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Leder 
Af Anders Ziegler Kusk 

 

F or en lille, fredelig nation, hvis understimulerede medier normalt går i CNN-mode, 
blot en fiskekutter støder på grund ude for Hvide Sande, er den nuværende situa-
tion nærmest uvirkelig. Der sker næsten for meget! Sagen om Jyllandspostens Mu-
hammed-tegninger har været helt og andeles toneangivende for de sidste par uger 

– i hele verden. Som lederskribent er det da også sjældent, at man sidder i så ambivalent en 
position. På den ene side er det vanskeligt at sige noget både klogt og originalt, som ikke al-
lerede er blevet behandlet, debatteret eller undersøgt i medier og blandt folk på gaden. På 
den anden side ville det være mærkeligt, hvis vi lod som om, at Danmarks største internatio-
nale krise i mange år ikke eksisterede.  
 

I den seneste uge har medierne præsenteret utallige standpunkter og analyser af situationen. 
Nogle forsøger at tegne et ”clash of civilisations”, mens andre fremhæver heterogeniteten og 
nuancerne blandt muslimerne. Nogle tilskriver imamerne årsagen bag krisen, mens andre 
peger på Jyllandspostens uansvarlige håndtering af ytringsfriheden. At være statskundska-
ber medfører nærmest pr. automatik en frygt for normative standpunkter, og denne specifik-
ke sags kompleksitet og mange brudlinier gør det langtfra nemmere. Ytringsfriheden er 
næppe en universel rettighed i praksis, og Jyllandspostens udfordring af den viste sig da og-
så at komme til kort, da det gjaldt karikaturer af Holocaust. Vurderingen af sagen må pri-
mært baseres på, om den har skadet eller gavnet integrationen i Danmark. Dette er dog van-
skeligt at svare på. Dels synes flere muslimer at have involveret sig i debatten. Dels kan sa-
gen også have givet de radikale kræfter et større rekrutteringsgrundlag end før. I den mus-
limske verden derimod har kombinationen af inkompetente regimer, udenrigspolitisk pres 
og islamisme fået en lejlighed til at afreagere de mange frustrationer, der er forbundet med at 
være tilsidesat i globaliseringen og verdenssamfundet. Uanset landenes uheldige situation 
var tegningerne sandsynligvis kun dråben, der fik bægeret til at flyde over. Det var nok sket 
før eller siden alligevel. 
 

Brian Mikkelsens kulturkanon er næsten blevet glemt i stormen, selvom dens trussel mod 
Danmark på sin vis kommer på højde med Muhammed-sagen. Historie- og kulturløsheden 
blandt unge er afgjort et problem, men spørgsmålet er, om ikke et kulturkanon, på sin vis, 
forfalsker historien, ved at gøre Danmark til en isoleret kulturel ø. Dansk kultur har altid 
været under indflydelse udefra. Guldalderen var aldrig opstået i Danmark, hvis ikke Rous-
seau havde skabt grundlaget, mens det moderne gennembrud aldrig var blevet til noget uden 
Darwin og Nietzsche. Disse eksterne påvirkninger forsvinder næsten i kanonets fokus på 
”dansk kultur”. Og bortset fra nogle få afvigere så som Klaus Rifbjergs ”og andre historier”, 
Lars Von Triers ”Idioterne” og såmænd Aarhus Universitet, er kanonet domineret af roman-
tiske operaer, herregårde og guldaldermalerier. Med andre ord, er det håbløst tilbageskuen-
de og fjerner fokus fra de kulturelle kræfter, der reelt har fulgt og formet det moderne Dan-
mark.: kulturradikalismen, modernismen og i hvert fald ikke Adam Oehlenschläger. Eller 
med andre ord, de kræfter som Søren Krarup og Brian Mikkelsen elsker at hade.  
 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle god vind med strabadserne i et nyt semester. På Kanden 
har vi i dette nummer en masse spændende artikler på programmet, som vi håber vil kunne 
skabe debat og afveksling i læsesalen, kantinen og på de ansattes kontorer. Så god fornøjelse.  
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MINDEORD 
 
 
Professor, doktor i statskundskab Ole Nørgaard døde lørdag den 28. januar 2006 efter 

lang tids sygdom.  

 

Ole Nørgaard blev ansat som lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus universitet 

i 1987. I 2002 blev han udnævnt til professor i komparativ politik samme sted. Fra 1. fe-

bruar 2004 var Ole Nørgaard udpeget til institutleder.  

 
Sin karriere startede Ole Nørgaard som efterretningsofficer (1. løjtnant af reserven) i det 

Kongelige Danske Flyvevåben. I 1980 afsluttede han kandidatuddannelser i statskund-

skab og i russisk og bulgarsk sprog og kultur. Herefter var han ansat som forsker ved det 

tidligere institut for Øst-Vest Studier ved Syddansk Universitet i Esbjerg.  

 

Den dobbelte faglige profil, der kombinerede den samfundsvidenskabelige generalist 

med områdespecialistens kendskab til sprog og kultur, var en grundsten i Ole Nørgaards 

forskning. Fra slutningen af 1980erne til midt i 1990erne omsatte Ole Nørgaard sin forsk-

ningsinteresse i sovjetisk økonomi og politik til praktisk bistand og forskning i de tre 

baltiske landes frigørelses- og udviklingsproces. Ole Nørgaard var i den proces en af ho-

vedkræfterne ved oprettelse af statskundskab i Riga og blev herfor tildelt en æresdoktor-

grad ved Letlands universitet i 1994. 

 

Ole Nørgaards faglige iderigdom var stor. I 2000 erhvervede han sig doktorgraden i stats-

kundskab for sin afhandling om økonomiske institutioner og demokratiske reformer ef-

ter kommunismens sammenbrud. Samme år søsatte han et stort sammenlignende forsk-
ningsprojekt om de politiske aspekter af den økonomiske udvikling i de tidligere kom-

munistiske lande.  

 

Ole Nørgaards faglige profil og entusiasme førte naturligt til mange internationale kon-

takter og forskningssamarbejder. Foruden deltagelse i talrige internationale konferencer 

blev det blandt andet til forskningsophold i Moskva ved Institut for Stat og Ret og ved 

Stanford Universitet, samt deltagelse i de meget estimerede Salzburgseminarer. Desuden 

arbejdede Ole Nørgaard i en række regeringsudvalg og internationale organisationer, 

herunder som dansk repræsentant i INTAS’s bestyrelse og i programkomiteen for EU’s 6. 

rammeprogram. 

 

Den internationale opmærksomhed overfor Ole Nørgaards forskning var betydelig, og 

han nåede således lige inden sin død at skrive et nyt forord til sin doktorafhandling, der 

nu skal udkomme på et kinesisk forlag. 
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Undervisning og forskning var i Ole Nørgaards optik tæt knyttede aspekter. Det resulte-

rede i spændende og engageret undervisning, der blev gennemført med lige dele militær 

disciplin og utraditionelle undervisningsformer. Også når det angik eksamensformer, var 

Ole Nørgaard nytænkende og eksperimentel.  

 

Det var ikke kun på forsknings- og undervisningsområdet, at Ole Nørgaard tænkte nye 

tanker. Som institutleder ønskede Ole Nørgaard at styrke instituttets faglige bredde og 
dets placering internationalt. Samtidig var det væsentligt for ham, at universitetslovens 

mere centraliserede ledelsesstruktur var forankret hos instituttets medarbejdere, hvilket 

han blandt andet søgte at sikre ved at inddrage medarbejderne i beslutningerne. 

 

Ole Nørgaards faglige engagement blev altid anvendt konstruktivt; i hans egen forsk-

ning, i Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, i bestyrelsen for Institut for  

Internationale Studier, i internationale forskningssamarbejder, men ikke mindst som in-

spirator og igangsætter for forskningskolleger og instituttets studerende. Det er vi man-

ge, der vil komme til at savne. 

 

Ole nåede kun at blive 57 år. Han efterlader et stort rum, som det vil blive vanskeligt at 

fylde ud. Han vil blive husket for sit engagement og sit mod og evne til forskningsmæs-

sigt, i undervisningen og som institutleder at træde nye stier.  

 

Ole Nørgaard efterlader sig sin hustru Aud og sønnerne Kristian og Kasper. 

 
Æret været Oles minde. 

 

 

 På vegne af Institut for Statskundskab 

 

Fungerende Institutleder Jens Blom-Hansen 
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Kandens udsendte har talt med Anders 

Dahlstrup, Cand.scient.pol’er og direktør 

for sTUDENTERHUS åRHUS. Anders 

Dahlstrup fortæller, at ideen til huset ud-

sprang i Studenterrådet i slutningen af 

2000, hvor man ville finde på noget nyt at 

gøre for de studerende i Århus. Her opstod 
så ideen om en centralisering af studenter-

aktiviteter og gennem dette ønsket om et 

hus for alle studerende på videregående 

uddannelser i Århus. 

 Herefter skrev Anders Dahlstrup en 

kronik i JP Århus, hvor han anklagede di-

verse politikere, studenterorganisationer, 

erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner-

ne for ikke at tage deres position alvorligt 

og for at forsømme at støtte op om og vide-

reudvikle studentermiljøet i Århus. Der 

blev arbejdet videre med projektet i et par 

år, og i 2002 blev der endelig holdt et stort 

præsentationsmøde på rådhuset, hvor visi-

onerne blev fremlagt for netop disse folk, 

nemlig politikere, rektorer og erhvervslivet. 

