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Den julesne, alle havde skreget sig hæse over, var endelig 
faldet. Den lå der her til morgen som gul klæbrig opkast 
efter en sammenkogt karryret.   
Karsten slæbte sig bagstiv og doven gennem sølet fra uni-
versitetskollegiet over til samfundsfaglig kantine. Det en-
este, der var at finde her en ugidelig fredag en sjat over 
middag, var alt for fl ittige tøser med alt for skingre stem-
mer og alt for meget forstand på økonomi. Karsten måtte 
have lindring. Han skyndte sig gennem den overfyldte fo-
rhistorisk kantine, drejede omkring hjørnet og fandt snart 
sig selv på herretoilettet med ryggen mod døren. Han 
sukkede dybt, mens han kørte en hånd gennem det fedtede 
hår, han var alene. Han gik hen mod vasken for at pøse no-
get koldt vand i ansigtet, da nogen fra den nederste højre 
kabine henvendte sig til ham. ”Yo, makker… kan du ikke lige 
give mig en hånd?”. Karsten så sig forbløffet omkring, han 
troede han var helt alene. ”Herinde, døren er åben” kom det 
igen inde fra kabinen. Karsten tog forsigtigt i døren en 
anelse nervøs for, hvad han vil le finde bag den. 
Dinglende fra loftet så han to tynde, meget behårede ben. 
Det var ikke de typiske stikkelsbærben med antræk til åre-
knuder, som man ellers kunne forvendte at finde på Institut 
For Statskundskab. Det var snarere spinkle, senede, men 
adrætte ben. Hvis Karsten ikke tog meget fejl, tilhørte de 
der ben en eller anden slags hjort. ”Så stå dog ikke bare 
der og glo” vrissede stemmen og spjættede en anelse ”mit 
gevir sidder fast, løft mig lige en snert, så jeg kan komme 
ned”. Uden videre tog Kasten fat i benene, og en, to, tre, 
risengrød stod han ansigt til ansigt med et par mørkebrune 
øjne, som var omkranset af noget ekstremt loddent. Tæt-
test på Karstens eget ansigt, var der en meget rød næse. 
”Lad da være med at glo sådan på mig, jeg bliver sgu helt 
forlegen”. Dyret tog sig til nakken og vrikkede lidt med ho-
vedet, hvilket resulterede i, at det store gevir stødte ind i 

væggen. ”Men du…du…du er jo et…” stammende Karsten. 
”Fint skipper, så siger vi det. Gider du lukke døren, jeg skal 
sgu lige bruge din hjælp lidt endnu”. Karsten gjorde, som 
han blev befalet, og fik stukket en nedstryger i hånden, som 
dyret, vist nok, hev op af en sportstaske. ”Se her skipper, 
jeg kan jo ikke rende rundt med den her langbølgeantenne, 
det kan du godt se, hvis du lige fi ler dér helt ved roden, så 
ryger de sgu af som et par teenagetrusser til en Nik og Jay 
koncert, men hvis du rammer mine ører, så får du fandeme 
på munden – forstået?”. Karsten forsikrede, at han på in-
gen måde havde til hensigt at ramme ørene, tog fat i gevi-
ret og begyndte af save. ”I øvrigt, jeg hedder Rudolf, jeg er 
et rensdyr – forstår du?”. Karsten nikkede, jo jo, tanken 
havde strejfet ham, han hed Karsten, og sådan og sådan. 
Det viste sig, at Karsten var ret hæderlig med en ned-
stryger, og inden længe lå geviret ved siden af toiletkum-
men. Rensdyret gav sig selv et par anerkendende øjne i spe-
jlet, tydeligt tilfreds med resultatet. Karsten stirrede lidt 
uhøfligt, som om det for alvor gik op for ham, at han stod 
på et toilet med et rensdyr. ”Er det ok, hvis jeg nupper en 
smøg?” spurgte Karsten. Det var det. Rensdyret bummede 
én, og som de stod der og røg, begyndte snakken at gå 
mere naturligt.
Til Karstens overraskelse var Rudolf stukket af fra Jule-
manden, der i virkeligheden er en fucking grisk psykopat. 
Det der lort med børnene og gaverne. Rent opspind. Stod-
deren lever af, at firmaer som Coca Cola, tipstjenesten og 
fanden og hans pumpestok bruger hans navn og et eller an-
det way out bil lede, der overhovedet ikke svarer til virke-
ligheden, på deres produkter. Og grunden til, at han flyt-
tede fra Finland eller Nordpolen eller… fuck det… pointen 
er, at det der med Grønland – totalt skattely. Og de små 
nisser? Render de rundt og laver gaver? Gaver som bliver 
købt. Af forældrene. Og som han i øvrigt scorer procenter 
på. Nej! De små nisser sætter fucking plastikdutter på 
snørebåndene for Nike, de har små fingre og ingen fag-
forening. Og hvad er det for noget pis med en kane? Som 
om rensdyr kan flyve.
Rudolf skoddede sin smøg. Under sin svada havde han iført 
sig jeans, en forvasket T-shirt og en dunjakke. Som prikken 
over i’et tog han en kasket på for at fjerne opmærksom-
heden fra de strittende ører. ”Jeg er færdig med det lort, 
kan du holde dig cool skipper, og… god jul”.
Karsten stod målløs tilbage. Hvad skete der lige der? En 
ting vidste han med sikkerhed. Det var fredag. Fredagsbar-
en åbnede om lidt. Og han havde seriøst brug for en øl og 
en rigtig lang ferie.      

Fra alle os, til alle jer
Et rigtigt juleeventyr... trods alt

Julens budbringer
Af Kristen Kirk Nygaard
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Kære Mehdi, 

Hermed giver jeg stafetten videre til dig og 
spørger: Hvad er din vurdering af terror-
truslen?

Baggrunden for mit spørgsmål er de funda-
mentalt forskellige udmeldinger vi får. En 
række politikere i den vestlige verden med 
den amerikanske præsident i spidsen mener 
at terrortruslen er vor tids største udfordring. 
The Department of Homeland Security un-
derstreger, at ”Today’s terrorists can strike at 
any place, at any time, and with virtually any 
weapon”. Det lyder skræmmende. Men sam-
tidig har John Mueller i en nylig artikel argu-
menteret for, at truslen er stærkt overdrevet. 
Han peger på, at antallet af ofre for Al Qaeda 
eller Al Qaeda-lignende angreb siden 11. 
september er på niveau med det antal ameri-
kanere, der dør i deres badekar på et år. Han 
argumenterer også, at risikoen for, at en 
amerikaner bliver offer for terror er ca. 
1:80000; det er omtrent samme risiko som 
for at blive ramt af en komet eller en meteor. 
Hvad skal vi så mene om terrortruslen?

Med venlig hilsen, Georg

Udfordringsstafet
I tredje udgve af Kandens udfordringsstafet, hvor instituttets professorer på skift ud-

fordrer hinanden med spørgsmål om stort og småt, har Georg Sørensen udfordret Me-

hdi Mozaffari med spørgsmålet: 

Hvad er din vurdering af terrortruslen?

Udfordringsstafet

Kære Georg,

Tak for stafetten og det meget vigtige 
spørgsmål i forbindelse med terrortruslen. 
Hvordan skal vi forholde os til den? Skal vi 
med henvisning til John Mueller argumentere 
for, at al-Qaeda ikke er farligere end et kar-
bad? 
Først må det noteres, at Muellers statistiske 
tilgang ikke forholder sig til terror-problem-
atikkens kerne. I mit paper ” The New Era of 
Terrorism: Approaches and Typologies” af 
1988 foreslår jeg følgende definition af ter-
rorisme: “use of violence or the threat thereof 
to achieve a political end by means of creat-
ing fear, frustration, and insecurity.” Det er 
altså ikke terroristernes primære mål at slå så 
mange som muligt ihjel, men at udbrede 
frygt og frustration, at demoralisere be-
folkningen, at destabilisere samfundets 
bærende institutioner og at lamme politiske 
beslutningsprocesser. Målet er ikke kvantita-
tivt, men ’kvalitativt’. Dette kan yderligere il-
lustreres af et eksempel, jeg giver i mit paper 
”Reshaping the Middle East” af 200�: det 
havde ingen destabiliserende effekt i Vesten, 
at der blev dræbt næsten en million men-
nesker i konflikten i Rwanda og Burundi. Men 
et terrorangreb i London havde straks global 
effekt på oliepriser, børsen, sikkerhedsfo-
ranstaltninger i lufthavne, trusselspercep-
tioner, osv. Det er ingen hemmelighed, at det 
er den slags påvirkninger, islamister sigter 
efter. Derfor må en tilbundsgående analyse 
tage højde for et bredt spektrum af økono-
miske, politiske og psykiske kriterier, som 
igen skal placeres i en global kontekst.
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“Det er altså ikke terroris-
ternes primære mål at slå 
så mange som muligt ihjel, 
men at udbrede frygt og 
frustration, at demoralisere 
befolkningen, at destabi-
lisere samfundets bærende 
institutioner og at lamme 
politiske beslutningspro-
cesser.                        “
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Det kvantitative er naturligvis stadig en vur-
deringsfaktor, da hvert eneste terrorangreb, i 
betragtning af dets menneskelige kon-
sekvenser, altid vil være ét for meget. Mueller 
forholder sig fortrinsvis til situationen i USA, 
dvs. til et af de lande i verden, som faktisk 
har den mindste risiko for 
terrorangreb. En af forklar-
ingerne kan være drakoniske 
indgreb, som er blevet ve-
dtaget efter 9/11.  Men en 
endnu vigtigere grund er, at 
USA ikke har samme problem 
med ”home grown” terro-
raspiranter som Europa har. 
Sidstnævnte gruppe udgør 
altså en sociologisk faktor 
som nødvendigvis må indgå i 
en specifik europæisk risik-
ovurdering. 
Trusselsvurderingen kan med 
fordel inddrage en sammen-
ligning med den venstreori-
enterede terror i Europa i 
1970’erne. Et lighedspunkt er, at vi har at 
gøre med en ideologisk begrundet terror. Dér 
kan man undre sig over, at man i Europa viger 
bort fra at tage fat i terrorens ideologiske be-
grundelse. I USA derimod, er målet at 
bekæmpe såvel ”hard ware”-delen af terror-
ismen (den konkrete terrorplanlægning), som 
”soft ware”-delen (den ideologiske del). 
Men udover ligheden med 70’er-terrorismen 
er der tre afgørende forskelle. Den ene er, at 
grupper som Bader-Meinhof, Brigade Rosse 

og Action Directe eliminerede præcist udval-
gte figurer. Disse var alle eminente repræsent-
anter for det politisk-økonomiske system, 
man ønskede at bekæmpe. Det var ikke deres 
strategi at ramme civile, som det er tilfældet 
med den islamistiske terror. Den anden for-

skel er, at 70’er-terrorismen 
ikke havde en logistisk støtte 
i befolkningen, som det er til-
fældet med islamismen i dag. 
Islamisterne har netværk i 
muslimske miljøer i Europa, 
som sikrer dem lokalt kend-
skab, praktisk hjælp og mo-
bilitet, og det forøger naturlig-
vis risikoen. Den tredje forskel 
er, at nutidens islamistiske 
terror er global. Denne glo-
bale terrorismes karakteristi-
ka er netop, at den i princip-
pet kan slå ned hvor som helst 
i verden, når som helst. Dette 
betyder ikke, at der er grund 

til at blive skræmte, men vi kan 
naturligvis heller ikke bare slå det hen. Der er 
brug for en målbevidst og sammenhængende 
indsats, som netop tager højde for islamis-
mens ”soft-ware”, det ideologiske aspekt, og 
som placerer vestlige grupper i en global 
kontekst. Der ses endnu en begrænsning i 
Muellers tilgang, fordi han først og fremmest 
forholder sig til amerikaneres sikkerhed. Det 
er naturligvis legitimt at lægge den vinkel, 
men det hører dog med til det samlede bill-
ede, at islamistisk terrorisme først og frem-
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Følg med næste gang i 
udfordrings-stafetten, 
hvor Mehdi Mozaffari  
udfordrer Jørgen Elklit.

“
I Europa står vi overfor en reel 
risiko: at terror ødelægger på 
den sociale fred, og frempro-
vokerer voldelige konflikter 
mellem forskellige be-
folkningsgrupper. 

“

mest truer muslimer i muslimske lande. Hvis 
man medregner islamisternes massakrer på 
civilbefolkningen i Algeriet i 1990’erne og 
den Islamiske Republiks statsorganiserede 
terror i Iran, så har islamismen kostet hun-
drede tusinder af mennesker livet, bare inden 
for de sidste årtier. Da emnet her er terror, 
medregnes i parentes bemærket ikke alle de 
andre former for menneskerettighedskræn-
kelser, som islamisterne udøver – steninger, 
forfølgelse af anderledes tænkende etc.  
Problemstillingen må også anskues i forhold 
til mere overordnede sikkerhedsspørgsmål. 
Terrorismen betyder en risiko for at udløse 
decideret krig, som det har været tilfældet i 
Afghanistan. I Europa står vi 
overfor en reel risiko: at ter-
ror ødelægger på den sociale 
fred, og fremprovokerer 
voldelige konflikter mellem 
forskellige befolkningsgrup-
per. 
Islamisterne er ikke en 
monolitisk blok, de består af 
forskellige fraktioner og 
sekter (sunni, shi’a og wah-
habi), der af og til samarbe-
jder, af og til bekæmper hi-
nanden. Men deres mål er 
det samme, en islamisk 
verdensorden. De har endnu 
ikke midlerne til at blive en trussel, som na-
zismen var det, men det arbejder de på at få. 
Hvad enten det drejer sig om en stat (Iran) 
eller en global bevægelse (al-Qaeda), så 
stræber de efter at udvikle atomvåben. Vi 
skal hele tiden huske, at vi har at gøre med 
mennesker, som elsker døden højere end 
livet.

Så terrortruslen er altså andet og mere end et 
skvulp i et badekar. Hvordan vi skal forholde 
os til den, så Muellers karbad ikke bliver til et 
blodbad? Terrorismens mulighed for udbre-
delse afhænger i høj grad af, hvorvidt man 
bekæmper den og ikke lader den sprede sig i 
et ”tomt rum” uden modstand. Alt for længe 
har man i Europa set gennem fingre med is-
lamistiske gruppers netværksopbygning. Den 
britiske efterretningstjeneste M15 har for 
nyligt meddelt, at man i Storbritannien står 
med en ”tabt generation” af unge, ekstremt 
radikaliserede muslimer, hvoraf nogen 
forsøger at skaffe sig atomare eller kemiske 
masseødelæggelsesvåben. Som det nævnes 

på M15’s hjemmeside 
http://www.mi5.gov.uk/
output/Page25.html truer 
al-Qaeda med at bruge den 
slags våben, ligesom en ung 
brite med forbindelse til al-
Qaeda i april 2005 blev dømt 
for ” plotting to manufacture 
and spread poisons, includ-
ing ricin, in the UK.” Når 
unge mennesker finder på 
den slags, er det ikke kun 
drengestreger eller social 
marginalisering, men også i 
høj grad et resultat af in-
doktrinering. Vi skal derfor 

fremme kendskab til islamismens ideologi og 
globale mål, ligesom vi naturligvis skal 
beskytte os mod dens terror, uden at stigma-
tisere nogen befolkningsgrupper. Og så skal 
vi nyde livet. Vinterbadning på Permanenten 
og et besøg hos vinhandleren er gode ad-
spredelser - og de steder er efterhånden nok 
de eneste, hvor man kan være sikker på ikke 
at møde en islamist!

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Mehdi

Udfordringsstafet
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Af Elisabeth Steiner

Steiners Stævnemøde

Skal jeg være helt ærlig? Han er ikke som 

forventet. Hvordan skulle jeg have forud-

set, at AU’s øverste organ(isme) er for 

sej? Jeg mener, hvem havde troet, at 

Lauritz B. Holm-Nielsen (bedre kendt 

som den skæggede rektor) er engageret 

globaliseringsdebattør, taler med sæl-

hunde i sin fritid og opfordrer til bif-ture 

ved eksamenspanik!? 

