ægte krigszone. Dermed blev det også svæ-
rere at forklare sig over for venner og familie, 
men heldigvis oplevede Daniel, at selvom de 
ikke syntes om hans beslutning, accepterede 
de den og havde tillid til hans dømmekraft. 
Og den personlige opbakning er altafgørende, 
for har man ikke opbakning fra omgang-
skredsen, kan man ikke klare udfordringerne 
psykisk. Man skal have noget at trække på, 
når man er presset. Dog 
kunne det være svært 
at berolige familien, 
mens han var i Irak. 
Havde Rasmus Tant-
holdt netop optrådt på 
skærmer iført fuldt 
beskyttelsesudstyr og 
fortalt om den regn af 
granater han stod i, 
blev det svært at over-
bevise dem derhjemme 
om, at man ikke var i 
konstant overhæn-
gende livsfare.

Mens Daniel var afsted 
mistede hans hold fire 

britiske og to danske soldater, mens flere 
blev såret, og her forklarer Daniel, at man 
bliver nødt til at læsse af og bruge hinanden 
til at tale om situationen. Som udsendt er 
man blandt ligesindede, og kammeratskabet 
bliver endnu vigtigere, når man ikke finder 
forståelse hjemmefra. Når han skal forklare 
sin motivation for at tage af sted, er det også 
tydeligt at kammeratskabet er afgørende. 
Han nævner det selv som en biting i forhold 
til det at ville hjælpe andre og udvikle sig 
personligt, men det er uden tvivl en meget 
vigtig biting.

Er det så helt slut med patriotisme og natio-
nalfølelse for de udsendte soldater? Morten 
Brænder fandt, at patriotismen stadig gør sig 
gældende, men at dette ikke kan adskilles fra 
viljen til at hjælpe andre mennesker i verden. 
Daniel er enig i, at disse ting spiller sammen, 
men han følte som udsendt også, at han 
gjorde det for Danmark. Det er ikke tilfæl-
digt, at Dannebrog bæres på skulderen, og 
dækker kisten hos de faldne soldater. Det be-
tyder noget, og man samles om de fælles 
symboler, man har.

Daniel er nu et andet sted i sit liv og i gang 
med en civilkarriere, der gør at han bliver 
hjemme. Men ifølge hans kontrakt kan han 
blive bedt om at tage af sted igen, og i så fald 
vil han gøre det. Han er med andre ord stadig 
parat til at risikere sit liv for en større sag.
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Danmark i forfald

Christian IV huskes måske bedst for arkitek-
toniske mesterværker, men hans bedrifter 
indebar statsbankerot, utroskab og en uklog 
militærstrategi. Han lyttede ikke til sine råd-
givere og gik ind i Trediveårskrigen, hvor han 
inden for et år havde mistet det meste af den 
danske hær og Jylland, som han dog fik lov at 
få tilbage efter et par år, da det var udplynd-
ret. Hans rådgivere gav ham én million rigs-
daler mod at love ikke at gå i krig mod Tysk-
land igen! 

Frederik III fulgte i sin fars fodspor og angreb 
Sverige, der bankede os sønder og sammen 
og tog Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm og 
dele af Norge som krigsbytte. Svenskerne 
marcherede over isen mellem øerne og om-
ringede København, så kongen blev nødt til 
at underskrive en udmygende krigsaftale, 
hvor han bl.a. blev forpligtiget til at lade de 
svenske soldater spise gratis i Danmark hele 
foråret. Svenskerne havde travlt med at få 
underskrevet en fredsaftale, for de vidste, at 
vores allierede, Nederlandene, var på vej til 
undsætning – det havde danskerne bare ikke 
opfattet.

Et par hundrede år senere fik vi smæk igen, 
da Storbritannien bombede og sank den dan-
ske flåde under Napoleonskrigene. Det var 
forår, så de danske skibe lå i havn uden at 
være rigget til (de havde ikke sejl oppe), 
hvilket gjorde, at de ikke kunne flyttes og 
blev et let bytte. Napoleonskrigene førte til 
tabet af Norge. Som trøst fik vi et lille her-
tugdømme i Tyskland, som vi mistede igen i 
1864, da vi igen tabte en krig…

Slaget ved Dybbøl var en katastrofe. De dan-
ske soldater havde umoderne udstyr og var 
under dårlig ledelse. Vi havde forladegevæ-
rer, mens tyskerne havde de mere moderne 
bagladegeværer, som kunne skyde hurtigere. 
De danske militærdragters design var en 
ulemper for os, for midt på brystet gik hvide 
bånd på tværs og dannede en god skydeskive 
for tyskerne. Dertil kommer, at Island som i 
mere end 600 år var en dansk provins, i 1944 
udnyttede Danmarks svage position under 
den tyske besættelse til at erklære selvstæn-
dighed. 
 
Den moderne tidsalders nye territo-
rieudfordringer
Men men men… Måske er der håb forude. 
Således kan man spekulere i hvorvidt den 
danske stat (eller evt. Mærsk) bør udnytte de 
forræderiske islændinges økonomisk ugun-
stige situation til at opkøbe øgruppen, hvilket 
vil betyde en ikke ubetydelig forøgelse af 
dansk territorium. Tilsvarende er der poten-
tiale for en dansk provins i Helmand, som 
kunne danne base for flere territorieudvidel-
ser. Alt dette skal imidlertid kalkuleres mod 
den moderne tidsalders nyd territorieud-
fordring – nemlig den globale opvarmning, 
som truer med (1) at smelte indlandsisen og 
(2) indskrænke landet ved vandstigninger. 
Danmarks riges landmasse lader således til 
at være en funktion af mange parametre, 
herunder økonomiske konjunkturer og 
globale opvarmningstendenser for ej at for-
glemme militær kapabilitet. 

Engang var Danmark en førende europæisk stormagt, men fordrukne og uduelige 

konger, uheldige alliancer og Bad Luck har ført til, at landet nu er en ubetydelig prik 

på landkortet.  Men måske er der håb forude…

Tema: Kanden i trøjen

Ida Haugen
20072074@ps.au.dk

Tyttebærkrigen, Kanonbådskrigen, Snapshanekrigen…
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Stafetten er givet videre og PB har fået ny bestyrelse, 
men kaffen brygges stadig på de samme bønner, så 

frygt ej.

Månedens bog; Barack Obama ”The Audacity Of Hope”  

Kig ind og deltag i den store Obama ”hunde-quiz”  

PB afholder metodeudstilling d. 14—28 april  
Tilbud på SPSS-guide og andre bøger, der kan 

være behjælpelig til metode-eksamen 

HUSK—PB har dagligt åbent mellem 12-13 med kaffe, uno, hyggelig 
stemning og månedens bog 



Kandestøberen

8

Mediernes dækning af krig
Tema: Kanden i  trøjen

Anne Schmidt Stolberg 
 20073039@ps.au.dk

Nina Kruse Larsen
 20071099@ps.au.dk

”Forskning viser, at der er en overordnet 
forklaringsmodel for, hvordan medierne dæk-
ker krig”, forklarer Hans-Henrik Holm. Han 
fortæller, at modellen tager udgangspunkt i 
begrebet ”det nationale prisme”, som er det, 
de nationale medier ser 
internationale begiven-
heder igennem. Den 
måde, de officielle kilder 
framer en international 
konflikt på, kan derfor 
påvirke dækningen af 
den.

Dette gjaldt for eksem-
pel begrundelsen for at 
gå i krig i Irak og 
spørgsmålet om masse-
ødelæggelsesvåben. 
Trods flere mediers 
skepsis blev de officielle 
kilders synspunkt, om at der var masseødelæg-
gelsesvåben til stede, herskende i me-
diedækningen op til krigen. ”Dette skyldes, 
at medierne ved dækning af krig er mere in-
formationsfattige end normalt, og mere af-
hængige af officielle informationskilder. Hvis 
de officielle kilder fortæller, at der er 
masseødelæggelsesvåben, bliver denne in-
formation båret frem, trods journalisters 
skepsis,” forklarer Hans-Henrik Holm.

Mediernes udfordringer
Der er ifølge Hans-Henrik Holm tre ud-
fordringer, som medierne står overfor, når de 
skal dække en krig - balanceprincippet, 

markedsprincippet og den nationale bag-   
grund. Balanceprincippet handler om, at me-
dierne normalt forsøger at fremstille kilder 
fra begge sider af sagen for at få en så objek-
tiv dækning som muligt. I forbindelse med 

krig vil dette betyde interviews 
med alle konfliktens parter, 
samt en objektiv ekspert. “Men 
dette er svært at praktisere, 
fordi det er så godt som umu-
ligt f.eks. at få et interview 
med en Taleban-leder,” fortæller 
Hans-Henrik Holm. Medierne 
er derfor mere afhængige af 
officielle kilder under krig, end 
de er under normale omstæn-
digheder. ”Men medierne er 
bevidste om problemet, og de 
forsøger at modvirke kilde-
skævheden ved at give selv 
svagere kilder som rygter og 

beretninger fra civile let adgang til stor me-
dieopmærksomhed”, forklarer Hans-Henrik 
Holm. 

Den anden udfordring, markedsprincippet, 
handler om, at medierne er medie for et 
marked. Informationerne skal sælges, og selv 
om læserne ikke bestemmer indholdet, har 
deres præferencer en stor betydning. Derfor 
er det i praksis ikke muligt for medierne 
pludselig at indtage en meget kritisk rolle 
over for f.eks. den danske militærindsats. 
Hans-Henrik Holm fortæller, at de danske me-
dier har overtaget en tendens, man tidligere 
kun har set i de amerikanske medier, som   

Danmark er i krig, og i nyhederne informeres vi dagligt om de danske styrkers indsats 

i Afghanistan og om de strabadser, soldaterne bliver udsat for. Men ved vi egentlig, 

hvad der reelt foregår? Og er der sider af krigen, vi ikke bliver informeret om? Kanden 

har talt med Hans-Henrik Holm, som er afdelingsforstander ved Journalisthøjskolen, 

professor i verdenspolitik og forsker i krigsjournalistik. Han giver sit bud på, hvad 

det er for nogle problemer, medierne står over for, når de skal dække en krig.

“Krigsdækningen er 
yderst problema-
tisk, fordi medierne 
ufrivilligt er en del 
af regeringens 
krigsapparat
- Hans-Henrik Holm
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kaldes ”Supporting the boys”. Det betyder, at 
medierne er tvunget til i en vis grad at bakke 
op om de danske soldater, fordi de sætter 
livet på spil for fædrelandet. 

Den sidste udfordring er, at journalisterne er 
danskere og ikke kan frigøre sig fra deres na-
tionale briller. ”De er et produkt af vores kul-
turhistorie, og selvom de tilstræber objektiv-
itet, er den eneste synsvinkel, de har til 
rådighed, deres egen danske, hvilket 
uundgåeligt påvirker den måde, de ser virke-
ligheden på,” fortæller Hans-Henrik Holm. 
Han forklarer, at medierne forsøger at over-
komme denne udfordring ved at ansætte 
journalister fra andre lande som reportere, 
samt ved at bringe indlæg skrevet af lokale, 
for eksempel irakere, for at få indblik i kon-
flikten ud fra deres synspunkt.

Gør medierne det godt nok?
Medierne forsøger tydeligvis på forskellige 
måder at modvirke objektivitetsproblemerne 
i forbindelse med at skulle dække en krig. 
Spørgsmålet bliver derfor, om medierne så 
gør det godt nok? Hans-Henrik Holm forkla-
rer, at svaret på dette spørgsmål afhænger af, 
hvilke opgaver man mener, medierne har. 
Medierne kritiseres normalt for ikke at opfyl-
de deres rolle som demokratisk vagthund og 
som offentlighedsorgan. I denne sammen-
hæng vurderer Hans-Henrik Holm imidlertid 
medierne ud fra en tredje rolle, nemlig rollen 
som informationskanal mellem borgere og 
myndigheder samt mellem borgerne internt. 

Mediernes opgave er at gøre befolkningen i 
stand til at træffe korrekte beslutninger ud 

fra deres egne værdipræferencer ved at tilve-
jebringe objektiv og korrekt information. 
”Her er krigsdækningen yderst problematisk, 
fordi medierne ufrivilligt er en del af regerin-
gens krigsapparat. De udgør ikke en trovær-
dig kanal for borgerne i forbindelse med krig, 
fordi de er meget afhængige af de officielle 
kilder,” fortæller Hans-Henrik Holm.

Hans-Henrik Holm mener, at medierne er en 
del af problemet, men at de ikke har løsnin-
gen på det. ”Vi forventer, at medierne skal 
gøre det hele. Men politikere og embedsmænd 
har også et ansvar for at mindske de 
demokratiske problemer ved krigsførelse,” 
forklarer han. Problemet er, at de officielle 
kilder i forbindelse med krig holder kortene 
meget tæt til kroppen og kun videregiver en 
meget begrænset mængde information. Et 
eksempel herpå er, at regeringens beslutning 
om gå ind i Irak var kendetegnet ved, at man 
ikke gav medierne særlig meget information 
om grundlaget for beslutningen. Hans-Henrik 
Holm påpeger, at dette er forståeligt ud fra 
den logik, der gælder når national sikkerhed 
er truet. ”Men i forbindelse med Irak og Af-
ghanistan, hvor krigene foregår så langt væk, 
kan man diskutere, om hensynet til den 
demokratiske debat ikke bør vægtes højere 
end hensynet til hemmeligholdelse af grund-
laget for de politiske beslutninger,” fortæller 
han. Problemerne i forbindelse med krigs-
dækning kan derfor ikke kun tillægges medi-
erne, men skyldes også, at de betingelser 
medierne arbejder under, gør det svært at 
lave en objektiv og nuanceret dækning, som 
kan fremme en demokratisk debat.
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Hjemmeværnet
- hvad laver de egentlig?