Herefter kom der mange positive tilkende-

givelser, og erhverv Århus gjorde bl.a. pro-

jektet til deres kerneområde. Der blev ned-

sat en bestyrelse, det gamle Toldkammer 

på havnen blev lejet, og så var man endelig 
klar til indflytning 1. august 2004. 

 På spørgsmålet om hvorfor Århus 

først nu har fået et studenterhus (både Kø-

benhavn, Ålborg, Odense, Esbjerg og Ros-

kilde har et), svarer Anders Dahlstrup, at 

han tror, mange var positive, men en smule 

nervøse for at skyde penge i projektet. Der 

har nemlig været et studenterhus i Århus, 

men det gik konkurs i 1989. Grunden til at 

Anders Dahlstrup mener, det vil fungere 

nu, er, at sTUDENTERHUS åRHUS har 

ramt tidsånden. ”Det er blevet interessant 

for virksomheder og by at tænke på de stu-

derende” – og så kan de jo også selv få no-

get ud af det. 

 

Vigtig for byen 
Studenterhuset fungerer nemlig også som 

bindeled mellem erhvervslivet og de stude-

rende. Bl.a. afholdes der erhvervsmesse 

med titlen ”Job du ikke vidste du kunne 

få”. Her kan man møde mennesker, som har 

studeret i Århus, og som efterfølgende har 

fået et job, som de ikke umiddelbart havde 

regnet med. Derudover har stort set alle 

erhvervs- og turistorganisationer i byen 
kontor i sTUDENTERHUS åRHUS, og i 

alt 40 virksomheder sponsorerer huset. 

Problemet er nu, at de mange studerende 

”Vi skal gøre en forskel” 
Interview med Anders Dahlstrup 
Der er ca. 35.000 studerende i Århus, 
men er der egentlig noget, der binder os 
sammen? Vi har travlt med hver vores 
studie, og der kan ofte gå lang tid imel-
lem, at man forlader murene på IFSK og 
møder studerende fra andre steder end 
lige Statskundskab. Men nu er der kom-
met et sted, hvor man kan mødes, og 
hvis simple formål er ”at skabe et fristed 
for de studerende, hvor man kan få input 
til sit studieliv gennem samtale, debat, 
foredrag, film, fester, cafeaftener - kort 
sagt et sted hvor man kan komme som 
studerende og få inspiration til sit studie-
liv.” 

Af Katrine Barslev 
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ofte flytter væk fra Østjylland, når de er 

færdige på deres studie. Anders 

Dahlstrup’s ønske er, at sTUDENTERHUS  

åRHUS vil åbne virksomhedernes øjne for, 

at der er et utroligt godt potentiale for de 

studerende som arbejdskraft. Det er vigtigt 

for alle parter at bevare Østjylland som 

vækstområde, og derfor mener han, at 

sTUDENTERHUS åRHUS i sin funktion 

som bindekraft udfylder en vigtig rolle. 

 

Ideer er velkomne 
For de studerende selv udfylder huset også 

en helt ny rolle. Mange af de aktiviteter, 

der foregår i huset, sker nemlig på de stu-

derendes initiativ. Hvis du går med en sjov/

skør/anderledes ide, så er det muligt at låne 

et lokale i studenterhuset. Herefter gælder 

det bare om at sprede rygtet om dit arran-

gement og få folk hevet derned. Ideerne må 

gerne være skæve, sTUDENTERHUS åR-

HUS vil netop gerne være et sted, hvor 

man kan komme og afprøve vilde ting. 
Ideen med dette er, at det virkelig er de 

studerendes hus, og at det skal være muligt 

at prøve sig selv af og møde andre stude-

rende. Anders Dahlstrup siger selv, at sTU-

DENTERHUS åRHUS skal være ”et hus 

med liv i”, og de studerende skal gerne føle, 

at huset er ”en hjemmebane”. Til foråret, 

åbner der ydermere en café i huset, den kan 

huse op til 400 mennesker, og ifølge An-

ders Dahlstrup vil det skabe ”et helt nyt 

studenterhus”. Derudover kommer der og-

så et International Studentcenter for de ca. 

400 udenlandske studerende i Århus, så 

man fremover vil afholde mange arrange-

menter med internationalt islæt. Der er alt-

så mange spændende projekter på bedding, 
og selvom opstarten, ifølge Anders 

Dahlstrup, har været ”glimrende”, så er der 

stadig plads til forbedring og nye tiltag. 

 
Worst/Best case scenario 
Det ideelle fremtidsbillede for sTUDEN-

TERHUS Århus er et hus fyldt med liv og 

glade mennesker. Anders Dahlstrup siger, 

at tankerne om fremtiden gerne er lidt dif-

fuse, der skal spilles på mange tangenter, 
og ”det væsentligste er egentlig, at det for-

bliver et studenterhus.” Det værste ville 

være, hvis der gik politik i det, for det skal 

være et frirum, hvor de studerende kan 

komme og slappe af. sTUDENTERHUS 

åRHUS skal være et sted med højt til loftet 

og plads til vilde ideer. Anders Dahlstrup 

slutter af med at sige, at ”vi skal gøre en 

forskel”. Tilbage er der kun at opfordre til 

at besøge det gamle, nye sted og se, hvad 

det byder på. 

Information: 
www.studenterhusaarhus.dk 
sTUDENTERHUS åRHUS 
Nordhavnsgade 1 
8000 Århus C. 
Tlf. nr: 86 18 30 21 
Medlemskab koster 100kr/kalenderår 
Programmet starter den 30 Januar 

Studenterhuset har hjemme i den gamle Toldbod  



Kandestøberen           

8 

 

Ved EliteForsk konferencen på Christians-

borg 26. januar i år satte Helge Sander, som 

en anden Morten Olsen, sit ”Dreamteam” af 

unge lovende forskere ved offentliggørelsen 

af vinderne af Eliteforskerprisen 2006. Pri-

sen uddeles af Det Frie Forskningsråd, der 

hører under Forskningsministeriet, og blev 

uddelt for første gang i år for at skabe op-

mærksomhed omkring forskerverdenen og  

mulighederne for at vælge forsker-vejen 
samt ”pleje” og opmuntre de yngre forske-

re, der allerede er i dag.  For at skabe bred-

de er der uddelt priser inden for alle fem 

forskningsområder: humaniora, naturvi-

denskab, teknisk videnskab, samfundsvi-

denskab og sundhedsvidenskab. 

Det frie Forskningsråd giver bevillinger til 

forskeres individuelle projekter, men har 

altså for første gang i år valgt yderligere at 

give yderligere 100.000 kroner til 24 ud-

valgte forskere under 35 år. De ekstra 

100.000 kroner gives til disse lidt yngre for-

skere med det formål at kunne overkomme 

de barrierer, der kan være for unge forskere 

i forskerverdenen. Disse barrierer gør sig i 
varierende grad gældende og er af forskellig  

art, hvorfor vinderne frit disponerer over 

præmien. Således kan pengene anvendes til 

netop det behov, den unge forsker måtte 

have (inden for projektet naturligvis, ikke 

privat), det være sig computer, studierejse, 

ansættelse af en studentermedhjælper eller 

måske kemiske midler til forsøg. 
 

Mediepolitik og aktiv dødshjælp 
Christoffer Green-Pedersen her fra insti-

tuttet er blandt de 24 prisvindere. I maj 

sidste år fik han bevilliget 2.667.604 kroner 

til projektet ”Danish Politics Class Politics 

to Media Politics”. Et beløb han i januar i 

år kunne supplere med yderligere 100.000 

kroner, da han modtog eliteforskerprisen. 

Projektets mål er at forsøge at forklare og 

forstå moderne politik, der især med medi-

ernes større og større rolle er under foran-

dring. En forandring, hvor vi bevæger os fra 
klassepolitik mod en slags mediepolitik. 

Da denne mediepolitik er forholdsvis ny, er 

der mange ubesvarede spørgsmål, som pro-

Dreamteam 2006 
I år  uddelte Det Frie Forskningsråd for 
første gang den nye Eliteforskerpris, der 
går til 24 danske forskere under 35 år. 
Tilsammen udgør de, hvad man har kaldt 
forskningens ”Dreamteam 2006”. For 
disse forskere betyder det oveni den al-
mindelige bevilling yderligere 100.000 
kroner. Ud af de 24 priser gik hele 7 til 
forskere tilknyttet Aarhus Universitet, 
heriblandt vores helt egen Christoffer 
Green-Pedersen, her fra Statskundskab. 

Af Maja Mortensen 

Christoffer Green Petersen 
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jektet netop forsøger at svare på og redegø-

re for. Medierne bliver ofte omtalt som en 

slags 4. statsmagt, men hvilken og hvor 

stor magt har de. Desuden ser vi, at en ræk-

ke nye emner, såsom flygtninge/indvandrer 

spørgsmålet er kommet højt på den politi-

ske dagsorden i Danmark, men hvad er det, 

der er afgørende for hvad der kommer på 
den politiske dagsorden? Hvilken rolle 

spiller vælgerne, politikerne, partierne og 

medierne, og hvilken betydning har det for 

policy-processen. Hvorfor bliver et emne 

salient i et land og ikke et andet. Dette 

spørgsmål beskæftiger Christoffer Green 

sig med netop nu, da han arbejder med 

nogle komparative studier, blandt andet 

omkring emnet ”aktiv dødshjælp” i Hol-

land kontra Danmark. 