Læs videre i dette korte uddrag fra en 

lang samtale om Fanø, globalisering, 

Botero, fusion, Cheminova og meget an-

det og lur en ting eller to om manden, der 

leder dit universitet…

LAURITZ
En kort indledning er næppe mulig, men lad 
mig alligevel forsøge at opsummere, hvad 
han er for en størrelse, ham Lauritz.
Lauritz er født og opvokset på Fanø, er ud-
dannet botaniker og har siden beskæftiget 
sig med botanik og højere uddannelse.

I sit arbejde for Verdensbanken mellem 1993 
og 2005 var Lauritz drivkræften bag en række 
uddannelsesprojekter for alverdens lande til 
en samlet pris på omkring 3,5 milliarder dol-
lars. 
Herefter satte Lauritz sig op på AU’s rektor-
trone, og det skal vist ikke ændres lige 
foreløbigt.

REKTORSTILLINGEN
Hvilke mål har du som rektor for AU?

”Jeg vil gerne bidrage til at gøre Århus Uni-
versitet endnu stærkere og mere internation-
alt. Århus Universitet er et videnscenter af høj 
kvalitet! Vi har dygtige forskere og vores stu-
derende er på et akademisk højt niveau sam-
tidigt med, at de har utrolige sociale kompe-
tencer og fungerer godt i teamwork. Dette 
skal styrkes og profileres i international sam-
menhæng.”

Lauritz mener, at det danske uddannelses-
system udsættes for alt for hård kritik. PISA-

-på rektors kontor

Lauritz B. Holm-Nielsen: 
“Jeg tror ikke jeg kan tegne 
mig selv, for jeg ser ikke 
mig selv som en tændstik-
mand. Jeg tegner en Jord-
klode med Danmark i 
centrum, for jeg er en 
verdensmand med base i 
Danmark.”
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tests og lignende måler ikke elevernes evner 
til at indgå i teamworks, hvilket efter Lauritz’ 
mening er en af vigtigste kompetencer de 
studerende skal besidde i dag. 

”Derudover er jeg jo med til at gennemføre 
den store 
fusion, der 
vil give de 
s t u d e r -
ende end-
nu større 
fleksibil-
itet til at 
skabe de-
res helt 
eget indi-
v i d u e l l e 
u d d a n -
nelsesfor-
løb. Vi går 
ikke på 
kompro-
mis med 
de faglige krav, selvom fleksibiliteten øges. 
Jeg ser gerne, at de studerende i fremtiden 
tager flere studieskift. Ikke for at droppe et 
studie, men for at viderebygge det. De stud-
erende skal ikke bare følge en studieordning, 
men arbejde sig hen imod at opfylde deres 
helt egen målsætning. Det kræver selvføl-
gelig god studievejledning, og den vil jeg 
gerne have forbedret.
Og så vil jeg selvfølgelig gerne skabe et end-
nu bedre studiemiljø. Da jeg læste, glemte 
jeg tid og sted. Sådan vil jeg gerne have, at de 
studerende også føler.”

SÅDAN LIDT LATINO
I stillingen som Lead Higher Education Spe-
cialist ved Verdensbanken har Lauritz rejst 
rundt i det meste af verdenen. Men lysten til 
at opleve verden begyndte allerede som 
barn.  

”Min far var sømand, og som barn rejste jeg 
meget. Jeg har blandt andet været i Algier 
under selvstændighedskampen, og i Israel 
omkring statens oprettelse. Så det var aller-

ede som barn fik jeg interesse for storpolitik-
ken.”  
I forbindelse med dit job i Verdensbanken 
boede du i Ecuador. Synes du ikke, at vi her-
hjemme er præget af for meget tysk grun-
dighed og for lidt spansk temperament?

”I hvert fald for 
lidt temperament! 
Jeg synes godt 
folk kan være 
mere frække - gå 
til grænsen. Jeg 
har masser af 
temperament og 
er ikke nervøs for 
at være mig selv, 
men det kan godt 
være lidt farligt 
her. Min arbe-
jdsstilling forhin-
drer mig i at være 
mere fræk, men 
man skal jo også 

passe på janteloven. Jeg kan godt misunde 
latinamerikanerne på det punkt. De har fan-
tastisk meget selvtillid og er utrolig kultur-
bevidste.”

DET SIDSTE ORD
Efter at have fået en de-
taljeret instruktion i 
kaffebrygning er det tid 
til at komme videre. Det 
er faktisk helt passende 
at sige, at jeg er blevet 
en oplevelse rigere. For 
det ER en oplevelse at 
snakke med Lauritz, 
eller rettere - høre på 
hans fortællinger om 
Verdensbanken, re-
jseminder, Cheminova, 
globalisering, fusion, 
Botero og alle de andre 
emner vi kom omkring.
Rektor får da også det 
sidste ord, da jeg på vej ud af døren får op-
fordringen: ”... OG TAG NU UD AT REJSE!!!” 

REKTORS EKSAMENSRÅD

1. Fokuser på helheden – ikke detaljerne! 
2. Få ordentlig søvn!
3. Gå en tur i den friske luft!
”Det er sundt at komme ud, hvor det kun er dig selv   og 
horisonten. Jeg kan godt lide at tage ud til Vadehavet og 
snakke med sælhunde. De siger mig ikke imod.”   
4. Lav ordentlig kaffe!
”Brygget i stempel- eller espressokande på colombianske 
bønner, der ikke er for hårdt ristet. Kværn gerne bøn-
nerne selv og brug mindre end du normalt ville.” 
5. Ved panik: tag i biffen!
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Med tre foredrag og en fællesspisning 

som afslutning på efterårssemesteret, 

kan Kandidatforeningen se tilbage på to 

semestres levetid med fuld damp på 

kedlerne og en start, som lover godt for 

fremtiden.

Kommunalreform og Ph.d.
30. oktober afholdte Kandidatforeningen og 
PF for første gang et foredrag i fællesskab. 
Emnet var Kommunalreformen, og oplægget 
en bog redigeret af Jens Blom-Hansen, Jør-
gen Elklit og Søren Serritzlew og skrevet af 
studerende fra IFSK, bl.a. Kandidatforenin-
gens tidligere formand. Næsten 90 personer 
var på lægterne i A1 for at høre om Kommu-
nalreformens konsekvenser fra forfatterne, 
og en efterfølgende paneldebat med både 
redaktører og forfattere. Traditionen tro var 
deltagerne spørgelystne. Som afslutning var 
der reception i Gammel Røgfyldt. 

Allerede den 2. november var Kandidat-
foreningen på banen igen, denne gang på 
Café Smagløs med et foredrag fra tre Ph.d.er 
fra IFSK. De fremmødte fik et indblik i, hvad 
det vil sige at skrive en Ph.d., forudsætninger, 
arbejdsbyrde etc. Bagefter var der mulighed 
for en øl, og for at teste sig selv mod Ph.d.erne 
i TP og Backgammon.

Som afslutning på de sociale arrangementer i 
dette semester, afholdte Kandidatforeningen 
fællesspisning ovenpå kantinen inden PF-
festen den 10. november. Mad og drikke fik 

mundtøjet på gled, og den gode stemning 
blev bragt med til selve festen. Forhåbentlig 
er disse fællesspisninger kommet for at 
blive.
Sidste faglige arrangement herfra var et fore-
drag om retorik. Christian Larsen, der er 
amanuensis ved Center for Retorik på Århus 
Universitet, gav et overblik over retorikkens 
redskaber, og var bl.a. inde på måden, hvor-
på man appellerer til et publikum, nogle ef-
fektive sproglige virkemidler, og hvordan 
man bruger eksempler i sin argumentation. 
Tak til alle der har deltaget.

Tak for denne gang – vi ses til februar 
Det første år efter Kandidatforeningens ”gen-
fødsel” er gået over al forventning. Med over 
200 medlemmer pt. og et prisværdigt en-
gagement fra både institut og eksterne kon-
takter, er det en særdeles tilfreds bestyrelse, 
der nu kan evaluere, og med tilfredshed skue 
fremad mod generalforsamlingen til februar 
og ikke mindst mod en ny programrække 
med endnu flere lækkerbidsk´ner til med-
lemmerne. Vi håber, at I fortsat vil bakke op 
om foreningen og dens arrangementer, så til 
kommende 6. semesters studerende; HUSK 
at melde jer ind – Kandidatforeningen gør 
kandidatdelen lidt sjovere!

Til allersidst vil formanden gerne have lov til 
at sige tak for denne gang. Et studieophold i 
Canada venter næste semester. Det har været 
dejligt at se, at Kandidatforeningen har sin 
berettigelse på IFSK, og at så mange har bak-
ket op omkring det. På gensyn!    

2  D O W N  –  A  L O T  T O  G O

H U S K

G E N E R A L F O R S A M L I N G 

D E N  7 .  F E B R U A R      



11

November 2006
te

m
a

: u
d

-a
f-in

stitu
tte

t

Har de fleste af os bare på et eller andet tidspunkt ikke overvejet, om 
statskundskab nu er det helt ”rigtige”?  Kanden tager i denne udgave 
fat i dine muligheder for at tage fag eller overbygning uden for de 
gule mure her på instituttet – både på kandidat- og bachelor-delen. 

Temaets første del handler om andre muligheder på kandidatdelen, end bare at følge 
statskundskab fra start til slut. Vi har undersøgt tre forskellige overbygningsuddan-
nelser, cand.oecon., cand.it. og cand.public, som man med et bachelorbevis fra 
statskundskab mere eller mindre kan springe direkte over på. Sidstnævnte er i øvrigt 
en helt ny uddannelse som startes op næste år, hvor Per Mouritsen her fra instituttet 
er centerleder. Desuden tages der fat på, hvordan man får godkendt fag fra andre ud-
dannelser, og det problematiseres, om denne procedure måske er for rigid. 

Anden del af temaet er mere rettet mod studerende på bachelordelen. Vi undersøger, 
hvordan mulighederne er for at foretage studieordningsskifte, hvis man finder ud af, 
at statskundskab ikke skal være hovedfaget. Herefter ser vi nærmere på mulighederne 
for at komme til udlandet allerede på bachelordelen.

På de kommende sider kan du læse:

- Cand.oecon - Homo oeconomicus side 12
- Cand.it. - IT, Kommunikation og Organisation side 13
- Cand. public. - Tag din kandidat på Danmarks 
 Journalisthøjskole side 14-15
- Dispensationsudvalg bremser studerende side 16-17
- Tværfaglighed - Om udbudet af andre fag på IFSK side 18-19
- Studieordningsskifte – en mulighed? side 20
- Bachelor på IFSK. Hvad med udlandet? Side 21 

Tema: Ud-af-instituttet 
- andre muligheder end Cand.scient.pol?
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Synes du økonomiforløbet på 2. og 3. se-

mester var spændende, og overvejer du 

en mere ”økonomisk” profil? Så er der 

mulighed for at springe næsten direkte 

over på kandidatuddannelsen på økono-

mi med en bachelor fra statskundskab.

Optagelse
Det er muligt for statskundskabsstuderende 
at springe over på kandidatuddannelsen i 
økonomi. Man skal først søge optagelse på 
bachelordelen, hvor man skal bestå tre fag 
fra denne: Organisation, regnskabsvæsen 
samt finansiering & investering. Med kombi-
nationen af en bachelor fra statskundskab og 
disse tre fag samt matematik på A-niveau, er 
det muligt at starte på kandidaten i økonomi. 
Efter Kandens oplysninger er det er dog usik-
kert, hvorvidt denne ”kattelem” forbliver 
holdt åben for studerende fra statskundskab, 
så man bedes selv undersøge sagen på Insti-
tut for Økonomi. I dette semester er ca. 7 
studerende med en BA fra statskundskab 
blevet optaget.

Uddannelsens opbygning
På cand.oecon. vælger man enten at følge en 
retning i nationaløkonomi, som er rettet imod 
det offentlige, eller en retning i driftsøkono-
mi, som er rettet imod det private. De fleste 
fag ligger i direkte forbindelse med fagene på 
BA-delen. Man vælger selv sin uddannelses-
sammensætning og hvilke fag man vil have 
(uden lodtrækning) forud for hvert semester. 
Indholdet er bygget op efter de forskellige 
fagretninger: Mikro, makro og økonometri; 
organisation, marketing og strategi, finan-
siering og regnskabsvæsen

Fremtidsudsigter som cand.oecon.er
Fremtidsudsigterne er de samme som for ”al-
mindelige” cand.oecon.ere. Der er med andre 
ord mange muligheder både i den private og 
offentlige sektor. Statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, som er uddannet cand.oecon. fra 
Århus i 1978, mener at uddannelsen er ”en 
knaldgo’ uddannelse, som er anvendelig 
både i den private og i den offentlige sek-
tor”. 

En statskundskabers erfaringer
Troels Boysen er efter sommeren startet på 
cand.oecon. med en bachelor fra statskund-
skab. Hans indtryk er, at dem, der skifter fra 
statskundskab, gør det, fordi de vil have 
økonomiske kompetencer og bruge dem i ar-
bejdet fremover. Han har et anderledes ind-
tryk at uddannelsen, end tiden på statskund-
skab: ”Oplevelsen er, at jeg lærer noget, som 
jeg konkret kan se, hvordan jeg skal bruge i 
forhold til et job senere”. Han fremhæver 
også, at læringsprocessen i højere grad er 
akkumuleret, da fagene som sagt bygger di-
rekte videre på hinanden. Fagene er efter 
Troels’ opfattelse spændende, og undervis-
ningen er rigtig god. Man skal dog være ind-
stillet på, at det kræver en ekstra indsats at 
læse cand.oecon.en., da der indgår meget 
matematik i mange af fagene.

tema: ud-af-instituttet
Af Morten Schmidtl

Cand.oecon
- Homo oeconomicus

Læs mere på: 
www.econ.au.dk



13

November 2006

tema: ud-af-instituttet
Af Morten Schmidtl

te
m

a
: u

d
-a

f-in
stitu

tte
t

Har du interesse for at arbejde med com-

putere og IT? Så er det med et bachelor-

bevis fra bl.a. statskundskab muligt at 

starte på cand.it-overbygningen, hvor 

IT-kundskaberne krydres med kompe-

tencer inden for kommunikation og or-

ganisation. 

Optagelse
Man kan blive optaget på kandidatuddan-
nelsen i IT, kommunikation og organisation 
med en bachelorgrad fra statskundskab. De-
rudover skal man skrive en ”personlig be-
grundelse” på en A4 side. Der findes seks 
suppleringsfag, som man følger i starten af 
uddannelsen eller evt. læser op i sommer-
ferien. Som statskundskaber kan man som 
regel få to af dem meritoverført fra fag på 
bacheloren, så man ”kun” skal tage fagene 
kommunikation, marketing, web og system-
arkitektur.

Uddannelsens opbygning  
Målet med cand.it.-uddannelsen er at inte-
grere organisation og kommunikation med 
it-teknologi. Det er en generel it-uddan-
nelse, hvor alle fagene bliver relateret til IT på 
den ene eller anden måde. De forskellige fag, 
der er fastlagt i semesterplanen, spænder 
meget bredt fra rene it-fag som program-
mering, systemudvikling og data-baser til 
fag indenfor kommunikation/organisation 
som teamwork og organisation, projektle-
delse, integreret markedskommunikation 
samt organisations- og ledelsesformer. Alle 
fagene på hvert semester knyttes sammen 
ved slutningen af semesteret i form af pro-
jektarbejde. Der er mellem 20 og 30 studer-
ende på holdet på Handelshøjskolen.

Fremtidsudsiger som cand.it.er
Ligesom statskundskabsstudiet har cand.it. 
heller ikke nogen specifik profession tilk-
nyttet. Ansættelserne sker både i større og 
mindre virksomheder samt i private og of-
fentlige organisationer. Som færdiguddannet 
bør man selv tage initiativ og søge de still-
inger man synes er interessante. Eksempler 
på jobmuligheder er: Projektleder, web-man-
ager, IT-udvikler, marketingkoordinator, 
kommunikationsmedarbejder, analytiker, 
forretningskonsulent eller e-businesskon-
sulent.