Tema: Kanden i trøjen

Signe Bøgh Madsen
20092430@ps.au.dk

Hvornår blev hjemmeværnet egentlig 
oprettet?
Hjemmeværnet har rødder i modstandsbevæ-
gelsen under 2.verdenskrig. Loven om hjem-
meværnet blev vedtaget i folketinget den 6. 
juli 1948, og 1. april 1949 var hjemmeværnet 
en realitet med 30.000 medlemmer fra dag 
ét.
Hvem er med i hjemmeværnet?
Der er cirka 49.000 medlemmer i hjem-
meværnet, heraf er omtrent 15% kvinder. 
Cirka 20.600 er aktive, og resten er i reser-
ven. Gennemsnitsalderen for den aktive del 
af styrken er 43,8 år, og for den samlede 
styrke er alderen 46,9. Blot 7% af hjemmevær-
net er under 25 år gamle.
Hvad laver de så?
Hjemmeværnet kan opdeles i  4 kategorier: 
hærhjemmeværnet, flyverhjemmeværnet, 
marinehjemmeværnet og virksomhedshjem-
meværnet. Under hærhjemmeværnet hører 
politihjemmeværnet, som assisterer politiet i 
deres opgaver. Hærhjemmeværnet er 
”rygraden i de hjemlige militære landstyrker i 
Danmark” (citat fra hjemmeværnets hjemme-

side). Flyverhjemmeværnet hjælper flyvevåb-
net med beskyttelse af bl.a. de danske 
lufthavne. Marinehjemmeværnet yder støtte 
til søværnet under deres aktioner indenrigs. 
Virksomhedshjemmeværnet er med til at 
beskytte ”vitale samfundsvigtige installation-
er” i Danmark.
Hærhjemmeværnet hjalp bl.a. til under Seest 
ulykken, og da præsident Bush besøgte Dan-
mark i 2005. Derudover er 30 medlemmer 
fra hjemmeværnet med i Afghanistan, hvor 
de fungerer som vagter for Forward Opera-
tion Base PRICE.
Det lyder super spændende, hvordan 
melder jeg mig til?
Der er 5 regionsområder indenfor hjem-
meværnet: Nordjylland, Midtjylland, Fyn og 
Sønderjylland, Sjælland og til sidst Køben-
havn. Man skal være fyldt 18 år og enten 
dansk statsborger eller have haft fast ophold 
i Danmark i mindst 5 år. Du skal derudover 
findes egnet til tjeneste. Det koster ikke no-
get at melde sig ind, og du får ingen løn, men 
dine udgifter til uddannelsen bliver betalt. Du 
bestemmer desuden selv, hvor aktiv du vil 

være. Du skal dog bruge minimum 
24 timer om året for at kunne regnes 
som aktivt medlem. Det er ikke nød-
vendigt at have en militær baggr-
und, kun en positiv indstilling til 
forsvaret.
Som en del af hjemmeværnet mod-
tager du det, der svarer til en grun-
duddannelse som værnepligtig. Du 
vil over 3 år modtage 250 timers un-
dervisning inden for bl.a første-
hjælp, brandbekæmpelse, miljø og 
våben/skydning.

Jeg må blankt indrømme, at mit kendskab til hjemmeværnet begrænser sig til ”de der 

ældre mænd der guider mig til min parkeringsplads ved koncerter...” Men det kan da 

umuligt være det eneste de laver, så kanden graver dybere i hjemmeværnet.
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Interinstitutionel 
sneboldkamp

Tema: Kanden i trøjen

Mikkel Vinter
 mikkelvinter@hotmail.dk

Sejrherren?
Den kære jurist er blandt andre et utrolig 
godt bud på en sejrherre. Forestil dig situa-
tionen: Den lynhurtige idrætsstuderende har 
fanget juristen mellem buskene midt ude på 
søen og har hidkaldt psykologen, som giver 
sig i kast med en hjernemanipulerende vas-
ker. ”Hold inde!” siger juristen, ”Jeg har ret til 
at udforme JIS (Jus in Sneboldkamp), og se 
her: § 1 i krig, man må ikke vaske juristen, 
og man må heller ikke tyre.” Juristen er 
dermed i højere grad end mange andre usår-
lig. 

Taberne?
Den første oplagte taber findes 
længere nede mod Søauditoriet, 
omkring der hvor mågen med et 
ben holder til.  Her har histori-
keren lært meget om tidligere 
tider og kan på opfordring højst 
sandsynligt guide dig gennem 
såvel kampene ved Dybbøl som 
Vietnamkrigen. Til gengæld ud-
viser historikeren endnu engang 
mangel på evnen til at bruge sin 
viden på nutidige problemstil-
linger. Derfor står han stivfrossen 
med paraderne nede, i sine kaki-
farvede shorts og vandresanda-
ler som en anden tysk officer, der 
ikke fik sine luffer og de lange 
underbukser med til Sovjet-
unionen. Statskundskaberen har 
qua sine diplomatiske evner 
formået at danne en offensiv alli-

ance med fakultetspartneren økonomen. Side 
om side maver de sig hen mod det udsete 
offer, filosoffen, der står i sine egne tanker og 
betragter de nye cykelstativer.  Resultatet af 
angrebet er to triumferende samfundsviden-
skabere og noget, der kunne minde om en 
meget forkølet snemand med langt hår og 
ituslåede briller. Den gennemblødte filosof 
kræver efterfølgende den moralske sejr, da 
han som den eneste har indset, at snebold-
kamp blot er en social konstruktion. Det er 
svært at sige, hvem der er den endelige sejr-
herre, men lad os håbe at Kong Vinter er 
ligeså gavmild med sneen næste år, så vi kan 
få et endegyldigt svar!

Sneen er væk. Gud ske tak og lov for det! Vores hjerner bliver igen sat til den soldrevne 

energioplader og ruster os til krigen mod bøgerne, som har syntes hård de sidste 

mange måneder.  Men igen lader vinteren os tilbage tomhændede og stadig søgende 

efter svaret på følgende spørgsmål: Hvem ville egentlig blive sejrherre i en interinsti-

tutionel sneboldkamp? – Og hvilke kvaliteter er vi statskundskabere oppe mod, når vi 

skal bekæmpe andre studerende på unisøen?

Illustration: Anna Thorning
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Når soldater vender hjem
Tema: Kanden i trøjen

Vanessa Salome Christophersen
 20081539@ps.au.dk

Christian Blom Jørgensen har været udstatio-
neret i 6½ måned i Afghanistan, og det er 
hans opfattelse, at militærpsykologerne i dag 
gør rigtig meget ud af at forberede soldater-
ne psykisk og imødekomme problemer med 
psykiske mén efter dårlige erfaringer fra Bal-
kankrigene ”Det, jeg tror hjælper mest er, at 
man har åbnet op for det inden for delingerne. 
Der var en stemning om, at man godt kunne 
snakke om tingene, det, synes jeg, var rigtig 
godt.”

Psykologhjælp
Når soldaterne uddannes, er der ifølge mi-
litærpsykolog Louise Hjort Arentz et stort 
fokus på det psykologiske perspektiv, og der 
er ifølge hende ingen tvivl om, at det virker. 
”Flere bliver behandlet på grund af, at der er 
et andet fokus. I Balkankrigene var der ikke 
den samme bevågenhed, og det har stor be-
tydning, at man hjælper hinanden og at der 
ikke er det samme tabu”. Virkeligheden er 
ikke så simpel som den udlægges i medierne, 
så man kan sige, at flere soldater får psykiske 
mén, for der er flere udsendte i dag end 
tidligere, så det er nødvendigt at kende bag-
grunden og statistikken og se det i en større 
sammenhæng. 

Ifølge Louise Hjort Arentz er det især vigtigt, 
at soldaterne får psykisk førstehjælp, så de 
er klædt på til at hjælpe sig selv. Det sker for 
eksempel gennem  stresshåndtering. De 
psykologer, der forbereder soldaterne, følger 
dem i udstationeringen, hvor de besøger 

dem flere gange ved særlige hændelser. Når 
soldaterne kommer hjem er der reintegra-
tionsmøder med psykologerne.   

Tilbage til hverdagen
Christian Blom Jørgensen husker tydeligt, 
hvordan det var at komme hjem. ”Det var 
meget mærkeligt. Bare det at køre hurtigt på 
vejen. Dernede kører man jo 10-15 km i 
timen og sidder og spejder ud på vejen hele 
tiden for at se om der ligger noget ned-
gravet”. Christian var i starten meget følsom 
over for lyde. Det kalder psykologerne Battle 
Mind. Ifølge psykolog Louise Hjort Arentz er 
der nogle normale efterreaktioner, man får i 
krig, hvor man oplever store belastninger, og 
det tager tid at vænne sig til hverdagen. Og 
der er også nogle, der ikke kommer over 
hændelserne med det samme, og efter et 
halvt år kan der dukke ting op. 

Påvirket af begivenhederne
Christian Blom Jørgensen tænker tit over sin 
tid i Afghanistan ”Det er ikke sådan, at jeg 
vågner op med mareridt, men der er ting, jeg 
stadig drømmer om”. Der var perioder i Af-
ghanistan, hvor Christian havde tanker om 
selv at blive ramt. En gang var der én af 
Christians kammerater der blev skudt kun 
200 meter fra ham, så han måtte slæbe ham 
ned i en grøft under beskydning for at lægge 
forbindinger på. Der var flere gange, hvor det 
var rigtig tæt på, at Christian selv blev ramt. 
”I selve situationen tænker man ikke på det, 
men bagefter kan man blive rigtig bange.” 

Soldaterne i Afghanistan er konstant i mediernes søgelys. Der bliver jævnligt bragt 

historier om, at de hjemvendte soldater i dag har værre mén end tidligere. Men hvor-

dan er det egentlig at vende hjem fra krig og hvor meget hjælp får soldaterne?
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Når Christian tænker tilbage på det i dag, 
husker han, at det var sindssygt stressende 
de gange, hvor det var mere eller mindre 
tilfældigt, man ikke var blevet skudt på. Pa-
truljerne var en barsk oplevelse for Christian, 
og der overskrider man en masse grænser, 
hvor man virkelig ikke har lyst til at gøre det. 
Louise Hjort Arentz mener, at det er et sundt 
tegn, når man reagerer og det, at man bliver 
berørt over at have set sin ven blive sprængt 
i luften.  

Samfundets indstilling er vigtig
Når soldaterne vender hjem fra krig, er det 
ifølge Louise Hjort Arentz meget vigtigt, at 
der er støtte til dem. Hun kan mærke, at der 
i dag er en respekt omkring soldaternes ar-
bejde, og mener, at der er et fælles ansvar 
som land til at bakke op om soldaternes ind-
sats og give dem anerkendelse. Det har stor 
betydning for deres mentale helbred. 

Kammeratskab og gode oplevelser
Under deres ophold i Afghanistan kommer 
soldaterne meget tæt på hinanden, og det er 
det, ifølge Christian  Blom Jørgensen, der gør, 
at de ikke tager mere skade af det. Christian 
har fået en masse gode oplevelser og tætte 
venner og fortryder på ingen måde, at han 
tog til Afghanistan. Det var for ham en oplev-
else at komme tæt på en masse mennesker 
og at lære lokalbefolkningen at kende og i 
Afghanistan fik han mulighed for at arbejde 
på et felthospital, hvor han med en relativt 
kort sygepasseruddannelse fik mulighed for 
at behandle enormt avancerede skader, og 
hans oplevelser der gjorde, at han besluttede 
sig for at læse medicin. 

Christian kunne godt finde på at tage af sted 
igen ”Jeg har lovet min familie ikke at tage på 
patrulje igen, det er for farligt, men jeg kunne 
godt tænke mig at komme på felthospital. 
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Hvor langt er I kommet med forbere-
delserne til Kapsejladsen?
Thomas: Rent mentalt er vi kommet rigtig 
langt. Rent fysisk…
Andreas: … er vi på begynderstadiet endnu. 
Vi er kommet godt i gang med at bunde øl – 
dér går det stærkt fremad. 
Vil I ikke fortælle lidt om den nye båd?
Andreas: Jo, den hedder… hvad  er det nu, 
det er et mega godt navn… Strait Edge! Og 
det er  jo vores nye banan, den er naturligvis 
gul. 
Den nye PF-bestyrelse har jo skabt sig 
et ry for at være temmelig sportslige…
Thomas: Er det ikke det, som vi ikke har no-
gen kommentarer til Andreas?
Andreas: Jo.
Thomas: Vi har ikke lyst til at ødelægge vores 
druk-ry.

Andreas: Det er måske en lidt anden 
bestyrelse, end der tidligere har været. Vi 
gider ikke tage 10 kilo på. Det gider jeg sim-
pelthen ikke.
Thomas: Ja, vi kæmper mod dunken. 
Så der er faktisk ikke bare kampen om 
Det Gyldne Bækken, men også kampen 
mod dunken?
Thomas: Ja, det er kamp på den ene og den 
anden måde.
Jeg har tænkt lidt på, hvordan det kan 
være, at vi går så meget op i Kapsejlad-
sen. Hvorfor er der sådan en stemning 
omkring det?
Thomas: Jeg tror lidt, at det kommer af sådan 
et målingsproblem. Jeg tror ikke rigtig, at 
man kan måle studierne mod hinanden her 
på nogen sådan reel måde. Men kapsejladsen 
- det er fandeme kamp på lige vilkår. 
Andreas: Det giver jo et helt fantastisk tilhørs-

forhold til sit studie, 
som jeg tror er meget 
vigtig for det social 
liv heroppe.  Om det 
så fylder for meget 
eller for lidt, det ved 
jeg ikke. 
Thomas: Det har jo 
meget med tradition-
en at gøre. Det er det 
med, at der kommer 
så sindssygt mange 
mennesker, og at der 
er den fede stemning 
dernede, og 
statskundskab bak-
ker virkelig statskund-
skab op. 

Kampen om Det Gyldne Bækken vil den 29. april udspille sig i en kamp på hurtighed, 

vilje, druk, søstyrke og gejst.  Kandens udsendte reporter mødte Andreas og Thomas 

S fra PF-bestyrelsen til en snak om forberedelserne og forventningerne til årets kapse-

jlads. 

