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Af Rasmus T 
 
Så er semestret startet igen, man havde ellers lige nået at vænne sig til at stå sent op, og få 
dagen til at gå med at lave ingenting – selvfølgelig med undtagelse af 3. semestre studeren-
de, som havde fire dages ferie. Sidder og småfryser på et koldt mørkt kollegieværelse, mens 
jeg kan se de små børn lege i sneen udenfor, man bliver næsten helt misundelig på de små. 
Men hvad er der ellers sket henover julen? – jo der har været en generalforsamling i PF, hvor 
Kanden fik tildelt 1500 kroner hvert år de næste fem år. Dette er vi meget taknemmelige for, 
og vi vil derfor revurdere vores syn på PF, og for fremtiden kun skrive positive ting om for-
eningen. Man skal jo ikke bide hånden af dem, man bliver fodret af… Dette er måske hvad 
nogle tror, men så længe vi har noget at skulle have sagt på Kanden, vil vi garantere, at det 
er som vagthund, og ikke skødehund, at Kanden optræder. 
 
Hvad er der ellers sket i løbet af julemåneden? – jo kantinen er endnu engang blevet bygget 
om. De går tilsyneladende ind for overraskelser, for et opslag om, hvorfor kantinen holdt 
lukket i januar, har man da ikke set meget til. Men overraskelsens glæde skulle jo også være 
den bedste glæde. Nu kan der selvfølgelig være nogle, som har problemer med at finde ud af 
dette nye system, og vi har, da vi jo er et ”public service” medie, valgt at bringe en formida-
bel kantine guide, til disse personer. 
 
Der er også kommet en lignende undersøgelse, som den, der slog fast, at statskundskab var 
nummer fem i Europa målt på faglige udgivelser. I den nye undersøgelse er det hele univer-
sitetet, som indgår, og her ligger København betydeligt længere fremme end Aarhus. Dette 
kan sikkert forklares (undskyldes) med mange gode og mindre gode forklaringer. Det under-
lige ved denne sag er, at vi ikke rigtigt har hørt om undersøgelsen. Dvs. at hvis en ting falder 
godt ud for os, så skal det slås op, mens mindre gode resultater holdes hen i det uvisse - man 
spørger sig selv, om det ikke er en smule metodisk problematisk. 
 
Nok med tilbageskuende sortsyn, nu skal der ses fremad mod et nyt og forhåbentlig inspire-
rende semester. Her kan bl.a. nævnes, at statskundskab d. 25.02.04 har åbent hus og derfor 
bliver invaderet af unge håbefulde mennesker, som ønsker at læse på dette sted. Så kan vi jo 
passende bruge tiden inden på at få ryddet op – her tænkes specielt på gammelt service som 
står rundt omkring på hele instituttet – så stedet ser præsentabelt ud, og samtidig gøre vores 
til at Arbejdstilsynet ikke melder Aarhus Universitet til politiet pga. dårligt arbejdsmiljø. Ja 
du læste rigtigt! Arbejdstilsynet har givet universitetet et påbud, om at få ryddet op både i 
computerrum, foreningslokaler og alle kontorerne inden 1. april, for ellers trues der med bø-
de – og dette er ikke nogen aprilsnar. 

Så sidder vi her igen! 
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Nyt bibliotek på IFSK 
Af Jakob Nedergaard Mortensen 

Det nye bibliotek på IFSK står nu fær-
digt og klar til anvendelse, og det er to 
svært tilfredse bibliotekarer, der indvil-
ger i at mødes med Kandens udsendte 
 
”Åh, hvor er nu Gorm? Gooorm…” Ingen 
svarer. “Han gemmer sig nok for os”, siger 
Karen Prehn, institutionen i institutionen, 
som hilser smilende velkommen men er 
åbenlyst beklemt ved ikke at have sin tro 
væbner ved sin side. ”Øh ja… Det gør han 
nok”, svarer jeg tøvende. Derfor starter se-
ancen med en rundvisning i den nye, gamle 
læsesal, hvis nye interiør og farvevalg fak-
tisk bringer den op på nutidige standarder. 
 
Arbejdsrummet 
Rundturen tager sit udgangspunkt i det 
gamle støvede hjørnelokale i kælderen, som 
personalet tidligere måtte tage til takke med. 
Rummet synes nu som forvandlet. Det fore-
kommer rummeligt, og man kan uden be-
svær trække vejret uden frygt for støvmide-
angreb og andet utøj. ”Ud over at vi nu har 
gjort Folketingstidende tilgængeligt for in-
teresserede, har vi stillet et par pc`er herind. 
Vi håber, at folk så vil tage det i anvendelse 
som et slags arbejdsrum”, forklarer Karen 
med nedtonet entusiasme. Man mærker dog 
boblerne af tilfredshed bag facaden, som 
står i kø for at springe ovenud. 
 
Læsesalen 
Vi fortsætter gennem læsesalen, hvor for-
styrrende elementer som ”aviskrogen” og 
søgemaskinerne er forvist andetsteds. Nye 
gulve, gardiner, vinduer, samt nye lofter (da 

de gamle loftsplader viste sig for møre at 
sætte op igen) og stole (hold fast: de er rul-
lebare) har gjort stedet ganske indbydende. 
Da Gorm senere er dukket frem fra sit skjul, 
understreger han sin harme på de studeren-
des vegne. ”Det var utilfredsstillende før. 
Forholdene på læsesalen var simpelthen for 
dårlige”, konstaterer han, idet han tilføjer, at 
der nu endda er kommet et nyt ventilations-
system. For enden af læsesalen er nu opstil-
let en ny glasvæg, som adskiller lokalet fra 
det nye søgerum, hvor nye pc`er er opstillet. 
Lys og luft har efter halvtreds års fravær 
endelig fundet vej til disse lokaler i kraft af 
den nye trappe, der forbinder den nedre eta-
ge med den øvre. Det har i planlægningen af 

ombygningen været et markant ønske for 
bibliotekarerne at fremme de studerendes 
ønsker og bedre deres arbejdsvilkår. Det har 
således været afgørende at bevare den fysi-
ske forbindelse med læsesalen og bibliote-
ket, ”så man lige kan snuppe en bog med 
ned og læse lidt i”. Helt holistisk, om man 
vil… 
 
Gammel drøm 
Det er nu sjette gang siden 1967, Karen 
Prehn pakker i kasser for at flytte bibliotek, 
så hun er garvet i branchen. Dog har hun 

Toiletbesøgene kræver således 
nu en kende mere refleksion 

end tidligere. Især hvis man er sidste 
mand på stedet. Således kunne to 
vantro slamsugere ved søen for nylig 
iagttage Gorm kante sig ud af 
vinduet og slentre forbi dem, som om 
det var vanlig procedure på stedet. 

” 

” 
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aldrig før haft så megen plads til sin dispo-
sition. ”Lige siden Sidenius (rektor, red.) 
ved årtusindeskiftet  luftede ideen om, at vi 
måske kunne overtage kantinen, har vi 
drømt om dette”, fortæller Gorm. ”Vi troede 
jo først, at det var ganske urealistisk, så det 
er da en gammel drøm, der går i opfyldel-
se”. Og det forstår man. Der er nu luft mel-
lem rækkerne af bøger, som er gjort mere 
synlige. Der er sågar plads til at kunne 
småpludre uden – og med rette – at blive 
tysset på af seriøst studerende. ”Dog med 
måde”, bliver jeg formanet. 
 
Slappe af  i Wegener stole 
Fortsætter man sin gang forbi søgemaski-
nerne, som er opstillede på stueetagens 
gang, vil man erfare, at der faktisk er opstå-
et et helt nyt rum udelukkende for tidsskrif-
ter. Og det til fri afbenyttelse. Man har her 
den ganske unikke mulighed for at slå sig 
ned i en Wegener stol og gøre sig det beha-
geligt. ”Gedigne materialer”, brummer 
Gorm. Det har været vigtigt for Karen at 

bringe noget af den gamle sjæl på stedet 
videre i det nye. En aktiv hugst rundt på 
universitetets adskillige lagre har ført til 
denne sublime kombination af nyt og gam-
melt. Berettende om dette, griber hun plud-
selig fat i bordpladen i det nye, store udlåns-
rum og skeler til Gorm: ”Jamen Gud, jeg 
tror da endda, det er en Børge Mogensen, vi 
har her”. Ja ja, de har vel stil de gamle. 
 
Bruge vinduet som dør  
Åbningstiderne og procedurerne omkring 
udlån er de samme som altid. En forskel er 
dog, at man efter kl. 16 kun har adgang til 
læsesalen gennem indgangen i kælderen, 
hvor man nu både skal anvende sit studie-
kort til at komme ind og ud af lokalet. Toi-
letbesøgene kræver således nu en kende me-
re refleksion end tidligere. Især hvis man er 
sidste mand på stedet. Således kunne to 
vantro slamsugere ved søen for nylig iagtta-
ge Gorm kante sig ud af vinduet og slentre 
forbi dem, som om det var vanlig procedure 
på stedet. DET ER DET IKKE, skulle jeg 
hilse at sige.   
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Stordriftsfordele eller  
nærdemokrati? 

Af Søren Serritzlew 

Strukturkommissionen har dokumente-
ret, at der er en svag sammenhæng mel-
lem kommunestørrelse og omkostninger. 
De mellemstore kommuner har faktisk 
lavere udgifter pr. indbygger end de små. 
Selvom gevinsterne er små og usikre, og 
selvom omkostningerne ved sammenlæg-
ningerne trækker i den modsatte retning, 
er det fristende at slutte derfra og til, at 
vi har brug for en strukturreform. Den 
fristelse er strukturkommissionen faldet 
for. Hvis mindstestørrelsen for de nye 
kommuner bliver de anbefalede 20.000 
eller 30.000 indbyggere, kommer der til 
at ske mærkbare forandringer. 
 
Der diskuteres en lang række hensyn i be-
tænkningen, der har reserveret kapitler til 
blandt andet demokratisk bæredygtighed, 
borgerinddragelse, demokratisk kontrol, 

borgernes valgmuligheder, kvalitet, faglig 
bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed, 
effektivitet og styrbarhed. Det siger sig selv, 
at det ikke kan lade sig gøre at komme med 
en entydig anbefaling, som samtidig tager 
hensyn til alt dette. Hvis meldingen skal 
være nogenlunde klar, må der prioriteres. 
Denne prioritering er blevet styret af en 
kræmmermentalitet; vægten har ligget på 
effektivitet, økonomisk bæredygtighed og 
mulighederne for at samle en række opga-
ver i kommunerne. Det er som om, at 
spørgsmålet har været, hvordan der kan ska-
bes en struktur, der giver økonomiske forde-
le, uden at det går for meget ud over demo-
kratiet. Prøv at vende den sætning om. Hvis 
hensynet havde været at forbedre mulighe-

derne for demokratisk deltagelse, uden at 
det går for meget ud over økonomien, ville 
anbefalingerne have set helt anderledes ud.  
 
Lokalt demokrati 
Problemet er, at det er usikkert, hvilke kon-
sekvenser en omfattende strukturreform vil 
få for det lokale demokrati. Ganske vist 
bygger betænkningen på nogle solide under-
søgelser af kommunestørrelsens betydning 
for blandt andet valgdeltagelsen, vælgernes 
interesse for politik, deres viden om lokal-
politik og tillid til politikerne. Det viser sig, 

Denne prioritering er blevet 
styret af en kræmmermentalitet; vægten 
har ligget på effektivitet, økonomisk 
bæredygtighed og mulighederne for at 
samle en række opgaver i kommunerne. 