 

Mediedatabasen 
Projektet er altså godt i gang via forskellige 
delprojekter. Der er flere folk involveret, 

hvoraf Christoffer Green selv sammen med 

Rune Stubager står for hovedkernen i pro-

jektet. Til dette er en kæmpe database un-

der opbygning. Denne rummer dels en me-

diedatabase med oplysninger om, hvilke 

emner der har optaget medierne på forskel-

lige tidspunkter, samt en oversigt over 

hvad der har optaget politikere og vælgere i 

samme periode. Når disse koordineres, kan 

det ses, hvilken aktør der først tog et emne 

op, og om andre fulgte efter. Det er allerede 

i nogle enkeltsager set, hvordan emner, ta-

get op af medierne, kan føre til hurtige po-

litiske beslutninger udelukkende på bag-

grund af mediernes fokus. Eksempelvis 
”voldspakken”, der hurtigt blev vedtaget 

efter mediernes massive fokus på vold i 

samfundet, mens undersøgelser dog viser, 

at volden ikke var stigende i denne periode. 

Med denne store database, der dækker en 

lang årrække, kan det undersøges, om det-

te er et generelt billede, og man kan danne 

sig et mere fuldendt billede af mediepoli-

tikken. 
 Som det ses beskæftiger projektet sig 

med de helt centrale karakteristika ved 

moderne dansk politik og det er derfor 

yderst interessant, hvilke resultater der 

nås, og hvilke konklusioner der eventuelt 

kan drages omkring moderne dansk poli-

tik. Det forventes, at projektet forløber 

over i hvert fald to til tre år endnu, og med 

Eliteforskerprisen til Christoffer Green er 

det kommet utrolig godt fra start, og der er 
allerede nu skabt opmærksomhed om det. 

 
Rekruttering af nye forskere 
Netop denne opmærksomhed mener Chri-

stoffer Green er vigtig, og der sendes via 

prisen et vigtigt signal til unge akademike-

re. Det kan til tider være svært at rekrutte-

re studerende til ph.d.-projekter, og prisen 

er med til at sætte fokus på og skabe inte-

resse for forsker-livet, så også yngre men-
nesker ser det som en interessant mulig-

hed. Christoffer Green mener, at yngre for-

skere på mange måder arbejder ligesom de 

lidt ældre forskere, men det er sandsynligt, 

at de måske opfanger nogle andre strøm-

ninger og tager nogle andre ting op, der 

ellers ville blive overset. Desuden synes han 

personligt, at det er positivt, at også sam-

fundsvidenskabelige fag er med i prisen, da 

man ved forskning let får associationer til 

naturvidenskaben. 

 
Prisen åbner muligheder 
Hvad de 100.000 helt præcis skal gå til er 

ikke bestemt, og rent økonomisk er det 

naturligvis også den store almindelige be-

villing fra maj, der er vigtig. De ekstra 

100.000 er selvfølgelig dejlige at få, og der 
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er mere frihed i brugen af disse, idet man 

helt selv råder over dem siger Christoffer 

Green. 

 Hvad der måske tæller endnu mere 

end den kontante erkendtlighed er aner-

kendelsen af projektet og døre, det kan åb-

ne i fremtiden. At have modtaget en Elite-

forskerpris giver en vis prestige, der i høj 
grad også kan bruges i udlandet, hvilket 

også er en del af meningen med prisen, 

hvorfor den også har fået en engelsk over-

sættelse: ”The Danish Independent Re-

search Councils' Young Researcher's 
Award”. 
 Da det er første gang prisen, er ud-

delt vides det dog ikke, hvilken betydning 

den vil få, men det er sikkert, at der er 

skabt opmærksomhed omkring forskning i 

Danmark, og Det Frie Forskningsråd har 
udsendt et signal om, at de ønsker at støtte 

og opmuntre flere unge til at vælge en for-

sker-karriere. Fremtiden vil vise, om det 

lykkes at skabe et image, der gør det in at 
være forsker. 

 

 

 

Forestillingen Service Selvmord handler om den sværeste beslutning et menne-
ske kan tage. 8 selvmordere illustrer grundene til den endelige handling. Tilsam-
men tegner de et portræt af nationens psykiske skyggeside.  

Efter døden genopstår de for at diskutere retten til at dø. Omdrejningspunkterne 
er ordene værdighed, værdi, oplevelsesøkonomi, lykkeindustri, arbejdsløshed, 
offeridentitet, skyldkompleks og fremtidsangst. Undervejs i diskussionen beslut-
ter de sig for at opfinde selvmordsklinikken EXIT SOCIETY. Her kan man – 
sammen med en medarbejder fra klinikken – begå lige præcis det selvmord 
man ønsker. 

Forestillingen bygger på virkelige historier og virkeligt materiale. Dvs. dagbøger 
fra selvmordere, interviews med pårørende, sociologiske analyser, uddrag fra 
hjemmesider m.v. 

Intimforestilling: Kun 45 mennesker får hver aften mulighed for at se forestillin-

Aarhus Teater præsenter: 

Studio 

24.feb 06 - 18.mar 06 

SERVICE SELVMORD 
Nyt stærkt stykke af Christian Lollike om den sværeste beslutning et men-
neske kan tage. Service Selvmord får urpremiere på Aarhus Teater Studio 
24. februar. Særtilbud til studerende og unge under 18 år: Kun 50 kr. 
(løssalgspris 130 kr.) 
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TEMA: Ud i den store verden 
STUDIEOPHOLD OG PRAKTIK 

I dette nummers tema, retter Kanden sit fokus 
mod de talrige muligheder, der eksisterer, for at 
supplere sit studie med praktikophold eller 
studieophold i udlandet. Det er netop i denne 
tid, at man skal begynde at overveje mulighe-
derne, da fristerne for hele det efterfølgende 
akademiske år ofte ligger tidligt på året.  
 
• Indledningsvist vil vi se nærmere på de 

forskellige muligheder, der eksisterer, 
for studieophold. De talrige udveks-
lings- aftaler og netværk er ofte en 
jungle.  Vi forsøger at skabe et overblik. 

 
 
• Dernæst taler Kanden med Sune Tvillum Kannegaard om at være praktikant ved Europaparla-

mentet, og praktikopholdets udbytte for den videre karriere. 
 
• For det tredje har Kanden sat Fenja Fasting i stævne, omkring individuelt tilrettelagte studie—

og praktikophold. 
 

• Og endelig har har vi snakket om praktikophold på ambassader med Helene Støvring, som 
var i Washington, og Søren K Andersen, der var i Warszawa.  
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Victoria University — Vancouver Island, Canada 

Den danske ambassadør i Ukraine overrækker et brev til  

Victor Yushchenko 

Student på amerikansk maner 
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Som nævnt ovenfor, er det vigtigste i for-

bindelse med ansøgninger til studieophold, 

at man starter i god tid. Fristen for Interna-

tionalt Sekretariats udvekslingsaftaler 

uden for Europa, ligger allerede d. 10. fe-

bruar for det følgende akademiske år. Det 

betyder, at hvis man har overvejet at tage af 

sted i forårssemesteret 2007, er det altså 

allerede for sent, såfremt man vil til USA, 

Canada, Australien m.fl.. Men er man ind-

stillet på at vente til næste efterår med net-

op disse lande, kan man faktisk godt påbe-

gynde de indledende overvejelser.  

 

IFSK eller Internationalt Sekretariat  
Overordnet er der to muligheder, hvis man 

gerne vil uden for Europa. Enten kan man 

søge gennem IFSK eller gennem Internatio-

nal Sekretariat. IFSK’s har kun to udveks-

lingsaftaler - University of Washington (i 

Seattle) og University of Florida. Internati-

onalt sekretariat, derimod, har en lang ræk-

ke aftaler, i forskellige lande. Disse univer-

siteter kan i princippet søges af alle stude-

rende på AU, såfremt de søgte studier ud-

bydes på værtsuniversitetet. Til gengæld er 

disse aftaler ofte mere komplicerede at sø-

ge og opdelt i flere forskellige netværk med 
specifikke krav til ansøgere. Det er disse 

krav, der er væsentlige at gøre sig bekendt 

med på forhånd. Nogle af universiteterne 

kræver eksempelvis en såkaldt TOEFL-

sprogtest for at sikre ansøgerens sprog-

kundskaber. Denne test udbydes kun 3 

gange om året på Handelshøjskolen og ko-

ster ca. 800 kr. Til gengæld, kan man så 

søge betydeligt flere steder. For andre uni-

versiteter, eksempelvis University of 
Washington (der også kan søges gennem 

Internationalt Sekretariat), er det nok med 

en udtalelse fra en indfødt engelsk/

amerikansk underviser, og endelig er der 

også universiteter uden sprogkrav.  