Tema: Kanden (PF) i trøjen

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk

Kapsejladsen 
Snart skal slaget stå: 
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Tænker I over, at det er jer, som skal stå 
i front for Statskundskab?
Andreas: Jeg tænker rigtig, rigtig meget på 
det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at kom-
me i båden. Det, synes jeg, kunne være rigtig 
spændende… eller sjovt, hedder det.  Og så-
dan tror jeg, at vi alle sammen har det.
Hvad nu hvis I flopper totalt? Tror I så, 
at I kan se IFSK’erne i øjnene igen?
Andreas: Det har vi ikke tænkt over.
Thomas: Det er jo sådan, det er at være 
sportsmand. Man har jo et naturligt pres fra 
dem, som kommer og ser en.  
Ser I jer lidt som IFSK’s svar på landsh-
oldet?
Andreas: Ja, uden tvivl. 
Thomas: Så er Kritisk Profil B-landsholdet. 
Men det må du ikke sige til dem.
Andreas: Jo. 
Thomas: Eller også er det Kandidatforenin-
gen – Nej, de må være vores Old Boys. 
Andreas: Og i forhold til om vi flopper, så jo 
– der er jo også en frygt for at blive statskund-
skabs svar på Rommedal. Der er der jo ingen, 
som har lyst til.
Thomas: Prøv at tænk dig at være HAM, som 
hopper fordi båden?

Andreas: (pause) Jaeh. 
Hvad er chancen for sejr?
Andreas: Finalepladsen er sikker, det kan du 
godt citere os for.
Thomas: Ja, vi garanterer finalepladsen – med 
forbehold for graverende fejl. 
Andreas: Men nu snakker du så også med 
dem med allerstørst selvtillid i bestyrelsen. 
Et sidste spørgsmål. Tre ting, som skal 
til for at vinde Kapsejladsen i år?
Thomas: Der er kun ét svar
Andreas: Træning, træning og øl
Thomas: Nej, så ødelægger du det lige
Andreas: Nåh ja. Træning, træning og træn-
ing!

Om PF-bestyrelsen bringer sejren i hus i år er 
svært at spå om. Men Andreas’ og Thomas’ 
optimisme smitter af, og da de lovede mig, at 
de også havde et par hemmelige tricks i 
ærmet samt følte sig godt hjulpet på vej af 
den tidligere bestyrelse, blev jeg fortrøst-
ningsfuld. Måske bliver det i 2010, at retfær-
digheden skal ske fyldest, og det Gyldne 
Bækken kan finde hvile i ”Magtens Rugeka-
sse”. 
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CLAUS-GATE

Efter længere tids intensiv research samt 
grundig tillidsopbygning, har vi opnået kon-
takt til manden midt i edderkoppespindet – 
manden, der trækker i trådene – manden, vi 
vælger at kalde ”Claus”. Dette interview har 
til formål at kaste lys over hidtil mørklagte 
vinkler vedrørende den omdiskuterede jæger-
sag. 
Vi sidder ved den ene side af bordet, Claus 
overfor – anonym og med ryggen til os. Det 
eneste lys i kælderlokalet befinder sig bag 
Claus og kommer fra den nøgne glødepære, 
der iklæder ham en kulsort kappe og samti-
dig afslører sveden på vores pander. Dikta-
fonen ligger klar på bordet. Vi nikker ind-
forstået til hinanden. Det første spørgsmål er 
afgørende. Klik. Interviewet kan begynde. 
Lige på og hårdt og uden omsvøb.

”Hvordan starter en helt almindelig dag 
for dig i Helmandprovinsen?” 
“Jeg står op om morgen, vækker de andre, og 
så går vi over og smider vasketøj af ved vask-
eriet. Bagefter går vi over og spiser morgen-
mad,“ svarer han. Uden bæven. Han er ikke 
sådan lige at bide skeer med. Pærens gløde-
tråd går et kort øjeblik ud.

“Hvordan er morgenmaden?”
“Der får vi røræg, spejlæg, bacon, toast, pan-
dekager, kartofler, blodpølse og nogle få an-
dre ting.  Men når man er ude i patrulje-
baserne eller på opgave, står den på 
feltrationer. Amerikanske, britiske eller nor-
ske. Den amerikanske er klart mest prak-
tiske, fordi…”

“Ja, det er fint,” afbryder vi hans talestrøm. 
Den knappe tid udelukker al udenomssnak. 

”Hvad står menuen så på resten af da-
gen?” Silhuetten nikker.
”Middag står den på lidt salat, kartofler, pom-
fritter, noget kød af en art, pasta, ris og 
gryderet. Aftensmaden er meget det samme, 
bare med noget sovs og kogte grøntsager og 
is til dessert. Det lyder meget godt, men der 
er rigtig meget fedt i, og man bliver hurtigt 
træt af det, mest fordi de indere, der laver 
maden, ikke er særligt gode kokke.” 
På trods af svarets fundamentalt interessante 
karakter, må vi foretage et clean cut. Emnet 
rummer så uendeligt mange flere aspekter.

”Hvad så, hvis du er på mission, og du 
skal - du ved…”
“For mit vedkommende, fordi jeg er i bil, kig-
ger jeg lige ud på jorden, før jeg hopper ud 
– altså, så jeg ikke træder på små gaver fra 
Taleban, der eventuelt kunne…”

“Ja-ja, men hvad så, hvis du virkelig 
skal..”
”Til de lidt større ’deponeringer’ har vi felt-
toilet, som er et lille plastiksæde med et hul, 
hvor man sætter en “bio-bag” på, og så laver 
man puha ned i den. Man tisser ikke, for så 
går den i stykker. Og det er noget svineri. 
Man skal ikke være genert for at sidde og 
skide foran ens medsoldater, der sidder 10 
meter bagved i en lastbil og kan kigge med”.
“Interessant”. Et øjebliks brat tavshed hen-
leder vores opmærksomhed på en dråbes 

Hemmelighedskræmmeri, skjulte lydfiler og pludseligt tavse kilder – i kildebeskyttels-

ens navn gælder alle kneb. Alle ved noget, men ingen ved alt. Kanden er gået i folkets 

tjeneste for at opklare mysteriet om vore udsendte i Afghanistan. 

Tema: Kanden i trøjen

Skrevet af “Claus Bøllingtoft Frost” 
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fald fra det fugtige loft mod betongulvet. Vi 
indser, at netop dette øjeblik rummer mu-
ligheden for at grave et spadestik dybere ned 
i Claus’ benhårde liv som udsendt.

”Hvad laver I så, når I har fri?”
”Dér kan man lave lige, hvad man har lyst til. 
Man kan spille volleyball, computer, se film, 
styrketræne – dét er utroligt populært – man 
kan også spille Uno eller Risk eller bare sidde 
og snakke og hygge med folk. Bordfodbold og 
bordtennis er der også. Så alt, hvad man kan 

forestille sig, kan man næsten lave. 
Det en god ting”. 

Vi må anstrenge 
os for at holde de 
tilfredse smil over 
vort held tilbage. 
Interviewets kara-
kter tillader ikke 
sådanne mimiske 
udskejelser. Slet 
ikke, når vi er så 
tæt på at bryde ig-
ennem.

”Ej, hvor lyder 
det fedt! Hvad 
laver i så om af-
tenen?” Vi har til-
syneladende ramt 
et ømt punkt. 
”Der er ikke så 
meget. Alkohol er 

NO GO i Afghanistan, og man kan kun få al-
koholfri øl i lejren…”. Claus’ stemme er 
slukøret, men lyser pludselig op: ”Men vi har 
den her fyr i lejren, der kan skaffe ALT - og 
det er selvfølgelig lidt tys-tys, for…”
”Ahem, det behøver vi vist ikke at komme ind 
på”

Uventet rejser silhuetten sig op og vender sig 
i en voldsom bevægelse imod os. Claus’ arri-
ge ansigt kommer til syne, og inden vi helt 
når at opfatte scenen, udbryder han: ”Hvad 
er der med jer to? Vil I slet ikke vide noget 
interessant? Hvordan kan I overhovedet kal-
de jer journalister? Tror I virkelig, at folk 
gider læse om vores morgenvaner, toilet-

besøg og alkoholfri aftener?”  Vreden mani-
festerer sig et kort øjeblik som skuffelse. 
Claus sænker sit toneleje: ”Jeg sagde jo kun 
ja til at blive interviewet, fordi jeg var sikker 
på, at jeg kunne få lov til at lække et-eller-
andet…”

Formuleringen runger sin genklang i vore ho-
veder. Lække. Vi må væk herfra. ”Claus, vi 
har vist fået, hvad vi skulle bruge – tak for 
din tid”. Med hamrende hjerter skubber vi 
stolene til side, rømmer os febrilsk, nikker 
kejtet til Claus og sætter så i løb mod udgan-
gen. Claus’ råber efter os med fjendtlig for-
agt:

”Jamen, vil I da slet ikke vide, hvordan vores 
kommunikationsudstyr kan infiltreres, hvad 
der kendetegner køretøjerne med den mest 
værdifulde last eller på hvilke tidspunkter, 
vores lejr er mest sårbar?”

Claus sætter resolut efter os. Få sekunder se-
nere ligger vi med kinderne trykket ned mod 
det kolde betongulv. Vi er kun nået et par 
meter uden for interviewlokalet. Claus’ jern-
greb forværrer vores desperation:

”Du må ikke sige det - vi vil ikke vide det - vi 
vil ikke vide NOGET af alt det! Det kan koste 
os ALT! Vi vil ikke fyres!”

”Det er for fanden da et scoop! Hvem ville no-
gensinde fyre jer for det?” 

”Vi kunne da sikkert tjene en masse penge 
ved at sælge historien til sladderpressen – 
Politiken eller et eller andet universitetsblad 
– men så vil INGEN turde ansætte os igen!”

De aggressive ansigtsfolder i Claus’ ansigt 
glatter sig langsomt ud. Med ét har han slup-
pet sit kvælende tag i os og styrer sekundet 
efter målrettet tilbage ind i lokalet. Vi ånder 
lettet op. Pludselig går det op for os, hvad 
han er i færd med. Diktafonen - BÅNDET! Men 
da er det for sent. Claus passerer vore pas-
sivt måbende ansigter med et triumferende 
blik. Han vifter med en lille sort, kvadratisk 
genstand. Sekundet efter smækker døren 
bag os…

“Et øjebliks brat tav-
shed henleder vores 
opmærksomhed på 
en dråbes fald fra det 
fugtige loft mod 
betongulvet. Vi ind-
ser, at netop dette 
øjeblik rummer mu-
ligheden for at grave 
et spadestik dybere 
ned i Claus’ benhårde 
liv som udsendt.
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Krig burde reboundes
Tema: Kanden i trøjen

Mathias Gjørling
 20093478@ps.au.dk

Man husker med glæde de gange, hvor Kri-
gen udviklede sig til to eller endda tre niveau-
er! Husk gerne, at krig i Krig jo er når begge 
spillere efter nøje overvejelse lægger samme 
kort, hvorefter krigen i Krig når en kritisk 
fase. Det er her, de store kort bytter hænder 
og det er her, de sande stormestre i Krig viser 
deres ansigt. At kalde Krig et spil på held er 
absurd.

Men Krig er mere end bare et spil, der fort-
ryllede os i en tid, hvor det vigtigste var at 
spille fodbold, lege med Magic Cards og spise 
yum-yum nudler. Krig er et spil, som på en 
meget naturlig måde kan afgøre selv de 
værste konflikter. Det er et spil, som udfor-
drer deltagernes taktiske evner og et spil, 
som forsoner. 

Krig er derfor et overset element, når forsk-
ere behandler emnet konflikter. Krig kan være 

et altafgørende element til at løse konflikter 
og burde således anerkendes som en muteret 
tilvækst til det ultimative politiske værktøj: 
bum-bum-våben-krigen. Måske man endda 
ikke skulle betragte det som en muteret 
tilvækst, men snarere et overlegent politisk 
værktøj.

Det skal dertil nævnes, at det er klart, at ind-
førelsen af Krig som konfliktens hovedinsti-
tution ikke vil være ufarlig. Der vil stadig 
være de, der ikke vil anerkende spillereg-
lerne. Terrorister vil konstant forsøge at un-
derminere Esset som det stærkeste kort, og 
forsøge at indføre Jokeren. Et kort, der ikke 
hører til i traditionel Krig. Indførelsen af Jok-
eren vil medføre en fundamental ændring i 
den måde, vi forstår Krig. Pludselig vil man 
ikke længere kunne regne med, at de, der har 
flest Esser vil vinde Krig. Nogle vil naturligvis 
ikke acceptere brugen af Jokeren. De vil bru-
ge alle deres Esser på at forfølge terroris-
terne. Og de vil forsøge at skaffe sig ad hoc 
Jokere på hånden ved at gradbøje deres Esser 
og sige, at det er nødvendigt for at få fjernet 
de andres Jokere. Nej, man skal ikke tro, at 
Krig vil være en fredelig affære. 

Ikke desto mindre burde Krig reboundes. 
Man kunne hævde, at Krig er mindst ligeså 
blodigt som bum-bum-våben-krig, men til 
gengæld er konflikter endeligt afgjort ved et 
spil Krig. Således vil man f.eks. kunne afgøre 
Israel-Palæstina-konflikten. 

Ligesom man afgjorde hvem, der var først til 
computeren på fritteren. 

Det første, man tænker på, når man leger associationslegen og den anden politolo-

gistuderende siger ”krig”, er unægtelig det evigt fremragende kortspil af samme 

navn. Krig er som fra en svunden tidsalder. Dengang hvor vi alle gik på fritter, havde 

fletninger eller karseklippet hår og kun dette udfordrende mindgame kunne få os til 

at sidde stille. Krig er ikke en leg. Det er ikke for sjov. Når man spiller Krig er det 

krig! 
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Filmanmeldelse: 
Irak-krigsfilm 
uden substans

Tema: Kanden i trøjen

Vanessa Salome Christophersen
 20081539@ps.au.dk

Efter den første scene var jeg på ingen måde 
skuffet. Man føres direkte ind på livet af et 
hold bombeeksperter, der afmonterer vejside-
bomber, og som tilskuer til det scenarie var 
jeg bogstaveligt talt ”blown away”. Med 
adrenalin pumpende i årerne overværer man 
en nervepirrende scene, som bryder med alle 
Hollywood-konventioner, da bomben ikke af-
monteres i tide, og bombeeksperten dør. En 
genial begyndelse på en film, der efter denne 
scene lige så stille falder fra hinanden og 
taber tilskueren på gulvet. 