” 

” 
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at der målt på disse parametre ikke er de 
store ulemper ved at lægge kommuner sam-
men. Men samtidig er det klart, at kommu-
nesammenlægninger vil tage noget af det 
lokale ud af lokalpolitikken. I de mindste 
kommuner er der i øjeblikket mellem 3 og 4 
valgte politikere pr. 1000 indbyggere, ved 
20.000 indbyggere omkring 1, mens der i de 
største kun er omkring ½. I de små kommu-
ner er nærheden til politikerne større, politi-
kerne er i mindre grad en elite, chancen for 
at blive valgt er større, og rekrutteringen 
kan let tænkes at fungere anderledes. Måske 

er lokaldemokratiet i de mindste kommuner 
mere amatørpræget, og det er en diskussion 
værd, om ikke netop det i virkeligheden er 
en værdi, man skal værne om. 
 
Kommunestørrelse og effektivitet  
Hvis der var prioriteret anderledes mellem 
hensynene, og hvis formålet var at styrke 
lokaldemokratiet (uden at det må koste for 
meget), ville man skulle i den modsatte ret-
ning. Den svage sammenhæng mellem 
kommunestørrelse og effektivitet betyder, at 
det ikke vil være særlig dyrt at splitte et par 
kommuner op. Hvis man vil fortsætte lidt 
længere ud ad tangenten, er der inspiration 
at hente i den måde, friskolerne er organise-
ret på. Demokrati er ikke blot et spørgsmål 
om valgprocenter ved lokalvalg, og bred 
folkelig deltagelse i beslutninger om indret-
ningen af samfundet kan træffes andre ste-

der end i kommunalbestyrelserne. Hvis en 
gruppe borgere opretter en selvejende in-
stitution, der kan levere undervisning, der 
står mål med folkeskolens, så ydes der au-
tomatisk et tilskud svarende til 75% af 
gennemsnitsudgiften ved en folkeskole-
elev. Det betyder, at vi har frie skoler af 
enhver art, fra kristne over ateistiske til 
islamiske, med forskellige pædagogiske 
principper og verdenssyn. 
 
Single purpose-kommuner 
Ikke alle friskoler svarer til, hvad majori-
teten foretrækker, og det giver en lokalde-
mokratisk mindretalsbeskyttelse. Lovgiv-
ningen om friskolerne betyder også, at det 
er svært at komme af med alle de små 
urentable skoler. Når en kommune forsø-
ger, oprettes der ofte en friskole i de sam-
me bygninger. Det kan ske, fordi forældre-
ne gerne vil beholde dem, og fordi de end-
da er villige til at betale for det. Det kan 
koste på effektiviteten at fastholde det lo-
kale og selvbestemmelsen, så om ordnin-
gen er hensigtsmæssig afhænger af, hvor-
dan man prioriterer hensynet til demokrati 
og økonomi. Tankegangen kan sagtens 
udbredes til anden kommunal servicepro-
duktion. Dermed ville vi bevæge os i ret-
ning af single purpose-kommuner, hvor et 
stort antal små, funktionelt (ikke geogra-
fisk) adskilte borgerstyrede enheder kon-
kurrerer om at udbyde service til borgerne. 
Hvis vi skal have en stor reform, er der 
andre muligheder end sammenlægninger. 
Det er desuden ikke givet, at den usikre 
udsigt til økonomiske gevinster er det hen-
syn, der skal priviligeres. Begge dele kun-
ne godt fortjene at blive gennemdebatteret 
og –tænkt inden debatten igen skal holdes 
lukket i 30 år. 

Prøv at vende den sætning om. 
Hvis hensynet havde været at 

forbedre mulighederne for demokratisk 
deltagelse, uden at det går for meget 
ud over økonomien, ville 
anbefalingerne have set helt 
anderledes ud. 

” 

” 
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Cisterne for en aften:  
Kun nummer 5 i Europa?  

Af Peter Dinesen 

Som titlen indikerer var publikum til ju-
lerevyen 2003 vidne til et fantastisk show, 
hvor en stor skare af instituttets kreative 
talenter for alvor foldede sig ud. Revyen 
var i særklasse på alle fronter: Skuespil-
lerne, musikken og ikke mindst teknik-
ken. Lyden var således igen i år upåkla-
gelig, og dermed var det tekniske funda-
ment for en fremragende revy på plads. 
På personsiden synes der at være ramt en 
perfekt blanding af klassiske kræfter og 
nye friske pust, hvilket slog igennem i re-
vyen, hvor en række nye, kreative tiltag 
var i skøn forening med de mere klassi-
ske temaer, som blev udført med usvige-
lig sikkerhed. 
 
På ganske uhøjtidelig vis startede revyen 
med en toilet-intro – ganske fint – men her-
fra begyndte underholdningen for alvor at 
tage form. Næste sketch, Georg Sørensen-
parodien, var nemlig et af showets højde-
punkter. Med bukser næsten optrukne til 
næsen (efterhånden en klassiker blandt un-
derviserne på IFSK) og John Cleese-
inspireret crazydans fyrede skuespilleren 
den af til 80-hittet ”Fame”. Et super vel-
valgt nummer til sketchens tema: den sni-
gende selvtilstrækkelighed på IFSK efter 5. 
pladsen på statskundskabs-hitlisten. Ud over 
dette brag af en åbning på revyen var der 
også, på behørig vis, de mere traditionelle 
underviserindslag. Her fik bl.a. den rare 
Damgaard på puklen for at være gammel, 
og lidt tør i halsen. Det er set før, men ok 
enhver ny første årgang har vel ret til at få 

deres forelæser hængt ud i julerevyen. 
Blandt underviserne blev der minsandten 
også plads til Bjørn Lomborg og det til 
trods for, at flere af deltagerne i revyen ikke 
har gået på instituttet, mens miljødirektøren 
frekventerede dette. Sketchen med temaet 
sporløs var dog hæderlig alligevel. Endelig 
var det sidste underviserindslag også ganske 
godt, idet rap-battlen mellem Jørgen Poul-
sen og Søren Flink Midtgaard fungerede 
fint og fik det velvillige publikum op af sto-
lene endnu en gang. 
 
Ulla Smølferup 
Også det politiske liv fik som vanligt et par 
ord med på vejen. Først i form af ”en lige 
højre” til Dansk Folkeparti og Ulla 
”Smølferup” i en virkelig skæg parodi på 
partiets landsmøde. Det er generelt utroligt 
nemt at gøre nar af DF og Ulla Dahlerup, og 
derfor svært at gøre det originalt og sofisti-
keret, men det lykkedes til fulde med denne 
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sketch. Den anden politiske sketch bød på 
mere traditionel revy-humor ved at gøre nar 
af det politiske embedsmisbrug, som flere 
Venstre-mænd har døjet med. Det traditio-
nelle præg forhindrede dog ikke denne 
sketch i at være særdeles sjov og rammen-
de. 
 
Kai Løvring og revysketch  
Det var imidlertid ikke kun underviserne på 
IFSK, der stod for skud, der var også plads 
til den rituelle tilsvining af foreningslivet på 
instituttet. Kritikken gik klart hårdest ud 
over kritikerne i Kritisk Profil, som fik 
usædvanlig hårde ord med på vejen. Sket-
chen afslørede også, at foreningens med-
lem(mer) var stærkt underrepræsenteret 
blandt publikum – i hver fald at dømme ud 
fra den store jubel blandt masserne over 
denne sketch. Senere blev PF taget noget 
mere skånsomt (næsten kærligt) op til be-
handling i form af et video-indslag, der fak-
tisk fungerede forbavsende godt. Efter dette 
hi-tech indslag skyndte man sig dog at ære 
nu afdøde Kai Løvring med en revysketch – 
om hørehæmmede – der var cirkusrevyen 
værdig. Som en lidt mere indirekte hyldest 
til ”foreningslivet” på IFSK var også et an-
det af revyens højdepunkter, ”en tutors kær-

lighed”, hvor revyens svar på Blue lagde 
samtlige tøser i svime med en smørballade 
af den mest klæbrige slags. Fedt. Dette 
nummer understregede endnu en gang det 
musikalske potentiale hos de deltagende 
skuespillere. Dette sås også tydeligt i hylde-
sten til kronprinsen, hvor revyens sangerin-
der for alvor foldede sig ud. Endelig var af-
slutningssangen ”let me entertain you” en 
særdeles værdig afslutning på en forrygende 
revy og en indikation på, hvad vi kan for-
vente os til næste år, såfremt årets crew ta-
ger en sæson til på de skrå brædder. Det må 
man håbe…… 
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Profil: Keld Albrechtsen 

Min studietid var usædvanlig lang fra 
1971 til 1983, årsag: medlemskab af År-
hus Amtsråd fra 1978 for VS. Som amts-
rådsmedlem er det nemlig begrænset, 
hvad man når på sit studium.  
 
Jeg startede jobsøgningen i 1983, men blev 
overhalet indenom af Folketingsvalget janu-
ar 1984, hvor jeg blev valgt for VS. Det kan 
altid diskuteres, i hvilket omfang en uddan-
nelse som cand.scient.pol. er en fordel eller 
en ulempe for en politiker. Naturligvis giver 
det oplagte muligheder for at overskue 
statsadministrationen, omvendt måtte jeg 
faktisk i de første år som folketingsmedlem 
arbejde energisk på at omlægge mit sprog 
fra det, der på amerikansk kaldes 
`bureaucracy-tese,` til dansk. I perioden fra 
1984 til 1987 deltog jeg i de såkaldte alter-
native flertal til Schlüter-regeringen: det 
grønne flertal og det sikkerhedspolitiske 
flertal.  
 

Fodnotepolitikken  
Det grønne flertal led skibbrud med vand-
miljøplan 1 i 1987. Planen virkede ikke, og 
jeg er fortsat af den mening, at jeg gjorde 
ret, da jeg nægtede at stemme for den. Nu 
håber jeg at få chancen for at stemme for en 
god vandmiljøplan III. Jeg mener fortsat, at 
de såkaldte sikkerhedspolitiske fodnoter var 
noget af det flotteste, vi har lavet i dansk 
politik. Fodnotepolitikken var et nej til den 
amerikanske atomoprustning og har siden 
over en bred kam været udskældt af største-
parten af det politiske establishment i Dan-
mark. Det har ikke mindsket min stolthed 
over at have deltaget i dette glorværdige, 
men desværre kortvarige mellemspil i dansk 
udenrigspolitik.  
 
Dannelsen af Enhedslisten 
Jeg røg ud af Folketinget i 1987, men fik 
heller ikke i perioden frem til mit nyvalg i 
1994 direkte professionel anvendelse for 
min uddannelse. Til gengæld spillede jeg en 
rolle i dannelsen af den ny Enhedsliste, der 

blev skabt gennem et samarbejde mellem de 
slagne venstrefløjs-partier og en række par-
tiløse. Allerede i 1990 var vi klar til opstil-

Fodnotepolitikken var et nej til 
den amerikanske 

atomoprustning og har siden over en 
bred kam været udskældt af 
størsteparten af det politiske 
establishment i Danmark. Det har 
ikke mindsket min stolthed over at 
have deltaget i dette glorværdige, men 
desværre kortvarige mellemspil i 
dansk udenrigspolitik.  

” 

” 
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ling. Men kom dog ikke ind. Det skete til 
gengæld i september 1994 i forlængelse af 
folkeafstemningerne om Maastricht-
traktaten i 1992 og 93. I den nye folketings-
gruppe hos EL har jeg haft en lang række 
forskellige ordførerskaber spændende fra 
EU til trafik og er i dag mit partis ordfører 
for økologisk omstilling og global retfær-
dighed (FN og WTO-politik).  
 