 

Fransk arrogance 
I forbindelse med sprog bør man også un-

dersøge værtsuniversitetets undervisnings-

sprog. I den canadiske Quebec-provins er 

der eksempelvis både engelsk- og fransk-

sprogede universiteter, og i den canadiske 

hovedstad Ottawa har det ellers engelsk-
sprogede universitet et fransksproget 

statskundskabsinstitut. Meget forvirrende 

med andre ord! Men nu vi er i gang med 

Quebec-provinsen, så søges disse universi-

teter gennem et specifikt netværk – med et 

specifikt ansøgningsskema, kaldet CRE-

PUQ. Om dette er udtryk for fransk arro-

gance eller almindeligt bureaukrati vides 

ikke, men netværket indebærer, at man 

skal prioritere tre universiteter i Quebec på 

et særskilt ansøgningsskema. Dette er blot 

for at illustrere, at man skal have de for-

skellige universiteters specifikke krav for 

øje i ansøgningsprocessen.  

 

Papirhelvedet 
Fælles for disse aftaler og netværk er dog   

de dokumenter der skal vedlægges ansøg-

Studieopholdets ABC 

At søge studieplads i udlandet kan være 
en ret tidskrævende proces, hvis ikke 
man starter i tide. Dette har undertegne-
de også måttet sande efter en hård uge i 
selskab med ansøgningsskemaer, studie-
planer og motivationsbreve.  

Af Anders Ziegler Kusk 
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ningen. For det første skal en prioriterings-

liste over de søgte universiteter vedlægges. 

For det andet skal der vedlægges en eksa-

mensudskrift på engelsk. Denne kan bestil-

les på selvbetjeningen, eller fås gennem 

universitetets studiekontor. For det tredje 

skal man få to undervisere på IFSK til at 

skrive en anbefaling på engelsk. De fleste 

undervisere er ret behjælpelige med dette, 

såfremt man har haft dem i et fag eller se-

minar. For det fjerde skal man skrive en 

undervisningsplan på engelsk til værtsuni-

versitetet. I praksis foregår dette ved, at 

man finder de ønskede fag på universiteter-

nes hjemmesider for derefter at argumente-
re for, hvorledes disse fag kan bruges i dit 

øvrige studie. I den forbindelse skal man 

sikre sig, at seminarerne er på Graduate og 

ikke Undergraduate-niveau (bachelor-

niveau), da det ellers kan blive vanskeligt 

at få fagene meritoverført. For det femte 

skal man beskrive, hvilke fag man følger i 

øjeblikket, og hvilke man regner med at 

færdiggøre inden studieopholdet. For det 

sjette skal man skrive et CV og en motiva-

tion på engelsk. I motivationen skal man 

forklare, hvorfor man gerne vil studere i 

udlandet, og hvorfor man netop søger dette 

specifikke universitet. Det er med andre 

ord ”jobansøgningen” til universitetet. En-
delig skal man erhverve en såkaldt gummi-

forhåndsgodkendelse hos studievejlederen. 

 

Erasmus 
Indtil nu er de europæiske universitetsafta-

ler ikke blevet nævnt. Disse søges, i mod-

sætning til de andre aftaler, kun gennem 

instituttet. Det foregår gennem uddannel-
sessamarbejdet Erasmus, der også indebæ-

rer økonomisk støtte under studieophol-

det. Mange af de nævnte dokumenter, så 

som anbefalingerne fra underviserne, gum-

miforhåndsgodkendelsen, prioriteringsli-

sten og eksamensudskriften skal også ved-

lægges en Erasmus-ansøgning. Undervis-

ningsplanen er dog integreret i ansøgnings-

skemaet, men skal skrives på samme måde. 

Til gengæld søges alle universiteterne gen-

nem det samme netværk, og universiteter-

ne har kontaktpersoner blandt underviser-

ne på IFSK, hvilket letter informationssøg-

ningen. Sidste frist for Erasmus-

ansøgninger er 1. marts, og hvis man gerne 

vil skabe sig et overblik, er studievejlednin-
gen meget behjælpelige med brochurer og 

evalueringsmapper fra tidligere udveks-

lingsstuderende.  

 Fordelen ved de nævnte aftaler er, at 

undervisningen er betalt, selv om der hos 

visse universiteter skal betales et symbolsk 

beløb. Er man mere ambitiøs og har et spe-

cifikt ønske mht. universitet, kan man også 

planlægge og finansiere et studieforløb på 

egen hånd. Dette kræver dog væsentligt 

mere tid, planlægning og økonomiske res-

sourcer—f.eks. legatsøgning. Til gengæld 

kan man få en mere skræddersyet uddan-

nelse, uafhængig af universitetsaftalernes 

fagudbud og standard. Information herom 

findes på Internationalt Sekretariat.   

University of Washington, Educational Hall 

Se nærmere om studieophold på: 
http: / /www.ps.au.dk/showpage.asp?
lPageID=303 
Og International Sekretariat: 
http://www.au.dk/da/is/ 
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Siden starten af oktober 2005 har Sune 

Kannegaard arbejdet som fuldmægtig i 

økomomiafdelingen ved Århus Kommunes 

afdeling for Sundhed og Omsorg. Kande-

støberen møder ham en tilfældig eftermid-

dag over en kop kaffe til en snak om det 

faglige udbytte af alle statskundskaberes 

efterhånden obligatoriske sideshow: prak-

tikopholdet. På 9. semester drog Sune Kan-

negaard på hvad der skulle blive 8 måne-

ders praktik for Junibevægelsens Ulla 

Sandbæck i Europaparlamentet, og at val-

get faldt på Bruxelles var ikke tilfældigt. 

Sune Kannegaard havde forinden taget EU-
relaterede seminarer for at tegne den rette 

fagprofil i håbet om at kunne opnå en 

praktikstilling uanset partifarve. En nær-

mest kynisk realisme prægede forventnin-

gerne til det faglige udbytte og tildeling af 

arbejdsopgaver. Statskundskabere skal væ-

re bevidste om, at praktik i starten ikke 

består af skarpe analyser, brug af IP-teori 

og ansvarsfulde opgaver i magtens cen-

trum. Sune Kannegaard understreger, at 

selv om han følte sig glimrende værdsat, 

skal man være indstillet på risikoen for en  

dagligdag med intensiv kaffebrygning og 

overdreven samvær med kopimaskinen. 

”Man skal bare ikke tro, at man kommer 

ned og bliver sat til at alt mulig…hotshots”. 

En arbejdsdag begyndte normalvis kl. 8 og 

sluttede gerne et pænt stykke efter endt 

arbejdstid i Danmark. 

 

Begrænset netværksdannelse 
En stor del af arbejdet var at være til stede, 

når parlamentarikerne havde brug for det, 

hvorfor stillingen hos Junibevægelsen viste 

sig hurtigt at omhandle mere end føromtal-

te kaffebrygning. Dette skyldtes Junibevæ-

gelsens forholdsvis lille budget, som gjorde, 

at praktikanter her fik ansvar for vigtige 

ting som anbefalinger til en parlamentari-

kers stillingtagen til et givet spørgsmål. 

Derimod er det måske ikke altid det mest 

udfordrende praktikophold, man får, hos 

store og kendte organisationer og partier, 

hvor man let bliver glemt i et omfattende 
sekretariat. Derfor vil han også gerne aflive 

myten om praktikopholdet som udgangs-

punkt for et indflydelsesrigt netværk: ud-

lændinge investerer ikke tid i ulønnede 

Fra Bruxelles til Hammel 
Praktikophold i EU 
Er der en direkte vej mellem Bruxelles’ 
forkromede parlamentsbygning og Magi-
stratens 3. Afdeling i Åbyhøj? Det umid-
delbare svar må være: nej. Alligevel sid-
der der bag de knap så velpolerede ruder 
i Århus Kommunes afdeling på Søren 
Frichs Vej en statskundskaber, som trods 
alt sætter pris på sit praktikophold. 

Af Lasse  og Johan 

Århus Rådhus 
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danske praktikanter. De få kontakter, Sune 

Kannegaard etablerede, blev dog brugt til 

interviews i specialeøjemed. I det hele ta-

get kom det faglige udbytte hovedsagligt 

til i specialeskrivningen, idet sluttiden af 

opholdet var blevet anvendt på surfing af 

interne drev og jagt på relevant materiale 

på EU-bibliotekerne. Overordnet betragter 

Sune Kannegaard ikke praktikophold som 

en mulighed for direkte at efterprøve de 

teoretiske redskaber, Statskundskab giver 

den studerende. Alt reelt arbejde ligger 
sjældent i forlængelse af studiet, det er den 

akademiske tankegang, der er den væsent-

ligste faktor, når det gælder fremtidige job-

muligheder. Praktik giver én mulighed for 

at opleve, at de mere latente redskaber, 

herunder et veludviklet planlægningsgén, 

gør én i stand til at løse de opgaver, den 

virkelige verden byder statskundskaberen: 

”praktikoplevelsen som en smagsprøve på 

virkeligheden skal ikke underkendes”. 