Filmen omhandler en bombeekspert, spillet 
af Jeremy Renner, som skal overtage pladsen 
som delingsleder. Jeremy viser sig inden 
længe at være en adrenalinjunkie ud over alle 
grænser. Vi bliver ført gennem adskillige ac-
tionscener, hvor han risikerer sit eget og sine 
kammeraters liv gennem sin uforsigtige op-
førsel. Men actionscenerne, som filmen i høj 
grad hviler på, bliver hurtigt ensidige og ke-
delige at se på, og handlingsmæssigt får vi 

kun en snert af spændende vinkler og må 
famle i blinde efter den røde tråd. 

På trods af, at filmen er usammenhængende, 
er der flere gode elementer. Drivkraften til at 
gå i krig og den psykiske nedbrydelse skil-
dres virkelig godt igennem hovedpersonen, 
mens de andre karakterer i filmen er noget 
ensidige og kedelige. Gennem en ekstremt 
velfungerende filmteknik får man et realistisk 
indblik i, hvordan det er at være udsat for et 
enormt pres i krig, og der er kælet for de-
taljerne med nogle flotte slowmotion billeder, 
som er lækre at se på uden, at de ødelægger 
troværdigheden til filmen. 

Men selv om det visuelle intet fejler og emnet 
og vinklen er original og vedkommende, 
mangler jeg at blive løftet op af stolen. 
Desuden bliver filmens pointe udpenslet eks-
plicit og uden omsvøb, i stedet for, at den 
gennem handlingen kom ind under huden. 
’The Hurt Locker’ er ikke en film, jeg vil bruge 
søvnløse nætter på at tænke over. Så selv om 
den visuelt er flot og sætter fokus på en krig, 
der endnu ikke er gennemtæsket, så brug nu 
hellere tid på at se eller gense en anden rigtig 
god krigsfilm.

Jeg var virkelig spændt på at se ’The Hurt Locker’, ikke mindst fordi den i den seneste 

tid har modtaget bunkevis af medieomtale ved Oscar-uddelingen, hvor den gik hjem 

med 6 Oscars for næsen af Avatar, men også fordi det er en film om det aktuelle og 

vedkommende emne Irak-krigen.

De 10 bedste krigsfilm
1. Apocalypse Now (1979) 
2. Saving Private Ryan (1999) 
3. Platoon (1986) 
4. The Longest Day (1962) 
5. Full Metal Jacket (1987) 
6. Schindler’s List (1993) 
7. The Deer Hunter (1978) 
8. The Thin Red Line (1998) 
9. All Quiet On the Western Front (1930)
10. Letters from Iwo Jima (2006)
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Hvorfor har kommunerne så svært ved 
at styre udgifterne på socalområdet?

Hvad omhandler dit projekt?
Jeg skriver om økonomiske styringsmidler på 
det, man kalder det specialiserede social-
område. Det vil sige indsatsen over for ud-
satte børn og unge, voksne med handicap og 

voksne med psykiske sygdomme, det man vil 
kalde de tunge sociale områder. Opfattelsen 
mange steder i den kommunale verden er, at 
det er det område, der er sværest at styre 
økonomisk. Jeg har været ansat i Århus Kom-
mune, hvor jeg selv har erfaret, hvor svært 
det kan være at styre, og det vækker jo en 
naturlig undren hos mig. Hvorfor kan vi styre 
økonomien på folkeskoler og børnehaver, 
men ikke på anbringelser af børn og unge? 
Mit indtryk er, at der på det specialiserede so-
cialområde altid har været en lidt uklar ans-
varsfordeling, bl.a. fordi det tidligere var delt 
mellem kommuner og amter. Ser man på det 
i dag, så er der skabt et quasi-marked, et 
pseudo-marked, hvor nogen køber og nogen 
sælger, og sælgerne har forholdsvis gode 
muligheder for at udnytte informations-
skævheden til egen fordel. Hidtil, siden struk-
turreformen kom til, har det været sådan, at 
når en kommune sender en borger til et 
tilbud i en anden kommune, ja så overtager 
den nye kommune retten til alle beslutninger 
om tilbud og udgiftsniveau, mens den nu-
værende kommune bare måtte punge ud. Det 
vil sige den nye kommune kan behandle den 
her person, som man vil, og så bare sende 
regningen tilbage til den oprindelige kom-

Johannes Engers Gregersen blev efter afleveret speciale ansat i Århus kommunes so-

ciale forvaltning. Denne ansættelse gav inspiration til et 5 + 3 ph.d. projekt omhand-

lende styringsudfordringer på socialområdet. Dette lyder måske lidt tørt for nogen, 

men der gemmer sig et særdeles spændende projekt om, hvordan markedslignende 

styring udfolder sig på et stærkt reguleret offentligt serviceområde. 

Ph.d.-kavalkade

Mads Kryger Frandsen 
20060866@ps.au.dk

Johannes Engers Gregersen skriver ph.d. afhan-
dling om, hvorfor kommunernes udgifter på 
socialområdet er så svære at styre. 

Budgetproblemer
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“Jeg synes, det kunne 
være spændende, 
hvis jeg kunne bi-
drage med en solid, 
videnskabelig og 
metodisk stærk 
analyse af i hvert 
fald én af årsagerne 
til, at der er et styr-
ingsproblem på det 
specialiserede social-
område. Det er det, 
jeg håber at bidrage 
med. 

mune. Det svarer lidt til, at jeg sender min bil 
til mekaniker i en 10 år lang periode og siger 
til mekanikeren, at han kan gøre med bilen, 
hvad han vil og bare sende regningen, uden 
jeg kan gøre nogen indsigelser. Jeg siger 
ikke, at kommuner snyder og bedrager, men 
når man ikke selv betaler regningen, har man 
i al fald mindre incitament til at være nøjereg-
nende med udgifterne. 

Hvorfor er dit projekt 
vigtigt?
Jamen jeg vil sige, det 
her det er sådan et ”real 
world puzzle”! Der er 
mange af mine ph.d. kol-
legaer, der skriver pro-
jekter, der mere handler 
om at fylde et hul i lit-
teraturen. Det kan jeg jo 
ikke sige, jeg gør på 
samme måde, men i fin-
ansministeriet, i KL, i de 
politiske partier og i me-
dierne er der en ret klar 
opfattelse af, at det her 
er et ret afgørende om-
råde at få styr på. Jeg 
synes, det kunne være 
spændende, hvis jeg 
kunne bidrage med en 
solid, videnskabelig og 
metodisk stærk analyse 
af i hvert fald én af år-
sagerne til, at der er et styringsproblem på 
det specialiserede socialområde. Det er det, 
jeg håber at bidrage med. 

Da du startede på statskundskab var det så 
det, du tænkte, du skulle beskæftige dig 
med?
Nej, det var det nok ikke. Jeg startede på 
statskundskab i 2001, og dengang havde jeg 
faktisk ikke et helt klart billede af, hvad jeg 
ville lave bagefter. Det at tage en ph.d. ud-
dannelse har altid været noget af det, jeg 
gerne ville, men jeg har også altid tænkt, at 
nu skal jeg lige prøve den virkelige verden, 
før jeg begiver mig i kast med en ph.d.. Lige 
socialområdet er heller ikke noget, jeg havde 
overvejet, mens jeg læste. Jeg skrev speciale 

om noget helt andet, men så kom jeg til at 
arbejde i en socialforvaltning i kommunen, 
og det var det, der vakte min interesse. 

Skal du have nogen undervisningsforløb på 
IFSK den kommende tid?
Jeg får min debut som underviser i grundfor-
løbet på offentlig forvaltning, holdundervis-
ningen, her til efteråret.  Det føles som en 

god måde at starte på, da 
jeg ikke har undervist før. I 
efteråret 2011 regner jeg 
med at skulle have et over-
bygningsseminar om styr-
ingsværktøjer i den offent-
lige sektor. Jeg er bestemt 
lidt nervøs for det, da det 
ikke synes som særlig lang 
tid siden, at jeg selv sad og 
fik undervisning, men på 
den anden side regner jeg 
også med, at det bliver     
sjovt!

I forlængelse af ovenstående, 
er det så lidt sjovt pludselig 
at være kollega til de her er-
farne og dygtige professor-
er?
Jeg har nok den fordel, at jeg 
har været væk fra statskund-
skabsgangene i 2-3 år, så jeg 
har nok fået det lidt på af-
stand, men det er da sjovt 

lige pludselig at sidde på et afdelingsmøde i 
offentlig forvaltning og skulle komme med 
ris og ros til professor Blom Hansen og pro-
fessor Grønnegaard. 

Hvad lavede du mere specifik i de 2-3 år, du 
var væk fra IFSK?
Jamen, jeg har været fuldmægtig i Århus 
Kommunes socialforvaltning, og det lyder jo 
meget støvet, det lyder som noget, man gør, 
når man bliver 50. Det var faktisk rigtig sjovt! 
Den kommunale administration er nok ikke 
det mest sexede, men jeg synes ikke, at man 
som kandidat herfra skal være bange for at 
søge derhen, for der er både meget interes-
sante og gode jobs at få.
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PraktiKanden
PraktiKanden

Mette Grønvald Nielsen
 20052585@ps.au.dk

Det humanitære område
Min praktikstilling er på det humanitære om-
råde, og jeg beskæftiger mig således med 
UNHCR (flygtningehøjkommissariatet) og 
OCHA, organisationen som koordinerer de 
humanitære ind-
satser. Sidst-
nævnte udsend-
er de såkaldte 
flash appeals, 
som er rapport-
er, der beskriver 
situationen og 
behovene i 
lande, som 
befinder sig i en 
humanitær krise, 
samt hvor 
mange penge 
der er brug for. 
En del møder i 
OCHA er lan-
ceringer af disse 
appeller. En del 
af arbejdet i 
OCHA har på det 
seneste været 
briefinger omkring situationen i Haiti - en 
katastrofe som OCHA har kaldt den mest 
komplicerede nogensinde.  Udfordringerne i 
forbindelse med denne katastrofe har været 
interessante at få et indblik i. UNHCR’s man-
dat er at beskytte verdens flygtninge og finde 
løsninger på deres situation. Møderne her er 

ligeledes briefer om flygtningesituationen i 
forskellige lande, som for det meste har ka-
rakter af humanitære kriser. Møder, som af-
holdes årligt omkring status for organisation-
erne og planerne fremover, er større end 

normalt og varer over flere dage. 
Her deltager rigtig mange lande, 
både modtagerlande og donorlande, 
og her er der for alvor brug for tolk-
ene, som oversætter alle FN sprog. 
Det er også til møder som disse, at 
man kan observere skarpe kommen-
tarer mellem USA, Kina, Rusland og 
muslimske lande. En del møder 
foregår i donorgrupper med forskel-
lige formål. Nogle donorgrupper 
støtter arbejdet i OCHA samt giver 
inputs til deres arbejde. Andre dis-
kuterer retningslinjer for ”good hu-
manitarian donorship”. Disse møder 
har ofte mere uformel karakter. 

Mine opgaver
Mit arbejde består i at skrive ind-
beretninger hjem til UM om, hvad 
der er foregået på mødet. Disse bliv-
er sendt til de relevante kontorer. 

Blandt andet er der korrespondance med FN i 
New York, hvor indberetninger sendes til og 
modtages fra. Specielt sjovt er det, når man 
modtager indberetninger fra en medstuder-
ende fra IFSK, som også er i praktik. 

Jeg har nu været i praktik på FN Missionen i godt to måneder, og synes jeg er ved at 

være godt inde arbejdet. Vi praktikanter blev smidt ind i arbejdet fra dag ét, hvor da-

gen allerede stod på møder og efterfølgende indberetninger hjem til UM. Dette skete 

selvfølgelig først efter at have fået adgangsbadge til FN. Jeg må ærligt indrømme, at 

det var en stor oplevelse første gang at træde ind i FN-bygningerne og de store møde-

sale og sidde bag Danmarkskiltet. At sidde dér blandt repræsentanter fra de fleste af 

verdens lande er noget helt særligt. 

“Jeg må ærligt in-
drømme, at det var 
en stor oplevelse 
første gang at træde 
ind i FN-bygningerne 
og de store mødesale 
og sidde bag Dan-
markskiltet. At sidde 
dér blandt repræsen-
tanter fra de fleste af 
verdens lande er 
noget helt særligt.
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Arbejdet på FN Missionen er decentraliseret, 
hvilket betyder, at sagsbehandlerne ikke be-
høver instruktioner fra København, hvis de 
skal udtale sig, som tilfældet er med de fleste 
andre lande hernede. Det er klart, at der af og 
til er interesser og spørgsmål hjemmefra. Pt. 
er jeg til møder i World Food Program, som 
forsøger at imødekomme beskyldningerne 
mod deres arbejde i Somalia, hvor påstanden 
er at 50 % af midlerne er endt i forkerte 
hænder. Dette er naturligvis noget, man 
hjemmefra ønsker at vide en del om. 

Den Danske FN Mission ligger meget tæt på 
FN Palæet, som det kaldes, og det er i FN, de 
fleste møder på mit område afholdes. Selvom 
jeg befinder mig i et internationalt miljø, er 
konteksten stadig meget dansk i og med, at 
arbejdet sker i forhold til den danske Mis-
sionen, som jo for øvrigt er dansk territori-
um. Det er danske interesser, som varetages, 
og til det ugentlige morgenmøde på Mission-
en briefes om alt fra ministerrokader til em-
bedsmandsrollen vs. politikerrollen og til 
Danmarks bidrag og holdninger til diverse 
organisationer og lande. 

Fritiden
På Den Danske FN Mission er vi fem prakti-
kanter, heraf er fire statskundskabere, hvoraf 

tre af os er fra IFSK. Man møder dog mange 
andre praktikanter fra de andre Missioner til 
møderne i FN. Genéve er en meget interna-
tional by pga. FN organisationer, diplomatiet 
og banksektoren. Således er der masser af 
praktikanter, og dette har givet anledning til 
dannelsen af et praktikantnetværk, som 
mødes til drinks hver torsdag rundt omkring 
i byen. De fleste er i praktik i FN organisa-
tionerne, andre på Missionerne, og endelig er 
der den sidste gruppe: praktikanterne på 
CERN (læs: videnskabscenteret som forsøger 
at genskabe Big Bang). Så der er rig mulighed 
for at møde andre mennesker end bare de 
danske. 