Uddannelsen i dag 
I mit arbejde med f.eks. WTO-spørgsmål er 

det klart at min uddannelsesmæssige bag-
grund har været en fordel, for mig fordi dis-
se store internationale organisationer, der 
kommunikerer på FN-sprog, og som er or-
ganisatorisk uhyre komplicerede, er veleg-
nede studieobjekter for en statskundskabs-
mand. Tilsvarende har jeg da også gennem 
årene haft fornøjelse af at give interviews til 
statskundskabsstuderende, som har ønsket 
at granske emner som Folketingets arbejde 
med EU-sager. 
 

UDENRIGSPOLITISKE UDFORDRINGER FOR RUSLAND 
EFTER SOVJETUNIONENS FALD 

Af Helle Bendixen og Henrik Lindbo 

Der var stort opbud til foredraget 
"Russia in World Politics: From the Cold 
War to Iraq and the War on Terrorism" 
den 5. februar på IFSK. Foredrag-
sholderen var den nyligt udnævnte rus-
siske ambassadør i Danmark, Dimitriy 
Borisovich Ryurikov, med en lang karri-
ere bag sig inden for det russiske 
statsvæsen og diplomati. 
 
Ambassadørens udgangspunkt var opløsnin-

gen af Sovjetunionen i vinteren 1991 – en 
verdenshistorisk begivenhed, der var mere 
velkommen af USA og den vestlige verden 
end af Sovjets egne borgere. 
 
Udfordringer for Rusland  
Opløsningen af Sovjetunionen betød en 
samtidig forsvinden af det kommunistiske 
diplomatiapparat, hvormed der opstod et 
tomrum i de russiske forbindelser med de 
omkringliggende, tidligere sovjetrepublik-
ker. Rusland stod over for radikale omstil-
linger fra situationen under Den kolde krig 
til at skulle håndtere den nye udenrigspoliti-
ske dagsorden – en dagsorden hvor Rusland 
i højere grad måtte tænke i nærregionale 
perspektiver. Udfordringen var derfor at 
skabe ekspertise og diplomatiske forbindel-
ser til varetagelse af de udenrigspolitiske 
relationer til de tidligere sovjetrepublikker 
med henblik på skabelse af stabilitet i regio-
nen. 
Det seneste tiårs russiske udenrigspolitik 
havde ifølge Ryurikov medført mange re-
sultater som følge af et frugtbart samarbejde 
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med USA og Europa. 
Masseødelæggelsesvåben 
"A major success" var Ryurikovs karakteri-
stik af Ruslands forsøg på at forhindre 
spredningen af nukleare våben efter Sovjets 
sammenbrud. Lokalpolitikere i lande som 
Ukraine og Hviderusland havde øjnet chan-
cen for at anskaffe et mindre arsenal af 
atombomber for at styrke deres positioner 
som internationale aktører. Dette ville ud fra 
såvel et vestligt som et russisk synspunkt 
have bidraget til et mere ustabilt sikkerheds-
billede, men gennem et hurtigt og effektivt 
samarbejde mellem amerikansk og russisk 
diplomati (læs: pres) lykkedes det at samle 
alle Sovjets tidligere nukleare våben alene 
på russisk territorium. Dette eksemplificerer 
en udvikling fra hvor USA og Rusland tidli-
gere havde modsatrettede interesser, nu kan 
indgå i et aktivt samarbejde om fremmelse 
af fælles værdier. 
 
Militærstrategier 
Ryurikov argumenterede for Ruslands mili-
tære tilstedeværelse i tidligere sovjetrepu-
blikker som Georgien, Azerbajdjan, Tjadi-
kistan og Abkhasien ud fra nødvendigheden 
af pacificering af militære bevægelser og 
forebyggelse af terrordannelse (men undgik 
omhyggeligt spørgsmålet om Tjetjenien). 
For Ryurikov kunne der ikke herske nogen 
tvivl om de enkelte landes suverænitet, og 
Ruslands militære engagementer skulle ude-
lukkende anses som havende fredsbevaren-
de og humanitær karakter. Ryurikovs pointe 
var, at Ruslands militære engagementer en-
sidigt bliver fremstillet som imperialisme i 
Vesten, men NATO havde omvendt ingen 
skrupler med at intervenere i Kosovo i 
1999, selv om det var en krænkelse af Jugo-
slaviens territorielle integritet. 

 
I en analyse af NATO-udvidelsen (Baltikum 
i særdeleshed) betonede ambassadøren, at 
det var svært ved at se nødvendigheden der-
af, men at Rusland på den anden side ikke 
ville yde aktiv modstand. Afsluttende ud-
trykte Ryurikov håb om yderligere tilnær-
melse og samarbejde mellem Rusland og 
Vesten, uden at Rusland på nogen måde 
blot skal ses som et appendiks. 
 
Kritiske spørgsmål 
I de efterfølgende spørgsmål fra tilhørerne 
blev der berørt mere ømtålelige emner, kon-
flikten i Tjetjenien i særdeleshed. Ryurikovs 
svar dertil var, at Ruslands militære tilstede-
værelse i Tjetjenien retfærdiggøres af "de 
militære separatisters" overtagelse af mag-
ten og uddrivelsen af 200.000 russere i star-
ten af 1990'erne. Konflikten er udelukkende 
et indenrigspolitisk anliggende, og en tilla-
delse af separatisternes forsøg på løsrivelse 
fra det føderale Rusland ville være uaccep-
tabel. 
 
Et andet spørgsmål vedrørte kritikken om-
kring de russiske valg, såvel valget til Du-
maen i 2003 som det forestående præsident-
valg i marts. Påstanden om Putins favorise-
ring i de russiske medier var – ifølge Ryuri-
kov – en stærk vestlig fordrejning af realite-
terne. Det russiske folk så han som værende 
udmærket i stand til at gennemskue evt. 
propaganda, men han fremhævede dog, at 
Rusland endnu er et ungt demokrati. 
 
Debatten foregik på sobert plan med gensi-
dig respekt for hinandens synspunkter, og 
Ryurikov sluttede da også med at takke til-
hørerne for ikke have stillet så uartige 
spørgsmål, som han havde forventet! 
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Som uofficiel valgobservatør  
til det russiske valg  

Af Jesper Villumsen 

Søndag den 7. december sikrede Putin sig 
fuldstændig kontrol med Dumaen (Det 
russiske parlament), idet hans parti ”Det 
Forenede Rusland” (Partiet havde et pro-
grampunkt. Ubetinget støtte til Putins 
politik.) og dets støttepartier fik mere end 
2/3 af sæderne. SILBA havde 12 uofficiel-
le observatører (2 danskere og 10 litaue-
re) i Kaliningrad for at overvære valg-
handlingen. 
 
I Rusland skal alle valgobservatører regi-
streres ved myndighederne. Registreringen 
giver det privilegie, at observatøren må 
overvære optællingen af stemmerne og 
uhindret kan opholde sig på valgstederne 
hele dagen. Registreringen sker hos den lo-
kale administration og kan ske på valgda-
gen. Eftersom vi brugte besøget til at få er-
faringer med valgobservation i Hviderus-
land, og her skal man være registret som 
valgobservatør mindst en uge forinden, 
valgte vi ikke at lade os registrere  

Om formiddagen fordelte vi os på 4 valgste-
der i Kaliningrad by. De fleste hold blev 
modtaget med åbent sind af de lokale valg-
tilforordnede, og flere af dem udtrykte glæ-
de over, at der var nogen uden for Rusland, 
der interesserede sig for valget. De valgtil-
forordnede udviste stor iver for at sikre, at 
alt gik rigtigt til. Da en af vores folk f.eks. 
tog et kamera frem, fik han straks at vide, at 
der ikke måtte fotograferes i valglokalet. 
Efter en halv times tid på valgstedet, hvor vi 
talte med de valgtilforordnede om valget, 
fik vi pludselig lov til at tage billeder, uden 
at vi selv havde spurgt mere til det. 
 
Den centrale valgkomite i Kaliningrad 
Indledningsvis var jeg hos den centrale 
valgkomite i Kaliningrad. Her samlede man 
alle resultaterne og svarede på eventuelle 
tvivlsspørgsmål fra valgstederne. Vi nåede 
knap nok ind i lokalet, før vi blev afkrævet 
vores pas, fordi alle der havde været i loka-
let ved den centrale valgkommission, skulle 
registreres sådan at det kunne dokumente-
res. Vi talte med flere af de tilstedeværende 
valgtilforordnede og en uafhængig valgob-
servatør. Efter at vi havde været her i ca. 15 
minutter, blev vi diskret bedt om at komme 
udenfor af den valgtilforordnet, vi havde 
kontakt til. Vi måtte ikke være ved den cen-
trale valgkommission længere. Kun valg-
kommissionens medlemmer og registrerede 
valgobservatører måtte være i lokalet i læn-
gere tid ad gangen. De øvrige måtte kun 
komme ind og stille spørgsmål, hvorefter de 
straks skulle forlade lokalet, vi havde altså 
forbrudt os mod den russiske valglov. Kom-



14  

Kandestøberen       Februar 2004 

missionen var blevet ringet op af folk højere 
oppe i systemet og var blevet gjort opmærk-
som på denne ulovlighed. 
 
Valglokalerne 
Når man træder ind i et russisk valglokale 
minder det om et dansk, måske lige bortset 
fra politibetjenten ovre i hjørnet. Der er fine 
rækker med borde, hvor vælgerne får deres 
stemmesedler; der var chefen for den lokale 
valgkommission, og der var valgtilforordne-
de, der hjalp folk ind og ud af stemmebok-
sene og sikrede, at der ikke pludselig var to 
personer i stemmeboksen. 
Vælgerne i Rusland skal selvfølgelig have 
muligheden for at holde øje, med at deres 
kandidater ikke har store sorte indkomster. 
Derfor hænger der i alle valglokaler en 
valgliste med en oversigt over alle kandida-
ternes ejendomme, lønindtægter, biler, akti-
er med mere, og for nogle af kandidaterne 
var listen pæn lang. 
Vælgerne i Rusland slap for at skulle huske 
valgkortet. De skulle bare medbringe deres 
pas, hvilket for fleres vedkommende var 
udstedt i USSR. I passet var deres adresse 
registreret, sådan at de kunne få retten til at 
stemme. Når stemmesedlerne blev udleveret 
skulle man venligst kvittere for begge stem-
mesedler med sin underskrift. Herefter var 
det bare at gå ind i stemmeboksen, der vist 
var en standardmodel, for jeg følte mig næ-
sten hensat til en stemmeboks i Danmark, 
selvom den russiske model er noget mere 
slidt. 
 
Forsøg på snyd 
Partierne gik meget op i at have valgobser-
vatører. På det valgsted jeg besøgte var der 
to kasser til stemmer, og lige bag dem var 
der seks stole, hver besat med en valgobser-

vatør fra forskellige partier, der sikrede at 
afstemningen gik rigtigt til. Flere af disse 
observatører havde også skemaer, som de 
skulle bruge til at indrapportere resultatet 
fra deres valgsteder, sådan at der ikke blev 
fusket med tallene efter optællingen. Derfor 

sendte valgobservatører fra Yablako (De 
liberale) deres rapporter til deres hovedor-
ganisation i Moskva, og den officielle 
indrapportering blev sendt til den centrale 
valgkomite. Da vi spurgte, om dette skridt 
var nødvendigt, var svaret, at man på denne 
måde andre steder i Rusland tidligere havde 
afsløret forsøg på at snyde med valgresulta-
tet, efter at optællingerne var afsluttet, de 
havde dog ikke kendskab til, at der var ble-
vet opdaget noget i Kaliningrad. 
 