 

Praksis frem for teori 
I Sune Kannegaards nuværende job har 
netop dette aspekt af studie og praktik væ-

ret ganske brugbart. Som kommentar til 

den store fokus på det faglige i et praktik-

ophold tilføjer han, at oplevelsen i sig selv 

er en stor del af det, der kan tages med i 

bagagen. Følelsen af at være en del af be-

slutningsprocesser på allerhøjeste politiske 

niveau betyder i sidste ende mere end, 

hvorvidt man nu pludselig ser et lys i inter-

governmentalismen. Dertil kommer det at 

have boet 8 måneder i udlandet og samti-

dig have oplevet, at man formår at opfylde 

de krav, der stilles til en færdiguddannet 
statskundskaber. Når dette er sagt, slår 

Sune Kannegaard dog også fast, at man 

som praktikant ikke har nær det ansvar, 

man stilles overfor som fastansat. Dette 

skyldes blandt andet arbejdsgiverens na-

turligt mindre krav og forventninger. 

 

Personlige omkostninger 
Ingen grund til at lægge skjul på, at prak-

tikophold også er en del af det evindelige 

CV-rytteri. For Sune Kannegaard var prak-

tik en meningsfuld måde at opgradere 

CV’et på, ”når man nu ikke gider ringe til 
gud og hver mand for Rambøll”. Det kon-

krete praktikophold vil sjældent være det 

afgørende, snarere er det selve det at have 

været i praktik i udlandet, der betyder no-

get for arbejdsgiveren. Således er det også 

muligt gennem et veltilrettelagt praktikop-

hold at styrke de sider ved sit studie, som 

man ønsker fremhævet. Afslutningsvis bør 

man dog samtidig gøre sig klart, hvilke af-

savn et praktikophold eller en karriere i 

udlandet medfører. Venner og kærester 

følger ikke med, og Sune Kannegaard måtte 

efterfølgende erkende, at han ikke var i 

stand til at føre 2 parallelle liv. På spørgs-

målet om han havde lyst til at vende tilbage 

til Bruxelles som fastansat, lød svaret der-

for: ”Ja, hvis Bruxelles lå i Hammel…”. 

Europaparlamentet i Bruxelles 
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Efter blot 2 års studier og en dispensation 

fra studienævnet kom hun i første omgang 

i praktik Libanon. Sidenhen gik turen til 

London – et studieophold, der med en 

smule selvstændighed og stor motivation 

blev arrangeret på egen hånd. Med en Ma-

ster Degree i mellemøst-politik og en ræk-

ke erfaringer senere står hun nu med glim-

rende kort på hånden, før specialet skal 

føre til ønskejobbet. Moralen: med en mål-

rettet indsats og selvstændig søgen kan 

man på egen hånd skabe de bedste mulig-

heder for sig selv inden for den afdeling, 
der har ens største interesse. Kanden taler 

med Fenja Fasting om op- og nedture ved 

at arrangere praktik- og studieophold på 

egen hånd. 

 

Forvirring under praktikophold 
Ved man, hvad man vil, er det naturligvis 

nemmere at tilrettelægge sit studie, og der 

er ikke nogen tvivl om, at det kan være en 

god idé allerede i god tid at overveje, hvad 

de 5+ år på IFSK skal føre frem til. En kon-

takt i Egypten var hvad, der ledte frem til 

første skridt i en specificering af studieret-
ningen for Fenja. Resultatet blev, efter  

uopfordret ansøgning, en praktikplads hos 

Caritas (katolsk hjælpeorganisation) i Li-

banon allerede efter 2 års studier. En prak-

tikplads, der dog ikke før havde eksisteret, 

så arbejdsopgaverne var ikke på forhånd 

lagt ud. ”Jeg fik en uge til at se det hele an og var 

heldig, at der var et projekt i en palæstinensisk 

flygtningelejr, jeg kunne koble mig på i resten af 

praktikperioden.” Jobbet indebar fx kvantita-

tive og kvalitative opgaver samt en over-

ordnet koordinering af projektet og var på 

den måde enormt spændende og udfor-

drende. Dog opstod der uenighed internt i 

Caritas, om hvilke opgaver Fenja skulle 

varetage, og hun oplevede problemer med 

at gennemtrumfe, at opgaverne altså skulle 
være af et tilstrækkeligt højt niveau. Pro-

blemer med chef og arbejdsgang kan selv-

følgelig være en af de faldgruber, man stø-

der ind i, når man er første praktikant på 

stedet. Moralsk støtte fra den interne vejle-

der, Jørgen Dige, og hjælp fra Caritas’ inter-

nationale afdeling førte dog til en løsning 

på problemet, og opholdet kunne merit-

Kun fantasien sætter grænser 
Mulighederne for studie- og praktikop-
hold er ikke nødvendigvis begrænset af 
IFKS’s og Aarhus Universitets samar-
bejdsaftaler og vejledning. Med et bræn-
dende ønske om at beskæftige sig med 
mellemøsten søgte Fenja Fasting i to om-
gange ud på egen hånd, og det var ikke så 
svært, som man umiddelbart kunne fryg-
te.  

Af Lars Duvander Højholt  En del af School of Oriental and African Studies 
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overføres som 2 samfundsfag på kandidat-

delen.   

 

Planlægning på egen hånd 
Har man ambitioner og ønsker om at kom-
me på studieophold, kan det være en god 

ide allerede tidligt at arrangere det. Allere-

de kort efter at være vendt hjem fra Liba-

non gik planlægningen af næste projekt i 

gang. Med et ønske om at vende tilbage til 

London, hvor hun efter gymnasiet arbejde-

de for Amnesty International, tog hun der-

over på egen hånd for at undersøge mulig-

heden for at blive optaget på Master-

uddannelsen i mellemøstpolitik. AU har 

ikke nogen forhåndsaftale med School of 

Oriental and African Studies ved London 

Universitet, så ansøgningsarbejdet måtte 

hun klare selv. ”Vi er egentligt heldige, at uni-

versitetet hjælper med mange praktiske ting, for i 

udlandet er det forventet, at man arrangerer disse 

ting på egen hånd.”  

 

Tag springet 
Hvis mange lader deres højeste ønske 

bremse af, at mulighederne ikke ligger lige 

for gennem AU’s og IFSK’s aftaler, så kræ-

ver det ikke meget andet end bare selv at 

finde et universitet, hvor det kan blive op-

fyldt. Print ansøgningsskemaet ud, send 

det, og søg de legater, der er brug for, og så 

kan det i princippet være nok. Det største 

skridt kan ofte være det, der træder uden 

for stien, men det kan også være det, der 

giver de bedste resultater. Ud over de udta-

lelser, hun fik fra underviserne, hverken 
søgte eller fik hun anden hjælp fra IFSK, 

for det er ganske enkelt ikke altid nødven-

digt. Trods et sent svar gik det ganske 

nemt – gennem universitetet fik hun ad-

gang til intern boligsøgning, der hurtigt 

førte til et værelse. I modsætning til hvad 

man normalt ville sikre sig, søgte hun dog 

ikke forhåndsgodkendelse på det 1 år lange 

ophold. Motivationen for at læse mellem-

øst-politik i London var stor nok til, at hun 

ville tage af sted, uanset den godkendelse, 

hun i dag venter på kan medføre meritover-

førsel. I København sidder hun nu og skri-

ver på specialet. Gennem kontakter fra ti-

den i London mødtes hun med en delegati-

on fra den afghanske regering -  der er hun 

allerede nu er blevet tilbudt arbejde.  

 Mulighederne for den personlige til-
rettelæggelse af studiet er store, og engage-

ment og selvstændighed kan bringe alle i 

en position, hvor vi har de bedste mulighe-

der for resten af livet at komme til at be-

skæftige os med det, der interesserer os 

mest. De obligatoriske sprogtests (fx 

TOEFL), der kræves for at blive optaget på 

engelsksprogede universiteter, kan være en 

god idé for 4. semesters studerende allere-

de at gennemføre snart, hvis man ved, at 

man vil af sted. Har man gjort op med sig 

selv, hvilken retning, man ønsker at gå i, er 

Internettet vel bedste kilde til at finde ve-

jen frem, og det vigtigste er vel bare, at man 

ikke ender med at nøjes med noget, der dy-
best set ikke har den største interesse. 

Fenja Fasting 

Se mere på : http://www.au.dk/da/is/
udvekslingsmuligheder/udpaaegenhaand 
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”Jeg lavede aldrig kaffe!” 

Med henholdsvis fem praktikanter på den 

danske ambassade i Washington D.C. og 

fire på ambassaden i Warszawa er de 

blandt nogle af de største danske ambassa-

der. Som statskundskabsstuderende var 

både Helene Støvring og Søren K. Ander-

sen tilknyttet den politiske afdeling på am-

bassaderne. Under begges ophold blev der 

ført valgkamp i det land, de var i, hvilket 

gjorde deres praktikophold om end endnu 

mere hektisk, end det i forvejen var. Som 

det hurtigt skulle vise sig, gjorde arbejds-
dage på helt op til tolv timer i travle perio-

der og tildelingen af ansvar på et tidligt 

tidspunkt i opholdet, at deres praktikop-

hold blev alt andet end monotont rutine-

præget arbejde. 

    

Aktiv inddragelse 
Helene Støvring oplevede de meget lange 

arbejdsdage, men de blev også belønnet 

med en stor grad af mulighed for selvstæn-

dighed. ”Det er et meget hektisk miljø. 

Men det er også meget frit, altså forstået på 

den måde, at så længe man er villig til at 
arbejde, dels længe og dels koncentreret, og 

hvis man så har overskud til det, så er det 

næsten frit, hvad man kan lave. Så længe 

det har relevans for afdelingen, er der stor 

mulighed for at arbejde selvstændigt.” 