Arbejdsugen er 37 timer plus, hvilket betyder 
at weekenderne er 100 % fritid, og dette er en 
fantastisk ting at opleve, når man er studer-
ende. Således kan man uden dårlig samvit-
tighed tage en søndag afsted på ski i Frank-
rig eller besøge omkringliggende byer. 

Praktik på Den Permanente Danske FN Mis-
sion i Genève kan varmt anbefales. Der er 
tilstrækkeligt med arbejde, og møderne i FN 
giver et indblik i det internationale diplomati 
samt en dybdegående indsigt i det område, 
man selv beskæftiger sig med. 
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Generalforsamlingerne fortsatte i denne an-
den semestermåned, og Jul på IFSK afholdt 
deres tirsdag den 9. marts. De fremmødte fik 
serveret lidt godt til ganen, dog hverken 
risengrød, pebernødder eller nisseøl. Et 
vigtigt tema på dagsordnen blev, at forenin-
gen havde modtaget økonomisk støtte fra 
andre foreninger for at kunne finansiere 
Juledagen, men endte med at stå med stort 
overskud. Flere af foreningerne har derfor 
fået deres penge tilbage. Da det kom til valg 
af den nye bestyrelse, gjorde Juls inkluder-
ende og altomfavnende bestyrelsesstruktur, 
at der ikke blev kampvalg. Det blev til ti 
bestyrelsesmedlemmer, hvor fem står for det 
organisatoriske, tre står for revyen, og to står 
for musikken til revyen. Således kan vi være 

forvisset, at julestemningen nok vil brede 
sig, når den tid kommer.

Den 12. marts var det tid til den nye PF-
bestyrelses ilddåb ved den længede ventede 
PF Release-fest. Intentionen var en fest med 
god stil, og derfor var der hentet djs og bar-
tendere ind udefra. Dikes on Bikes sørgede 
for sprøde toner i forhistorisk, og fik dren-
gene til at kigge en ekstra gang, mens der 
blev serveret lækre flødedrinks fra smækre 
flødedrenge samme sted. Masser af hot shots 
og hyggelige mennesker gjorde festen til en 
succes.

De store gravkøer har efterhånden lagt læs-
esalene på foreningsgangen øde. Da vi i 

marts samtidig 
måtte vinke 
farvel til den 
højtelskede sto-
re læsesal, blev 
livet for alvor 
besværligt for 
den ellers så flit-
tige statskunds-
skabsstuderen-
de. Jagten er nu 
gået ind på for-
nuftige læse-
pladser, og skul-
le det være gået 
nogens næse 
forbi, er det ikke 
altid nødvendigt 
at begive sig 
udenfor de tryg-
ge gule bygnin-

Kanden News på pletten

Rikke Melsen
Rikke@melsenstyle.dk

Anne Schmidt Stolberg 
20073039@ps.au.dk

Der er forår i luften på IFSK, og mens sneen langsomt er smeltet, har der været an-

derledes fart på foreningen og de studerende. Vi bringer her et uddrag af den for-

gangne måneds begivenheder, for som altid var Kanden på pletten.

Smækre flødedrenge serverede lækre flødedrinks til PF release-fest
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ger og over Randersvej til de såkaldte midler-
tidige læsesale. Både 1., 2. og 3. sal på det 
nye fakultetsbibliotek har udmærkede læsep-
ladser, og fra 3. sal er der desuden adgang til 
en læsesal, hvis man vover sig igennem den 
hemmelige grå dør. Men vær dog på vagt 
overfor et overvældende antal jurister i høje 
hæle.
I den forgangne måned har det været muligt 
at blive klogere på spilteori, da :kp har af-
holdt en foredragsrække, der har efterladt de 
fremmødte både oplyste og lettere skræmte 
over mødet med den overvældende intellekt 
indhentet fra diverse universiteter. Arrange-
menterne bød desuden på kage af helt ene-
stående kaliber.

Fredag den 19. marts var det blevet tid til 
PB’s generalforsamling. De fremmødte 
blev budt på øl, vand og snacks, og desuden 
var der fint besøg fra undervisningsrepræsen-
tanten Jens Peter Frølund. Den afgående for-
mand, Sanne Severinsen, kunne berette om 
det forgangne år, der bl.a. bød på en kamp 
om overlevelsen, der dog udmundende i flyt-
ning til nye lokaler. PB går også ud af året 
med et underskud på omkring 30.000 kr, 
men det er efter sigende ikke kun på grund af 
de nærmest eksploderende kaffeudgifter, 
man kan forestille sig i forbindelse med PB’s 
stigende popularitet. Den nyvalgte formand 
Anders Rendebo Jepsen ser de næsten 5000 
kr., som de årligt må slippe for fairtradekaffe, 
som en positiv ting, så vi kan fortsat besøge 
foreningen dagligt med god samvittighed. Til 
generalforsamlingen blev foreningens popu-
laritet også tydeliggjort ved et kampvalg til 
bestyrelsen. Seks medlemmer blev valgt ind, 
og de spænder bredt med repræsentanter fra 
2. til 10. semester.

Slutteligt kan nævnes, at flere studerende 
denne måned fik sig en overraskelse, da de 
en ganske almindelig tirsdag eftermiddag fik 
besøg af hundepatruljen ved Unisøen. Her-
af inspireret vil Kanden News, i vores evinde-
lige jagt på de seneste nyheder og opklaring 
af IFSKs mysterier, hermed fremsætte et øn-
ske om egen hundepatrulje. Indtil da agerer 
vi selv sporhunde og vender stærkt tilbage i 
næste måned med dette semesters sidste 
News.

Da der hverken blev bedt bordbøn inden piz-
zaen og der var åbenlys udskænkning af al-
kohol, var det som om det gik op for mig, at 
Studentermenigheden ikke var ude på at 
sprede frelsens budskab denne aften. I stedet 

var der mu-
lighed for at 
møde politibet-
jente med hunde 
og vogne, og 
opleve en tidlig-
ere PET-chef 
fortælle spæn-
dende historier 
fra sine mange 
år i politiets 
tjeneste – med 
budskabet om 
at se mennesket 
i ondskaben 
som eneste mu-

lige link til en kristen forenings almindelige 
gøremål. Og hvad ville Studentermenigheden 
egentlig med dette arrangement? Formanden 
Ole Madsen forklarede mig, at selvom ar-
rangementet ikke har noget at gøre med kris-
tendom som sådan, er politiet en vigtig del af 
samfundet, og at Studentermenigheden 
gerne vil sætte fokus på konflikten, der har 
været mellem borgere og politi. Desuden va-
retager politiet også en række sociale opgav-
er – det kan kaldes næstekærligheden i prak-
sis. Således oplyst kunne jeg nyde resten af 
aftenen med roligt sind. Studenterme-
nigheden vil altså gerne være med til at lave 
andet end andagter. Noget som selv ikke-
kristne kan nyde godt af. For at understrege 
dette sluttede aftenen af med jødiske toner 
fra Klezmorkester.

Med salmebogen under armen drog jeg 

18. marts forventningsfuldt mod Stu-

denterhuset, hvor Studentermenigheden 

havde inviteret interesserede til en dag, 

der skulle sætte skabe dialog mellem 

befolkningen og ordensmagten. Men 

det stille håb om fællesbøn og jubelkor 

blev ikke mødt. Hvad var nu den af?

Studentermenigheden 
breder sig ud

“Politiet har 
også en række 
sociale opgav-
er – det kan 
kaldes næste-
kærligheden i 
praksis
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Ny kurs for SFI
Forskningscenter for Velfærd 

Anna Thorning
 20073237@ps.au.dk

”Sådan som landet ligger, står den danske 
velfærdsstat over for store udfordringer,” 
fastslår Peter Nannestad. De tider er forbi, 
hvor man uhæmmet kunne investere flere 
penge i udbygningen af velfærdsstaten. I dag 
handler det om at få mest mulig velfærd for 
hver en krone, der bliver brugt. Det er 
desuden begrænset, hvor mange penge man 
kan spare ved at effektivisere og skære ned. 
Den socialpolitiske forskning må, set i lyset 
af denne udvikling, i højere grad interessere 
sig for konsekvenserne af de valgte politik-
ker. SFI skal derfor i et større omfang forske i, 
hvad der virker. Formålet med effektforsknin-
gen vil være at etablere ”best practice” for det 
socialpolitiske område, således at man kan 
undgå at spilde penge på politikker, som ikke 
har de ønskede effekter. Peter Nannestad 
fremhæver i denne forbindelse, at SFI’s æn-
drede strategi ikke bliver gennemført på 
bekostning af de opgaver, som instituttet tra-
ditionelt har løst, men at effektforskningen 
kommer til at gå hånd i hånd med SFI’s andre 
arbejdsopgaver.  

Da Peter Nannestad sidste år accepterede 
jobbet som bestyrelsesformand for SFI, var 

det netop denne dagsorden, han ønskede at 
fremme. ”I fremtiden vil der fra SFI’s side være 
mere fokus på effektforskningen,” forklarer 
Peter Nannestad og fremhæver en nypubli-
ceret rapport, om hvilke anbringelsesformer 
af udsatte børn og unge der har den bedste 
virkning, som et eksempel på den nye satsn-
ing. For at kunne producere en solid effekt-
forskning er SFI’s samarbejde med kommu-
nerne meget vigtigt. Det er kommunerne, 
som udfører størstedelen af socialpolitikken, 
men der foregår ikke nogen systematisk erfa-
ringsopsamling. Dette er et problem, fordi 
man dermed ikke har noget grundlag for en 
evidensbaseret socialpolitik. Derfor har man, 
som et led i SFI’s nye strategi, ønsket at styrke 
forholdet mellem SFI og praksis i kommu-
nerne ved bl.a. at etablere et ”Kommunefo-
rum”, hvor man afholder seminarer og for-
midler viden videre. Den nye retning for SFI’s 

arbejde, hvor man arbejder for at fremme 
en mere evidensbaseret socialpolitik, vil 
ifølge Peter Nannestad ”forhåbentligt 
kunne bidrage til at holde velfærdsstaten 
flydende” og på rette kurs.   

Er du interesseret i SFI’s arbejde, så er det 
mulighed for at komme i praktik ved SFI og 
skrive speciale hos dem. Du kan læse mere 
på SFI’s hjemmeside.

Socialforskningsinstituttet – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) forsker 

i og producerer udredninger om sociale forhold og socialpolitik i Danmark. SFI har 

foretaget nogle ændringer i instituttets forskningsstrategi med det formål at kunne 

tilbyde beslutningstagerne på alle niveauer viden, som kan hjælpe med til at imødegå 

de udfordringer, velfærdsstaten kommer til at stå overfor i de kommende år. Kandestø-

beren har talt med SFI’s bestyrelsesformand, Peter Nannestad, om sagen. 

Om SFI 
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

er et uafhængigt forskningscenter, som er tilknyt-

tet Socialministeriet. SFI forsker i velfærdsområ-

det og udarbejder udredninger for ministerierne, 

kommunerne og andre organisationer. 

SFI’s bestyrelse. Peter Nannestad 
er nummer to fra højre.
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PF takker alle for en kanon fest 
- og ser frem mod den næste d. 16. april.

Husk også vores vinsmagning den 8. april. 

Ligeledes kan vi meddele, at træningen til 

kapsejladsen er begyndt!

PF - Alt for dig!
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Jørgen Goul Andersen

Om at blive professor i statskundskab 
med særligt henblik på politisk sociolo-
gi
Professorkarrieren startede på IFSK’s muld-
jord, da Jørgen blev instruktor i metode og 
teknik. Denne muldjord vækkede ligeledes en 
appetit på forskning, hvilket betød at bogen 
”Mellemlagene i Danmark” i 1979 kom til ver-
den. Inden lektoransættelsen i 1984 gik 6-7 år 
med vikariater og kandidat- og seniorstipend-
ier. 
Note til mig selv: Bliv instruktor hvis du vil 
være sej i fremtiden
Om spørgsmålet om dobbelt A eller Å:
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
Jørgen blev kandidat i statskundskab fra 

Århus Universitet, men derefter har tilbragt 
14 år i Aalborg – og været glad for det. Alli-
gevel vil Jørgen ikke være med til at karakter-
isere dette som et sidespring i sin karriere. 
Episoden efterlader en vis sund skepsis hos 
mig i forhold til, hvor meget skade Jørgen har 
taget af dette ophold, og jeg spørger snedigt: 
Synes du at Århus skal taves med dobbelt A 
eller Å?
Jørgen: Dobbelt A. Fordi det er svært at 
forklare udlændinge, hvordan et Å skal 
forstås. Desuden har jeg i forvejen store prob-
lemer med at forklare udlændinge, at jeg bor 
i Åbyhøj. 
Note til mig selv: Jørgen må konkluderes at 
være væsentligt påvirket! 

Om husdyr:
Hvilket dyr ligner Jørgen 
mon mest? Han fortæller, 
at han engang har haft en 
Foxtrot blandingshund, 
og at det egentligt ikke er 
noget skævt bud, hvis 
man tænker på, hvordan 
Jørgen har det med at 
blande teorier i sin for-
skning. 
Note til mig selv: En Fox 
Terrier ligner slet ikke 
Jørgen.

Date med Dahl

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk

Lone S. Adamsen
20073973@ps.au.dk

EN RAR MAND: ”Forskere med ild i røven og begge ben på jorden, hænger ikke på 

træerne” – sådan fristes jeg til at omskrive min yndlingssætning fra ”Gummitarzan” 

efter at have besøgt Jørgen Goul Andersen. Det har taget mig to måneder at få denne 

”date” i stand, og jeg må konkludere: Dette er dog den sværeste date jeg har forsøgt 

at få i hele mit liv. Jeg tager det dog ikke som nogen fornærmelse, eftersom Jørgen må 

siges at være en travl mand. Telefonen ringer to gange, inden vi får startet inter-

viewet, og til sidst tager Jørgen både røret af og trækker stikket ud: Jeg har scoret mig 

én time af Jørgens fredag. 