Putins valgkamp 
Konklusionen på det, vi så, må være, at val-
get var i overensstemmelse med normerne 
for demokratiske afstemninger, ganske som 
OSCE konkluderede. Det store problem er 
valgkampen, hvor kun Putins parti havde 
været i medierne, og statsadministration of-
te havde støttet Putins kandidater. Så der er 
stadig et stykke vej, før Rusland bliver et 
gennemført demokrati. 
 
Jesper Villumsen var i Kaliningrad på fact-
finding mission for SILBA. Du kan læse 
mere på www.silba.dk 

Derfor hænger der i alle 
valglokaler en valgliste med 

en oversigt over alle 
kandidaternes ejendomme, 
lønindtægter, biler, aktier med 
mere og for nogle af kandidaterne 
var listen pæn lang. 

” 

” 
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Årets underviser 2003: Peter Nannestad 
 Af Frederikke Beer 

I december måned stemte de studerende 
om, hvem der skulle tildeles den ærefulde 
titel som årets underviser. Den glade og 
taknemmelige modtager blev Peter Nan-
nestad, som igen i år kan have pokalen 
stående i sin vindueskarm som et symbol 
på sin særdeles eftertragtede undervis-
ning. 
 
Fag som glasuren på kagen 
Peter Nannestad mener ikke, at han selv er 
den bedste til at besvare spørgsmålet om, 
hvorfor han igen i år har fået titlen som 
årets underviser. ”Du må spørge dem, der 
har stemt på mig”  siger han først, men har 
dog også selv nogle mulige forklaringer. 
For det første mener han, at de studerende 
finder de emner, han underviser i, meget 
spændende, og han opfatter det som et pri-
vilegium at få lov til at undervise i sådanne 
fag. Ifølge Peter Nannestad betyder det 
utrolig meget, at både underviser og stude-
rende er engagerede. Han opfatter selv sine 
fag som ”glasuren på kagen”, idet han ikke 

skal foretage pligtgennemgang af et stort 
fast pensum, men kan undervise i et emne, 
han brænder for. For det andet mener Peter 
Nannestad, at han har været heldig, at hans 
studerende har kunnet lide hans måde at 
være på, og ikke har opfattet ham som en 
rational choise-kyniker eller lignende. ”Jeg 
kan lide det, jeg laver, og jeg er sikker på, 
at glæden smitter af på de studerende”. 
 
Underviser uden raffinerede pædagogi-
ske læringsteorier 
Som sådan mener Peter Nannestad ikke, at 
han adskiller sig væsentligt fra de andre un-
dervisere. ”Vi er naturligvis alle forskellige 
mennesker,” siger han, men påpeger allige-
vel, at han nok adskiller sig lidt fra nogle 
undervisere, idet han ikke selv baserer sig 
på diverse pædagogiske læringsteorier og 
ikke tilslutter sig en gennemgribende uni-
versitetspædagogik. 

 

Den vigtige pligtetik 
Da jeg spørger Peter Nannestad om, hvor-
dan fremtidens undervisning skal være, er 
det således ikke pædagogisk træning af un-
derviserne han peger på som det første. 
”Det er måske politisk ukorrekt, men jeg 
mener, at der skal tre ting til god undervis-

Ifølge Peter Nannestad 
betyder det utrolig meget, at 

både underviser og studerende er 
engagerede. Han opfatter selv sine 
fag som ”glasuren på kagen”, idet 
han ikke skal foretage 
pligtgennemgang af et stort fast 
pensum, men kan undervise i 
et emne han brænder for.  

” 

” 
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ning,” siger han. Før det første er kærlighed 
til opgaven nødvendig - underviseren skal 
kunne lide det, han gør. For det andet skal 
underviseren være ydmyg over for sin opga-
ve - undervisningen skal tages alvorligt og 
ikke være venstrehåndsarbejde. Og sidst 
men ikke mindst skal underviseren have det 
nødvendige faglige fundament - derfor er 
det godt at undervise i noget, man forsker i. 
Problemet er blot, ifølge Nannestad, at de to 
første faktorer ikke kan læres, så hvis de 
ikke er medfødte, må man som underviser 

falde tilbage på en ”pligtetik” og tvinge sig 
selv til at leve op til dem. 
 
Forskningsret og undervisningspligt 
Selv om undervisningen på instituttet be-
skrives som undervisningspligt, og forsk-
ningen beskrives som forskningsret, har Pe-
ter Nannestad, som vinder af pokalen for 
årets underviser 2003, endnu en gang be-
vist, at undervisning kan gøres både spæn-
dende og vedkommende for både underviser 
og studerende. Tillykke med titlen! 

Årets forsker 2003: Lise Togeby 
Af Frederikke Beer 

Pokalen ”Årets Forsker” blev i december 
2003 tildelt en tidligere vinder af poka-
len: Lise Togeby. Som formand for Magt-
udredningen har hun i de sidste 5-6 år 
brugt en stor del af sin tid på det enorme 
projekt, som hun i 2003 fik styret sikkert 
i havn. 
 
Prisværdigt projekt 
Grunden til at Lise Togeby har fået titlen 
som Årets Forsker i 2003, er der vist ingen 

tvivl om. Magtudredningsprojektet blev i 
december 2003 afsluttet, og Lise Togeby 
mener, at titlen som Årets Forsker er udtryk 
for, at ”man synes det er et prisværdigt pro-
jekt”. Hun har stået for den overordnede 
styring af Magtudredningen, men har også 
haft tid til selv at lave projekter undervejs. 
 
Formidling til formidlere 
I projektet indgik et krav om formidling, 
hvilket har været genstandsfelt for en del 
debat. Lise Togeby peger på, at der er flere 
niveauer i formidling. Hun har personlig 
lagt stor vægt på at tvinge samfundsforsker-
ne til at skrive i et uteknisk sprog, som mu-
liggør, at ”andre end kollegaen på den an-
den side af væggen kan få nytte af det”. Så-
ledes har der været fokus på at formidle til 
journalister, politikere og andre formidlere. 
Noget andet er så den formidling, der fore-
går gennem dagspressen. ”Det har vi også 
gjort, men det er der antagelig andre, der er 
bedre til end os”, siger Lise Togeby, der i 
øvrigt mener, at man bør acceptere, at der 
findes en arbejdsdeling mellem forskere og 
formidlerne i medierne. 
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Forskning på dansk 
Gennem magtudredningen har Lise Togeby 
endvidere lagt vægt på dansksproget forsk-
ning. En stor del af en forskers tid går på at 
publicere artikler i engelsksprogede tids-
skrifter, og i den forbindelse mener Lise 
Togeby, at et projekt som Magtudredningen 
kan være med til at holde en dansk forsk-
ningstradition i hævd. ”Der er brug for or-
dentlig dansk forskning, på ordentlig 
dansk” mener hun. 
 
Fremtidsønske: fem års ferie 
Efter de sidste 5-6 års slid er Lise Togeby 
helt sikker på, at hun ikke skal i gang med 
en ny magtudredning. ”Mest af alt trænger 
jeg til fem års ferie” siger hun, men mener 
dog ikke, at det er realistisk: ”Det ville nok 
også blive lidt kedsommeligt i længden”. 
Ønskerne for fremtiden er egne forsknings-
projekter, hvor hun ikke skal bruge så man-

ge kræfter på at styre andres arbejde, samt 
en tilbagevenden til undervisningen. På 
forskningsfronten har hun to projekter i ær-
met, der begge udspringer af Magtudrednin-
gen. Før det første er hun ved at færdiggøre 
en bog om meningsdannelse, der udkommer 
i løbet af et par måneder. Derudover har hun 
nogle enestående registerdata om indvan-
dreres valgdeltagelse  liggende, som fortje-
ner yderligere analyse. 
 
Tillykke med titlen! 
Således kan der i fremtiden forventes mere 
forskning fra Årets forsker i 2003, Lise To-
geby. De studerende kan ligeledes glæde sig 
til hendes tilbagevenden undervisningen, 
om end det endnu ikke er fastlagt hvad fa-
gene bliver. Tillykke med den blanke pokal 
og den flotte titel! 

Oplev et amerikansk universitetsmiljø på 
grænsen mellem Europa og Asien  

Af Jesper Henrik Christensen 
 
En ny udvekslingsaftale med Sabanci 
Universitet i udkanten af Istanbul giver 
nu 3 studerende  mulighed for et ophold 
på et af Tyrkiets førende private uni-
versiteter. 
 
Forestil dig et campus efter amerikansk 
forbillede med dormitories, trådløst Inter-
net, og sågar egen børnehave. Dette er 
rammerne for et ophold på Sabanci Uni-
versitet, som jeg besøgte i forbindelse med 
en studietur med Europastudier i foråret 
2003. Med henblik på en nærmere karak-
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teristik af  dette universitet, er Mehli Ozsoz, 
der er blandt de tyrkiske studerende, der 
netop er ankommet til IFSK som led i ud-
vekslingsaftalen, blevet interviewet. 
 
Til trods for at Sabanci Universitet, med 
indvielse i 1999, er et ganske ungt universi-
tet, har det allerede opnået international an-
erkendelse som en ganske velanset uddan-
nelsesinstitution med højt kvalificeret un-
dervisningskapacitet med tæt tilknytning til 
amerikanske forskningsmiljøer. Mehli gør 
opmærksom på, at dette skal ses i lyset af, at 
universitetet er finansieret af Sabanci-
familien, som ejer en af Tyrkiets største 
virksomhedskonsortier; Sabanci Group, 
med aktiviteter over hele verden. 15% af 
virksomhedens overskud allokeres årligt til 
universitetet (!). 

 
Undervisningen, der udelukkende er på en-
gelsk, foregår i tæt sammenspil med det 
omkringliggende samfund med hyppige gæ-
steforelæsninger og fokus på praktisk forsk-
ning. Væsentlige forskningsområder er kon-
fliktanalyse og kulturstudier, og et bredt se-
minarudvalg giver vide rammer for at be-
skæftige sig med f.eks. sociologi, internatio-
nal politik og herunder særligt Tyrkiets for-
hold til EU. Mere specifikt kan man stifte 
bekendtskab med en af center-periferi opfat-

telsens grundlæggere; Serif Mardin, og en 
af koryfæerne indenfor spilteori; Muhittin 
Oral. 
 
Af de godt 2000 studerende er knap halvde-
len optaget i kraft af deres top 3000-
placering (ud af 1,5 million eksaminerede) 
ved den nationale udvælgelseseksamen. Al-
le studerende har en bærbar computer, og et 
trådløst kommunikationssystem giver Inter-
netadgang overalt på campus. Al informati-
on til de studerende formidles i udgangs-
punktet elektronisk. Ifølge Melih har dette 
dog også den konsekvens, at ”when there is 
no Internet, you are dead…”. 
 
Omkring studentermiljøet forklarer Melih, 
at eftersom universitetet er placeret i en af 
de yderste forstæder til Istanbul med om-
kring 1 times bustransport ind til bymidten, 
bor 3 ud af 4 studerende i dormitories på 
selve campus i hverdagene. Det betyder dog 
ikke, at de keder sig, da der er masser af 
fritidsaktiviteter så som sportsklubber, bio-
grafaftener og ugentlige fester. Selvom uni-
versitetet er placeret i en vis afstand fra by-
midten, mener Melih, at de studerende in-
spireres af de multikulturelle impulser fra 
metropolen Istanbul og placeringen ”in bet-
ween Europe and Asia, where elements 
from both sides are met. Just walk a few 
steps and find yourself somewhere totally 
different”. 
 