   Både Helene Støvring og Søren K. Ander-

sen følte allerede fra første dag, at de blev 

taget alvorligt og inddraget i den daglige 

arbejdsrutine af medarbejderne på ambas-
saden. Om medarbejderne i Warszawa for-

tæller Søren K. Andersen. ”De tager én me-

get seriøst og regner med ens arbejdskraft, 

men det har selvfølgelig også noget at gøre 

med de medarbejdere, der er udsendt på 

pågældende tidspunkt”. 

    

Jeg styrede det selv 
Opgaverne som praktikant på de to ambas-

sader bestod af en smule rutinepræget ar-

bejde, men der var også større udfordrin-

ger. Hver dag startede med en gennemgang 

af nyhedsbreve for derefter at videregive 
vigtige informationer til de medarbejdere, 

de hver især arbejdede for. En stor del af 

I et forsøg på enten at bekræfte eller af-
live myten om, at praktikanter på de 
store ambassader hovedsageligt står for 
kaffebrygning og håndtering af kopima-
skinen har Kandens udsendte talt med 
Helene Støvring, som i 2004 var fem må-
neder i praktik på ambassaden i Wash-
ington D.C., og Søren K. Andersen, der i 
2005 tilbragte syv måneder som prakti-
kant på ambassaden i Warszawa. 

Af Michelle Pedersen 

Helene Støvring 
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arbejdet bestod for både Helene Støvrings 

og Sørens K. Andersens vedkommende i et 

par gange om måneden at gå til briefinger i 

de pågældende ministerier og dernæst være 

med til at skrive udkast til indberetninger, 

som skulle sendes til ministeriet i Dan-

mark. Søren K. Andersen oplevede en stor 

tilfredsstillelse ved dette arbejde. ”Man bli-
ver i meget høj grad inddraget i arbejdet 

med indberetningerne, og det var super-

fedt!” Han forklarer om muligheden for at 

udarbejde selvstændige rapporter om em-

ner, der havde relevans for ambassadens 

arbejde på pågældende tidspunkt. ”I for-

hold til de lidt større analyseopgaver, da 

var det mig selv, der styrede det. De havde 

stillet en opgave ret løst og spurgt, om jeg 

kunne tænke mig det, og så arbejdede jeg jo 

bare med det selv.” 

    

At bo i et verdenspolitisk knudepunkt 
Til trods for de hektiske arbejdsdage blev 

der på begge ambassader gjort meget ud af, 

at praktikanterne også skulle have tid til 

også at se byens kulturelle seværdigheder 

og opleve mentaliteten i byen. Dette mær-

kede Helene Støvring især. ”Så længe man 

sørgede for at passe de ting, der skulle gø-

res, så havde man meget frie hænder. De 

var rigtig gode til, at man kunne arrangere 

sådan noget som at tage på rundvisning i 

Kongressen eller tage til møde i Verdens-

banken”. 

   Helene Støvring mærkede dog også, at 

der med det store ansvar i det daglige ar-

bejde fulgte høje forventninger til hende. 

Dette gør dog også Washington til et ideelt 
sted for praktikanten, der vil have udvidet 

sin horisont ud over alle grænser; i bogsta-

veligste forstand. ”USA er jo verdens eneste 

supermagt, så det er jo virkelig afgørende, 

hvad der foregår i Washingtion. I og med 

at USA er så vigtig udenrigspolitisk, så bli-

ver ens arbejde ikke kun at følge med i 

USA's indenrigspolitik, men man skal 

dække alle konflikter i verden, fordi USA's 

synspunkter er relevant for alt fra Nordko-

rea til Kaukasus og Afghanistan. Man er 

nødt til dels at kende de konflikter, der fo-

regår dér, og også kende USA's syn på det, 
så det er derfor, der er så travlt i afdelingen. 

Derfor var det meget udfordrende at kom-

me i sådan et miljø, hvor folk tager det for 

givet, at man lige kender alle republikkerne 

i Kaukasus, altså at man har enorm megen 

information om alt, hvad der foregår i ver-

den. Så på den måde er Washington et me-

get udfordrende sted, og man lærer meget 

om udenrigspolitiske konflikter i hele ver-

den”. 

    

Billige boliger 
Til trods for USA's åbenlyse fordel som 
verdens supermagt i forhold til praktikop-

hold anbefaler Søren K. Andersen varmt 

Warszawa. ”Polen er det største af de øst-

europæiske medlemslande. Set fra en stats-

kundskabers synsvinkel er det et sted, hvor 

der sker mange ting. Man bliver ret glad for 

byen, det er jo der, alle de store institutio-

ner er. Ejendomspriserne er ikke så høje, så 

alle de små fede studentersteder er ikke 

’crowded’. Der er et ret omfattende studen-

terbyliv, som man, hvis man ellers opsøger 

det, bliver en helt naturlig del af. Jeg var 

meget positivt overrasket over byen”. 

   Helene Støvring og Søren K. Andersen fik 

til fulde aflivet myten om det monotone 

slavearbejde på de store danske ambassa-
der – især da Søren K. Andersen i slutnin-

gen af interviewet udbrød; ”Jeg lavede al-

drig kaffe!”. 
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Bag om underviseren:  
Asbjørn Skjæveland 

 
Fra Herning til San Diego – og tilbage til 
Århus 
Efter at have afsluttet gymnasiet i Herning 

og et sabbatår med arbejde som skopakker 

i ni måneder startede Asbjørn på filosofi-

studiet i Århus. Der gik dog kun et enkelt 

år, inden han blev klar over, at filosofien 

var en sideinteresse, og Asbjørn besluttede 

derfor at skifte til statskundskabsstudiet 

og sideløbende færdiggøre grunduddannel-

sen i filosofi. 

Interessen for statskundskab kom ikke 

pludselig, men startede allerede i barndom-

men. ”Vi har altid talt meget om samfundsforhold 

og politik i min familie – så det var ikke fremmed 

for mig. Jeg er opvokset med interessen for politik.”  

 

I 1997 blev Asbjørn færdig som 

cand.scient.pol., og han blev i 2002 ph.d 

her fra IFSK. Hele studietiden blev dog ik-

ke brugt i Århus – Asbjørn var et halvt år i 

praktik i interesseorganisationen Danske 
Elværkers Forening og et halvt år på Uni-

versity of California i San Diego, hvor As-

bjørn arbejdede på sin afhandling – og 

skabte nogle nyttige kontakter. 

”Det var meget spændende at være i en forskerud-

dannelse. Der er ikke de helt store forskelle på 

UCSDs tilgang til statskundskab og vores. 

Asbjørn har netop nået et stort mål i karri-

eren, idet han er blevet lektor. 

”Nu kan jeg lave det arbejde jeg gerne vil og jeg har 

friheden til at tage fat, der hvor jeg har lyst. Det er 

rigtig godt at arbejde her - man får lov til at dyrke 

sin videnskabelige nysgerrighed og jeg har samtidig 

fleksibilitet og frihed til selv at tilrettelægge og 

udvælge arbejdsopgaver… Dog er der til tider for 

meget at lave.”  

Desuden synes han, at det er meget spæn-

dende at undervise: 

”Man har en umiddelbar kontakt – og får en umid-

delbar effekt. Det er spændende, for man kan mær-

ke, at man direkte gør en forskel. Det er derfor også 

vigtigt, at vi prioriterer undervisning højt – vi skal 

udvikle undervisningen i overensstemmelse med 

den universitets-pædagogiske forskning. Desuden 

kan jeg i den forbindelse lige nævne, at jeg er vejle-

der for specialer indenfor parlamentsforskning og 

koalitionsdannelser samt politisk kommunikation 

og retorik.”  

Asbjørn er glad for at være endt her på 

IFSK: 

Vi kender vel nok alle sammen Asbjørn 
Skjæveland som underviser og lektor i 
dansk parlamentsforskning og koalitions-
teori. Men det er nok de færreste, der 
ved, at Asbjørn er interesseret i naturvi-
denskab, synger i et rytmisk/klassisk kor 
og foretrækker Kofi Annan frem for Op-
rah. Det og meget andet kan du læse om 
her… 

Af Elisabeth Steiner og Lene Krogh 
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”Det er et godt sted at være – et godt miljø med 

hensyn til kollegaer såvel som studerende. Samtidig 

scorer IFSK højt både nationalt og internationalt 

– vi  ligger på top 10 i Europa. Det er også med til 

at gøre det attraktivt at være her.” 

 

Kor og naturvidenskab  
Efter de lange dage bag de gule mure bru-

ger Asbjørn tiden til sine andre interesser. 

Han går engang imellem til fitness og er 

heller ikke af vejen for en god film i fjernsy-

net. En gang om ugen synger han i et fler-

stemmigt klassisk/rytmisk kor. Koret giver 

koncert 2-3 gange hvert semester, blandt 

andet har de flere gange optrådt under År-

hus Festuge. Desuden interesserer Asbjørn 

sig for naturvidenskab: ”Jeg kan godt lide at 

læse Illustreret Videnskab og se Viden Om i fjern-

synet. Det er ikke noget, jeg engagerer mig i på et 

videnskabeligt niveau, men jeg følger med i, hvad 

der foregår – holder mig up-dated.” 