Date med Dahl introducerer
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Jørgen Goul Andersen
Om at brage igennem til offentligheden:
Jørgen har været involveret på Børsens Ny-
hedsmagasin, Det Fri Aktuelt og Mandag Mor-
gen. Med andre ord er det ikke kun indenfor 
forskning, at Jørgen har været med til at sætte 
dagsordenen. I forbindelse med et studie af 
sundhedsvæsenet og en undersøgelse af dan-
skernes middellevetid (1991), bragede Jørgen 
”saftsuseme igennem”.  Jørgen fortalte til sin 
ven og redaktør for Mandag Morgen Erik Ras-
mussen, at danskeres dødelighed var helt til 

rotterne. Det kom der en stor sag ud af, 
hvilket førte til, at Folketinget nedsatte et 
middellevetidsudvalg.

Om det dårlige ved velfærdsstaten:
Synes Jørgen at der er noget som helst dårligt 
ved velfærdsstaten? Efter jeg havde stillet dét 
spørgsmål, måtte jeg pænt få at vide, at 
”Velfærdsstaten jo er mange ting”. Da jeg fik 
specificeret begrebet til at omhandle den dan-
ske velfærdsstat, fortsatte samtalen noget 

mere glat og jo, Jørgen har sine bekymringer 
om udviklingen af velfærdsstaten, herunder 
gældssætning, utilstrækkelig uddannelse og 
hvorvidt ligheden i samfundet sættes over 
styr. Men nogen skarp kritik blev det ikke til. 
Jørgen: ”Overordnet er der konsensus om at 
det er godt. Nogle mener, at velfærdstaten 
medfører at borgerne bliver ligegyldige over 
for hinanden (her nikker jeg tilkendegivende), 
men det HOLDER BARE IKKE (her skammer jeg 
mig over min naivitet). Vi har stor SOCAP, 
mere frivilligt arbejde end andre steder i Eu-
ropa og pæn social mobilitet! Equality of op-
portunity! Det er tilmed en stor kvalitet, at 
skyggesiden i samfundet ikke er lige slem 
som andre lande”. 
Note til mig selv: Jørgen får konkluderet, at 
velfærdsstaten er et vidunderligt system, og 
her et emne vi (læs: Mest Jørgen) kunne tale 
om i timevis, ja nok dagevis. 

Om sit politiske ståsted:
Der går rygter om at du er ærkerød, kan du 
bekræfte det? Og nej, det kan Jørgen Goul 
ikke, han har tilmed stemt på begge blok-
kene, dog aldrig på Svend Auken. Så fik vi styr 
på dét! 
Jørgen: ”Jeg har dog et commitment til 
velfærdsstaten. Selvom jeg både mener, at 
velfærdsstaten skal trimmes en gang imellem, 
og at der skal gøres ubehagelige ting ved den. 
Og den skal undersøges, da ændringerne skal 
baseres på viden.” 

De hurtige:
Hvor høj en IQ skal en kvinde have for 

at tænde dig? ”Pænt høj”

Hvor høj en alder skal en kvinde have 

for at tænde dig? ”Pænt høj” 

Stiletter eller sandaler? ”Både og til hver 

sin tid”

Fjældræven eller Haglöf? ”Haglöft”

Vandreferie eller kulturel storby ferie? 

”I udpræget grad kulturel storbyferie”

AU eller Ålborg? ”AU” (!!!)

“Jeg har et commitment til 
velfærdsstaten. Selvom jeg 
både mener, at velfærdsstat-
en skal trimmes en gang 
imellem, og at der skal 
gøres ubehagelige ting ved 
den. 



Kandestøberen

30

‘Clicker’ 

‘Clickere’, som de populært kaldes, er udvik-
let af Harvard fysikeren Eric Mazur. Det er en 
lille fjernbetjeningslignende gadget, der giv-
er hver enkelt elev mulighed for at svare på 
et spørgsmål, underviseren stiller. Der findes 
et antal knapper, som man bruger til at vælge 
en af de mulige svarkategorier. Så ligesom 
Hans Pilgaard stiller publikum et spørgsmål i 
‘Hvem vil være millionær’ og med det samme 
ser resultatet af afstemningen, får under-
viseren med det samme resultatet af elever-
nes valg. Dette er en fordel i forhold til almin-

d e l i g e 
f o r e l æ s -
ninger, som 
bestemt har 
sine styrker, 
men hvor en 
af farerne er 
passivitet, 
der gør det 
svært at 
holde damp-
en oppe.

Sort bælte 
i lineær re-
gression.

Der er des-
værre endnu 

ikke udviklet en teknologi til vidensoverfør-
sel, der fungerer som The Matrix: Man kan 
ikke koble sig selv til forelæseren og absor-
bere viden og forståelse om Thomas Kuhns 
paradigmer, ligesom Neo ‘lærer’ Kung-Fu på 
30 sekunder. Derfor afhænger indlæring af 
forelæserens formidlingsevner, og ikke mind-
st af modtagernes engagement. Dette er i sig 
selv ikke noget problem, men ligesom man 
ikke bliver stærkere af at kigge på en 
TotalGymBodyFat&AbRipperXL9000 - bliver 
man heller ikke klogere af at kigge på en 
formel.
“Learning by doing er ikke nogen kliche” - si-
ger Kim Jesper Herrmann, en statskundskab-
er der er phd-studerende ved Center for 
Læring og Uddannelse (CLU) og forsker i un-
dervisningsformer - “Det kaldes for konstruk-
tivistisk læringsteori, og det er netop dette, 
clickerne er så godt et redskab til at under-
støtte.”

Clickere i samfundsvidenskaberne.
Man kunne forestille sig, at der var visse im-
plementeringsproblemer forbundet med at 
bruge et redskab udviklet til naturvidenska-
belige uddannelser til samfundsvidenskabe-
lige fag, men det afviser Kim: “Det vigtige er, 
at bruge clickerne til at hjælpe de studerende 
til at forstå fagets centrale begreber og ud-

Det er mørkt i auditoriet. Din bærbare viser 17.37. Da du ser, at det mest spændende, der sker, er at din 

‘facebook ven’ Jens Jensen har mistet et får i farmville, tvinger du dig selv til at bryde trancen og kigge op: 

Men der er mørkt i lokalet, og lamperne minder mest af alt om søvndyssende stearinlys. Selv forelæseren 

kører på ‘auto-pilot’ og holder sig tilsyneladende kun vågen ved at stå op. Du prøver at samle kræfterne til 

at logge af, men stemningen presser dig yderligere 20 cm. ned i stolen, og du giver op...

Situationen er symptomatisk for universitetsverdenen og ikke mindst IFSK. Når ikke kun studerende, men 

også forelæserne er tæt på at falde i søvn, er der et problem. Men et nyt redskab udviklet af en Harvard 

professor skal bryde med denne gængse oplevelse:

Clickere

Martin Williams Strandby
20094578@ps.au.dk 

Hester Ditte Callaghan
20092103@ps.au.dk

- den nye messias?

Rune Stubager vil bruge 
clickerne, hvis det bliver en 
mulighed på IFSK. 
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rydde typiske 
misforståelser. 
Meningen er 
ikke at teste 
p a r a t v i d e n . 
Meningen er at 
teste forståel-
se.” Svarene 
kan til gengæld 
også bruges af 
forelæseren til 
at få overblik 
over elevernes 
evner og der-
med tilpasse 
undervisnin-
gen efter   man-
glerne i deres 
forståelse. Men 
det er ikke det 
eneste, click-
erne kan bruges 
til. Efter det første svar opfordrer under-
viseren eleverne til at diskutere deres svar 
med hinanden, og derefter stemme igen. I 
anden omgang skulle flere gerne stemme 
rigtigt og dermed have fået en bedre 
forståelse for spørgsmålet. Da et hold på 2. 
semester blev udsat for clickerne, viste dette 
sig netop at være tilfældet: Den korrekte 
svarprocent ændrede sig fra 28 % til 83 % 
efter de studerende fik lov til at diskutere 
spørgsmålet med sidemanden.
“Det er ikke elevernes individuelle click, der 
er vigtige, men den lille diskussion der op-
står mellem to elever med forskellige svar. 
Eleverne bruger deres egne ord, når de argu-
menterer for deres svar. De øver sig i at bru-
ge fagets begreber og argumentation. Click-
ere har ingen værdi i sig selv - de er et middel 
til at aktivere de studerende og starte in-
dlæringen.”

Men hvis clickere ingen værdi har i sig selv, 
kunne man så ikke bare bruge de bærbare, 
som alle studerende alligevel sidder bagved? 
Der ville være nogle rent tekniske problemer 
forbundet med dette, bl.a. overføres svarene 
for langsomt over nettet. Desuden er det sjo-
vere at sidde med en clicker i hånden - det 
føles lidt som at være på grænsen til at blive 
millionær. Undervisningen afhænger i hvert 

fald af ens personlige deltagelse, og det bør i 
sig selv være grund nok til at holde en pause 
fra Farmville.

Clickerens fremtid
Hvordan ser fremtiden ud for statskundskab-
studiet og de nye elektroniske messiasser? 
Rune Stubager, en forelæser i metode, der er 
kendt blandt de fleste studerende på IFSK, er 
overvejende positivt indstillet over for click-
erne: “Jeg er helt enig i, at det ville være fint 
at bruge clickere i forbindelse med 
spørgsmålene på forelæsninger, og hvis vi 
får et tilstrækkeligt antal clickere til rådighed, 
vil jeg straks bruge dem i undervisningen.”
Om der imidlertid kommer et tilstrækkeligt 
antal clickere og hvordan, er et helt andet 
spørgsmål. Clickerne koster nemlig 400 kr. 
stykket, et beløb der i sig selv virker lidt 
skræmmende for en gennemsnitstuderende. 
Til gengæld holder de studietiden ud og kan 
efter endt uddannelse sælges videre til nye 
studerende.

Ud fra vores egne mistænkeligt dårligt kon-
struerede spørgsmål til 17 personer på hold-
et, infererer vi tøvende til IFSK, og konklu-
derer at 62 % af statskundskabere gerne vil 
både have - og bruge - en clicker. Vil du?

Hester Callaghan og Martin Strandby med clickerne. 
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Terror skal ses i biografen
Terror og film

Alexander Sairanen 
 20072321@ps.au.dk

Nicolai Højlund
  20072679@ps.au.dk

De fleste drager typisk associationer til gym-
nasietiden når titler som Fight Club, Indepen-
dence day og Alien nævnes, men filmmediet 
er såmænd også relevant for de højere ud-
dannelser. Det fremgår af Carsten Bagge 
Lausten nyligt udgivne bog ”Terror og Film”, 
der er skrevet i samspil med en række nu-
værende og tidligere studerende på 
statskundskab. Bogen analyserer 10 film og 
perspektiverer dem til emner som netværk-
steori, antiterror, præventiv krig og frygt/
angst-tematikker. 

Hvorfor film?
Det, der gør dette populærkulturelle medie 
interessant er, at grænsen imellem fiktion og 
virkelighed i stigende grad bliver udvisket. Vi 
har politikere, der opfører sig som holly-
woodstjerner, og hollywoodstjerner, der op-
fører sig som politikere.  Det er også en  
kendsgerning, at bin Laden og det amerikan-
ske militær begge anvender filmmediet med 
stor succes i deres respektive ærinder. Vi er 
alle bekendte med bin Ladens videomeddelel-
ser, der trods deres ringe tekniske kvalitet, 
har stor global effekt. Det amerikanske mi-
litær indgår strategiske alliancer med 
filmindustrien og er desuden gode til at 
låne militært isenkram ud til filmprodu-
center, hvis filmen vel og mærke har en 
pro-amerikansk og patriotisk vinkel. 
Filmmediet har så at sige bevæget sig 
fra at være ren underholdning mod i sti-
gende grad at blive et fordækt politisk 
instrument.
”Pointen er derimod, at vores forståelse 
af, hvad politik er, og af, hvordan sam-
fundsmæssige spørgsmål kan formu-
leres og besvares, i høj grad formidles af 
audiovisuelle medier,” siger lektor i 
statskundskab Carsten Bagge Laustsen

Fight Club 
Et begreb, der forstås bedre i en filmisk kon-
tekst – her Fight Club - er netværkssamfun-
det. Et abstrakt begreb, hvis anvendelsesmu-
ligheder kan være forholdsvist diffuse. 
Netværkssamfundet bliver i midlertidig frem-
ragende illustreret gennem de kampklubber, 
der pludselig får deres eget liv, efter Tyler 
Durden igangsætter Project Mayhem.  
Fænomenet har hverken center eller hierarki, 
men består derimod af autonome enheder, 
der opererer med deres egen logik. Det er 
desuden bemærkelsesværdigt, at de argu-
menter, der anvendes i Fight Club’s oprør 
mod forbrugerismen, i mange tilfælde også 
anvendes af Osama bin Laden for at legitim-
ere kampen mod USA.

Filmen tilbyder et let tilgængeligt analytisk 
perspektiv, der kan gøre komplicerede pro-
blematikker og teorier lettere at fordøje, og 
samtidig giver det en oplagt mulighed for at 
se voldsfilm i skoletiden med god samvit-
tighed. ”Yippee-ki-yay, motherfucker” – John 
McClane i Die Hard.

Det forekommer sjældent, at man lægger bøgerne fra sig og tænder fjernsynet for at 

lave lektier. Det er ikke desto mindre en realitet for os bachelorstuderende, der har 

valgt faget Terrorisme. Her er der film på programmet hver uge. 
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PROGRAM FORÅR 2010 

MARTS 15. Excelkursus

18. Bowling og bar!

APRIL 8. Spis frokost med Kandidatforeningen i kantinen

16. Fællesspisning før PF-fest – REGGAE!
Vi varmer op til PF-festen med reggae-tema, lækker mad og hyggeligt selskab. 
Kom, vær med og få en festlig aften med dine medstuderende. 

19. CV- og ansøgningskursus
I samarbejde med DJØF arrangerer vi et kursus, hvor du kan få hjælp til at       
finpudse dit CV eller praktik- og jobansøgningen.