Interesserede kan kontakte: 
 
Melih (melih@ps.au.dk) for yderligere op-
lysninger.  
 
Selve universitetet kan findes på adressen: 
www.sabanciuniv.edu 
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Fra kandeskribent til institutleder 

 
Institutlederhvervet går på skift mellem 
de forskellige professorer, og nu er det 
blevet Ole Nørgaards tur til at påtage sig 
ansvaret. Han kan dog ikke siges at være 
en novice i lederrollen, idet han er offi-
cersuddannet og har stået i spidsen for sit 
eget firma. Alligevel bliver jobbet noget 
helt andet, end han har været vant til. 
 
”Jeg kommer ikke til at sidde med million-
kontrakter og spekulere på, om de går i va-
sken, i stedet skal jeg nærmere koncentrere 
mig om at forvalte de input og bestemmel-
ser, der kommer ovenfra” fortæller Ole Nør-
gaard en fredag eftermiddag på sit kontor. 
Med den nye universitetslov bliver hans ar-
bejde at sammenligne med embedsmands-
apparatet under et hvilken som helst mini-
sterium, hvor den nye universitetsbestyrelse 
er øverste instans. Den nye konstitution be-
tyder, at institutbestyrelsen og andre fakul-
tetsorganer falder bort til fordel for den nye 
universitetsbestyrelse, og således er der ikke 
længere nogen organer, hvor institutlederen 

har direkte kontakt med sine medarbejde-
re. Det vil Ole Nørgaard rette op på, for 
som han siger: ” Man kan ikke lede en or-
ganisation, hvis man ikke er i kontakt med 
sine medarbejdere.” Derfor er han i gang 
med at få et policy-udvalg op at stå. Det 
omfatter et organ med repræsentanter fra 
blandet andet TAP’ere, undervisere og 
ph.d.’ere, og hvor statsrådet før var de stu-
derendes talerør, skal der i stedet findes en 
anden, men tilsvarende løsning. 
 
Ole Nørgaard gør opmærksom på, at det er 
en usikker tid, universiteterne går i møde. 
Hvor de før fik penge for det antal stude-
rende, der bestod uddannelsen, skal de nu 
til at konkurrere om de færre midler ud fra 
andre parametre. Desuden bliver det spæn-
dende at følge, hvor meget EU begynder 
at blande sig i universitetsstrukturen, efter 
at  Bologna konferencen fremlægger sit 
arbejde til foråret. Den har arbejdet med 
forskellige forslag om universitetsuddan-
nelserne i alle EU landene, og det kan be-
tyde øget kontrol og nye implementerin-
ger, forudser Ole Nørgaard. 
 
At være institutleder lyder som et fuldtids-
job, hvor man skal have overblik, diplo-
matiske evner og gå på mod, og da telefo-
nen ringer, fordi en tidligere medarbejder 
ikke ved, hvad han skal gøre for at få sine 
feriepenge, trækker Ole Nørgaard på smi-
lebåndet og tilføjer, at han trods udnæv-
nelsen håber på, at han får tid til at færdig-
gøre sin bog, der omhandler statsadmini-
stratorers rolle i post-kommunistiske sam-
fund. 

Af Trine Barnøe 
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Historisk tilbageblik 
Af Rasmus T & Krog 
Denne gang i historisk tilbageblik har vi valgt at bringe uddrag fra rus-guider 
årgang 94 og 95. Her kan man bl.a. læse om en drageforenings fantastiske ar-
rangementer, samt en tegneserie som fremviser det ægte danske sprog, som Sø-
ren Krarup værner om.   
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DEN UUNDVÆRLIGE GUIDE TIL KANTINEN!!! 

NYT NYT NYT!!! 
Af  Krog, Rasmus T, Helle, Hanne, Jens, 
Frederikke, Anton, Krøyer  
 
Kantinen er genopstået efter ferien, med 
en ny indretning. For at lette DIN brug af 
kantinen, har vi lavet denne GUIDE TIL 
KANTINEN!!! Med den i hånden kan du 
effektivisere og optimere din brug af kan-
tinen. Herunder er der forslag til en ræk-
ke ruter, som man kan anvende. Men DU 
kan også bruge guiden til AT LAVE DIN 
HELT EGEN RUTE!!! 
Vi garanterer, at DIN NYDELSE ved et 
kantinebesøg bliver kraftigt forøget. 
God fornøjelse. 
 
Forkortelser: 
A1: Affaldsspand 1; A2: Affald 2  
 
B1-6: Bord et til seks 
  
D1: Dør 2; D2: Drikkevarer 1; D3: Drikke-
varer 2; D4: Dør 1; D5: Dagens ret  
 
F1: Frugt; F2: Frikadeller 
 
G1: Gang 1; G2: Gang 2; GB1: Grøntsags-
bar 
 
K1: Kopper 1 (må IKKE bruges); K2: Kas-
se 2; K3: Kasse 1; K4: Kaffe 1 
(Hjemmelavet (tynd)); K5: Kaffe 2 
(Pulver); K6: Kage 1; KK1: Kaffekander; 
 
O1: Opvask; O2: Kantinepersonaleopholds-
rum;  
 

P1: Plader til mad; P2: Pladetilmadslisk; 
P3: Pølsehorn (Du er hvad du spiser) 
 
R1: Rugbrød 
 
S1: Søjle 1; S2: Slik 1; S3: Slik 2; S4: Sand-
wich 1 
 
T1: Store tallerkner; T2: Små tallerkner; 
T3: Termokrus med for små låg T4: Trappe 
til dem der går op i røg 
 
U1: underkopper 
 
Forslag til ruter: 
JURATØSRUTEN: Start ved D4, gå med 
vuggende hofter til G1, fortsæt til G2 (spørg 
eventuelt om vej), stop ved P1 og forsyn dig 
med plade, trip til GB1 og provianter, hvis 
du vil have kildevand med brus gå til D3 
uden gå til D2, for betaling find din fars 
penge frem og gå til K3 (evt. K2), sæt dig 
ved B1-6 eller anvend T4 
 
ENERGIRUTEN (Kaffe og kage): Start 
ved D4, anvend G1 og G2, hvis du trænger 
til meget energi stop ved KK1, hvis det kun 
er lidt energi, gå til K4 eller K5, bevæg dig 
til K6 og vælg mellem det spændende ud-
valg, når du har valgt, gå til K2 eller K3, 
sæt dig ved B1-6 eller anvend T4 og nyd 
derefter din velfortjente pause. 
 
PØLSEHORNSRUTEN: Skynd dig alt 
hvad du kan til P3 og se om der er flere til-
bage. 
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Juletam-tam på IFSK 
Oplevet af Jakob N. Mortensen 
 
Endelig oprandt dagen, hvor det atter 
kimede i klokker på IFSK. Studerende 
på Statskundskab gav sig hen og gav sig 
lov til at lade julefreden sænke sig. Tradi-
tionen tro var barudbudet overvældende 
og temaerne varierede. På sin lille odyssé 
rundt i dette inferno af juleri var under-
tegnede akkompagneret af stedets første 
sorte julemand, som i øvrigt også var 
ganske tilfreds med, hvad han så. 
 
Julen bringer hygge, og begrebet hygge duf-
ter lifligt af danskhed. Og at dette er, hvad 
de unge vil have, syntes Statsrådet for 
l æ n g s t  a t  h a v e  n o t e r e t  s i g . 
”Assimilationsbaren” havde således udover 
billige discountbajere, bingo-banko og et 
lottolignende spil smukt udsmykkede væg-
ge med danskhedsparoler, der appellerede 
til de laveste instinkter i dansken. Med ef-
fektiv propaganda via politisk ukorrekte yt-
ringer udskreget i megafon var interessen 
stor her gennem den ganske danske dag. 
Videre til Politicas bar, som selvfølgelig 
havde lagt op til den dybe grund det stille 
vand. Belysningen var dæmpet, og intensi-
teten i samtalen stærk, og måske af samme 
årsag var besøgstallet så som så. Sidstnævn-
te problem (?) syntes også påfaldende i FN-
Forbundets interimistiske snask, som var 
blevet spist af med det fjernest liggende, og 
i den grad u-hyggelige, læsegrupperum i 
IFSKs nye fløj. Den politiske korrekthed 
skulle der ikke herske nogen tvivl om her, 
hvor man havde allieret sig med en transi-
stor skrattende Steffen Brandts helt rigtige 
holdninger. Via stærke virkemidler som pla-

cering af sammenbundne Guantanamo-
fanger i orangefarvede kedeldragter ved ba-
rens indgang var man beredt på de stærke 
budskaber. Havde de stakkels fanger dog så 
bare kunnet skjule de grønne flasker, de 
trods alt havde til rådighed… 
 

Tryllekunstneren Simba 
PB havde til gengæld lagt hele gruppens 
kapacitet af intelligentsia og kreativitet i 
dagens event og omdannet den lidt grå bog-
biks til trylleriets slaraffenland. I en tid, 
hvor tryllekunstneren Simbas magi tilsyne-
ladende er passé, havde man allieret sig 
med selveste Harry Potter. Og han leverede 
varen, gjorde han. Store opbud af studenter 
masede sig vej gennem folkemængderne, 
når et show gik i gang, og henrykkelsen var 
stor, når et tilfældigt offer måtte lægge ryg 
til Harrys drillerier. Turen fortsatte derpå 
mod Newcastle Baren og Dampbar`n. Det 
intellektuelle niveau syntes dog her en ken-
de for højt for de til lejligheden negroide 
reportere, som i stedet tog flugten mod Me-
todebaren. 
 
Steinar Kvale  
Rygtet om et sensationelt scoop i Metode-
baren skulle vise sig at tale sandt. Go`e 
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Foreningen: Jul På IFSK 
Af Rasmus T 
 
Fredag d.6. februar blev der afholdt ge-
neralforsamling i den nystiftede forening 
Jul På IFSK.  
 

gamle Risbjerg var naturligvis på sin pind, 
men en anden hovedperson stjal hele bille-
det; Selveste Steinar Kvale ham selv. Hentet 
direkte ned fra Norges fjerne fjelde til dette 
obskure arrangement. Troede man. Det viste 
sig, at manden er bosiddende i Risskov, og 
at researchen måske var gået en kende fløj-
ten på denne dag. Anyways, adskillige 
1.års-ifskere af feminint tilsnit fik tilmed 
giraffens autograf, og lykken var omtrent så 
stor som trængslen i metodisternes ydmyge 
lokale. 
 
Kande negere 
Pol.intro instruktorerne gjorde sig i år ulej-
ligheden med at stable en bar på benene. 
Om denne skal fremhæves den usædvanli-
ge, men på en eller anden måde aldeles dan-
ske, ret æbleskiver med whiskysovs. Slet 
ikke værst. Før denne tour  rundedes af, og 
man blev mødt af groovy rytmer, håndtegn 
og et ”Yo nigga” i PFs stærkt besøgte hip-
hop bar, sloges lige et slag forbi Sociologi-
baren. Med et abstrakt ”tanke-
koordinatsystem” på tavlen og 
”Himmelhunden” på grammofonen forekom 
stedet umiddelbart ikke så attraktivt. Men 
med humleflasker til den flatterende pris af 
tre kr. og en kritisk sans på stærk retur blev 
man lige en stund. Tilbage i ”Kandens” 
egen hule blev man mødt af en bunke glade 
negere, hvis forretning og entrepeneurship 

ikke helt levede op til forventningerne. Men 
sådan går det jo. Og alt dette ud fra devisen: 
nogen nævnt, nogen glemt! 
 