Asbjørn er også en del af Politica-

redaktionen. ”Ja, jeg står for udgivelsen af ph.d.-

afhandlinger. Så jeg følger med i afhandlingerne her 

på stedet.” 

 

Hvad er vigtigt for statskundskaben – 
lige nu og her? 
Jeg synes selvfølgelig, at mit eget forskningsområde 

er interessant, og jeg synes, at vi fortsat skal gøre en 

indsats for at føre parlamentsforskningen videre. 

Jeg har for eksempel lige skrevet en artikel om di-

mensionaliteten i Folketinget, hvor jeg viser, at 

man stadig kan ”nøjes” med at bruge én dimension. 

Dansk Folkeparti ligger, også med hensyn til gam-

mel politik, ude på højrefløjen. Og så synes jeg, det 

især er vigtigt at få udforsket mediernes rolle i 

dansk politik. 

Desuden synes jeg, det altid er vigtigt at bevare 

fokus på teoriafprøvning – lade argumenter møde 

virkeligheden ved empirisk afprøvning. Her er jeg 

nok ret positivistisk anlagt.   

 

Så er der jo selvfølgelig et bestemt emne, 

der optager de fleste netop nu – også As-

bjørn. 

”Det er selvfølgelig noget, der bliver diskuteret, og 

der er delte meninger. Personligt mener jeg, at vi på 

den ene side må fastholde ytringsfriheden og på den 

anden side, at man skal bruge ytringsfriheden med 

pli.”  

Asbjørns foretrukne – de der er under-
streget 
 
Storbyferie eller vandretur. 
”Jeg skal vandre på Madeira i min vinterferie, men 
jeg kan også godt lide storbyer.” 
 
Klassisk eller disco. 
”Selvom det ikke er dækkende... ” 
 
Republik eller monarki 
”Det er en fin tradition - når det kun er der, så 
længe vi vil have det. Vi har muligheden for at af-
skaffe det, og derved har vi jo indirekte valgt det.” 
 
Krøniken eller Rejseholdet 
 
James Bond eller Indiana Jones. 
”De er seje begge to!  Arhj…Det er 007.” 
 
Springgymnastik eller hjernegymnastik. 
 
Bægeret er: halvt tomt eller halvt fyldt. 
 
Skjorte eller fleece-trøje. 
”Begge dele. Fleecetrøjen tager jeg udenpå skjorten 
når jeg skal udenfor.” 
 
Kofi Annan eller Oprah. 
”Han er den mest interessante…” 
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Til den opmærksomme læser her en lille 

advarsel inden blikket glider ned over den-

ne anmeldelse; undertegnede indrømmer 

blankt, at årets julerevy blev oplevet igen-
nem en lettere tåge af alkoholiske dampe, 

hvorfor der i det følgende kan forekomme 

en vis skævvridning og forglemmelser mht. 

revyens kunstneriske indhold .... 

 

Efter at have sat sig godt til rette på bage-

ste række i en tætpakket kantine til den 

sene forestilling af årets julerevy, er det før-

ste indtryk, som rammer mig, at julefesten 

og den dertilhørende revy igen i år er et af 

højdepunkterne i en travl juletid, hvor de 

eksamensflittige studerende - trods et sik-

kert betragteligt søvnunderskud og stress-

niveau - alligevel tropper op i store tal for 

at ønske hinanden og deres institut en glæ-

delig jul. Stemningen i kantinen er i den 

muntre ende af skalaen på nippet til det 

festlige – her må tages med i betragtninger-

ne, at en majoritet af publikum nok på det-

te tidspunkt (kl. 18) befinder sig i en lette-

re overrislet tilstand efter en sikkert inten-

siv julebarsturné! Men så er alt jo sådan set 
ved det sædvanlige. 

 

På scenen blændes der op for ”hvem vil væ-

re millionær” med Anders Fogh i hovedrol-

len. Med spidsfindig humor men samtidig 

åbenbar genkendelighed bliver Mareks 

yndlingspizza og Henriette Kjærs seance 

med den gul- og hvidstribede markise sat 

til publikums skue. Foghs lemfældige om-

gang med FN’s konventioner får også et 

skud for boven, idet han mener at vide, at 

selvforsvar ifølge FN består i enten at sen-

de en ubåd af sted eller alternativt at drop-

pe Napalm over fjendens hoveder. Fra den-

ne sketch valser vi videre til den selvretfær-

dige statskundskaber, som med sit nuance-

rede blik på verden irriterer alle omkring 

sig og ender med at få bank af et par fod-

boldfans – dette vækker ligeledes latter, 

Julerevyen på IFSK 

Igen i år blændede holdet bag julerevyen 
op for et show, hvor ingen – hverken i det 
ganske danske land, eller på institut for 
statskundskab – kunne føle sig sikker for 
de rappe replikker og toptunede sket-
ches. Således stod de sædvanlige figurer 
Anders Fogh og Damgaard for skud, 
mens der efter undertegnedes mening 
manglede et indslag a la Kenneth Tue 
”jeg er for lækker” fra revyen i 2002, som 
stadig topper min private latterliste fra 
julerevyerne på IFSK. Men alt i alt må 
revyen siges at være glimrende under-
holdning på den herligt indforståede må-
de. 

Af Anne Stine Jørck 
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idet ingen vist kan sige sig fri for en vis 

genkendelsens glæde i denne sketch, må-

ske bortset fra tævene... 

 Et af højdepunkterne i revyen er den 

evigt tilbagevendende - men stadigt rele-

vante – karikering af blonde jurastudiner 

og deres tætte forhold til Gucci og Dior. 

For alle ved jo, at sådan er kvinder på stats-
kundskab ikke; de er mere optagede af at 

redde verden og diskutere emner af inter-

national relevans.... eller... men morsomt er 

det i hvert fald. Ligeledes er”24 års jubilæ-

ums showet” med Krog i front som den 

evigtgyldige tutor på statskundskab et un-

derholdende indslag. Især da vi får at vide, 

at Jørgen Poulsens vuggende holdning op-

rindeligt skyldes en undvigelsesmanøvre 

fra Curt Sørensens dummeslag.... om det 

virkelig forholder sig sådan er vist en gan-

ske anden sag. 

 Til sidst skal bamses billedbog med 

den pot-rygende Aske og Luna i en ny og 

mere vamper udgave og Brians private 
sketch med de mange topti-lister blot 

fremhæves som morsomme indslag i årets 

julerevy. 

 Om en revy er sjov eller ej er selv sagt 

en individuel sag. Undertegnede synes 

imidlertid, at julerevyen 2005 er et pænt 

eksemplar af sin race, med lige dele dansk 

karrikatur af kendte personer og indforstå-

et humor om IFSK’s undervisere. Fra den 

mere kritiske vinkel kan dog anføres, at 

visse elementer i revyen bar præg af et vist 
slid – her tænkes især på Damgaard, som 

stort set altid fremhæves som en saltstøtte 

igennem tid, og den selvretfærdige stats-

kundskaber, som måske kunne støves af og 

præsenteres i en lidt anden form.... Dette 

vil jeg lade være op til de kreative folk bag 

revyen. Efter min smag måtte revyen også 

godt fyldes med mere humoristisk sang og 

dans – her kommer referencen til Kenneth 

Tue sketchen fra 2002 ind, som huskes 

som super morsom – nok stærkt influeret 

af, at anmelderen selv var 1.årsstuderende 

på dette tidspunkt... men sjovt og under-

holdende er sang og dans i hvert fald. 

 

Til sidst er der bare at sige, at julerevyen 
2005 står som en klar succes, og at det er 

prisværdigt, at travle studerende slider for 

at få den på benene. Tak for det! 
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Hulubulu - Statsråd, hvor’ i henne? 

 
Det skal måske lige indledningsvis nævnes, 

(før Statsrådets medlemmer får kaffen galt 

i halsen, udvandrer fra kantinen i protest, 

og nægter at nedværdige sig til et svar, som 

stort set var reaktionen sidste gang, vi tog 

vore kære udvalgte under kærlig behand-

ling…) at denne lille artikel er skrevet ud 

fra et håb om konstruktiv kritik. 

 Der er mange grunde til at sætte pris 

på Statsrådet - flere end mange nok går og 

tror. De fungerer som baggrundsgruppe for 
alle IFSK’s vigtige organer som Studienæv-

net, Akademisk Råd, DJØF-opstød, univer-

sitetsbestyrelse bla bla osv. Vigtige opgaver 

som de end er, så savner jeg bare, at Stats-

rådet også er til stede i det daglige. Der er 

mange småting, som man ikke behøver at 

holde sig for fin til at tage op på statsråds-

møder. Statsrådet har et dårligt ry - ikke 

dårligt forstået som had, men mere som 

ligegyldighed, og to fattige æbleskiver om 

året rækker ikke til at vinde pøbelen - den 

offentlige opinion…  

 Jeg vil bruge denne artikel til at op-

fordre Statsrådet til at blive mere synlige. 