En statskundskabers erfaringer
Lasse Christensen er efter at være blevet 
bachelor på statskundskab i sommers startet 
på cand.it. på Handelshøjskolen. Det, han 
fremhæver ved skiftet, er den store forskel på 
kulturen mellem universitetet og Han-
delshøjskolen. Kulturen er langt mere ”busi-
nessagtig” med fokus på visioner, mål og 
økonomi i stil med en almindelig virksom-
hed. Lasse er dermed spændt på, hvordan 
fusionen mellem de to uddannelsesinstitu-
tioner vil forløbe.
Lasse fremhæver også, at han er blevet mere 
klar over de kompetencer, han har med sig 
fra statskundskab: ”En af de ting, som jeg har 
stor glæde af, er den analytiske tankegang, 
som jeg har tilegnet mig i mine tre år på 
statskundskab”. 

Cand.it
- IT, Kommunikation og Organisation

Læs mere på: 
www.itko.dk
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Hvorfor læse når du kan skrive? Skift 

overbygningen på statskundskab ud med 

den nye kandidatuddannelse i journalis-

tik, der slår dørene op til efteråret som et 

samarbejde mellem Danmarks Journal-

isthøjskole og Aarhus Universitet.

Har du en journalist gemt i maven, men er du 
også glad for dit studie på IFSK? Så er cand. 
public. måske noget for dig. Per Mouritsen, 
centerleder ved Center for Journalistiske Uni-
versitetsuddannelser, som står bag den nye 
kandidatuddannelse, har store forventninger. 
”Efter gratisavisernes indtog er nuanceret 
journalistik og faglig velorientering blevet en 
efterspurgt vare blandt avislæserne. Det 
sammen med en hastig udvikling i me-
diebranchen har skabt et behov for journalis-
tik på et højere niveau. Nyhedskriterierne har 
ændret sig, nu skal nyheder på den ene side 
stadig være journalistiske, men der skal også 
være et fagligt velfunderet indhold, som tra-

ditionelle journalister kan have svært ved at 
levere”.

Hvad er det nye?
Det har altid været en tradition for mange 
studerende ved IFSK at tage en uddannelse 
på Journalisthøjskolen. Men i modsætning til 
den allerede eksisterende tillægsuddannelse 
og diplomuddannelse af henholdsvis ét og to 
semestres varighed, supplerer man ikke bare 
sin cand.scient.pol med den nye kandidatud-
dannelse. Man bliver faktisk journalist og 
sparer tilmed to år i forhold til den traditio-
nelle journalistuddannelse ved Journal-
isthøjskolen. Endvidere giver uddannelsen 
som følge af den nye 4+4-ordning mulighed 
for at påbegynde en Ph.d i journalistik efter 
kun ét år på overbygningen i stedet for at 
skrive speciale.

Høje forventninger
Det er ikke kun statskundskab, der har store 
forventninger til den nye uddannelse. Også 
på Journalisthøjskolen ser man frem til sa-
marbejdet; ”Den tid er forbi, hvor vi kunne 
lave journalistuddannelse ud fra modellen 

Cand.public
- Tag din kandidat på Danmarks journalisthøjskole

tema: ud-af-instituttet
Af Anne Maarbjerg

”Jeg har altid interesseret mig for journalistik 
og samfund, men har samtidig også gerne vil-
let have et mere akademisk fundament – der-
for valgte jeg i sin tid statskundskab. Den nye 
cand. public.-uddannelse lyder utrolig spæn-
dende og appellerer meget til mig, idet den 
giver mulighed for at kombinere min lille indre 
journalistdrøm med min samfundsvidenska-
belige bachelor.
Mai Weber, 5. semester
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“one size fits all”.  Kravene til journalistik er 
blevet mere differentierede, og her er kandi-
datuddannelsen i analytisk journalistik for 
universitetsbachelorer et god bud på at kom-
me nogle af disse krav i møde. Specielt bach-
elorer i statskundskab kommer med en sa-
glig viden og en analytisk kompetence, som 
rammer centralt ned i det stof, som efter-
spørges i det, man kunne kalde den høje 
ende af markedet for almen kvalitetsjournal-
istik”, siger Kim Minke, rektor på Journal-
isthøjskolen. Det tyder således på, at de nye 
kandidater uden problemer kan udfylde en 
efterspurgt plads på arbejdsmarkedet. Også 
Per Mouritsen ser gode jobmuligheder i 
fremtiden; ”Som kandidat i journalistik vil du 
både kunne indgå i traditionelle journalist-
funktioner, men også kvalificere dig til funk-
tioner som redaktør eller fagmedarbejder på 
specialredaktioner. Derudover kan du be-
stride informations- og pressefunktioner i 
offentlige og private virksomheder”.

Hvad siger branchen?
Branchen er heller ikke i tvivl. En cand. public 
kan bruges!
“På Jyllands-Posten har vi umiddelbart store 
forventninger til en sådan uddannelse. Der er 
i disse år et markant pres på journalistikken 
for at blive opkvalificeret på enhver tænkelig 
måde, som en sådan uddannelse vil bidrage 
til, og folk med den uddannelse vil bestemt 
have vores interesse.”, siger Jørn Mikkelsen, 
chefredaktør på Jyllands-Posten.
På Politiken ses samme optimisme; ”Det er 
meget glædeligt at både Journalisthøjskolen 
og Aarhus Universitet udvikler de journalis-
tiske uddannelser kvalitativt. Det er den slags 
initiativer, der skal til for at sikre, at journal-
istik fortsat tiltrækker nogle af de skarpeste 
studerende. På den vis falder den uddan-
nelsesmæssige kvalitetsudvikling i fin tråd 
med kompetencekravene til reportere på 
kvalitetsaviser som Politiken”, udtaler en af 
de tre chefredaktører, Stig Ørskov.
Interessen blandt de studerende
Den nye uddannelse appellerer ikke kun til 
branchen, men også til de studerende. Cen-
ter for Journalistiske uddannelser er allerede 
blevet bombarderet med interesserede henv-
endelser. Indtil nu har interessen været størst 
fra humanisterne, men Per Mouritsen for-
venter også en massiv interesse fra statskund-
skab.

Fakta
•Man skal have en bachelorgrad i 
humaniora eller samfundsviden-
skab for at blive optaget

•Uddannelsen foregår på Journal-
isthøjskolen og på Aarhus Univer-
sitet og tager to år inklusiv en kort 
praktikperiode. 

•Der optages 25-30 studerende

•Tidsfristen for ansøgning er 
01.03.2007

”Jeg tror, at jeg med den nye 
uddannelse kan kombinere de 
ting, jeg føler jeg er bedst til. 
Jeg kan opfylde min gamle 
journalistdrøm, og stadig drage 
god nytte af min faglige viden 
her fra statskundskab”.
Klaus Mors, 5. semester

Læs mere på:
www.cju.au.dk 
eller 
kontakt centerleder 
Per Mouritsen
pm@ps.au.dk
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Hvis du er en af de mange studerende, 

der ønsker at supplere din statskundsk-

absuddannelse med fag udefra, står du 

over for en udfordring. Stramme regler 

og krav kan nemlig risikere at bremse 

dine muligheder for at sætte dit eget 

personlige præg på din uddannelse. Hvis 

ikke faget indeholder et pensum på 1200 

sider, får det ualmindeligt svært ved at 

passere dispensationsudvalget på IFSK, 

siger Jens Peter Frølund fra dispensa-

tionsudvalget. Vi skal sikre kvaliteten, 

mener han, men er kvantitet lig kvalitet, 

spørger en af de studerende, der har fået 

afvist sin sag?

1200 siders pensum – 
det er det krav dispen-
sationsudvalget holder 
fast på, når de skal 
bedømme, om andre 
fag kan godkendes til at 
blive meritoverført. ”Vi 
skal kunne stå 100 % 
inde for det kvalitetss-
tempel, en statskund-
skaber fra Århus får”, 
udtaler Frølund, der sidder i det dispensa-
tionsudvalg i studienævnet, der afgør, om 
studerende kan få meritoverført deres fag 
udefra. Men dermed sætter man kvantitet 
over kvalitet og ignorerer både ECTS-system 
og kollegaer fra andre institutter, mener Ma-
ria Heickendorff (5.sem). Hun har netop 

fået et brev fra dispensationsudvalget, 
der skriver, at det fag, hun ønsker at 
tage på økonomi, ikke har et pensum, 
der er tilstrækkeligt stort til, at man kan 
stå inde for kvaliteten. Hvis hun ønsker 
at tage faget, må hun derfor bede un-
derviseren om at tilføje 300 siders pen-
sum kun til hende. ”Det virker, som om 
de ikke stoler på, at man kan lave fag af 
ordentlig kvalitet på økonomi – det må 
da være op til dem at vurdere, hvad 
pensum skal være”, siger hun skuffet. 
Faget opfylder ellers kravet om 10 
ECTS-point og har samtidig relevans for 
det studieforløb hun ønsker, men det 
har ikke ændret dispensationsudvalgets 
afgørelse. De stringente krav kan dog 
være en fordel for de studerende, men-

er professor Jørn 
Flohr Nielsen, der er 
underviser i det fag, 
Maria ønsker at tage 
på økonomi. ”Selv 
om det kan virke 
som en underlig re-
gel, giver det mig en 
mulighed for at ruste 
de studerende, der 
kommer fra 
statskundskab, med 
nogle ekstra siders 
pensum, der kan 
give dem bedre 
forudsætninger for 

at tage fag på økonomi”. 

En regel er en regel!
Spørger man Mads Skødt Andersen, der 
i dispensationsudvalget er repræsent-
ant for de studerende, er kravet om de 
1200 sider imidlertid et udtryk for, at 
man forsøger at afspejle det pensum og 

Dispensationsudvalg 
bremser studerende

tema: ud-af-instituttet
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”
Vi har nogle retningslinier, vi bliver 
nødt til at forholde os til – det er tidlige-
re blevet bestemt, at det er bedst med 
1200 sider, og det må vi holde fast i

                        “
Mads Andersen, repræsentant for de 
studerende i dispensationsudvalget
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de krav, vi selv stiller på IFSK. Han erk-
ender dog samtidig, at det forhindrer 
nogle studerende i at strikke den ud-
dannelse sammen, de selv ønsker, men 
det er ikke for at være efter 
nogen, mener han. ”Vi har no-
gle retningslinier, vi bliver nødt 
til at forholde os til – det er 
tidligere blevet bestemt, at det 
er bedst med 1200 sider, og det 
må vi holde fast i,” siger han. 
Det er netop denne form for 
ukritisk regelrytteri, der kan stå 
i vejen for den personlige vin-
kling af studiet. Mads Skødt 
holder dog fast i, at de 1200 
sider er en god retningslinie, 
men erkender samtidig dens svagheder og 
tilføjer, at der som oftest suppleres med en-
keltvise vurderinger af de sager, der 
forelægges udvalget. Det er netop denne 
vurdering, der skal sikre en grundig og faglig 
kvalitetssikring, tilføjer Jens Peter Frølund. 

Økonomi mindre bureaukratisk
På økonomi har man dog ikke desto mindre 
valgt en anden procedure. Her er det ikke 
studienævnet, der godkender ansøgningerne, 
men derimod en faglærer, der vurderer, om 

faget har tilstrækkelig relevans for den stud-
erende. Det åbner op for større valgfrihed og 
bredde på overbygningen, lyder det fra studi-
evejledningen på økonomi, men den ordning 

kritiserer Mads 
Skødt for at 
være for lem-
fældig. Han 
mener ikke, 
den garanterer 
for kvaliteten 
og bemærker 
nok en gang, 
at ”vi er nødt til 
at holde os til 
de retningsli-
nier, der er ud-

stukket”. 

Når kravene slækkes
Jens Peter Frølund Thomsen afviser blankt, at 
man fra studiets side ønsker at holde på de 
studerende. ”Når blot det faglige niveau er i 
orden, har vi en grundlæggende interesse i, 
at studerende supplerer deres studie med 
relevante fag, også uden for IFSK”, bemærker 
han. I visse tilfælde er man endda villig til at 
slække på kravene, og han tilføjer, at man i 
dispensationsudvalget er ”meget large mht. 
udlandsseminarer og praktikophold i ud-
landet. Selvom det selvfølgelig er ønskeligt 
for alle, viser det samtidig en inkonsistens i 
reglerne, og man kan spørge sig selv, om 
kvaliteten er større på udenlandske univer-
siteter end på vores eget fakultet? Det afspe-
jler dog et ønske fra instituttet om interna-
tionalisering, men går det forud for den 
kvalitet, man afkræver økonomisk institut? 
”Overhovedet ikke”, bemærker Jens Peter 
Frølund. Der er nemlig større gennemsig-
tighed og klare retningslinier i det pensum, 
der kommer fra Institut for Økonomi, og det 
gør det nemmere at bedømme kvaliteten. Fra 
udenlandske universiteter modtager man de-
rimod ofte snørklede og upræcise pen-
sumangivelser. Derfor ses der her oftere 
gennem fingre med et mindre pensum end 
påkrævet, i forventning om at dette følges op 
at et tilsvarende større antal opgaver…

”
Når blot det faglige niveau er i orden, 
har vi en grundlæggende interesse i, at 
studerende supplerer deres studie med 
relevante fag, også uden for IFSK

                        “
Jens Peter Frølund Thomsen
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”Tværfaglighed” er måske et ord der 

vækker genklang i de flestes øre. Men på 

stedet hvor man spiser æbleskiver med 

de tynde før de bliver runde, ser det dog 

ikke ud til at tværfaglighed har en særlig 

høj status. Men hvorfor udbyder religion 

egentlig ikke fag her på stedet? Eller un-

dervisere fra handelshøjskolen? Eller 

hvor laves der ikke tværfaglige seminar-

er omhandlende eksempelvis Italien, 

hvor ti fra italiensk, ti fra historie og ti fra 

statskundskab går sammen for at blive 

klogere på de andres, og 

sit eget felt?

Med et hurtigt blik på udbu-
det af fag på efterårssemes-
teret, ser det ikke ud som 
om, der er mange under-
visere udefra statskundskab, 
der udbyder undervisning 
her på stedet. Jan Bentzen 
der underviser i Ø-fag kom-
mer dog fra handelshøjs-
kolen, men det er også en af 
undtagelserne. Selvfølgelig 
er der noget undervisning 
på engelsk, men da det af-
holdes af forskere som allerede er ansat på 
stedet, tæller det ikke rigtigt.
Det har ikke været muligt at finde en officiel 
holdning fra instituttets side omhandlende 
tværfaglighed. Det kan godt være der er en 
holdning, men den står i hvert fald ikke øverst 
på hjemmesiden… Ved at gå rundt på insti-
tuttet, og snakke med nye såvel som gamle 
undervisere, tegnes der sig et billede af hvor-

for der ikke er mere interaktion med de andre 
institutter.

Fagligheden
Den årsag, som de fleste nævner, er det fa-
glige. Det viser sig, at der er tvivl om hvorvidt 
forskere fra andre institutter kan undervise 
politologisk. Man er ikke i tvivl om, at de kan 
undervise i deres eget fag, men tvivlen går 
på, om det kan gøres politologisk relevant. 
Som en underviser sagde: ”Jeg tror måske 
godt dem fra historie kan [undervise på 
statskundskab], men humanisterne – jeg 
tvivler.” Det giver da også god mening at un-

dervisningen skal være poli-
tologisk relevant, hvis semi-
nariet skal kunne godskrives 
som et politologisk fag.
På den anden side (suk - 
klassisk statskundskabsvend-
ing) må man dog tage fagdif-
ferentieringen seriøst. 
Grænserne for fagene bliver 
mere og mere snævre, men 

Tværfaglighed
- om udbudet af andre fag på statskundskab

tema: ud-af-instituttet
Af Martin Andersen
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”
Jeg tror måske godt dem fra 
historie kan [undervise på 
statskundskab], men hu-
manisterne – jeg tvivler.