Aftenen gik   
Efter en ganske forrygende revy forløb afte-
nens fest, som den slags forløber på IFSK. 
Folk holdt sig på måtten og fremstod ganske 
civiliserede, før live-bandet alt for sent gik 
på. Som en engel, der gik den modsatte vej 
gennem stuen, fløj folket op, danseskoene 
blev trukket på, og ”Giv mig skibene tilba-
ge” blev vrælet, som kun statskundskabere i 
en eksamenstid kan gøre det. Men kunne 
man måske ikke snart (bare for afvekslin-
gens skyld og tag det ikke personligt) forsø-
ge sig med et orkester, hvis inspiration og 
repertoire ikke er forplantet i kopi-80`ernes 
fællessang? Men men, ingen sure miner. 

Foreningen var blevet stiftet i december for 
at lette pengearbejdet i fht. julefesten og 
julerevyen. For at disse kunne låne 5000 kr. 
af Statsrådet og PF, var der krav om en for-
ening, som kunne låne pengene, som ikke 
kunne uddeles til enkelt personer. Endvide-
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re kræver banken også en forening med 
vedtægter, hvis man kan have en forenings-
konto. At der var stiftende generalforsam-
ling i december med kun fire tilstedeværen-
de, forklares derfor også med den formelle 
funktion som foreningen har. At det så kun 
var personer, som havde været med til enten 
revyen eller hjulpet til ved festen, som var 
indkaldt, blev forklaret med, at det jo kun er 
medlemmer, som bliver indkaldt til general-
forsamling. Vi (medlemmer) fandt dog først 
ud af, hvordan man bliver medlem, da vi 
mødte op på generalforsamlingen og disku-
terede os frem til dette. Det skal her anføres 
at kontingentet blev fastlagt til at være gra-
tis, så alle har mulighed for i efterårs seme-
stret at blive medlem af foreningen og møde 
op på generalforsamlingen næste år. 
 
Formålet  
Foreningen har til formål at drive revyen og 
festen og sikre en egenkapital, så foreningen 
ikke skal ud og låne penge til deres for-
håndsudlæg. Overskuddet fra festen i år var 
ca. 19.000, og plus det overskud fra sidste 
år, så har foreningen en egenkapital på ca. 
30.000, hvilket er nogenlunde den størrelse, 
foreningen skal have, for at sikre, at ingen 
enkeltpersoner skal have penge udestående. 
Foreningen vil fremover derfor have som 
formål ca. at køre i nul, så der ikke bliver 
akkumuleret yderligere kapital.  
 
Den kritiske revisors bemærkning 
Den eksterne revisor, som havde gennemset 
regnskaberne, havde dog en bemærkning 
om, at der ikke var nogle kontoudskrifter, 
og derfor var det svært at se, om foreningen 
virkelig havde nogle penge, eller om kasse-
reren havde brugt dem på kasino i Las Ve-
gas – han var dog mødt op til generalfor-

samlingen, så mon ikke han taler sandt. Ud-
over disse økonomiske problemer, var der 
også en længere diskussion om vedtægterne 
og dagsordenen, som var fuld af mangler. 
Bestyrelsen, som består af 2 fra julefesten 
og 2 fra julerevyen, kan ifølge vedtægterne 

tage på Kurts Mor og drikke hele egenkapi-
talen op, og det eneste, medlemmerne kan 
gøre, er at afsætte bestyrelsen året efter. Der 
er derfor blevet indstillet til bestyrelsen, at 
der til næste generalforsamling skal være 
udarbejdet grundigere vedtægter, og så må 
vi bare håbe, at bestyrelsen ikke udfører 
ovenstående scenario. 
 
Startproblemer og eftertiden 
Udover disse startproblemer er ideen jo fan-
tastisk, og vi må håbe at foreningen vil for-
sætte som en institution, der ønsker at opret-
holde sig selv – så skal vi bare sørge for, at 
den ikke lukker sig omkring sig selv, som 
Luhmann jo mener de gør. 
Efter generalforsamlingen satte vi os til at 
se julerevyen, som var blevet optaget og 
klippet sammen med nænsom hånd. Her 
kunne vi så nyde vores egne pragtpræstatio-
ner, som jo slog professionalismen i cirkus-
revyen med flere længder, – det er utrolig 
hvor fabelagtig man er, når man selv skal 
sige det… 
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Konsulent på prøvetid  
af Mette Lykke Kjeldsen 
  
Første dag. Jeg tog imod det lille kort, 
min nye kollega rakte mig. Mit første rig-
tige visitkort. Layoutet var ret smart. Ju-
niorkonsulent, stod der. Jeg kunne ikke 
lade være med at smile. Der var vel 500 
af slagsen i den æske, der fulgte med kor-
tet. Det her skal nok blive spændende, 
tænkte jeg, og glædede mig over begyn-
delsen på mit praktikophold i konsulent-
branchen. 
 
Konsulentbranchen 
Herefter fulgte fire måneder i en verden, 
hvor tid er en knaphedsfaktor. Hvor man 
altid er mindst en dag og ofte en uge bagud 
i forhold til tidsplanen. Meget stressende, 
indtil man får et lidt mere afslappet forhold 
til det med deadlines, for i modsætning til 
studiekontoret på statskundskab tager de 
fleste organisationer det tilsyneladende ikke 
så tungt, når en deadline overskrides med en 
enkelt dag eller to. Arbejdspresset var nu 
alligevel overraskende – mest fordi det ikke 
alene var stort, men også vedvarende. Hver 
gang, udkastet til et notat var færdigt, var 
der føjet et eller to nye notater til listen over 
’to do’ ting for praktikanten. Derfor var ar-
bejdet ret intensivt, og i hvert fald mere in-
tensivt end den sædvanlige opgaveskriv-
ning, der som bekendt kan afbrydes af di-
verse kabaler og TV-serier efter forgodtbe-
findende. 
 
Projektet 
Projektet, jeg var tilknyttet og gennem hele 
forløbet brugte det meste af min tid på, om-
handlede måling af erhvervslivets admini- 

strative byrder og havde til formål at danne 
beslutningsgrundlag for politiske tiltag, der 
kan gavne den danske konkurrenceevne. 
Selvsagt et ret spændende projekt. 
 
Arbejdsopgaverne 
Selve arbejdsopgaverne kan inddeles i to 
typer: metoderelaterede opgaver og formid-
lingsopgaver. 
Mere konkret kendetegnede det opgaverne 
inden for metode, at de varierede meget i 
sværhedsgrad og i omfang, men de omfatte-
de altid enten kvalitetssikring af data eller 
dataanalyse. Langt størstedelen af min tid 
gik med dataanalyserne, som bestod af alt 
fra simple frekvensfordelinger til faktorana-
lyse og strukturelle modeller, og udover 
SPSS anvendtes programmer som SPSS 
Production Facility og AMOS i analyserne. 
På formidlingssiden bestod de fleste opga-
ver i at omsætte analyserne til rapporter i et 

Fakta om Epinion A/S 
Epinion er et mindre og relativt nystartet 
firma, der i alt består af seks konsulen-
ter, som alle er statskundskabere fra År-
hus. Der er en afdeling i både Køben-
havn og Århus, og der er en rimelig klar 
arbejdsdeling mellem de to afdelinger. 
Således står afdelingen i København for 
næsten al salg, mens produktionen pri-
mært finder sted i Århus, hvor staben 
foruden interviewere består af to konsu-
lenter, en praktikant og en studentermed-
hjælper. Der ansættes praktikanter i både 
Århus og København med start i januar 
eller august. For yderligere information 
se: www.epinion.dk 
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lettilgængeligt sprog. Derudover skrev jeg 
notater, mødereferater og udkast til tilbud. 
 
Udbyttet 
Det samlede udbytte af praktikopholdet vur-
derer jeg er rimelig højt. Rent fagligt er ud-
byttet måske nok forholdsvist snævert, idet 
jeg overvejende har arbejdet med metode, 
men så meget desto dybere er det opnåede 
kendskab til alle faser af en statistisk under-
søgelse. Derudover er det nok kendetegnen-
de for de fleste praktikophold, at man ikke 

rigtig kan definere, hvad man har lært, før 
man pludselig tager sig selv i at trække på 
den opnåede viden. Således også i mit til-
fælde. Alt i alt har jeg ikke fortrudt mit valg 
af praktiksted, men den helt store menne-
skekontakt har jeg til gode. Eftersom jeg 
arbejdede i en afdeling, der fortrinsvist tog 
sig af at udføre analyserne, var jeg kun und-
tagelsesvist involveret i virksomhedens 
salgsarbejde. Det betyder også, at kassen 
med visitkort stadig ligger i skrivebords-
skuffen. 

Så har du chancen for at blive en del af det inspirerende og intellektuelle team 
af skribenter på Kandestøberen. 
 
Det eneste, du skal gøre, er at møde op på vores kontor i bygning 350 lokale 
120, hvor vi afholder redaktionsmøder hver onsdag kl. 16.30. Skulle du have 
problemer mede at komme på dette tidspunkt, så send os da i stedet fluks en 
mail på kanden@ps.au.dk, om at du gerne vil være med. 
 
Selvom vi holder møder hver onsdag, er der ingen mødepligt, ligesom der ikke 
er noget krav om at skulle skrive noget til hvert nummer.  
 
Gevinsten ved denne indsats er umulig at opgøre, men vi kan da nævne nogle: 
 

• Hyggeligt samvær, endda på tværs af årgangene. 
• Kaffe og det bedste hjemmebagte fra Dancake. 
• Muligheden for at få et studierelevant arbejde som redaktør, når de nuvæ-

rende bliver pensioneret. 
• Udfolde dine evner som den 4. statsmagt. 
• Fantastiske aftener med hvad dertil hører.  
 

Kanden - vi får bægeret til at flyde over!!! 

Din kæmpe chance!! 
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Tilfældighedernes spil? 
Af: Martin Krog Frederiksen 
 
Tildelingen af seminarer på kandidatde-
len og bachelorseminarer foregår efter 
metoder, der vanskeliggør, at den stude-
rende selv kan tilrettelægge sin uddan-
nelse. Er dette store og væsentlige ele-
ment af tilfældighed rimeligt?  
 
Seminartildeling og Lotto – er der lighe-
der? 
I studieordningen fra 2002 er formålet med 
kandidatuddannelsen beskrevet med tre 
punkter. Det andet punkt lyder således: 
”(formålet er) at udbygge bacheloruddan-
nelsens generalistkompetence og kombinere 
den med en fleksibel og valgfri specialise-
ring” side 6, 2002 studieordningen. 
 
De tal, man vælger, når man spiller Lotto, er 
også valgfrie, men her ophører ligheden 
med seminartildelingen ikke. Ligesom med 
Lotto, er man ikke sikker på ”gevinst” ved 
seminartildelingen: dette erfarede jeg, da 
jeg så seminartildelingen for mit kommende 
semester. Jeg havde fået min førsteprioritet, 
hvilket jeg var glad for, men jeg havde ikke 
fået andre seminarer udover dette. 
 
Min første tanke var: ”Er det muligt, når 
man har prioriteret ti seminarer, ikke at få 
opfyldt sit ønske om antal seminarer?” Sva-
ret på dette spørgsmål var et ”Ja, men at jeg 
så stod forrest i køen til den anden omgang 
af fordeling af seminarer”. Det var selvføl-
gelig en form for trøst, men jeg synes, ek-
semplet viser, at der er noget grundlæggen-
de galt med fordelingen af seminarer og ud-
buddet af seminarer. 