21. Spis frokost med Kandidatforeningen i kantinen

MAJ 3. eller 10. Excelkursus
Vi gentager succesen, og i samarbejde med DJØF arrangerer vi et kursus, der 
giver en grundlæggende introduktion til brug af Excel for begyndere og let 
øvede.

4. Spis frokost med Kandidatforeningen i kantinen

6. Whisky- og portvinssmagning
Kandidatforeningen tager sit kælenavn ’PF-Charlie’ seriøst og arrangerer en 
aften, hvor vi skåler på voksen manér.  

JUNI 23. Grill før PF-sommerfest
Kandidatforeningen varmer op til årets sidste fest med grill, spisning og hygge. 

25.-27. Hyttetur
Kandidatforeningen gentager succesen fra sidste år, og afholder en hyttetur for 
de rutinerede – og frygt ikke, du kan stadig nå Roskilde festivalen!  

Kom forbi i vores kontortid – her kan du få en kop kaffe og 
hente dit medlemskort

Kandidatforeningen – Institut for Statskundskab – Aarhus Universitet – Bartholins Allé – 8000 Århus C 
kandidat@ps.au.dk – Telefon: 89 42 54 28 (fredag kl. 13-14)    
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Tordenskjolds soldater til 
reeksamen i metode 1

Debat: Reeksamen

Mathias Gjørling
 20093478@ps.au.dk

Da eksaminationsspørgsmålene bliver uddelt 
går der få sekunder før en pige bryder den 
ellers meget strikse stilhed, der, som alle ved, 
er fordret ved eksaminer: ”Øhm, det er altså 
ikke for at være led mod de andre, men det 
her er den samme som vi var oppe i sidst.” 
Hun var en af de første, der havde fået 
spørgsmålene udle-
veret, og man kan 
herefter høre resten 
af rummets eksami-
nander bladre frem i 
sættet og til deres 
forbløffelse opdage, 
at eksemplaret er 
identisk med det, de 
var oppe i til den or-
dinære eksamen. 
Mange smiler sjovt, 
nogle giver et lille 
grin over pudsig-
heden, andre synes at 
være uforstående. En 
af eksamensvagterne 
spørger med et varmt 
smil: ”Kunne I tænke 
jer at lave den igen?” 
Spørgsmålet besvares 
lidt vagt fra et par eksaminander: ”Jah..”, 
hvorefter eksamensvagten afslutter med: ”Så 
gør I bare det.”

Eksamenseksemplaret var altså fuldstændig 
identisk med eksemplaret ved ordinær ek-
samen. Det var det selvsamme eksemplar, 

eksaminanderne var dumpet i, og det 
selvsamme eksemplar, de bagefter fik gen-
nemgået af de to undervisere, hvor de oplagte 
fejlgruber blev udpeget, og eksempler på 
rigtige og gode svar blev givet. Eksamensek-
semplet havde endda de samme fejl, som 
den ordinære version, hvor der f.eks. var 

problemer med opgavernes 
numre.

Torsdag den 11. modtager 
eksaminanderne et brev. Det 
er fra studieledelsen: ”… der 
er sket en beklagelig fejl ved 
re-eksamen i Metode 1…”. 
Alle skal gå om.

Fokus i dette indlæg er ikke 
brok over, at eksami-
nanderne igen skal bruge tid 
på at læse, fokusere og ikke 
mindst igen gå til re-ek-
samen. En eksamensgang, 
der denne gang var en ons-
dag morgen, hvilket for 
denne årgang betyder, at ek-
saminanderne oven i hatten 
misser anden del af en Me-

tode 2- forelæsning. Fokus er heller ikke på, 
at man med seks dages varsel indkalder til en 
eksamen. Nej, fokus i dette indlæg er en kri-
tik af den useriøsitet, der åbenbart hersker 
omkring nogle eksaminer på IFSK. Dette ek-
sempel tyder nemlig meget stærkt på, at der 
er nogen, der ikke har gjort deres arbejde 

Det er torsdag den 4. marts. Rundt regnet 25 eksaminander er til reeksamination i 

Metode 1. Den ordinære eksamen var den 14. januar og mange har siden meddelelsen 

om deres rejicering glædet sig til reeksaminationen. Nu skal den hurdle overstås og 

videre med studiet!

“Det var det selvsamme 
eksemplar, eksami-
nanderne var dumpet 
i, og det selvsamme 
eksemplar, de bagefter 
fik gennemgået af de 
to undervisere, hvor de 
oplagte fejlgruber blev 
udpeget og eksempler 
på rigtige og gode svar 
blev givet.
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godt nok. Og det er ikke en isoleret hæn-
delse.

Ved drøftelse af dette med studerende på an-
dre semestre blev der givet udtryk for undren 
over tastefejl, stavefejl og andre – dog min-
dre end den her omtalte - fejl i eksamensek-
semplarer, de har haft til deres eksaminer. 
Det er altså ikke en engangsforeteelse, at der 
er fejl i eksamenseksemplarer på IFSK. Denne 
situation synes endog noget mere grave-
rende end de andre.

Spørgsmålet er: Har de studerende ikke krav 
på, at det ansvarlige personale tager ek-
samen seriøst, når nu man som studerende 
bliver bedt om at tage studiet samme – og 
desuden har et ønske om at gøre det godt? 
Uanset om det er en sag, hvor studieledelsen 

har sit på det rene jf. at referere til diverse 
paragraffer i eksamensbekendtgørelsen, kan 
den så forvente, at de studerende tager ek-
samen alvorligt, når nu den ikke selv gør? 
Det kan da være, at det ’blot’ er Metode 1, 
men skylder man ikke de studerende at be-
handle eksamen professionelt og i det mind-
ste give sig tid til at kigge eksamensopgaven 
igennem inden man sender den af sted? Det 
er da påfaldende, at det var lykkedes at æn-
dre datoen til det korrekte, men at det ikke 
var lykkedes at vende papiret til den anden 
side og se, om nu der var styr på, hvilke op-
gaver de studerende fik udleveret. Ikke at 
tage de studerende seriøst i en så seriøs situ-
ation er dybt – ja – useriøst. 

Jeg synes studieledelsen skylder de stude-
rende en forklaring. Og en undskyldning.

Hvor er min læseplads!? StatsRådet informerer om læsesale 
 
Er  du  også  en  af  de mange  studerende,  der med  tungt  hjerte  sagde  farvel  til  din  faste  læseplads,  da 
læsesalen under biblioteket  lukkede? Og  som  forgæves har  søgt efter en ny andre  steder på  fakultetet? 
Frygt ej mere ‐ vil vi informere lidt om de fremtidige planer for læsesale på IFSK.
 

Da fusionen mellem fakultetets biblioteker blev vedtaget, stod StatsRådet meget stærkt på, 
at der ikke måtte ske en reduktion af antallet af læsepladser. Dette krav støttede ledelsen på 
IFSK og dekan Svend Hylleberg op om. Derfor vil der blive bygget en spritny læsesal med 78 
læsepladser øverst i bygning 1332 (bygningen med S1 og S2). Der vil komme helt nye borde 
og stole, samt en kaffe/te/kakao automat ‐ så man kan få fornyet energi til  læsningen. Den 
nye  læsesal  forventes  færdig  omkring  efterårsferien  2010,  og  indtil  da  kan man  benytte 
læsesalene på foreningsgangen eller på Fakultetsbiblioteket.  
 

Herudover har IFSK som midlertidig løsning fået stillet lokaler til rådighed i bygning 1447 på Tåsingegade 1 
overfor  Nobelparken.  For  at  få  adgang  hertil  skal  du  henvende  dig  på  Fakultetsbiblioteket.  Desuden 
arbejder StatsRådet på, at der i eksamensperioden vil blive indrettet læsesale i bygning 1325. 
 
Så selvom det er presset med pladser lige nu, er det kun en overgangsperiode 
indtil den nye supermoderne læsesal åbnes ‐ og vi lover, at det bliver godt! 
 
Hvis der er yderligere spørgsmål, er  I selvfølgelig som altid velkomne  til at hive  fat  i en af os, kigge  forbi 
kontoret eller sende en mail på statsraad@ps.au.dk! 
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Instituttet danner i forårssemesteret 2010 
rammen om et nyt fagligt initiativ eller en ny 
ekstra curriculær aktivitet, om man vil. 
Således har en international politisk stud-
iekreds set dagens lys, eller måske i virke-
ligheden nærmere skumringens tusmørke, 
for diskussionerne finder sted fire mandage 
over semesteret kl. 19.30.

Tale er guld

Ideen til studiekredsen kommer af ønsket om 
at fordybe sig i et enkelt værk og diskutere 
dets præmisser og vurderinger mere ind-
gående, end der normalt er mulighed for på 
holdtimerne i diverse fag. Samtidig er det for-
friskende at modtage faglige udfordringer i 
et forum, hvor diskussionen er centrum. 
Studiekredsen giver således de deltagende 
studerende mulighed for at komme nærmere 
en reel dialektik, der kritisk opfattet ikke læn-
gere er omdrejningspunktet for universitetet 
officielle anstrengelser.

Studiekredsen er oprettet af Kritisk Profil i sa-
marbe jde 
med Georg 
Sørensen, 
der siger: 
”Et fortræf-
feligt initia-
tiv som har 
fået fortjent 
opbakning 
af engage-
rede stude-
rende. Det 
er en fornø-
jelse at 
være med”. 
Ideen er 

Historien om en (ekstra) 
dannelsesrejse

således også, at studerende og underviser 
mødes i en dialog, som så at sige foregår på 
lige fod. Derfor diskuteres der også omkring 
et rundt bord, hvor alle kan og må komme til 
orde. 

Universitas

Diskussionsobjektet er Stephen Walts ”Tam-
ing American Power – the global response to 
US primacy”. Således er udgangspunktet 
naturligt den mere konventionelle realistiske 
forståelse af international politik, men første 
diskussion, der fandt sted 22. marts, viste, at 
en diskussion af international politik kun 
besværligt kan holdes inde for en sådan 
ramme, hvorfor mange også mere konstruk-
tivistiske og idehistoriske pointer blev vendt: 
Kan USA som giveren af international ret 
forstås ud fra Hobbes retsbegreb, hvilket vil 
gøre det internationale system hierarkisk? Er 
den militære epoke måske på vej mod sin af-
slutning, hvorfor blød magt bliver grundlaget 
for fremtidens magtbaser?  Det er ikke sik-
kert, at objektiv magt er afgørende for na-
tionalstaters adfærd, det kan sågar tænkes, 
den er irrelevant?

Det meste af ovenstående er i en pessimis-
tisk forståelse sikkert forkert eller irrelevant, 
men selv hvis det er tilfældet, har deltagerne 
i studiekredsen ikke gået forgæves. Halvan-
den times afprøvning af synspunkter og ar-
gumenter, der bliver vekslet blandt 12 debat-
lystne studerende giver en fornemmelse af at 
være en del af et hele (universitas) – et rigtigt 
universitet. Så gør det mindre, at diskussion-
erne indimellem bliver mindre fokuserede. 
Således er vejen til Athen i virkeligheden kor-
tere end man skulle tro – i hvert fald i åndelig 
forstand. En Dannelsesrejse er begyndt…

International politisk studiekreds kører i foråret 2010 som et forsøg, hvor studerende 

og underviser(e) diskuterer international politik ud fra et enkelt værk. Håbet er, at 

studiekredsen bliver en art diskussionensdannelsesrejse for de deltagende studer-

ende. 

IP-studiekreds

 Ebbe Elhauge Kristensen
 20071982@ps.au.dk
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Mere kultur, tak!

På IFSK finder man foreninger, der dækker 
utrolig mange af de studerendes behov. Man 
kan arrangere, debattere, skrive osv., men 
det er ikke nødvendigvis alle behov, der bliv-
er opfyldt. Der er plads til forandringer, hvor 
foreningslivet i dag er meget anderledes end 
fx i 70’erne. Foreningerne dengang var ifølge 
Gorm Harste præget af den ”utroligt stærke 
politisering”, hvor specielt de venstreorien-
terede stod stærkt. 

Selvom foreningerne i dag ikke længere er 
partipolitiske og varetager mere generelle in-
teresser, mener kulturforeningen Across the 
Universe, at der er et kulturelt tomrum på 
IFSK. Idémændene bag projektet, Christian 
og Hanna, som begge er 4. Semesterstude-
rende, er kulturelle ildsjæle, der har sat sig 
for at udvide IFSKernes horisont. Foreningens 
hovedformål er dels at skabe en forbindelse 
mellem det århusianske kulturliv og IFSK 
gennem formidling af århusianske kulturtilt-
ag, der ikke blot begrænser sig til Trains kon-
certprogram. Derudover har foreningen am-
bitioner om at trække kulturlivet op på IFSK i 
form af fx ”en onsdag eller torsdag med jazz-
musik, runde borde og rødvin, eller det kunne 
også være en teaterforestill-
ing”. Christian og Hanna 
erkender, at kulturen kan 
være meget ugennem-
sigtig, og det er derfor 
vigtigt for foreningen at 
gøre den mere tilgængelig 
for de studerende. Der vil 
dog blive lagt vægt på an-
det end den blotte server-
ing og oplysning om kul-
turelle tiltag. Det er 
meningen, at medlem-
merne også skal få ople-
velser gennem ”søgningen 
efter kultur”.

Den skøre og 
frække foren-
ing

Medlemskab af 
f o r e n i n g e n 
kræver ikke 
kendskab til det 
århusianske kul-
turliv, men blot 
en kulturel inter-
esse. Der skal være plads til såvel den kreative 
type som den observerende type. Christian 
og Hanna forestiller sig at selve arbejdet i 
foreningen vil foregå i projektgrupper, der fx 
kan arrangere en ”koncert med et brasiliansk 
sambaband eller invitere en kendt finsk poet”. 
Det er altså okay, at foreningen bliver kendt 
som den lille skøre og frække kulturforening 
på IFSK. Across the Universe har ingen fac-
itliste for, hvilke resultater man vil opnå. En 
del af foreningens charme er netop usikker-
hed om output, hvor ”man kan komme ud for 
enten at ende til en lortekoncert eller få den 
fedeste kulturelle oplevelse”. Across the Uni-
verse holder deres første generalforsamling 
onsdag den 14. april, hvor alle interesserede 
kan møde op. 