                 “
Underviser på statskundskab
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samtidig begynder man også at bruge flere 
teorier udefra. En teoretiker som Luhman 
læses af alt fra sociologer, pædagoger, i for-
valtningen og af politologer. Det stiller et 
paradoks, hvor man på den 
ene side snævrer sig om-
kring om sit eget fag, men 
på den anden side bliver nød 
til at bruge mere og mere 
udefra. I sådan en optik, 
kunne det være gavnligt at få 
en økonom til at undervise i 
vækstteori, hvis man sidder 
og vil skrive noget om eks-
empelvis Kina og Indien. 
Simpelthen fordi, at man al-
ligevel læser de samme teor-
ier.

Det strukturelle og admin-

istrative
Det viser sig dog også, at der noget adminis-
trativt forbundet med at skulle undervise an-
dre steder. Groft skitseret er princippet, at de 
forskellige institutter ikke lønner hinandens 
undervisere, men laver bytteaftaler. Det be-
tyder, at en underviser fra statskundskab skal 
undervise på et andet institut, før man kan 
hente en anden forsker herover – ellers skal 
underviseren undervise ”gratis”.
Generelt ser der ud til at være nogle admin-
istrative problemer for forskerne. Tæller fag 
afholdt på andre institutter som undervisning 
osv.? 
Trods dette, virker det dog som om, at det 
administrative er en barriere der ikke er nød-
vendig, men kun er der pga. vane. Hvis man 
virkelig ville, kunne man sikkert gøre det 
meget lettere for underviserne at afholde 
seminarer andre steder. Problemet virker 
mere som en (tautologisk) strukturel norm. 
Man afholder ikke seminarer andre steder, 
fordi man ikke holder seminarer andre sted-
er. Den administrative barriere afspejler 
dette, og den er der kun fordi, at normen er 
der.

Hvordan gør de andre steder
Da jeg ringer til Christian Kryger og spørger 
ham om den tværfaglige dimission af studiet 
på Copenhagen Business School (CBS), ved 

han først ikke rigtig hvad jeg 
snakker om. Som medlem af 
bestyrelsen for de studer-
ende, er det ikke fordi han 
som ikke ved noget om det, 
han forstår bare ikke hvor jeg 
vil hen med spørgsmålet. 
Efter en lidt længere og for-
virrende samtale viser det 
sig, at de slet ikke har tværf-
aglighed på CBS, eller måske 
snare tværtimod, alle deres 
studier er tværfaglige. Hver 
uddannelse er sammensat af 
en masse forskellige fag fra 
forskellige institutter. Dette 

er mest udpræget på overbygningen, hvor 
hver studerende mere eller mindre kan 
shoppe rundt, bare denne overholder stud-
iebeskrivelsen. 
Da jeg spørger ham, hvorfor han tror det ikke 
er sådan på statskundskab [universitetet], 
svarer han meget sigende: ”Det har nok no-
get med det klassiske universitets historie…
(Pause)… Men er statskundskab ikke en gen-
eralist eller tværfaglig uddannelse i sig selv. 
Har I behov for mere tværfaglighed?”
Man kan selvfølgelig diskutere om vi har be-
hov for mere tværfaglighed, da vi er gener-
alister i forvejen. Denne holdning kan dog 
vendes mod sig selv. Netop fordi vi er gener-
alister, er det vigtigt med et bredt fagspekter 
– Det er det som giver os job. 
Den lidt vage konklusion er derfor, at syste-
met virker lidt trægt. Det kunne være rart 
med fornyelse, eller bare en diskussion 
(måske i studienævnet og statsrådet) om 
hvorvidt vi skal prioritere at kunne modtage 
fag her på instituttet. Fag der kommer fra an-
dre steder end der hvor man spiser kirsebær 
med de små, inden de vælger at smutte et 
sted hen hvor der er bedre fagbetingelser.
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”
Men er statskundskab ikke en 
generalist eller tværfaglig ud-
dannelse i sig selv. Har I be-
hov for mere tværfaglighed?

                 “
Christian Kryger,  repræsent-
ant for de studerende i be-
styrelsen ved CBS.
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tema: ud-af-instituttet
Af Lasse Laustsen

Selvom temaet i dette nummer umiddel-

bart henvender sig mest til studerende 

med en vis studiemæssig anciennitet, 

har Kanden taget sin egenskab af altom-

fattende omnibusmedie seriøst. Derfor 

er der herunder redegjort for de mu-

ligheder, man har for et skifte til en an-

den studieordning på bachelordelen, og 

hvilke problemer dette kunne tænkes at 

medføre.

Grundlæggende er der to studieordninger, 
som kan påbegyndes efter bestået student-
ereksamen: Bachelor i Statskundskab (3 år) 
eller bachelor i samfundsfag (2 ¼ år). Som 
det ses af tabellen, er den eneste forskel i 
løbet af de to første undervisningsår, at mik-
roøkonomi på statskundskabs-bacheloren er 
udskiftet med et valgfag for de sam-
fundsfagsstuderende. Dette betyder imidler-
tid, at man allerede på første semester skal 
tage stilling til et evt. studieordningsskifte, 
hvilket kan siges at være særdeles tidligt i 
studieforløbet!
Alternativt kan man ved senere skifte tage 
det ’manglende’ valgfag som et sommerse-
minar eller på anden måde supplere senere i 
studieforløbet. Dette betyder, at man stadig 
har samfundsfag som hovedfag i sin fag-
kombination.

Sidefagsmuligheder
Har man derfor fundet ud af, at Statskund-
skab/samfundsfag ikke skal være det, der 
fylder mest i ens uddannelse, er mulighed-
erne for at få papir med videre tilsyneladende 
begrænsede. Et sidefag kræver nemlig, at 
man i forvejen er bachelor (eller på vej dertil) 
fra et andet studie. Så de reelle muligheder 
står mellem de ovenfor nævnte bachelorord-
ninger, da eksempelvis de to første år på 
statskundskab sjældent gives dispensation 
som sidefag af Studienævnet.
Mulighederne for en studerende, der gerne 
vil skifte studie, men som dog ikke ønsker at 
forkaste de fuldførte studieår på IFSK, kan 
således synes dystre eller i hvert fald ’tid-
srøvende’, med mindre man ønsker et 
hovedfag i samfundsfag og allerede ved dette 
på første semester. Man kunne som studer-
ende derfor ønske sig en mere fleksibel stud-
ieordning. Denne kunne bl.a. gøre det muligt 
at læse, hvad der ville svare til et sidefag, 
hvorefter man kunne afgøre sit videre stud-
ieforløb. Med den forrige sidefagsordning var 
dette sågar mulighederne, men grundet 
Videnskabsministeriets ønske om tidlig af-
gørelse af studiemæssig retning blev dette 
ændret… Større fleksibilitet ville imidlertid 
sikre, at flere af de studerende, der forlader 
IFSK før endt bacheloruddannelse, ville have 
mulighed for at bruge det fulgte undervis-
ningsforløb og dermed ikke have ’spildt’ 
studietid og dyrebare SU-klip. Dette er ikke 
kun i den studerendes, men også i samfun-
dets interesse!

Studieordningsskifte 
– en mulighed?

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Bachelor, Statskundskab 
(3 år)

Politologisk Intro.
Metode I
Idéhistorie

Metode II
Videnskabsteori
Mikroøkonomi

Sociologi
Makroøkonomi
Komparativ pol. I

International politik
Komparativ pol. II

Bachelor, samfundsfag 
(2¼ år)

Politologisk Intro.
Metode I
Idéhistorie

Metode II
Videnskabsteori
Valgfag

Sociologi
Makroøkonomi
Komparativ pol. I

International politik
Komparativ pol. II

Sidefag (1¾ år) Politologisk Intro.
Komparativ pol. I

Komparativ pol. II
International pol.

Metode I
Makroøkonomi
Sociologi

Valgfag
Valgfag
Valgfag
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1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Bachelor, Statskundskab 
(3 år)

Politologisk Intro.
Metode I
Idéhistorie

Metode II
Videnskabsteori
Mikroøkonomi

Sociologi
Makroøkonomi
Komparativ pol. I

International politik
Komparativ pol. II

Bachelor, samfundsfag 
(2¼ år)

Politologisk Intro.
Metode I
Idéhistorie

Metode II
Videnskabsteori
Valgfag

Sociologi
Makroøkonomi
Komparativ pol. I

International politik
Komparativ pol. II

Sidefag (1¾ år) Politologisk Intro.
Komparativ pol. I

Komparativ pol. II
International pol.

Metode I
Makroøkonomi
Sociologi

Valgfag
Valgfag
Valgfag
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Som det ser ud nu, er det reelt umuligt at 

komme til udlandet på bachelor-delen, 

men det skal der måske laves om på. 

Spørgsmålet er om hensyn til interna-

tionalisering vil betyde, at vi ofrer den 

stærke faglige profil til fordel for et 

modeord. Eller er vi ikke så meget bedre 

end de andre, som vi går og tror? 

Som nystartet studerende på IFSK kan det 
være svært at overskue, hvad man egentlig 
kan med studiet. Kan man f.eks. komme til 
udlandet på bacheloren? – det korte svar er; 
nej. Formelt er der en lille åbning på 6. Se-
mester, hvor man har et valgfrit fag, der 
principielt kan tages på ethvert institut, ind-
land som udland. Reelt er det dog nærmest 
umuligt, da man ikke kan bruge nogle af de 
eksisterende udvekslingsaftaler, der alle er 
beregnet på overbygningen,  og da det ligger 
samtidig med bachelor opgaven. Det ser altså 
ud til, at man pænt må vente til overbygnin-
gen, hvis man længdes efter forelæsninger 
på fremmedsprog eller bare synes, at no-
vembervejret herhjemme simpelthen er for 
tarveligt. 

Tilbage står så spørgsmålet, om det bør være 
muligt at komme af sted allerede som pu-
rung bachelor studerende. Det er studi-
enævnet, der udformer studieordningen, og 
først som sidst dem, der sidder med af-
gørelsen.

Jeg mødte Peter Løhmann fra frit forum og 
Jonas Rosendal Elsborg fra Studenter Politisk 
Liste i fredagsbaren til en (i øvrigt) uforplig-
tende snak om Bachelor på IFSK, det store 
udland, og fremtiden. De to studenterpolitik-
ere, der begge er valgt til det nye studienævn, 
var rørende enige om, at udvekslingsaftaler 
til udlandet er noget, der først og fremmest 
skal tilhøre overbygningen på IFSK. Hvis man 
skulle have udveksling på bacheloren, ville 
man være nødt til at stille krav til både fagligt 
niveau og indhold for at sikre det kvalitetss-
tempel, der følger med uddannelsen i dag. 
Den slags bilaterale aftaler er ifølge de to 
studenterpolitikere langt mere res-
sourcekrævende end aftaler på kandidaten, 
bl.a. fordi man er nødt til at have fag med 
undervisning på engelsk, hvis man skal kunne 
tiltrække engelske og amerikanske studer-
ende, påpeger Peter Løhmann. Man får 
således meget mere internationalisering for 
pengene ved at satse på udveksling via kan-
didatdelen, og derfor er dét ifølge Jonas og 
Peter foreløbigt det rigtige sted, at satse på 
udveksling. Inden for den nærmeste fremtid 
lader det altså til, at man må styre sin even-
tyrlyst de første tre år på studiet.

Bachelor på IFSK 
- Hvad med udlandet?

tema: ud-af-instituttet
Af Bjarke Tarpgaard Hartkopf

FJEL OG MGANLER

Rettelser til artiklen ”Læring om læring”, der blev trykt i novemberudgaven:
Af artiklen fremgik navne på forskellige udviklingsenheder på uni. Det skal her præciseres, at 
Universitetspædagogisk netværk, AU, har udviklingsenheder på alle universitetets fakulteter. 
Hanne Leth Andersen er leder ved Center for Undervisningsudvikling, Det Humanistiske Fakultet. 
Torben K Jensen er leder af Center for Læring og Uddannelse (CLU) ved Det Samfundsfaglige 
Fakultet.

Af artiklen fremgår det, at Hanne Leth udtaler: ”Der er blandt underviserne stor forundring over, 
at de findes så meget viden om, hvordan man bedst tilegner sig viden”. Dette var dog Torben K. 
Jensens ord, og Hanne Leth præciserer, at underviserne efter hendes opfattelse besidder stor 
viden om fagdidaktik, men at det kan være svært for underviserne at se mulighederne for at im-
plementere denne viden og forandre den mere traditionelle undervisning som både undervisere 
og studerende kender så godt. 
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Hvorfor findes der på det ellers ikke sær-

lige borgerlige statskundskabsstudie fire 

bachelor-studerende, der varmt taler for 

brugerbetaling på videregående uddan-

nelse? Hvad lavede disse studerende 

blandt økonomiprofessorer til et sympo-

sium i Lund? Svaret skal findes på et til-

fældigt opslag på økonomi-gangen. 

Arne Ryde døde i 1968 ved at trafikuheld i 
Sverige. Han var en ung og særdeles lovende 
økonomi-studerende, og man havde store 
forventninger til, at han ville kunne bidrage 
med nogle nye spændende forskningsresul-
tater. Hans forældre valgte til minde om ham, 
at oprette en fond i hans navn, som skulle 
støtte og fremme avanceret økonomisk for-
skning i samarbejde med Institut for Økono-
mi på Lunds Universitet. Konkret giver dette 
sig udslag i støtte til konferencer, symposier, 
foredragsrækker og publikationer udfærdiget 
af ansatte ved instituttet. 

Brugerbetaling på videregående uddan-

nelse 
I år var det finansieringen af højere uddan-
nelse, som var emnet for Arne Ryde Fondens 
symposium, et emne som Velfærdskommis-
sionen meget bekendt også berørte i deres 
rapport. Nicholas Barr, som er den store hot-
shot inden for emnet, startede oplægsræk-
ken med at fastslå, at brugerbetaling på vi-
deregående uddannelse ikke bare er en 
nødvendighed og uundgåelighed, hvis OECD-

landene vil imødegå en finansieringskrise på 
området, men at det også kun er retfærdigt, 
at vi som kommende modtagere af høje løn-
ninger selv betaler for vores egen uddan-
nelse. Dermed var kimen lagt for de efterføl-
gende oplægsholdere, der med forskellige 
tilgange til emnet alle synes at bevise, at bru-
gerbetaling ikke skaber ulighed i adgang, så 
længe man først skal betale for sin uddan-
nelse, når man er færdiguddannet, og så 
længe disse betalinger gøres afhængig af den 
indkomst man senere får. England har netop 
indført sådanne reformer, og derfor afventer 
man stadig resultaterne heraf. 
Herhjemme står partilederne i kø for at und-
sige brugerbetaling. Bertel Haarders udtalelse 
på OECD-mødet i Athen i sommer, hvor han 
gav udtryk for, at det både var »ønskværdigt« 
og »sandsynligt« med en fremtidig univer-

Bachelorstuderende til 
økonomi-symposium

Af Sine Worm Jensen

Nicholas Barr
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sitetsmodel, der inkluderer brugerbetaling, 
blev med det samme afvist af Anders Fogh og 
samtlige uddannelsesordførere i dansk poli-
tik. Scenariet at det kun bliver rige folks børn, 
som får en videregående uddannelse, er det 
tilbagevendende argument mod, at man ind-
fører brugerbetaling på videregående ud-
dannelser. At det egentligt er uretfærdigt, at 
det er de lavtuddannede og de lavtlønnede, 
som så er med til at finansiere vores lange 
uddannelser, lagt sammen med det faktum, 
at vores samlede livsindkomst langt over-
stiger deres, er et aspekt som sjældent bliver 
inddraget i den offentlige debat. 
Der ligger selvfølgelig mange spørgsmål i, 
hvordan brugerbetaling konkret skal in-
drettes i en dansk kontekst, og diskussionen 
bør også omhandle andre elementer så som 
skattesystem og det videregående uddannel-
sessystem generelt. Indenfor en nærmere 
bestemt tidshorisont må vi forvente, at denne 
diskussion vil opstå herhjemme. Ifølge Nich-
olas Barr er det ikke noget, vi kan modvirke; 
den teknologiske udvikling, hvor der i højere 
grad vil blive stillet krav til arbejdsstyrkens 
uddannelsesmæssige kvalifikationer, samt 
det at flere skal have en videregående ud-
dannelse, vil ganske enkelt nødvendiggøre 

en reformering af uddannelsessystemet hen 
imod brugerbetaling, hvad enten vi ønsker 
det eller ej. Det faktum, at der er 20 % flere 
svenskere i alderen 25-34 år, som har taget 
en videregående uddannelse i forhold til 
danskere i samme aldersgruppe, kan være et 
signal om, at vi i Danmark skal til at rette et 
større fokus på området.  