Jeg var ikke den eneste, der ikke havde fået 
sine seminarønsker opfyldt kvantitativt, og 
der var mange, der ikke havde fået opfyldt 
deres ønsker kvalitativt (de havde fået me-
get lavt prioriterede seminarer). 
 
Problemerne ved systemet og et løsnings-
forslag. 
De ovenfor beskrevne problemer er ikke 
nogen nyhed; hver gang der bliver fordelt 
seminarer, opstår der de samme problemer. 
Det kan derfor undre, at man ikke har for-
søgt at smidiggøre systemet, så flere kom-
mer til at følge de seminarer, de ønsker, el-
ler i det mindste får det antal seminarer, de 
ønsker. 
 
Jeg ser to umiddelbare problemer ved den 
nuværende struktur. Det første problem er 
udbuddet af seminarer; nogle seminarer har 
meget smalle emner, hvilket resulterer i, at 
disse har en meget begrænset tilslutning. 
Dette kan ses på, at de ”mangler” deltagere. 
I Kandestøberen fra september 2001, svarer 
Torben K. Jensen på en artikel, der beskri-
ver nøjagtigt dette problem. Her skriver 
han, at det er vanskeligt at forudsige, hvad 
de studerende ønsker, og at dette ændrer sig 
løbende. Derfor kan man ifølge Torben K. 
Jensen ikke på forhånd sikre et udbud, der 
svarer til ønskerne. 
 
Jeg er dog af den opfattelse, at hvis undervi-
serne udbyder seminarer, der ikke er alt for 
smalle, kan sikre sig imod denne tendens. 
Det andet problem er holdenes størrelse. De 
meget små hold på ca. 20 deltagere forårsa-
ger at mange ikke får de ønskede seminarer. 
Årsagen til de små holdstørrelser er ifølge 
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Boganmeldelse 

Torben K. Jensen i en artikel i Kandestøbe-
ren fra april 2003, at de pædagogiske gevin-
ster ved de små hold er meget store. Dette 
er sikkert rigtigt, men spørgsmålet er, om 
disse gevinster opvejer den ulempe det er 
ikke at få højt prioriterede seminarer. Med 
andre ord er det rimeligt, at de fordele, man 
får ved de små hold, har den pris, at mange 
ikke får de ønsker, som de har. 
 
Jeg formoder derudover, at de seminarer 
man har prioriteret højt, også er de semina-
rer, hvor man deltager med størst engage-
ment. Derfor kunne den pædagogiske ge-
vinst måske blive større, hvis man tillod 
større hold (f.eks. op til 30 personer) på de 
populære seminarer. Selvfølgelig ville den 
intensive undervisning, der tilbydes på små 
hold, blive reduceret, men man ville til gen-
gæld have et mere engageret hold. 
 
Kan der gøres noget nu? 
Der blev vedtaget en ny studieordning gæl-
dende fra 2002, løsningen af problemet skal 
altså ske inden for rammerne af denne, da 
det ikke er sandsynligt eller ønskeligt at 
ændre denne. 

Som det fremgår af ovenstående, er det min 
opfattelse, at man kan løse problemet ved at 
acceptere større hold på de populære semi-
narer. Dette kan ske inden for den nuværen-
de studieordning ved at studienævnet be-
slutter det. Det kan de gøre inden for ram-
merne af den nuværende studieordning, 
hvilket disse to citater viser: 
”Retningslinier for fordelingen af pladser 
udarbejdes af Studienævnet og fremgår af 
planen.” Studieordningen s. 50 
”seminarundervisningshold oprettes som 
udgangspunkt (min fremhævning) med ca. 
20 deltagere” Studieordningen s. 48 
 
Jeg vil altså opfordre til, at Studienævnet 
overvejer at tillade at hæve deltagerantallet 
over de 20 deltagere, der som udgangspunkt 
skal være. Dette er en løsning, der uden de 
store ændringer i systemet kan fjerne mange 
af ulemperne. 
På denne måde bliver valgfriheden i kandi-
datdelen reel, og dermed kan vi overlade det 
tilfældige men valgfrie element til Lotto-
spillerne. 

Af Martin Krog Frederiksen 
 
I Spidsen For Europa  
Det danske EU-formandskab. En historie 
om triumf og magtopgør. 
Forfattere: Michael Ulveman og Thomas 
Lauritzen 
Udgivet oktober 2003 på People´s Press, 
294 sider. 

 

Med en sammenskrivning af to talemåder 
kan man sige at: ”Bogen ofte er bedre 
end filmen, men virkeligheden overgår 
(måske) begge dele”. Denne sammen-
skrivning sammenfatter meget godt ind-
trykket, man sidder med, efter at have 
læst Michael Ulvemann og Thomas Lau-
ritzens bog ”I Spidsen For Europa”. 
 
Bogen følger det danske EU-formandskab i 
det sidste halvår af 2002, der er især fokus 
på personkredsen omkring Anders Fogh 
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Rasmussen og Per Stig Møller.  
 
Fogh bag facaden 
Bogen beskriver bl.a. det forløb, som skil-
dres i DR´s program ”Fogh bag facaden”, 
hvor de usædvanlige og store uenigheder og 
magtkampe, der var mellem statsministeren 
og udenrigsministeren, var i fokus. Disse 
magtkampe bliver også beskrevet i bogen. 
Bogens force er her, at man får en dybere 
og mere nuanceret version af stridigheder-
ne. 
Stridighederne er dog ikke det eneste væ-
sentlige element i bogen. Den omhandler i 
lige så høj grad forløbet op til det danske 
formandskab og især de intense forhandlin-
ger med kandidatlandene og ikke mindst de 
gamle medlemslande. 
 
Intense stemning 
Bogen er skrevet i en stil, hvor man følger 
forhandlingerne, samtalerne i statsministe-
rens fly på de mange rejser på tværs af Eu-
ropa og mange andre situationer som en flue 
på væggen. Denne stil medvirker til at man 
ikke kan undgå at blive revet med af den 
intense stemning. På den anden side savner 
man ind imellem den overordnede samlende 
analyse; dette er dog ikke bogens formål og 
derfor ikke en kritik der er sønderlemmen-
de. 
 
Man får gennem bogen et godt kendskab til, 
hvordan der drives toppolitik på europæisk 
plan, hvilke bevæggrunde politikerne har, 
og ikke mindst hvilke taktikker politikerne 
anvender for at fremme deres mål. 
Bogen fanger et aspekt ved dette spil, som 
filmen ”Fogh bag facaden” ikke har med, 
nemlig topembedsmændenes væsentlige 
rolle i udformningen af politikken og i sty-

ringen af møderne etc.. F.eks. spiller Dan-
marks ambassadør i Bruxelles på det tids-
punkt, Poul Skytte Christoffersen, en endog 
meget væsentlig rolle. 
 
Det politiske system 
Det politiske spil, som også indbefatter ven-
skaber, irrationelle fornemmelser, tilfældig-
heder, som f.eks. vejrets indflydelse, beskri-
ves glimrende i bogen. Hvis man finder dis-
se aspekter af det politiske spil interessante 
og ikke føler, at de teorier, vi beskæftiger os 
med i det daglige, indfanger de nævnte 
aspekter af det politiske system, så er denne 
bog helt klart læseværdig. Jeg vil give den 
fire kander for de ovennævnte kvaliteter og 
det klare sprog; den mangler dog en over-
ordnet gennemgang af hvad der skete, og 
det er denne mangel, der forhindrer topka-
rakteren. 
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For nu 20. semester i træk kan Kritisk Profil i foråret 2004 tilbyde de studerende et uforplig-
tigende supplement til det formelle seminarudbud på statskundskab i form af en tematisk 
sammenhængende foredragsrække af politologisk og sociologisk relevans. Emnet for det 
kommende semester er i bred forstand samfundet som sådan, og traditionen tro har vi også 
denne gang inviteret en række kompetente forskningsrepræsentanter både inden for og uden 
for instituttet til at belyse dette emne ud fra forskellige teoretiske og empiriske vinkler. 
 
Hensigten med forårets foredragsrække er at sætte fokus på de mange forskellige beskrivel-
ser og forståelser af det moderne samfund. Spørgsmålets relevans bevidnes ikke mindst af de 
mange aktuelle diskussioner om nationalstatens forandring eller forfald samt om generelle 
samfundsstrukturelle ændringer i det hele taget – dels i lyset af den stigende globale politiske 
og økonomiske integration, dels af de nye samfundsmæssige differentieringsprincipper og 
betingelser for social integration. Sådanne makrosociologiske forsøg på at skabe en overord-
net forståelse af hvilket samfund vi lever i, rummer dermed en række problemstillinger, der 
er af mere end blot teoretisk betydning, og som også kan oversættes til ideerne om frihed, 
solidaritet og demokrati. Mere konkret handler dette om vilkårene for individets selvrealise-
ring og identitetsdannelse, om karakteren af de sociale relationer, samt om baggrundsvilkå-
rene for den politiske meningsdannelse, deltagelse, beslutningstagning og forvaltning. Fore-
dragsrækkens faglige relevans begrænser sig med andre ord ikke bare til den sociologiske 
gren af statskundskaben, men kan også bidrage til en dybere forståelse af politologiske stu-
dieområder som forvaltningslære, globalisering og internationale relationer, policy-studier, 
vælgeradfærd, etc. 
 
Endvidere kan vi i samarbejde med Sociologisk Forum præsentere en endagskonference om 
Max Webers relevans. Kendetegnende for de mange forskellige aktuelle forsøg på at skabe 
en teoretisk forståelse af samfundet er netop, at de i én eller anden forstand forholder sig til 
den klassiske modernitetsteori, som Weber netop er en klassisk repræsentant for, enten ved 
at indskrive sig i direkte forlængelse af eller i opposition til denne. Webers aktuelle signifi-
kans består ikke mindst i, at han på afgørende måde har formået at strukturere den måde, vi 
reflekterer over den samfundsmæssige virkelighed på, og hans forfatterskab rummer en bred 
vifte af facetter fra statssociologi og retssociologi til religionssociologi og begrebshistorie, 
ligesom også hans videnskabsteoretiske analyser har været banebrydende for ikke mindst 
den moderne stats- og samfundsvidenskab. 
 