Across the Universe er navnet på den nye kulturforening, der skal åbne statskundsk-

abernes øjne for Aarhus’ rige kulturliv.

Ny kulturforening på IFSK

Mikkel Vinter
mikkelvinter@hotmail.dk 

Navn: Across the Uni-
verse (inspireret af en 
Beatles-sang)
Formål: udbrede og 
oplyse om kultur
Generalforsamling: 
14 april
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IFSK fodbold 
- trodser sne og kulde

Fodboldreportage

Thomas Rudebeck Eilertzen
20071900@ps.au.dk

Efterårssæsonen bød for IFSKs vedkommende 
på en nogenlunde pointhøst, der dog des-
værre ikke var nok til at sikre oprykning fra 
serie 5. Der var traditionen tro også en del 
transferaktivitet i klubben, og nogle af klub-
bens store spillere har således fundet nye 
græsgange i steder som Beijing, New York og 
Viborg. Nye spillere er dog kommet til, og 
efter måneders veloverstået indendørstræn-
ing i Frederiksbjerghallerne er optakten til 
den nye forårssæson i fuld gang.
Finanskrisen rammer selv de bedste, og i 
disse sparetider valgte bestyrelsen at sløjfe 
den halvårlige træningstur til La Manga, så 
spillerne fra statskundskabs sportslige flag-
skib (enhver kan jo vinde OL-medaljer) måtte 
nøjes med Katrinebjergskolens grusbaner i 
forårssæsonens opstartsperiode. Som billedet 
afslører, har dette vist sig ikke hver gang at 
være et behageligt bekendtskab, og klubbens 
mest træningsivrige har i flere omgange lidt 
det nederlag, at måtte afvikle træningspas på 
den tilstødende parkeringsplads (!). 

Når fortvivlelsen rammer, er det dog vigtigt at 
skue fremad i tiden, og den kommende 
forårsturnering giver i den grad anledning til 
optimisme. En ny bestyrelse samt et nyt og 
lovende trænerteam er valgt, og lodtræknin-
gen til forårets kampe har placeret IFSK i hvad, 
der må betegnes som intet mindre end en 
ønske-pulje. De kommende måneder byder 
således på et klassisk opgør med de pæne og 
velplejede drenge fra Handelshøjskolen og de 
altid – i mere end én forstand – spændende 
kampe mod hold fra 8210. På baggrund af 
denne lodtrækning lyder en forsigtig vurder-
ing af holdets chancer i foråret: Sikker og 
overlegen oprykning.
På det sociale plan – ikke at forglemme – kick-
startes foråret for alvor d. 17. april med den 
legendariske BODEGA CRAWL, der skal forsøge 
at fortsætte de lovende takter fra julebaren på 
instituttets juledag i december måned. Hvor 
diverse barer i Nørregade sidste efterår blev 
endevendt for øl og grønlændere, er ruten 
denne gang lagt i hjertet af Århus, hvor blandt 

andet den sagnomspundne 
Jægergårdsgade vil blive aflagt 
en visit.
Da klubben har både et elleve-
mandshold og et syvmandsh-
old i spil, hilses nye ansigter 
og talenter også i foråret 
velkomne. IFSK spiller sine 
hjemmekampe på Vor-
revangsskolen i det nordlige 
Århus, og interesserede kan 
kontakte bestyrelsesmedlem 
Malte Thomsen (maltetho@
gmail.com) eller gå ind på: 
www.ifsk.dk.

Den sure og lange vintertræning nærmer sig sin afslutning, og spillerne fra Idrætsforenin-

gen Statskundskab kan så småt begynde at se frem til at få græs under knopperne igen.
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Nyt fra 
Studienævnet

Nyt fra Studienævnet

Mette Kjær (formand for Studienævnet) 
 mkjaer@ps.au.dk

Sarah Cecilie Kjærgård Pederesen (næstformand)
 20061329@ps.au.dk

Kan det ikke være lige meget, hvilke ord der 
anvendes om studiet? Nej!  For det handler 
om, hvordan vi opfatter læring. At lave lekti-
er er udtryk for, at stoffet skal serveres for 
én. En slags tankpasser-læring, hvor ”ben-
zinen så at sige bliver fyldt på”. At læse pen-
sum afspejler en anden holdning: den studer-
ende tager aktivt medansvar for sin læring, 
sætter sig ind i emnet via pensum, men 
kunne finde på at finde andre kilder/artikler, 
der belyser samme emne. For en studerende 
er der ikke bare ét facit, og at finde svar på 
Wikipedia er ikke nok. En studerende tager 
aktivt ansvar for egen læring, diskuterer de 
allerede givne spørgsmål på uge-sedlerne 
men stiller også selv relevante spørgsmål og 
søger at diskutere dem.  God undervisning er 
i høj grad underviserens ansvar, men det er i 
lige så høj grad den studerendes! Husk det, 
næste gang du bruger ordet ”elev”!!

Siden sidst: Vores specialeevaluering er kom-
met i gang, og det er vi glade for. Det bliver 
godt at have evalueringer på alle niveauer i 
vores uddannelse! Den ny undervisningsplan 
er under udarbejdelse og kan snart godken-
des af studienævnet.

Ellers skete der det meget beklagelige, at de 
19 studerende der skulle op til reeksamen i 
metode 1 fik udleveret den forkerte opgave 
– det var den opgave, som alle havde besva-
ret ved den ordinære eksamen og som derfor 
var blevet gennemgået ved den kollektive 
tilbagemelding. Det må bare IKKE ske, men 
det gjorde det altså! Mennesker begår fejl en 
gang imellem. Og efter at have forhørt os hos 
diverse jurister var der ikke andet at gøre, 
end at de pågældende måtte gå om igen! Det 
er virkelig synd for de 19. Men hensynet til at 
alle skal være lige, og derfor at ingen må 
gives mere favorable vilkår og bedre chancer 
for at bestå end andre, var altså stærkest. I 
studienævnet er vi frygtelig kede af, at den 
situation opstod!

”Eleverne er gode til at lave lektier, de kommer i skole til tiden og er glade for deres 

klasser!”. Både Sarah og jeg hører efterhånden jævnligt disse vendinger blive brugt af 

statskundskabs-studerende. Jeg var noget overrasket første gang jeg hørte det. Endda 

brugt af en lidt ældre studerende og uden, at han tilsyneladende selv syntes, der var 

noget mærkeligt i det. Ordene har efterhånden sneget sig ind i sproget på universitets-

niveau, uvist af hvilken årsag. Men det øgede fokus på gennemførsel, flere undervisn-

ings-timer, og hurtig studiestart efter gymnasiet spiller nok en rolle.
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PF bestyrelsen

Til generalforsamlingen d. 18/3 stillede 12 
kandidater op. Stort set alle (11 ud af 12) 
kandidater omtalte deres tidligere erfaringer 
med udvalgs- og bestyrelsesarbejde, mens 
samtlige kandidater kom ind på deres vision-
er for den nye bestyrelse. Af de 12 ”salgstal-
er” indgik Kapsejladsen dog kun i 4 af dem. 
Endvidere var enkelte i den nye bestyrelse 
ikke klar over, hvad kapsejladsen er.

På baggrund af ovenstående mener vi ikke, 
man kan tale om, at kapsejladsen er et gen-
nemgående emne for salgstalerne - især ikke, 
hvis det ses i forhold til antal gange, hvor er-
faringer og visioner for den nye bestyrelse 
indgik – og dermed heller ikke, at bestyrelsen 
vælges pba. kapsejladsevner.

Politologisk forening favner meget bredt, og 
varetager bestemt ikke kun medlemmernes 

lyst til at drikke, men også deres faglige, so-
ciale og oplevelsesinteresser. Foreningen har 
5 forskellige udvalg med vidt forskellige in-
teresser og visioner. Der eksisterer et fagligt 
udvalg, studietursudvalg, festudvalg, 2 
kasserer og det nyoprettede sociale udvalg 
(hvis intention netop er, at arrangere events, 
som ikke nødvendigvis er forbundet med al-
kohol).

Kapsejladsen er et utroligt vigtigt arrange-
ment for det sociale miljø på universitet, da 
det er medvirkende til at styrke de studeren-
des tilhørsforhold til deres studie. Netop der-
for vil bestyrelsen vil ikke negligere kapsej-
ladsen, men forsøge at ændre folks syn på PF, 
for der er bestemt andet i PF end kampdruk 
og kapsejlads. Her kan f.eks. nævnes, at der 
arrangeres løbetur på studieturen i Berlin og 
vinsmagning i april. 

Vi er i bestyrelsen meget 
modtagelige overfor kritik 
og forslag, så vi også kan 
få aflivet andre myter som 
f.eks., at PF er en indspist 
og fordrukken forening. 
PF er en forening af og for 
studerende, hvilket vi vil 
understrege med vores 
nye slogan: ”PF - Alt for 
dig.”

MVH

PF-bestyrelsen

I sidste nummer af Kandestøberen stiller Mikkel Vinter spørgsmålet om, hvorvidt PF-

bestyrelsen vælges ud fra de rette kompetencer. Der tages udgangspunkt i bestyrels-

eskandidaternes salgstaler, der iflg. Mikkel er for fokuserede på Kapsejladsen, og 

derfor kan skræmme (mere?) kompetente kandidater væk, fordi de ikke besidder 

samme druk- og roevner. Ovenstående kritik føler den nyvalgte PF-bestyrelse sig for-

pligtet til at svare på. Vi mener, det er en yderst relevant og interessant diskussion at 

tage op, for der er uden tvivl mere i PF end blot Kapsejladsen
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Mikkel Vinter
 mikkelvinter@hotmail.dk

For at besvare dette spørgsmål kræves der 
en subjektiv vurdering, og der vil i den for-
længelse naturligvis være modstridende 
meninger. Jeg vil ikke vurdere om 4 ud af 12 
nok til at være et gennemgående tema. Deri-
mod sad jeg og højst sandsynligt flere andre 
med fornemmelsen af, at kapsejladsen for 
alvor fik folk op af stolene og det er netop 
det, man husker bagefter. At nuværende 
bestyrelsesmedlemmer ikke kendte til kapse-
jladsen ser jeg egentlig som et argument, der 
forstærker min påstand. Det er muligt at 
disse medlemmer ikke står i det samme di-
lemma som andre potentielle kandidater (og 
man må formode, at størstedelen kender tig 
kapsejladsen). Hvis man ikke kender til 
kapsejladsen, er man ikke hæmmet af frygten 
for at blive valgt fra på baggrund af man-
glende evner. PF-medlemmer, der var mødt 
op til generalforsamlin-
gen, vil højst sandsynligt 
kunne huske, at enkelte 
kandidater direkte blev 
opfordret til at drikke øl 
foran forsamlingen. Hvis 
dette bliver i erindringen, 
vil effekten som hele 
problematikken drejer 
sig om muligvis 
forstærkes ved næste års 
forsamling. Potentielle 
kandidater med relevante 
foreningskvaliteter, der 
enten ikke kan drikke øl 
eller blot ikke ønsker at 
drikke øl foran en for-

samling, risikerer at tabe ansigt, og vil som 
konsekvens af dette ikke stille op.

Det er svært at sige om kapsejladsen fylder 
for meget, men det er sikkert at kapsejladsen 
fylder meget. Dette er ikke i sig selv et prob-
lem, men det er problematisk hvis man på 
denne måde får ekskluderet en gruppe stu-
derende som gerne vil og kan bidrage til 
bestyrelsesarbejdet. En mulig løsning på 
problemet kan være en ensretning af de po-
tentielle kandidaters valgtaler, således at de 
bliver mere specifikke mht., hvad de vil 
bidrage med i deres bestyrelsesperiode og i 
den forbindelse specificerer, hvilke(t) udvalg 
de kunne forestille sig at sidde i. Man vil 
således kunne nedtone medlemmernes pres 
på de fremtidige kandidater. 

Jeg føler mig ligeledes forpligtet til at bidrage en ekstra gang til debatten. PF-bestyrels-

en understreger i deres indlæg, at det langt fra var alle, der profilerede sig på kapse-

jladsen. Denne udmeldelse er jeg fuldstændig enig i, men jeg mener, at debatten 

således kommer til at handle om at definere: Hvor meget skal der til for at man kan 

sige at kapsejladsen er et gennemgående tema?
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KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden
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Analyse & Strategi

Statskundskabernes legeplads

Hos NIRAS Analyse & Strategi arbejder vi med analyse og evaluering samt strategi- og 
udviklingsopgaver inden for bl.a. uddannelses-, integrations- og socialområdet. Vores kunder er 
primært kommuner, regioner, ministerier og styrelser, EU-systemet samt private virksomheder og 
organisationer. Vi benytter studentermedhjælpere i en stor del af vores opgaveløsninger, hvorfor vi 
har et team med 22 studerende fra mange forskellige studieretninger samlet i et fagligt inspirerende 
miljø.

Hvad tilbyder vi?

Afhængig af dine interesser og faglige kompetencer vil du som medlem af NIRAS Analyse & 
Strategis studenterkorps komme til at arbejde med opgaver som: desk research, rekrutteringsarbejde
til f.eks. fokusgruppeinterviews, udarbejdelse af spørgeskemaer til surveys, telefoninterview,
referatskrivning på casebesøg, analysearbejde, rapportskrivning mm. Du vil derfor i praksis komme 
til at prøve kræfter med en bred vifte af statskundskabens teorier og metoder.

Er du interesseret?

Vi søger løbende nye fagligt dygtige og engagerede studentermedhjælpere og ser derfor altid 
positivt på henvendelser. Er din interesse vakt, så send en kort uopfordret ansøgning til vores Field 
manager Anna Gillett på agi@niras.dk og vedlæg CV samt eventuelle relevante udtalelser. Har du 
yderligere spørgsmål, er du også meget velkommen til at ringe til Anna på 23 21 54 91.

Du kan også altid finde yderligere information om NIRAS Analyse & Strategi, vores opgaver og 
mulighederne for at blive en del af studenterkorpset på vores hjemmeside www.niras.dk