Man skulle være forsker
Ovenpå mange faglige input var det i pro-
grammet blevet tid til middag på byens 
eksklusive Grand Hotel, hvor fonden bød på 
tre-retters middag med dertilhørende vin ad 
libitum og cognac i det grønne værelse. In-
gen tvivl om at det var en helt perfekt måde 
at afslutte arrangementet på. Under midda-
gen måtte de øvrige deltagere dog lige høre, 
hvad fire statskundskabsstuderende lavede 
til et økonomi-symposium? Dertil kunne vi 
blot sige, at vi gerne ville have et andet pers-
pektiv på vores ø-fags pensum samtidigt 
med, at vi øjnede en chance for at få et lille 
afbræk i et ellers tungt efterår. Så til andre 
der skulle få samme idé, så kan vi kun anbe-
fale at gribe en lignende mulighed, hvis den 
er der.
  

Studerende til velfærdskonference i Lund



Swing Fest J-dag
På vores hjemmeside www.polfor.dk kan du følge seneste nyt fra PF. Hvis du 
har spørgsmål, kommentarer eller gode råd, er du altid velkommen til at kon-

takte os på: polfor@polfor.dk

For snart 28 år siden, dengang Abba 
kastede om sig med hits, og Anker 
Jørgensen med devalueringer, 
fandt den første generalforsamling 
i PF’s historie sted. Dette er et til-
bageblik på hvordan grundstenene 
til mange fornøjelige stunder blev 
lagt.

Den første bestyrelse
Hvor ideen til PF stammer fra står hen i det 
uvisse, da den første kilde omkring forenin-
gen er fra indkaldelsen til den stiftende gen-
eral forsamling 27. februar 1979. Inden da 
havde der været et stiftende møde, som havde 
givet en arbejdsgruppe mandat til udarbe-
jdelse af forslag til foreningens struktur og 
vedtægter. Forslaget gik på at foreningen 
skulle bestå af 7 valgte bestyrelsesmedlem-
mer og 2 repræsent-
anter – henholds-
vis én udpeget af 
Studenterrådet og 
én af under-
viserne. Selve for-
målet med 
foreningen var at 
’skabe en bred 
ramme om poli-
tologisk relevante 
aktiviteter’. 

Inden selve generalforsamlingen var der 
kommet hele 120 medlemmer. Af disse op-
stillede 16 til bestyrelsen. Afstemningen fore-
gik ved brevstemmer, hvorfor spændingen 
om hvem der blev valgt ind, måtte vente i 
hele 13 intense dage. Ud af de 120 stemme-
berettigede stemte 79 og af de 7 som blev 
valgt ind, havde 6 været en del af arbejds-
gruppen. To af bestyrelsesmedlemmerne 
dengang var så prominente herrer som 
Thøger Seidenfaden, nuværende chefredak-

tør på Politiken og Ole Moesby, Ambassadør 
for Danida. 
PF’s første år
I årets løb blev der afholdt 11 arrangementer 
og 2 studieture. Studieturene gik til Luxem-
burg/Bruxelles og Leningrad. Et krav til 
studieturene dengang var, at man for at 
komme med skulle have fulgt et, for studie-
turen, relevant seminar. Turen til Leningrad 
forudsatte således deltagelse i et seminar af 
Curt Sørensen, mens der var flere seminarer 
der gav adgang til turen til Luxemburg/Brux-
elles. De 11 arrangementer der blev afholdt 
var primært af faglig karakter og gerne med 
relevans til udbudte seminarer. Èn af ambi-
tionerne dengang var at arrangere små ar-
rangementer i forbindelse med undervisnin-
gen, hvilket dog ikke rigtig lykkedes det første 
år. Det blev derimod til en række arrange-

menter, der strakte sig fra 
kvinder i politik over græs-
rodsbevægelser til reformer 
i Iran, som havde gennems-
nitligt 58 deltagere.  
Alt i alt kan man konklud-
erer at PF var en succes fra 
starten og har ændret sig 
meget siden første general-
forsamling. 

Hvor det primære fokus i starten var fagligt, 
er der i dag en vifte af såvel faglige som soci-
ale arrangementer på plakaten.

PF - the early years

PF idag
> 11 bestyrelsesmedlemmer
> 2 studieture, 8 fester, 24 
fredagsbare og ca. 15 faglige 
arrangementer
> Ca. 500 medlemmer

Ole Moesby og Thøger Seidenfaden
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    Kom hvis du
    Vil vide mere om, hvad der foregår bag de lukkede døre i PF
    Vil have indflydelse på, hvem der bliver den nye PF bestyrelse
    Stille op til PF
    Have indflydelse på hvilke retningslinier PF skal følge
    Det eneste det kræves er, at du er medlem af PF og medbringer dit PF kort.

Dagsorden og indkaldelse vil blive udsendt mindst 14 dage før generalfors-
amlingens afholdelse. Forslag, som ønskes til behandling på generalforsam-
lingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens 

afholdelse.

23. februar: 
Semilang fredagsbar

2. marts: Fest

23. marts: Fest

30. marts: Fakultets-
fest

12. april: Torsdagscafé

PFs eventkalender for foråret 2007

27. april: Fest

3. Maj: Kapsejlads

22. juni: Sommerfest 

Ultimo april – lille stud-
ietur  



D. 15. februar 2007, lige efter begyndelsen 

på forårssemesteret, skal der vælges ny be-

styrelse til Politologisk Forening i forbin-

delse med den årlige generalforsamling. 

Hermed er den nuværende bestyrelses 

”tjans” umiddelbart overstået – med min-

dre vi falder for fristelsen om et år mere – 

og med henblik på at vække nysger-

righeden hos jer, der sidder med lysten til 

virkelig at engagere jer socialt på studiet, 

vil vi hermed forsøge at give en kort 

beskrivelse af, hvad ”livet som PF’er” inde-

bærer.

	

Af	den	nuværende	bestyrelse	var	over	halvdelen	

af	os	RUS’ere,	og	dermed	også	en	smule	nervøse	

ved	 at	 række	 hånden	 op	 og	 tilkendegive	 vores	

respektive	kandidatur	til,	hvad	der	skulle	vise	sig	

at	 blive	 et	 ”kampvalg”	 om	 bestyrelsesposterne.	

Nogle	 timer	 senere	 befandt	 vi	 dog	 os	 alle	 i	 en	

stærk	opløftet	 stemning	 i	 et	 lettere	 ildelugtende	

PF-kontor	 blandt	 meget	 imødekommende	 og	

gæstfrie	 ex-PF’ere.	 Udvalgsposterne	 var	 fordelt,	

og	vi	havde	hver	især	nu	en	fremtid	foran	os	som	

henholdsvis	fest-,	PR-,	fredagsbar-	eller	studietur-

ansvarlig,	kasserer	eller	en	del	af	fagligt	udvalg.	

I	PF	har	hvert	udvalg	det	endelige	ansvar	for	sit	

område. Der er flad struktur, og vi mødes en gang 

om	ugen	hvor	vi	diskuterer,	hvad	der	nu	er	debat-

værdigt.	Samtidig	”løfter	vi	dog	i	fællesskab”,	når	

det	gælder	vores	arrangementer,	hvilket	over	et	

år	medfører	at	man	som	bestyrelse	ikke	kan	un-

dgå	at	blive	en	ekstremt	sammentømret	gruppe.	

Socialiseringen	 breder	 sig	 dog	 udover	 kontorets	

rammer,	 og	 man	 opnår	 mange	 og	 stærke	 bek-

endtskaber,	 både	 på	 instituttet	 og	 ikke	 mindst	

med	 vore	 ”peers”	 på	 fakultetets	 andre	 studier.	

Således	 kan	 vi	 ikke	 komme	 uden	 om	 at	 det	 at	

være	PF’er	er	et	tidskrævende	foretagende	–	til	

dels	pga.	de	opgaver	udvalgsarbejdet	indebærer,	

men	 også	 pga.	 alle	 de	 muligheder	 og	 tilbud	 de	

mange	sociale	bekendtskaber	medfører.	

En	af	året	helt	store	begivenheder	for	en	PF’er	er	

Kapsejladsen,	hvor	man	især	i	ugen	op	til	arbejder	

hårdt	og	i	højt	humør,	for	at	kunne	præsentere	et	

show	så	spektakulært	som	muligt	på	den	skæb-

nesvangre	dag,	man	som	PF’er	sent	glemmer!	

Hvor	 ufyldestgørende	 denne	 artikel	 end	 måtte	

være,	er	det	vigtigt	for	os	at	understrege,	at	alle	

der	har	lysten	og	viljen,	naturligt	er	en	spidskandi-

dat	 til	 en	plads	 i	PF’s	bestyrelse	og	at	et	 sådant	

engagement	er	det	hele	værd	–	vi	har	haft	et	fan-

tastisk	år!!	

Har	du	nogle	 spørgsmål	om	PF-hvervet,	 så	hold	

øje	 med	 opslagstavlerne,	 da	 vi	 snart	 vil	 holde	

åbent	hus,	hvor	det	er	muligt	at	få	uddybet	hvor-

for	du	skal	være	med	i	næste	års	bestyrelse.			

Et  engagement  i  PF
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Torsdag d. 23/11 2006 afholdt Sociolo-

gisk Forum en konference om kapitalis-

mens nye ånd. “Kapitalismens nye ånd” 

er titlen på et murstensværk af Luc 

Boltanski og Ève Chiapello, der virkede 

som bindeled mellem de forskellige fore-

drag. Spørgsmålet, som de tilhørende 

kom for at få belyst fra forskellige sider 

– og (måske) få besvaret – var, om kapi-

talismen i dag har et behov for en ånd til 

at legitimere sig selv, eller om Max We-

ber havde ret i, at kapitalismen ikke læn-

gere behøver åndelig legitimering, fordi 

den fastholder folk, som var de omsluttet 

af et jernbur.

Managementkulturens ånd
Efter en kort velkomst og præsentation af 
dagens program af Carsten Bagge Laustsen, 
tog Niels Albertsen ordet. Han skitserede ud-
viklingen fra Weber til Boltanski & Chiapello, 
og samtidig opridsede han de nye udvikling-
stendenser i kapitalismen, som Boltanski & 
Chiapello betoner. Det tyder på, at kapitalis-
men også har et konstant behov for at legiti-
mere sig selv (ligesom alle andre former for 
magtudøvelse). Ved at undersøge udviklin-
gen i managementlitteraturen mener Boltan-
ski & Chiapello at kunne spore forskellige 
kapitalistiske selvlegitimeringsstrategier. 
Forfatterne gør derfor op med Webers fores-
tilling om, at når kapitalismen først er rod-
fæstet i et samfund, så behøver den ikke 

længere nogen “ånd”. Det påstås derimod, at 
den ånd, der i dag gennemsyrer kapitalis-
men, er en projekt-orienteret værdiorden. 
Den legitimerer kapitalens akkumulation-
sproces, samtidig med at den tilvejebringer 
basis for selvkritik, hvilket medfører krav om 
tilpasning og forandring – og dermed krav 
om konstant udvikling. 

Kapitalisme…
Efter en kort kaffepause lagde Lars Thorup 
Larsen op til en kritik af den kritiske teori 
med udgangspunkt i Foucault og biopolitik-
ken. Årsagen er, at den kritisk-teoretiske 
kapitalismekritik ofte overser, at der i kapi-
talismen netop er indbygget den mekanisme 
til intern kritik, som Albertsen betonede. I de 
følgende oplæg holdt af hhv. Andreas Beck 
Holm og Henrik Jøker Bjerre blev den klas-
siske kapitalismekritik hevet op af hatten. 
Begge oplægsholdere fokuserede på kapital-
ismens dysfunktionalitet, dog med forskel-
lige perspektiver. Beck Holm lagde vægten på 
kapitalismens ideologiske legitimeringsme-
kanismers indbyrdes konflikter og påpegede, 
at kapitalismen på den ene side skaber et 
proletariat, mens den på den anden side 
forsøger at undgå, at proletariatet kan bevid-
stgøre sig om sin egen position. Ifølge An-
dreas Beck Holm tyder noget på, at proletari-
atet i dag i Danmark består af indvandrere, 
der angiveligt skulle fungere som reservearme 
og dermed løntrykkere. Herimod opponerede 
salen med indvendinger om, at kapitalismen 
ikke er afhængig af indvandrerne, men 

Eksisterer den kapitalistiske 
ånd stadig?

Konference
Af Rasmus Tovborg
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egentlig fungerer fortræffeligt uden – og at 
dette måske netop er det virkelige problem 
for indvandrerne.

… og kritik
Jøker Bjerre fortsatte kapitalismekritikken 
med udgangspunkt i miljøbevægelsen, som 
han mente, der var behov for at genpolitisere. 
Han påpegede, at selvom vi som individer 
tror os frie, så er det – med henvisning til 
Zizek – en bestemt form for frihed, dvs. den 
frihed, at vi har frihed til at vælge mellem va-
rerne på hylderne, men ikke frihed til at vælge 
andre varer. Der blev her påpeget vigtige as-
pekter af kapitalismen, men de efterfølgende 
diskussioner – for at vende tilbage til Thorup 
Larsens indlæg – viste også tilgangenes sva-
gheder. Kritikerne forsøger at sætte sig uden 
for det økonomiske system og kritisere kapi-
talismen herfra, men herved overser de kapi-
talismens egen evne til tilpasning gennem 
absorption af kritik. Som eksempel kan 
nævnes 68’ernes kritik af hierarki, magtfuld-
kommenhed og autoritet, der i dag er blevet 
absorberet, bl.a. fordi 68’erne nu selv sidder 
ved magten. Kritikken gjorde at man nu 
forsøger at nedtone hierarkiet. Fra salen blev 
det endvidere senere påpeget, at Jøker Bjerre 
sparkede en åben dør ind, idet miljøområdet 
allerede er inficeret af politik, ligesom staten 
flittigt regulerer kapitalismens forhold til 
miljøet. Miljøforskningens problem er måske 
snarere, at den aldrig har fået lov til at ud-
vikle sig uafhængigt af politiske hensyn.

Kapitalisme, tid og ånd
Eftermiddagen bød på et oplæg af Gorm 
Harste, der behandlede risiko og koordiner-
ingsproblemer forbundet med tid i moderne 
samfund. Harste lagde vægt på, hvordan for-
skellige systemer arbejder med forskellige 
tidshorisonter, hvilket medfører øget kom-
pleksitet og risiko for, at systemerne ikke 
formår at arbejde sammen. Innovation, 
kreativitet og læring kan holde gang i syste-
mernes lyst til reform og dermed forsøge at 
binde de forskellige systemers tidshorisonter 
sammen. Kravet om forandring er en del af 
kapitalismen, og tiden kan ikke afskaffes 

(hvilket Bagge Laustsen også lige måtte 
minde om). Indeholdt i den kapitalistiske ånd 
ligger der et krav om fokus på tid, hvilket er 
med til at skabe udvikling.
Efter en dag med meget forskelligartede blik 
på den kapitalistiske ånd samt en paneldebat 
med indspark fra salen vil jeg mene, at man 
kan tale om en kapitalistisk ånd i dag. Kapi-
talismen har stadigvæk et behov for at legiti-
mere sig selv, hvilket blandt andet sker gen-
nem indoptagelse af kritik, og vi må derfor 
konkludere, at Weber nok tog fejl på dette 
punkt. Men det til trods, så kunne noget tyde 
på, at tesen om, at vi fastholdes i et jernbur, 
ikke skal forkastes helt: Vi bliver stadigvæk 
holdt fast, men nu af ideen om at forfølge det 
uopnåelige og altid forandrende indre kald. 
Kravet i dag er, at alle har et kald, og det kan 
være alt mellem himmel og jord – selv Kira 
Eggers udtaler: at “være nøgen i bladene. Det 
var mit kald” (Den nøgne sandhed, 2006). Det 
tyder på, at den nye kapitalistiske ånd findes 
i kravet om vedvarende individuel higen og 
søgen efter selvrealisering.
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Vejen til jobbet: ansøgeren

Jobtema
Af Carolina Kamil

Louise Tarp Hansen har længe vidst, at 

hun ville arbejde i en konsulentvirksom-

hed. Til marts går drømmen for alvor i 

opfyldelse: Louise kan skrive konsulent 

for Epinion på visitikortet.