Fra begyndelsen af det nye semester går vi i gang med at udarbejde ideer til efterårets fore-
dragsrække. Har du en ide til et enkeltarrangement eller til en foredragsrække og mangler et 

Kritisk Profil, foråret 2004 
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Foredragsrækken ”Samfundsbeskrivelser” 
 

 Foredrag ved Jørgen Poulsen 

Det  mult ikulturel le  samfund 

Torsdag den 19. februar kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
 

 Foredrag ved Gorm Harste 

Det  konstituerede samfund 

Torsdag den 26. februar kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
  Foredrag ved Jørgen Goul Andersen 

Velfærdsstatens principper, udfordringer og forandring 
Torsdag den 18. marts kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 

  Foredrag ved Nils Mortensen 
Det paradoksale samfund 

Torsdag den 25. marts kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
  Foredrag ved Michael Hviid Jacobsen 

Det individualiserede og globaliserede samfund 
– om Zygmunt Baumans sociologiske samfundsdiagnose 

Torsdag den 15. april kl. 16.00 i aud. A1, bygn. 333 
 

 Foredrag ved Anders EsmarkAnders Esmark 
Mod et globalt kontrolsamfund? –  Hardt, Negri og deres helte 

Torsdag den 22. april kl.16.00 i aud. A1, bygn. 333 
 

 Foredrag ved Lars Qvortrup 

Det hyperkomplekse, de lærende og det vidende samfund 

Torsdag den 29. april kl.18.00 i aud. A1, bygn. 333 
 
  

 Foredrag ved Mads P. Sørensen 

Risikosamfundet, faresamfundet og verdensrisikosamfundet 

Torsdag den 6. maj kl.16.00 i aud. A1, bygn. 333 

forum til at udføre den; er du velkommen til at henvende dig til Kritisk Profil på 
kp@ps.au.dk. Desuden vil vi gerne byde alle interesserede velkomne til Kritisk Profils gene-
ralforsamling, torsdag den 26. februar kl. 18.00 i A1, bygning 333, hvor der også er mulig-
hed for at blive valgt ind i bestyrelsen, og bidrage aktivt til foreningsarbejdet. Vel mødt. 
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Gennem de sidste tre numre af Kandestøberen har du kunnet læse om nogle af de oplevelser, 
SILBA’s undervisere har haft i Hviderusland. Det bliver i den nærmeste fremtid afgjort, 
hvordan vores engagement skal være i det kommende år. Det tyder dog på, at vi kommer til 
at mangle engagerede og seriøse frivillige, der tør prøve kræfter med undervisning på en-
gelsk i Hviderusland og Ukraine - nogle i foråret, men også i løbet af efteråret 2004. 
  
Som frivillig i SILBA’s Friends Across Borders-projekt får du mulighed for at opleve Hvi-
derusland og Ukraine på tæt hold. I samarbejde med andre danske studerende og en gruppe 
litauere står du for gennemførelse af undervisningen i et af nedenstående emner: statsinstitu-
tioner, velfærdsstaten, markedsøkonomi, ledelse af lokale Ngo-afdelinger, medlemsrekrute-
ring og kampagneteknik. Derudover vil der blive afholdt seminarer med varierende temaer i 
Litauen, Polen, Hviderusland og Ukraine, hvor et antal medlemmer af SILBA vil kunne del-
tage. 
  
Udover at vi tager din tid, er der ingen omkostninger forbundet med projektet. Vi afholder 
dine rejse- og leveomkostninger i forbindelse med projektet. 
  
Kunne du tænke dig at høre mere, så kan du komme til vores informationsmøde 
  

Onsdag den 18. februar kl. 14.15 i M3 
  
Vi vil fortælle om hvem og hvad vi er. 
Hvad der er af muligheder for at opleve med SILBA i 2004. 
Hvilke forventninger vi har til frivillige i SILBA. 
Hvordan et typisk forløb har været i efteråret 2003. 
Mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål. 
  
Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte os på følgende mail jesper@silba.dk eller læse 
mere på www.silba.dk 

Vil du være med til noget spændende? 

I samarbejde med 
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Ærede Kande læsere 
 
Da dette indlæg til kanden blev udarbejdet af PF´s nye bestyrelse var de nye og 4 sidste 
medlemmer af bestyrelsen endnu ikke blevet valgt ind. Det er de nu, men det vidste vi jo ik-
ke dengang, så navnene er ikke inkluderet i denne artikel. 
 
Summa Summarum så handler dette indlæg om hvordan PF´s nye bestyrelse fungerer og er 
kommet i gang. 
 
Her kan det siges, at med hjælp fra den venlige gamle bestyrelse, så går det godt. Det kan 
nævnes at kassererne er ved at finde fodfæste i økonomiens verden. Studietur-udvalget er 
godt i gang med planlægningen af den korte og lange tur, samt rejsemål. Fredags-
bar/Kantine-udvalget har sat nye højtalere op i kantinen (nyt musikanlæg apropos) og derved 
undersøges netop nu muligheden for at få underlægningsmusik i kantinen under frokostpau-
sen. 
 
Festen d. 13 blev arrangeret af hele PF-bestyrelsen og det gamle festudvalg, da det nye fest-
udvalg er ved at blive stablet på benene. Sjov fest for resten. 
Fagligt udvalg har haft specielt travlt og de første foredrag er i hus. Disse kan ses under ar-
rangementer på PF´s hjemmeside (www.polfor.dk). Det skal blot nævnes at så prominente 
gæster som Poul Erik Mouritzen fra den aktuelle Strukturkommission, Christian Nissen 
(Generaldirektør hos DR) og Finansminister Thor Pedersen er nogle af de foredragsholdere, 
der ligger vejen forbi Statskundskab. 
 
Alt i alt går det godt og stemningen er høj. Dog har vi stadig brug for ris og ros samt evt. for-
slag til arrangementer, festtemaer og foredrag. Desuden skal alle være velkommen til at 
spørge, hvis de har nogle ubesvarede spørgsmål. Disse kan sendes over mail på adressen 
pf@ps.au.dk. 
 
Ellers håber vi i bestyrelsen, at vi får et godt år med masser af udfordringer samt fest og far-
ver. 
 
 Mvh. PF 
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Af Thomas Vestergaard – på foreningens vegne. 
 
I skrivende stud er semesterstarten efter PB-tidsregning (fra de sidste dage i januar til midt i 
februar) ca. halvvejs overstået. Vi har som mange andre forrygende travlt ved semesterstart - 
og måske mere travlt end de fleste. Som PB-aktivister skal vi nemlig ikke blot skaffe os selv 
skemaer, kompendier, bøger, rene kaffekopper osv., men også sørge for at forsyne hele insti-
tuttet med nye bøger og friske skriveredskaber. Vi får dog uvurderlig hjælp til at løse opga-
ven af vores alvidende og allestedsnærværende administrator. Samtidig er vi klar over, at du 
som kunde i PB meget vel kan møde et temmelig fyldt lokale, hvilket indebærer risiko for 
længere kødannelser. 
 
Til dette er tre ting at sige: 1) Studerende ved IFSK udviser stor disciplin og tålmodighed, 
når de venter i kø (det der vist hedder ”kø-kultur”). Derfor er pkt 2) og 3) blot ment som en 
”public service” (udover den, du almindeligvis får i PB ☺). 2) I semesterstarten har vi udvi-
dede åbningstider! Du kan således regne med at møde de flinke PB-aktivister på andre tids-
punkter end den sædvanlige time mellem 12-13. Ved at vælge et tidspunkt udenfor vores 
normale åbningstid kan du få et større overblik over udvalget af bøger og bruge kortere tid 
på at vente i køen. 3) Ok… Vi lover at annoncere de udvidede åbningstider flere steder næ-
ste semester (fx her i Kanden el via e-mail). Men tag alligevel lige og tjek opslagstavlen ved 
døren ind til PB. 
 
Denne semesterstart har betydet et farvel til vores bogholder Sidsel, der har valgt at søge nye 
udfordringer som praktikant i hovedstaden. Derfor har vi sagt goddag og velkommen til Le-
ne, der fremover skal holde orden i regnskaberne. Lene får en ilddåb, fordi der her i februar 
skal udarbejdes årsregnskab, der skal fremlægges på den årlige generalforsamling, som vil 
finde sted i slutningen af marts – nærmere oplysninger i form af en reel indkaldelse følger 
senere, men der skal herfra lyde en opfordring til, at du dukker op til gennemgangen af PBs 
tilstandsrapport (årsberetningen) og samtidig benytter muligheden for at gøre din indflydelse 
gældende. 
 
Som traditionen i PB-klumme-skrivning byder, skal der til slut reklameres for månedens 
bog: Resten af februar kan du erhverve Max Webers herlige ”Makt og Byråkrati” for 125,-. 
 
 
 HUSK: Vi holder priserne nede – for din skyld! 
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Bjerregaard, Jane Elisabeth, Orden versus retfærdighed. Genopdagelsen af det klassiske 
dilemma i lyset af NATO's humanitære intervention i Kosovo. 

Brems, Pernille i samarbejde med Kirsten Kuhn, Danmarks deltagelse i lovgivningsproces-
sen i EU's Ministerråd. Nationale præferencer eller europæiske normer? 

Buch-Larsen, Christoffer, Utopien om synoptisk rationalitet. En politisk model for udlici-
tering i de danske primærkommuner. 

Christensen, Lisa Blaabjerg Balch, Politisk ledelse vs. professionalisme på danske sygehu-
se - en analyse af budgetreglers betydning for læger og sygeplejerskers arbejdsmæs-
sige valg. 

Dahl, Thomas Nørby, Erhvervsorganisationers strategivalg. En komparativ analyse af Dan-

Nye specialer 

Annette Andersens ansættelse som korrespondent for forskningsprojektet Magtudredningen 
er forlænget for perioden 1. januar - 31. marts 2004 (18½ time pr. uge). 

Jens Blom-Hansen er af Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond tildelt en pris på kr. 150.000. 
Jørgen Elklit er af Kulturministeren blevet beskikket som medlem af Tilgængelighedsud-

valget, som er nedsat i henhold til Arkivlovens § 39. Beskikkelsen løber indtil ud-
gangen af 2006. 

Tom Y.K. Nielsen har påbegyndt sit ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. januar 2004. 
Michael Bang Petersen har påbegyndt sit ph.d.-studium som ph.d.-aspirant pr. 1. januar 

2004. 
Søren Serritzlew er ansat som adjunkt i statskundskab med særligt henblik på offentlig for-

valtning for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2006. 
Søren Winter har opsagt sin stilling som lektor pr. 31. januar 2004. 

Personalia 

NorFA nytt, desember 2003. 
Igangsættelse af et nyt forskernetværk i COST vedr.: Human Rights, Peace and Security in 

EU Foreign Policy (A-28). SSF indkalder forslag til udpegning af to danske repræ-
sentanter til managementkomiteen samt forskere eller forskergrupper, der i øvrigt er 
interesserede i at deltage i arbejdsgrupper i forbindelse med aktionen. 

IASIA Annual Conference: Building Leadership for Modernisation and Shared Governance, 
Seoul (Republic of Korea), 12-16 July 2004. 

26th International Congress of Administrative Sciences: E-Governance: Challenges and Op-
portunities for Democracy, Administration and Law, Seoul (Republic of Korea), 
14-18 July 2004. 

Materiale til gennemsyn ved Birgit Kanstrup 
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marks Lærerforenings og Dansk Sygeplejeråds strategivalg i et organisationsteore-
tisk perspektiv. 

Devantier, Louise, En slidt atlantisk kobling. En analyse af dynamikken i og de videre per-
spektiver for det transatlantiske forhold under Bush-administrationen 2001-2003. 

Haahr, Thomas, Formandskabet for EU's Ministerråds rolle i EU's beslutningsproces - en 
ny institutionalistisk analyse af det spanske og danske formandskab i 2002. 

Haals, Majken Skudstrup, Understanding New Terrorism - A New Approach. 
Hansen, Jens, Kampen om synlighed. OM politikernes eksponeringshyppighed i de lands-

dækkende dagblade. 
Hovmark, Anders, De kommunale sektorers udgiftsudvikling. Udgiftsændringer forklaret 

ved asymmetriske interessekonfigurationer og institutionelle valg. 
Jeppesen, Ann-Ina Perera, 'Gør din pligt og kræv din ret!' - en analyse af Socialdemokrati-

ets beskæftigelsespolitik i perioden 1971-2001. 
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19. Kritisk Profil-foredrag ved Jørgen Poulsen om det multikulturelle samfund.  
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 ciolog - styrker og problemer. Kl. 14.15-16. Lokaleoplysning kontakt cbl@ps.au.dk 
 
25. Åbent Hus arrangement. 
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