”Det ser godt ud på CV’et”, er vist en sætning 
vi alle har hørt (og mange sikkert brugt) i lø-
bet af studietiden på IFSK. Både i forbindelse 
med frivilligt arbejde, foreningsliv og stu-
denterjobs af den ene eller anden art. Og det 
er også vigtigt at kunne fremvise nogle erfar-
inger, når man skal ud at søge job i den 
virkelige verden. Især når man er nyuddan-
net. Men et CV spækket med erfaringer er 
ikke godt for en hver pris. Der skal nemlig 
også være konsistens i erfaringerne, så arbe-
jdsgiveren kan se, at man ikke er en bereg-
nende karriererytter, der shopper rundt i CV-
junglen, men faktisk har ægte motivation og 
commitment. Det er nemlig det, der tæller på 
målstregen.

Det hele startede med en praktikplads
At Louise Tarp Hansen har fået job som kon-
sulent hos Epinion i Århus, er også netop re-
sultatet af en vedholdende interesse for 
metode, analyse og statistik. Specialet er 
endnu ikke færdigskrevet, men Louise er 
allerede i gang med arbejdet. Indtil marts 
2007, hvor hovedopgaven er ekspederet og 
kandidatgraden i hus, sidder hun på kontoret 
2 gange om ugen, hvor hun tager forskud på 
konsulentjobbets opgaver: dataanalyse, rap-
portering og kundekontakt. Allerede da hun 
ledte efter praktikplads, gik Louise målrettet 
efter stillinger på konsulentvirksomheder. 
Det var her, hun i første omgang stiftede 
bekendtskab med Epinion. Praktikken blev 

efterfulgt af et studenterjob, som nu afløses 
af en rigtig stilling som konsulent: ”På den 
måde kan man sige, at jobbet kom som en ret 
naturlig fortsættelse af min praktiktid,” 
fortæller Louise Tarp Hansen.

Instruktorjobbet var en god investering
Louises job kræver gode metodekundskaber, 
og det er også det, hun selv fremhæver som 
grunden til, at de ansatte hende: ”Jeg tror de 
valgte mig, dels fordi de kendte mig, men 
også fordi jeg ved så meget om metode,” 
forklarer hun. En viden, der ikke mindst er 
blevet forstærket af studenterjobbet som 
metodeinstruktor: ”Jeg må sige, der er meget, 
der har fulgt med jobbet som instruktor, det 
er virkelig noget, der giver plusser i ansøgn-
ingen,” fortæller Louise. I den forstand har 
instruktorjobbet været en god investering, og 
en god pind på CV’et.

Louise har nu heller aldrig drømt om at kom-
me i praktik på en ambassade eller arbejde i 
udenrigsministeriet. Hun har længe vidst, at 
hun gerne ville blive i Århus. I hvert fald 
foreløbigt. Og i den forbindelse har det fak-
tisk vist sig som en klar fordel, at hun var 
uddannet fra IFSK. 4 ud af 5 partnere hos 
Epinion er nemlig også cand.scient.pol.er fra 
Aarhus Universitet. Det betyder, at de ved, 
hvad man kan forvente af en nyuddannet 
kandidat. Og én af de ting er gode metodiske 
færdigheder. ”Faktisk er mange af konsulen-
terne i Epinion statskundskabere fra Århus,” 
fortæller Louise,” og afslutter med et smil: 
”og flere af dem har endda også været in-
struktorer i metode.” Det er med andre ord 
aldrig for tidligt at begynde at indsamle er-
faringer til drømmejobbet.
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Vejen til jobbet: arbejdsgiveren

Jobtema
Af Carolina Kamil

Man kan faktisk godt læse en del ud af 

høje karakterer. De siger noget om, hvor 

arbejdsom man er, og hvor stærk man er 

fagligt. Og en stærk faglig profil kombin-

eret med praktisk metodisk erfaring var 

netop, hvad der skaffede Louise Tarp 

Hansen jobbet i Epinion, fortæller arbe-

jdsgiver Søren Hoelgaard Justesen

Når Epinion rekrutterer nye medarbejder, 
falder ansøgerne ofte i to grupper: de, der er 
meget metodestærke, og de, der har en del 
praktisk erfaring fra branchen eller en of-
fentlig virksomhed. Når de to parametre 
smelter sammen, står man stærkt. Og det var 
netop derfor, Louise Tarp Hansen blev ansat: 
hun havde stærke metodiske færdigheder 
med fra studietiden og konkret erfaring med 
fra praktikperioden i Epinion. Og så var hun 
behagelig at arbejde sammen med og en god 
kollega, forklarer Managing Partner Epinion, 
Søren Hoelgaard Justesen, der ansatte Louise 
som konsulent i virksomheden.

Karakterer er et godt pejlemærke
”Nu kendte vi jo Louise i forvejen,” forklarer 
Søren Justesen, ”men ellers kan det godt være 
svært at vurdere, hvem der er den rigtige til 
jobbet, når man sidder med en bunke på 140 
ansøgninger.” Når det er tilfældet, kigger 
Søren Justesen primært på karaktererne og 
CV’et. Selve ansøgningen, kommer i anden 
række: ”Jeg må sige, i modsætning til mange 
andre, så stoler jeg faktisk ret meget på 
karakterer. Ikke i det enkelte fag, men sådan 
det samlede snit. Det er som regel en ret god 
indikator for arbejdsomhed og mental kapa-
citet,” forklarer han. Og her leder Epinions 

stifter efter de allerbedste på årgangen: ”Ja, 
vi kunne jo godt tænke os nogen, der havde 
et gennemsnit omkring 9,5 og gerne mere,” 
fortæller han, idet han dog fastslår, at han 
ikke kan huske præcis hvad Louise fik i kara-
kterer. Men ”man må jo klynge sig til de tegn, 
der nu engang er,” fortsætter han. ”Og her er 
karaktererne altså et temmelig måleligt et af 
slagsen.”

CV’et skal signalere kontinuitet og 

commitment
En anden faktor, der er vigtig i udvæl-
gelsesprocessen, er CV’et. Men her gælder 
ikke reglen ’jo mere, jo bedre’. Faktisk 
forklarer Søren Justesen, at han styrer uden 
om dem, der ligesom har prøvet lidt af det 
hele: været instruktorer i 3 forskellige fag, i 
praktik på en ambassade og lavet frivilligt ar-
bejde i alverdens organisationer. ”Jeg kigger 
faktisk mest på, om der er kontinuitet,” 
fortæller han. ”Hvis man har lavet mange af 
de samme ting, så viser det commitment. Og 
det giver et langt bedre indtryk end et bredt 
CV spækket med erfaringer, der stritter i alle 
retninger. Vi er ikke så interesserede i de der 
karriereryttere, der bare shopper rundt,” 
fastslår han.

Men CV og karakterer kan ikke gøre det hele. 
Det er derfor, at man også afholder samtaler. 
For udover fagligheden, spiller person-
ligheden også en væsentlig rolle: ”Det er 
vigtigt på en arbejdsplads som Epinion, hvor 
en del af arbejdet består i at have kontakt til 
kunderne.” Når det drejer sig om jobs, med 
meget kundekontakt, er det derfor især 
vigtigt, at man har en god fremtoning. Og det 
har Louise, fastslår Søren Justesen.



Valgbordet (Anders Tammerup og Hans 

Thomsen):

”Det har været et vildt valg! Folk forsøgte at 
snyde med studiekortene – de nægtede både at 
iføre sig briller og havde sågar også farvet 
håret anderledes end på studiekortbilledet!”

”Vi har haft et par potentielt farlige situationer 
med efterladte, tikkende tasker op ad væggene 
og en masse hvidt pulver spredt ud over hele 
valgområdet

Kommentarer på valgdagen

 Valg 2006
Resultater og valg-snik snak........

SPL:
Jonas Elsborg:
”Et positivt valg – både hvad angår forløb op til valgdagen 
og selve afholdelsen.”
”Generelt god stemning mellem kandidaterne, men i disse 
14 dages tid har de politiske boksehandsker talt!”
”Det lader til at fremmødeprocenten har været til-
fredsstillende – specielt blandt førstegangsvælgerne.”
”Jeg er fortrøstningsfuld mht. egen kandidatur – god for-
nemmelse i maven…” (hvem sagde æbleskiver?)

Medie-Mikkel Krogsholm:
De studerende har talt og de sagde: ”Ich bin ein SPL’er!”

SPL generelt:
”Vores personlige merchandise har haft den ønskede ef-
fekt, men hvordan kan vi hamle op med Løhmans kryk-
ker?!”

Frit Forum:
Mikkel Dalsgaard:
”Det kører bare så godt!”



 Valg 2006

Akademisk Råd:

SPL
Mads Skødt Andersen

Frit Forum
Peter Løhmann
Ask Neve

Studienævnet

SPL
Jonas Elsborg 
Bjarke Refslund

Universitetsbestyrelsen:

Studenterrådet
Simon Krøyer
Freja Boe-Hansen

Statsrådet

SPL: 
Mikkel Krogsholm
Jakob Kirkegaard
Jonas Rosendal Elsborg
Bjarke Refslund
Anna Bager
Anne Louise Nielsen
Anne Mette Corydon-Petersen
Camilla Søballe Horslund
Mads Skødt Andersen
Simon Skjold Mølgaard Krøyer
Niklas Daugaard Strunge
Simon Dyhr
Morten L. Nonboe
Joachim A. Fischer
Mikael Bomholt Nielsen
Simon Rasmussen
Tommy A. Ørnstrup
Therese A. Overgaard V æ l g e r n e :

”Har du også stemt blankt for at få 
æbleskiver?”

Valgresultat

Frit Forum Århus vil gerne takke for den store 
opbakning til de nyligt overståede valg på 
universitetet. Vi føler os bestyrkede i vores 
holdning om, at studenterpolitik ikke er en 
værdineutral størrelse, men netop også er 
politisk. Derfor stillede vi også op med klare 
holdninger, som folk enten kunne være for 
eller imod. Et demokrati er ikke bare en me-
kanisk valghandling, men netop at forskel-
lige holdninger konkurrerer med hinanden, 
og kæmper om at blive repræsenteret. Vores 
holdninger har hele tiden været klare – og det 
bliver vores handlinger også i den kommende 
valgperiode. 
Læs evt. mere om os på www.fritforum.dk.
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Så er PB ved at komme i julestemning. De 
indledende øvelser fandt selvfølgelig først og 
fremmest sted i Fredagsbaren, den dag da 
den første ”sne” faldt. Så vi tog imod ”den 
gode undskyldning” og brugte eftermidda-
gen på at spille TP og kort, og skyllede de 
medbragte brunkager samt pebernødder ned 
med et par øl. 
Dermed var stemningen også lagt for at beg-
ynde at planlægge julebaren i forbindelse 
med Jul på IFSK og julerevyen den 6. decem-
ber. Som altid vil der i denne forbindelse 
være en fantastisk bar at finde i PB’s lokaler 
- nu med mere albuerum. Der vil i denne 
forbindelse blive rig mulighed for at lufte sin 
indre franskmand. Om det så betyder at man 
vil spille harmonika, forsøge at vinde Tour de 
France eller blot gro sig et moustage i dagens 
anledning, det er op til den enkelte. Men un-
derholdende det bliver det helt sikkert.
Hollandske Bogudsalg

Men for at der ikke skal gå for meget jul i det 
hele er det nu også vigtigt at nævne, at PB 
den 1. december jo holder noget så lidt ”ju-
let” som det årlige ”Hollandske Bogudsalg”, 
hvor priserne lige så stille rasler ned i løbet af 
dagen. Dette er jo en dejlig tradition, hvor 
man altid kan gøre et godt kup – hvor godt 
afhænger selvfølgelig af, hvor længe man tør 
vente! Og man kan virkeligt forvente at finde 
glade og motiverede aktivister i PB denne dag 
(som alle andre) for om aftenen holdes der 
nemlig julefrokost med dans og snaps i 
foreningens lokaler, belønningen for endnu 
et semesters arbejde.
Så en god december ønskes alle på IFSK, 
glem nu ikke at slappe af med en kop kaffe 
og en bog midt i al eksamenslæsningen. PB 
har sidste ”almindelige” åbningsdag den 5. 
december. Vi ses i den grønne sofa igen fra 
den 30. januar.

Politologisk Bogformidling

Deltag i ”månedens bogorm” og vind en pose autentisk Ali-kaffe ved at sende os et svar på, hvor 
følgende citat stammer fra. Send det til pb@ps.au.dk: 
“The claim I made was, institutional facts exist only within systems of constitutive rules. The sys-
tems of rules create the possibility of facts of this type: and specific instances of institutional facts 
such as the fact that I won at chess or the fact that, Clinton is president are created by the ap-
plication of specific rules, rules for checkmate or for electing and swearing in presidents for ex-
ample.”

Julestemning eller Fransk?
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Man burde tilstræbe, at fredagsbaren 

fortsat skal være et sted, hvor alle kan 

samles i festligt lag og hygge sig. Rygn-

ing er sundhedsskadeligt, ligesom alko-

hol, men hyggeskabende er det – det 

siger selv ikke-rygerne.

Hvorfor skal man så lade være med at lave 
fredagsbaren røgfri?

For det første kan PFs indtjening nævnes. 
På Erhvervsakademiet har man indført røgfri 
fredagsbar. Dette har betydet, at folk ikke 
kommer der mere. Før røgforbudet trådte i 
kraft, troppede man op og blev hængende i 
baren. Nu bliver man der kun til en enkelt øl, 
og så tager man videre ind til byen eller på 
universitetet for at begynde weekenden, fordi 
der ikke er nogen restriktioner på rygningen 
der. Det ville altså have en kæmpe effekt på 
PFs økonomi hvis man blev væk fra fredags-
baren. 
For det andet kan man sige, at fordi folk 
søger væk til steder, hvor man ikke er et dis-

krimineret mindretal, ville det betyde at man 
med en røgfri fredagsbar ikke længere kan 
nyde en stille øl med alle sine venner, da no-
gle ville være andre steder. Herved ville 
stemningen og hyggen formindskes 
væsentligt. 

Som PF siger så starter en god weekend i fre-
dagsbaren. Men vil en weekend ikke blive 
bedre, hvis alle var med til at skabe stemning 
og hygge, i stedet for at nogen ”tvinges” 
væk?

Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv vil 
en røgfri fredagsbar være en gevinst, da det 
koster millioner af kroner hvert eneste år at 
behandle folk med lungekræft som følge af 
rygning – både passiv og aktiv.
Imidlertid er der en masse ting, der koster 
mange penge for det danske sygehusvæsen. 
Eksempelvis fedme som er et af de største 
samfundsproblemer i øjeblikket. 
Så man kan spørge sig selv: hvis rygning 
skulle forbydes i fredagsbaren og salg af cig-
aretter fra baren skulle stoppes, skulle salg af 
kager og andet guf så også forbydes?

I stedet for at gøre noget så drastisk som at 
gøre fredagsbaren røgfri, kunne man tage 
samfundet som eksempel og lave røgfri zon-
er. Det fungerer fint i såvel barer og restau-
ranter som i lufthavne og indkøbscentre. De 
personer, der absolut vil undgå røg, kan så 
opholde sig i de røgfri zoner, mens de, der 
absolut vil ryge, kan opholde sig i rygezon-
erne. Ingen bør vel blive tilgodeset eller 
ekskluderet - universitetet skal vel ikke gøre 
sig til fortaler for diskrimination???

En tak er rettet til Phillip Morris for bidrag-
et…

I øvrigt mener vi …
… at fredagsbaren fortsat bør være for 
rygere og ikke-rygere

Debat
Af Simon Rasmussen og Phillip Morris
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Af Jonas Toxvig og Lasse Laustsen

Rådet >> sidste omgang

Tej, Jonas og Peter har i den sidste måneds 
tid ikke ligget på den lade side. Den helt store 
tidssluger har for de tre ungersvende været 
den nu overståede valgkamp. De benyttede 
virkemidler har imidlertid været særdeles 
forskellige. Tej samlede ideologisk skyts og 
inspiration på Venstres landsmøde, Jonas la-
vede ’flyers’ i Photoshop med SPLs egen me-
die-ekspert Mikkel Krogsholm, mens Peter 
bogstavelig talt blev uskadeliggjort af Ven-
stres byrådsmedlem Niels Brøckner. Denne 
120 kg tunge herre satte således hele sin 
vægt ind i en tackling mod Peters ene knæ, 
da Peter optrådte som reserve for socialde-
mokraterne i en kommunalpolitisk fodbold-
kamp. De i valgkampen ofte omtalte krykker 
var altså ikke bare et billigt valgstunt med 
Aksel Larsen-inspireret, sympatifremkal-
dende appel…

Livet som feteret Kendis
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de tre 
studenterpolitiske stjerneskud er blevet hele 
instituttets darlings! I krogene af kantinen er 
der mangen en gang blevet trukket paral-

Lad det være sagt med det samme: Heller ikke denne gang er det lykkedes Kandens 

fuldstændig hæmningsløse sladderspalteredaktion at fange de tre efterhånden hårdt-

prøvede studenterpolitikere i forsøg på at ændre deres civile stand. Derfor byder dette 

nummer ej heller på slibrige detaljer om politiske partnerskaber i stil med Nyrup-Dyb-

kjær eller tværinstitutionelle fusioner mellem SPL og JUS. Til gengæld vil de næste to 

sider være spændt til bristepunktet med lyssky studenterpolitisk valgkamp, ideologiske 

magtkampe med korporligt tilsnit og ikke mindst den længe ventede, stort anlagte fi-

nale i semesterets docusoap, Rådet!

leller til mere kommercielle mediers langt 
mindre seriøse efterligninger af Kandens re-
ality-koncept. Men hvordan ser rådsmedlem-
merne egentlig sig selv i denne sammen-
hæng?

Meget rammende for den ydmyghed, der hele 
semestret har præget Rådets personlige 

fremtoning, svarer Peter selvreflekterende: 
”Er vi blevet kendte?” Herefter trækker resten 
af Rådet de store linjer i dansk reality-histo-
rie op, hvilket munder ud i en karakteristik af 

Rådet spiller mus
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Jonas, Peter og Tej som hhv. Dildo-Jill, Biker 
Jens og docusoap-stjernen over dem alle: 
Troels Lund Poulsen! Endvidere konstaterer 
Jonas, at han selv er blevet bedre til at 
håndtere de lange blikke, der dagligt sendes 
efter ham, når han besøger Kantinen! Tej føl-
ger op: ”Jeg er endnu ikke helt sikker på, 
hvorfor de kigger…”

Den store finale
Gennem det sidste semester har Rådet været 
udsat for politisk infight på valgflæsk, spillet 
det potentielt kriseskabende spil om en 
meget sagnomspunden colaautomats plac-
ering og ikke mindst ført en hård og til tider 
grænseoverskridende valgkamp (jf. den tem-
melig tvivlsomme placering af tidligere om-
talte SPL-flyers i et på IFSK meget velanskre-
vet studentermedie…). 
Kanden har derfor lagt sin kreative hjerne-
halvdel i blød for at finde frem til finaledisci-
pliner, der potentielt vil kunne udfordre de 
tre studenterpolitikeres høje rutineniveau. 
Dette har resulteret i konceptet ’Rådets poli-
tiske triatlon’, der tilsammen udgøres af tre 
del-konkurrencer. Disse stiller store krav til 
såvel politisk retorik som mere fysisk betin-
get kunnen, idet der er tale om følgende tre 
discipliner: ’Bedste politiske one-liner, per-
bernødsklassikeren ’mus’ og afslutningsvist 
en ædel drikkekonkurrence. Reglerne be-
grænser sig til, at vinderen af hver af de to 
indledende discipliner tjener 3 sekunder, 
som er lig det forspring, man således får in-
den påbegyndelsen af den afsluttende disci-
plin, som går ud på at bunde en stor, kold 
fadøl på tid. Sæt i gang!

Rådet i infight
Det viser sig hurtigt, at Peter Løhman med 
udgangspunkt i mottoet: ”Jeg blev Danmarks 
yngste stavgænger”, sætter sig tungt på den 
første disciplin. Med den meget gennemførte 
brug af den ovenfor omtalte knæ-læsion får 
han således Jonas og Peter til at ligne knock-
outede boksere, om hvilke Kurt Thybo ville 
have udtalt: ”Der er lys i vinduerne, men in-
gen hjemme!”

Næste runde er tættere. Tej har tilsynelad-
ende (ud over at spise biksemad på Hotel 
d’Angleterre) været forudseende, og derfor 
trænet sin mund til allerede i slutningen af 
november at kunne indeholde store mæng-
der julesmåkager. Dette gør, sammen med 
en snedig taktik, der medfører, at Peters og 
Jonas’ kinder ved endt spil bedst kan beteg-
nes som spærreballoner, at Tej løber med 
sejren i anden runde!
Inden den al-
tafgørende og 
afsluttende øl-
sprint, bør en 
anden faktor 
også bringes i 
spil – nemlig 
antallet af per-
sonlige stem-
mer til de for-
skellige råd og 
nævn. Efter 
fintælling kan Kanden røbe, at Peter slår såv-
el Jonas (studienævnsvalget) som Tej (Uni-
versitetsbestyrelsesvalget) i antal personlige 
stemmer. Dermed må det konstateres, at Frit 
Forums repræsentant ligger lunest i svinget 
til den samlede sejr.

Afgørelsens time
Stemningen er efterhånden sanseløst pir-
rende, og adrenalinen pumper tilsyneladende 
hurtigere rundt i kroppen på rådsmedlem-
merne, end tilfældet ville være for Jesper 
Skibby før en dopingtest tilbage i 1990’erne. 
Og så, på 3, 2, 1 ”BANG!” går starten for Peter 
og Tej, mens Jonas tre sekunder senere føl-
ger trop. Med et voldsomt udlæg lægger Pe-
ter fra land, og mens Jonas og Tej har prob-
lemer med den kolde væske, tømmer Peter 
sit bæger i overlegen stil og tager dermed på 
trods af attentatforsøg titlen som vinder af 
Rådet 2006! Stort tillykke fra Kanden!
Med Rådets afslutning vil Kandens reality-re-
daktion tage på ferie i en lun og indbydende 
læsesal. Men måske skydes forårssemestret i 
gang af et nyt vanvittigt koncept, der får selv 
Big Brother til at ligne en omgang Fredagsbio 
med Anna og Lotte…

Rådet spiller mus
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Som fast deltager til PF-fester finder man 

hurtigt ud af, at det simpelthen er sjo-

vest, når man har fået et enkelt glas eller 

to. Det kan dog være svært at ramme 

den hårfine balance, hvor man har det 

sjovt, men ikke ender med at give toilet-

terne et længere besøg. Dette vil denne 

artikel afhjælpe. For at optimere alle 

kommende PF-fester tilbyder kanden nu 

en drukguide, så du kan få det bedste ud 

af festerne...

Ud fra sundhedsstyrelsens vejledning (i hvor-
dan man ikke bør gøre) har vi beregnet, at 
den optimale promille er 1,75.  På dette tids-
punkt er både balanceevnen, opmærksom-
heden og bevægelsesevnen (det hedder det i 
fagsprog) svækket, men maven skulle stadig 
være i en acceptabel tilstand. 

En grundlæggende forudsætning er, at man 
starter med en forfest, hvorved man allerede 
har en anseelig promille, når man ankommer 

kl 22. Derefter er opgaven bare at holde ru-
sen kørende. 

I graferne kan man derfor se, hvordan man 
bør time sin brandert alt efter køn og vægt. 
Der er som sædvanlig også nogle fejlkilder. 
Først om fremmest kan det være svært at 
vurdere, hvor meget man reelt har drukket, 
især når man nærmer sig sin optimale prom-
ille. Desuden kan man, hvis man kommer un-
der 100 km fra den danske tyske grænse, til-
lade sig at lægge en ekstra genstand eller 2, 
til regnskabet, da ens krop efter al sandsyn-
lighed er trænet igennem en længere årrække 
i at optage store mængder billig tysk sprut.

Klassisk kvindelig katastrofekurs
Selv med kendskab til teorien bag den opti-
male promille kan det gå grueligt galt. Dette 
sker som oftest, når man i en munter time 
glemmer alle gode råd og spiller kæk ved at 
tro, at man sagtens kan drikke det samme 
som en fyr på 80 kg. Men ak, grafen viser helt 
nøjagtigt, hvorfor det går så galt, når man 

Optimer din promille!

Af Maren Bach Grønbæk
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prøver at følge trop eller endnu værre: udfor-
drer til kampdruk – meget dårlig ide.
Derfor vil jeg i fremtiden opfordre pigerne til 
at klippe denne guide ud og have den med i 
håndtasken eller BH’en. Så kan det være, det 
går lidt bedre næste gang.

Worst case scenario
Det er dog ikke kun pigerne, der kan komme 
galt af sted, når de er til fest. Fyrene kan også 
komme galt af sted, og ende i et worst case 
scenario: Druk a la Thor Hvidbak (Instruktor 
og formand for Kritisk Profil)
Denne katastrofekurs går ud på, at man 
allerede, når man ankommer, er tæt ved den 
optimale promille, hvorefter man fortsætter 
med at drikke i et højt tempo, således at 
kroppen ikke når at arbejde med alkoholen, 
og promillen blot stiger hastigt. (Kilde: tal-
rige samtaler i shotsbaren til PF-fester samt 
hold 8´s julefrokost 2005)

Selv om alle disse taktikker er sundhedssk-
adelige, vil vi fra Kandens side især advare 
mod strategierne ”Klassisk kvindelig katastro-
fekurs” og ”Druk a la Thor Hvidbak”, da de 
kan være direkte farlige. Desuden sigter 
denne guide kun mod at få det sjovt til fes-
terne. Hvad der sker dagen derpå er uvist, 
men fysiske og moralske tømmermænd er 
forekommet som bivirkninger af den opti-
male promille. 

Sundstyrelsen anbefaler at kvinder max drik-
ker 14 genstande og mænd max 21 genstan-

den om ugen. Desuden er det sundhedssk-
adeligt at drikke over 5 genstande på en gang.

Kilde:
Forfatterens eksamen i mundtlig matematik 
i 10. klasse. 

Formler:
Kvinders promille (KP)
KP = 21,6 * (antal genstande / vægt i kg
Mænds promille (MP) 
MP = 17,4 * (antal genstande / vægt i kg)

Alkoholforbrænding (uafhængig af køn)
50 kg: 2 timer og 25 min. pr. genstand
60 kg: 2 timer pr genstand
70 kg: 1 time og 45 min. pr. genstand
80 kg: 1 time og 30 min. pr. genstand
90 kg: 1 time og 20 min. pr. genstand
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Såfremt man ikke går på jura og kommer 

fra Herlufholm-segmentet af den danske 

befolkning, er et studieophold ofte en 

stor økonomisk udfordring. I det sidste 

afsnit af pre-departure-guide, før jeg 

tager flyet til Toronto, har jeg kigget 

nærmere på de økonomiske aspekter at 

studieopholdet. I den forbindelse vil jeg 

også komme kort ind på boligssøgning i 

udlandet.

Endelig har det canadiske universitet taget 
sig sammen til at sende mig optagelsesbre-
vet, så nu er jeg da i det mindste sikker på at 
komme afsted. Forberedelserne er i fuld 
gang, men mange ting synes stadigt en smule 
uoverskuelige. Hvor skal jeg bo? Hvordan får 
jeg fremlejet bolig? Hvordan skal jeg få penge 
til turen? Og måske vanskeligst af alt? Hvad 
må jeg ikke have med i håndbaggagen? Plud-
selig er det hele kommet en hel del tættere 
på. 

Money money money
Noget af det mest uoverskuelige er som regel 
de finansielle aspekter. Men heldigvis er man 
som regel ikke helt tabt  bag en vogn. Det er 
normalt muligt at tage SU’en med på stud-
ieophold, og såfremt man er Erasmus eller 
Nordplus studerende, får man ydermere et 
stipendium på ca. 1000 kr pr. måned i sti-
pedie. Men når lejen og bogafgifter er betalt, 

er der stadig ikke meget tilbage til muse-
umsbesøg, lokale øl og ekskursioner. Derfor 
bliver det ofte nødvendig at finansiere sit 
forbrug yderligere. Heldigvis går vi på et 
meget gavmildt institut. På IFSK udbydes de 
såkaldte fakultetsstipendier hvert år, med 
ansøgningsfrist 1. oktober og 1. marts. Belø-
bet kan variere fra år til år, men ud fra lidt 
research synes beløbet de sidste par år at 
have ligget på ca. 5000-6000 kr. Ellers er 
legater en mulighed for at skaffe ekstra res-
sourcer, men for den som blot har skimtet i 
legathåndbo-
gen er det 
næppe nogen 
overraskelse at 
opdage, at le-
gatmarkedet 
er temmeligt 
uoverskueligt. 
Der findes 
legater for alt 
fra efterkom-
mere til fri-
hedskæmpere 
til studerende 
med oprin-
delse i Ribe 
Kommune. Specielt medicinerne er gode til 
legat-nepotisme. Mange stenrige læger har i 
tidens løb oprettet legater specifikt rettet til 
medicinstuderende, hvilket ofte kan være en 
frustration at opdage i fodnoterne til en ellers 

Legater og tag over hovedet
 - Pre departure guide step 3

Serie om udvekslingsophold
Af Anders Ziegler Kusk
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lovende legatbeskrivelse. Her kan det være 
en fordel at benytte en af legatdatabaserne 
på nettet, hvor det er muligt at udspecificere 
dine data. Nogle af disse er betalingssider, 
der kan finde legater, der passer til dine 
specifikke behov mod et ekspeditionsgebyr. 
Andre har ydermere en ansøgningsservice, 
hvor man for en merpris kan overlade an-
søgningsarbejdet til dem. Da jeg ikke selv har 
prøvet disse sider, og derfor ikke ved hvor 
stort udbyttet er, kan jeg hverken anbefale 
dem eller fraråde dem, men er der blandt jer 
nogle som har prøvet disse sider, vil jeg 
gerne høre fra jer. 

Legater varierer meget i kravene til an-
søgerne. Nogle af dem (de nemmeste) har 
ansøgningsskemaer, man kan printe ud fra 
nettet, udfylde og sende ind til legatfonden. 
Andre kræver en specifik ansøgning i stil med 
en jobansøgning, hvor man skal argumentere 
for, hvorfor man har brug for legatet. Deru-
dover er det normalt, at fondene kræver do-
kumentation for optagelse på værtsuniver-
sitet, karakterudskrifter og et udspecificeret 
budget, hvor man sætter indtægter over for 
udgifter – anfører sit finansieringsbehov og 
skriver i fodnoterne, hvad udgifterne mere 
præcist dækker over. Et eksempel på dette 
kan hentes hos studievejledningen på IFSK. 
Det er generelt en god idé at gå tidligt igang 
med at undersøge arbejdsbyrden ved at søge 
legater. 

Tag over hovedet
Når man skal ud, er det en unødig (om ikke 
tåbelig) finansiel byrde, at skulle betale leje 
for sin bolig herhjemme, og med mindre man 
har tænkt sig at opsige sin bolig, er det 
naturligvis oplagt at fremleje sin bolig her-
hjemme. Den nemmeste måde at finde en 
lejer på, er at lade en anden udvekslingsstu-
derende bo i sin bolig, mens man er væk. 
Dette gøres ved at udfylde en elektronisk 
formular på International Sekretariats hjem-
meside: http://www.au.dk/da/is/info/pa/
fremleje. IS finder derefter en lejer, mens 
man selv aftaler det videre forløb med vedk-
ommende, og udfylder den standardlejekon-

trakt, man også finder på IS’s hjemmeside. 
Eneste krav er, at lejen max. er 2500 kr. pr 
måned, så Herlufholmbørnene med de dyre 
ejerlejligheder må altså enten nedsætte lejen 
eller finde en lejer på anden vis. 
At finde bolig i udlandet er en ganske anden 
sag, der afhænger helt af, hvor man rejser 
hen. Ofte er universiteterne meget behjæl-
pelige med at finde en bolig, og på mange 
universiteter er konceptet med campuskoll-
egier (som parkkollegierne i Uniparken) be-
tydeligt mere gennemført end i Danmark. I 

USA og Canada sondrer man således ofte 
mellem on-campus og off-campus housing, 
alt efter om man er på eller udenfor campus. 
Campuskollegierne er ofte opdelt efter alder, 
studier m.m., og har features så som ma-
dordninger, work-out og studierum. Det er 
dog, som med alting, ofte en god idé at gå 
igang med at undersøge mulighederne i god 
tid.

Dette var den sidste omgang af pre-depar-
ture guide før nytår og før jeg tager flyet. Så 
god fornøjelse med eksamen. Jeg skriver til 
jer når jeg er over there.
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Som studerende på IFSK føler man måske, at 
man konstant konfronteres med studielivets 
fornøjelige og besynderlige udfordringer. 
Udover de faglige udfordringer, vi står over-
for til daglig, er der tilmed også de mere un-
derholdende, eksempelvis kapsejlads, alle de 
sjove indslag i løbet af RUSugen, Julerevy, 
torsdagbar – you name it – ingen tvivl vi har 
det sjovt. Men som Kandestøberens to ud-
sendte erfarede, er der simpelthen ikke et ar-
rangement på IFSK, der kan tilbyde den rå og 
uforsonlige blanding af fysisk og mentale 
udfordringer som Tågekammerets årlige be-
givenhed bodycrashing  er i stand til. Så hvis 
du i stigende grad finder vore egne events en 
anelse traditionelle, kan det anbefales at 
krydse unisøen og gå på opdagelse blandt 
nanoforskere og hard-core statistikere.   
 Nogle ville sige, at Bodycrashing på glim-
rende vis illustrerer den latente mentalitets-
forskel mellem de mere selvbevidste og for-
fængelige statskundskabere og de lidt 
nørdede naturvidenskabere. Okay, et forteg-
net billede præget af fordomme, men sikkert 
er det, at følgende næppe vil finde sted i 
samf-kantinen inden for den nærmeste 
fremtid. 
Bodycrashing startede i midten af 1980’erne 
som tilfældige udfordringer blandt de stud-
erende på de naturvidenskabelige uddan-
nelser, men har igennem årene udviklet sig til 
et tilløbsstykke med en voksende tilskuer-
skare og mediefremmøde. I al sin enkelhed 
går bodycrashing ud på at indtage ”naturlige 

”Bodycrashing” 
det akademiske svar på Jackass

ting i absurd store mængder og mærkelige 
kombinationer”, som en af deltagerne for-
talte os kort inden showet begyndte. 
Primært folk fra det naturvidenskabelige 
fakultet deltager, selvom alle studerende i 
princippet kan stille op i en disciplin - en op-
fordring er hermed sendt videre. Hvis man 
spørger deltagerne og arrangørerne om for-
målet med bodycrashing, er svaret enkelt: 
underholdning! Naturligvis, er der desuden 
mulighed for at opnå utrolig meget respekt, 
hvis man sætter en rekord i en af disciplin-
erne. 
Disciplinerne tager alle udgangspunkt i 
fortæring af kombinationer madvarer, hvis 
sammensætning maksimerer vammelheden 
for således at øge chancen for at de indtagne 

portioner finder vej ud igen. Den mest tradi-
tionsrige disciplin er ”Den dræbende fløde”, 
som er et alternativt magtopgør mellem 
Tågekammerets formand og næstformand. 
Vinderen af konkurrencen har den reelle og 
symbolske magt i Tågekammeret, modsat 
den formelle, så meget er på spil. I modsæt-
ning til PF, der hylder de demokratiske 
grundprincipper og den flade struktur, er 
”Den dræbende fløde” et ultimativt opgør 
”one-on-one”, hvor magten efterfølgende 
placeres hos den, som hurtigst kan drikke en 
øl, 0,5 l fløde (med grøn frugtfarve), en øl og 
0,5 l fløde igen – se rekorderne nedenfor. 

”Bodycrashing” byder på en skønsom mikstur 
af ydmygelse og fysiske ekstremer – alt 
sammen i underholdningens navn. Der er 
eksempler på folk der i tiden op til body-
crashing har øvet sig i at brække sig lodret, 
for derved til sidst at kunne brække sig i 
loftet! Umiddelbart en absurd opførsel, men 
det er dén form for indstilling og selvopo-

frelse, der savnes på 
IFSK, når dagene bliver 
korte og eksamensstress 
trænger sig på. Hvor er 
vedkommende – soloin-
terview tilbydes. Igen 
kan vi kun opfordre PF 

Af Amit Sharma og Johan Langlet

eller måske Statsrådet til at lade sig inspirere. 
Flere intriger, flere åbenlyse magtkampe, 
flere ydmygelser og Kanden ville hurtigt blive 
et super attraktivt blad og redaktionens ar-
bejde en drøm… 

24-3: 13 glas (á 2 dl): 
smeltet jordbæris, olie/eddikedressing, 
svinebouillon, svagt pisket fløde, cola, doven 
øl, sildelage, sojamælk, grapejuice, cocio, 
kold automat-the, drikkeyoghurt og to-
matjuice  
 Tidligere rekord: 53 sek.
 Vinder i dag: 1:16 min. 

Den dræbende fløde: 
Drik hurtigst: en øl, 0,5 l. fløde med grøn 
frugtfarve, en øl og 0,5 l. farvet fløde igen.  
 Tidligere rekord: 37 sek.
 Vinder i dag: 35,6 sek. (ny rekord)

Disciplin Rekord

”Forret”: 
500 g. rejer i lage, 6 rå æg, 250 g. mayo, halvt glas 
asparges i lage og 3 skiver toast  
 Tidligere rekord: 4:54 min. 
 Vinder i dag: 2:30 min. (ny rekord)

Cocio på tid: 
flest flasker Cocio på 3 min. 
 Tidligere rekord: 26 flasker. 
 Vinder i dag: 19 flasker
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Nye specialer
>Andersen, Helle, Konkurrence på skoleområdet - En komparativ analyse af konkurrencens ef-
fekter på kvaliteten i de offentlige grundskoler i Danmark og Sverige.

> Andersen, Mads Christian Dybdahl (i samarbejde med Jonas Mortensen), Hvorfor gør de det 
ikke bare? - En analyse af sagsbehandlernes efterlevelse af procesregulering på området for ud-
satte børn og unge.

> Andersen, Søren Kaack, Intern kontraktstyring i den danske centraladministration.

>Arnskjold, Frank Pohlmann Dohrenberg, Ishøj Kommunes integrationssucces - et historisk og 
et politisk fænomen.

>Eriksen, Mads Kvist, Finansministeriets koncernstyring - kontrol og styringsmæssige afvigelser 
- En analyse af de anvendte styringsredskaber i Finansministeriets styring af dets styrelser.

> Hansen, Cathie Jean Crosby, The Potential of Uncertainty? - Assessing the Impact of Military 
Threats and presidential Partisan Power on the Institutionalization of Merit-Based Career Struc-
tures in Latin America.

> Hegnsvad, Andreas, Kvalitetsforskelle i folkeskolen - en analyse af forskellene imellem kom-
munerne.

> Honoré, Hanne Boye, Målstyring i teori og praksis. Ældreområdet i Randers kommune som 
case.

> Høgsberg, Lars Sandbæk, Intern kontraktstyring i den danske centraladministration.

> Jakobsen, Anders Møller, Selveje som organisations- og styringsform - en rationel institutionel 
analyse af uddannelsesinstitutioners rammebetingelser, incitamenter og adfærd.

> Jensen, Kasper Tollestrup, Statslig regulering: En balance mellem delegation og kontrol. En 
analyse af statens regulering af kommunernes administration af den sociale lovgivning.

> Kjær, Mette Faust Kølbæk, Kompetenceudvikling - Columbusæg eller Kejserens nye klæder? Et 
empirisk casestudie af kompetenceudvikling i Århus Kommune.

> Lindgaard, Christina, Den fremtidige placering af kan-institutionerne - En analyse af motiver 
og argumenter bag kommunernes beslutning.

> Mortensen, Jonas (i samarbejde med Mads Christian Dybdahl Andersen), Hvorfor gør de det 
ikke bare? - En analyse af sagsbehandlernes efterlevelse af procesregulering på området for ud-
satte børn og unge.

> Nielsen, Jacob Lund, Wieder Normal? Germany’s Foreign and European Policy 1990-2005.

> Nielsen, Jens Joel, Mellem misfit og legitim diversitet - en model til vurdering af europæisk 
reguleringseffektivitet.

> Schmidt, Karina Lorenzen Stein, Kommunalreformens store kommunesammenlægninger - Kan 
de tilskrives politiske entreprenører. Et komparativt case studie af politiske entreprenører i den 
danske kommunalreform fra 2004.

> Skøtt, Martin, Fra aktiv internationalisme til strategisk alliancepolitik - En adaptativ analyse af 
forandringerne i dansk sikkerhedspolitik efter afslutningen af den kolde krig med udgangspunkt 
i Danmarks militære engagement i Kosovo og Irak.
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Studenterredaktionen bestående af:
Kl 2 minutter i 12: Ander Ziegler Kusk, og videre med uret: Martin B. Jensen, Allan Birkmose, 
Sebastian Juel Frandsen, Carolina Kamil (Kvart over), Morten Schmidt, Therese Arent Overgaard, 
Louise Jørgensen, Kristian Larsen (Halv), Elisabeth Steiner (Undskyld du ikke står først), Lasse 
Lautsen, Maren Bach Grønbæk, Sine Worm Jensen (kvart i), Sofie Breumlund Bentsen, Sandra 
Damgaard Hartmeyer og Jonas Toxvig. Fraværende på dagen: Julian Sejr, Christian Nordbæk, 
Rasmus Præst, Maja Mortensen, Johan Langlet, Lene Krogh, Amit Sharma, og Lars Duvander 
Højholt
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Redaktionelt

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden         
Næste Deadline: Mandag den 27. november. 
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Mandag den 11. 12
Højaktuel paneldebat og eftermid-
dagsseminar om situationen i Irak.
Richard Mortensenstuen 
kl. 13.00-17.00
Bl.a. Tonny Brems Knudsen, Derek Beach, Jør-

gen Elklit og lektor Søren Schmidt, Forsvar-

sakademiet

www.au.dk

Torsdag den 14. december
Ph.d.-forelæsning 
ved Peter Bjerre Mortensen: 
”How does the impact of attention on spending 

depend on the political institutional setting and 

how can the causal chain from public opinion to 

spending be validated in different institutional 

settings?”

Aud. A1 kl. 14.15

Den 16. til den 30. december 
50´ernes filmplakater. 
50´ernes litografiske filmplakater formår på en 

enstående måde med deres friske klare farver 

og symbolfyldte formsprog at udtrykke en hel 

films sjæl og nerve.

Onsdag-fre 14 -17.30 lør/søn 12-16. 

Galleri Art-United, Klintegården, 
Skovvejen 46, Århus C 

15. dec 06 – 3. februar

Nick Cave - Teaterkoncerten
En fantastisk rejse gennem Nick 
Caves tekster

Århus Teater kl. 20.00
billetbestilling: 70213021

Søndag den 31.12

Godt nytår!

Torsdag den 15.2 

Generalforsamling PF 
Husk at stille op som kandidat til 
PF´s kommende bestyrelse :-) 

Fredag den 29.12  

Ridin’ Thumb. 

Danmarks bedste funkorkester gir 
den gas på Train.

www.train.dk

Den 11. - 17. december 
Ødelagte Verdener og 
rekonstruktionens utopi
En gruppeudstilling med 16 internationalt 

anerkendte kunstnere, bl.a. Damien Hirst, 

Eduardo Kac og Marco Evaristti. 

Tir-søn kl. 10-17, ons dog kl. 10-
21. (Entré: 40 kr) 
Århus Kunstbygning

Torsdag den 14. december

Trafik i Århus
Rådmand Peter Thyssen lægger op til 
debat om trafiksituation i Århus - 
privatbilisme, letbane og Sporveje sætes 
til debat.

Dalgas Skolen kl. 9.30. (Gratis)

Mandag d. 11.12 og ons. d. 

13.12

Stand Up med Carsten Bang:

Har Satan en fætter? 
Carstens forrygende solo-debut

Musikhuset Lille Sal Kl 20.00

Søndag den 24. december

Glædelig jul til alle 

fra Kanden

D
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Mandag den 11. december 
En gribende historie fra Colombia. 
Den colombianske menneskeret-
tighedsforkæmper, José Daniel Álva-
rez, fortæller om personlige tab og 
en indædt kamp for retfærdighed. 
Arrangør: Amnesty International
Kafé Komma, Vestergade 50, Århus 
C kl. 20-22. (Gratis)

KAleNDerEN December og januar



The Double!
I år er der sket det fantastiske at en person har taget 
”The Double”, og fået prisen både som årets underviser 
og årets forsker! 

Disse ærefulde titler går til 

Christoffer Green Petersen

Begrundelse for Årets Underviser:
“Han er en god underviser med en god, dynamisk formi-
dlingsstil. Primært er han dog god til at lytte til det de 
studerende siger og forstå hvad det er de vil. Dette fun-
gere rigtig godt på holdtimer, såvel som i forbindelse 
med vejledning.”

“Har ham til et seminar dette semester, og jeg synes klart han er en af de ypperste under-
visere vi har at byde på. Han er utrolig faglig kompetent, stille krav der er høje uden at blive 
urealistiske, også er han konstruktiv i sin kritik og en venlig og imødekommende vejleder”. 

“Han er sgu den bedste forelæser, vi har haft hidtil. For det første er han ikke opslugt af en 
milliard slides, som han holder sig stringent til. Det er mere overskrifter, som han så forelæs-
er ud fra, og det er med til at holde aktiviteten. Desuden anvender han teksterne i stedet for 
bare at forelæse over dem. Dvs han sætter dem i relation til hinanden, drager de vigtigste 
pointer ud og sætter dem i perspektiv i forhold til cases. Og så er han sgu en god 
fortæller.”

“På baggrund af et godt struktureret forløb i offentlig politik, hvor især CGP har været inspir-
erende i sine forelæsninger. Samtidig synes jeg også det bør belønnes, at en underviser 
udviser en reel interesse for at høre de studerendes mening om undervisningen, og er reelt 
interesseret i de evalueringer der gives ved semesterets afslutning. Og derudover virker det 
til at han faktisk tager ris og ros til sig for at udvikle sin undervisning, en pointe som vist 
desværre ikke er lige gældende for alle undervisere.”

Begrundelse for Årets Forsker:
“Christoffer har i en meget ung alder publiceret i en omfattede række internationale 
tidsskrifter. Det sker i et tempo, ingen anden for tiden hamler op med. Partipolitik har løbet 
som en gennemgående tråd i det meste, først mest anvendt på velfærdsforskning, men med 
sit nuværende ’dagsordensprojekt’ har han formået at etablere en ny bred teoretisk ramme 
for sine flittige forskningsaktiviteter.”

“Uhyre omfattende publikationsvirksomhed i anerkendte internationale tidsskrifter og del-
tager meget i instituttets virke (såsom deltagelse i udvalg, vejledning og forskningssek-
tioner)”

“Jeg stemmer på Christoffer Green, begrundelse: har hentet flest penge hjem.” 
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