Dermed ikke kun forstået således, at de 
kan være bedre til at gøre os menigmænd 

opmærksom på det store politiske arbejde, 

de ligger i udvalgsarbejde, men også at de 

begynder at tage sig af ting, man måske 

bedre kan måle dem på. I sidste nummer af 

Kanden buldrede Birkmoses tomme tønde 

et juleønske om: a) toiletpapir ad libitum 

(skulle man have forvildet sig op på uni en 

søndag, bør man huske lambi hjemmefra, 

b) bedre skiltning mod støj på læsesalgan-

gene, c) gummilister og hydraulik i dørene 
på læsesalene for at reducere støj, og et 

dørtrin på Kandens kontor for at forhindre 

de store tanker i at løbe ud og forstyrre 

koncentrerede studerende. 
 

Tænk småt... 
Dette er småting, men listen kunne fort-

sætte. Bedre slikautomater, flere opbeva-

ringsskabe, flere læsepladser, trådløst in-

ternet (jeg ved det har været på program-

met de sidste 60 år…), bedre udluftning, et 

hyggerum, hvor bordfodboldbordet og co-

laautomaten endelige kan komme til sin 

ret, generelt bedre indeklima. Reklame på 

forelæsning om anvendelse af mail-

systemet, så de nye også kommer med. Der 

er mange små ting at tage fat på - mange 

små, men nyttige resultater man kunne 
skabe, der ville få folks øjne op for statsrå-

det som noget andet end en fjern og perifer 

organisation. Brug Kanden noget bedre til 

at gøre folk opmærksomme på jeres arbejde 

(hvorfor har I ikke sendt jeres klumme ind 

- vi rykkede endda for den - for dårligt!!!).  

 Nå, men til næste nummer af Kanden 

bliver temaet fysisk og psykisk arbejdsmil-

jø. Hvis ikke I vil nedværdige jer et svar på 

denne artikel, så gå i konstruktiv dialog 

med os, om hvordan vi får skabt et bedre 

klima på IFSK. Det er relevant, og kunne 

give jer lidt point… 

I en tid hvor Mohammedtegninger og 
kulturkanon stjæler alle overskrifter, er 
det utvivlsomt svært for et velmenende 
statsråd at trænge igennem til de stude-
rende på IFSK. Det skal dog ikke forhin-
dre undertegnede i at servere en lille sva-
da mod Statsrådet, dets PR-arbejde og 
dets ”politiske dagsorden”...  

Af Lars Duvander Højholt 
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DEN POLITISKE VINKEL 

 
Emnet for denne måneds Politiske Vinkel er Israel.  
Valget af dette tema er ikke uproblematisk for et blad, der kun udkommer en gang om 
måneden. Der findes næppe noget sted i verden, hvor det politiske, militære  og religi-
øse klima er så ophedet og foranderligt. Således kan præsident Ariel Sharon meget vel 
være fortid når dette nummer udkommer. Omvendt rummer området en næsten kon-
stant aktualitet, hvorfor vi forsøger at indfange blot nogle få aspekter. 
• Først har Allan Birkmose Andersen undersøgt det israelske valg og dets implika-

tioner. 
• Dernæst har Helge Frandsen tale med to herboende israelske kvinder. 
• Og til sidst har Louise Jørgensen set på politik i Israel, Sharon og zionismen 
 

Når israelerne går til valg d. 28. marts bli-

ver det uden navnet Ariel Sharon på stem-

mesedlen. Sharon – der stod til en forven-

tet storsejr – ligger nemlig fortsat i koma 

på Haddassah University Hospital, hvor 

man endnu ikke ved – eller i hvert fald ikke 
ønsker at oplyse – hvilke skader Sharon 

har pådraget sig som følge af hans alvorlige 

slagtilfælde og hjerneblødning. Dette har 

kastet Israel ud i et politisk kaos, som det 

er meget svært at overskue, da Sharon – på 

godt og ondt – var indbegrebet af israelsk 

politik. Valget blev udskrevet af Sharon 

selv, da han i november sidste år forlod sit 

Det Israelske valg 
Hvordan skriver man en artikel om et 
valg, når den vigtigste aktør i det politi-
ske spil ligger i koma? Dette lyder som en 
appetizer til den populære danske film 
”Kongekabale” om det fiktive Midterpar-
ti, der står som det kommende Folke-
tingsvalgs store sejrherre, da en bilulykke 
sender lederen Aksel Larsen i koma. Her-
efter udspiller der sig en rasende magt-
kamp i partiet, som journalisten Ulrik 
Torp (Anders W. Berthelsen) hvirvles 
ufrivilligt ind i. Nu er jeg ingen Anders 
W. Berthelsen, hvilket – lykkeligvis – hel-
ler ikke er nogen forudsætning for at væ-
re skribent for Kandestøberen, men jeg 
vil alligevel forsøge at afdække de vigtig-
ste elementer i det kommende israelske 
valg. 

ISRAEL 

Af Allan Birkmose 
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daværende parti Likud i protest mod yder-

ligtgående elementers modstand mod Sha-

rons rømning af de israelske bosættelser i 

Gaza. Normalt er der valg til det israelske 

parlament Knesset hvert 4. år og næste 

valg var forventet i november 2006, men da 

protesterne fra den højreorienterede fløj i 

Likud blev for omfattende og vedvarende 
og truede med at lægge alvorlige hindringer 

i vejen for premierministerens manøvremu-

ligheder, valgte Sharon at udskrive nyvalg 

og danne et nyt moderat parti under nav-

net Kadima. 

Kadima, der betyder Fremad på hebraisk, 

synes indtil videre at være et ganske pas-

sende navn, da partiet siden stiftelsen er 

stormet fremad i meningsmålingerne. Par-
tiet oplevede en helt uhørt medvind i opi-

nionsmålingerne længe inden et egentlig 

partiprogram var vedtaget, og allerede ved 

de første israelske målinger tegnede der sig 

et stort flertal for Kadima – uagtet at parti-

et ikke engang havde et navn på dette tids-

punkt. Tilsyneladende herskede der en 

enorm tillid i den brede israelske befolk-

ning til, at Ariel Sharon var manden, der 

kunne skabe en varig fred med palæstinen-

serne uden at gå for meget på kompromis 

med Israels sikkerhedsinteresser og – ifølge 

jødisk tro - historiske krav på landområ-

derne. Situationen var derfor endog meget 

alvorlig, da Ariel Sharon omkring årsskiftet 
blev ramt af et slagtilfælde, efterfølgende 

hjerneblødning og som en konsekvens her-

af: koma. Dette efterlod et nystiftet parti i 

en mildest talt rodet situation, hvor det 

absolutte samlingspunkt og altafgørende 

grund til, at et parti uden partiprogram 

kunne dominere meningsmålingerne, lå i 

koma uden begrundet håb om en tilbage-

venden til den politiske arena. De seneste 

meningsmålinger tyder dog på, at det er 

lykkes for Kadima at bevare momentum, 
for de ligger stadig til en komfortabel sejr. 

 

Siden Sharons indlæggelse har Kadima – og 

Israel – været ledet af Ehud Olmert, som 

må siges at være et relativt ubeskrevet blad 

i den globale medieverden, men den funge-

rende premierminister har indtil videre 

koncentreret sig om at bygge Kadima op 

politisk og bibeholde den position, som 

Sharon nåede at skaffe partiet, inden han 

røg i koma. 

 

Dermed tegner der sig nu et billede af isra-

elsk politik med tre væsentlige hovedaktø-

rer. Den politiske usikkerhed i landet efter 

Sharons exit fra Likud, stiftelse af Kadima 
og hospitalsindlæggelse har ganske vist 

ansporet en stribe mindre partier til at prø-

ve lykken, men valgets afgørelse skal findes 

mellem de tre store partier: det højreorien-

terede Likud, det moderate Kadima og det 

mere venstreorienterede Arbejderparti. 

 

Likud ledes af en gammel kending i den 

vestlige verden: Benjamin Netanyahu, den 

tidligere israelske premierminister, der reg-

nes som en af høgene i israelsk politik og 

en meget stærk modstander af rømningen 

af Gaza-bosættelserne. Alene dette sidste 

faktum rummer en stor usikkerhed for 

fremtiden i Gaza, Vestbredden og det øvri-
ge Israel/Palæstina, for Netanyahu profile-

rede sig i novembers magtkamp i Likud 

som en arg modstander af Israels tilbage-
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trækning fra Gaza, men betyder dette, at 

han vil genoprette bosættelserne, hvis han 

vinder valget d. 28. marts? En sådan re-

invasion vil have meget alvorlige konse-

kvenser for den såkaldte Køreplan for Fred, 

der i forvejen lever et meget skrøbeligt liv 

efter Hamas sejr i det palæstinensiske. Li-

kud spås dog på nuværende tidspunkt ikke 
de allerbedste chancer for at genvinde rege-

ringsmagten i marts, da der – ifølge iagtta-

gere – ikke er opbakning til Netanyahus 

hårde linie i den israelske befolkning. Men 

Netanyahu har erfaringen fra sin tidligere 

tid som israelsk premierminister at trække 

på, og dette kan blive afgørende i kampen 

mod de to øvrige partiers spidskandidater, 

der – af Likud - kritiseres for deres mang-

lende erfaring. 

 

Denne manglende erfaring synes især at 

være et problem for Arbejderpartiets leder 

Amir Peretz, som – af mellemøstforsker 

Jacob Feldt – beskrives som et relativt ube-

skrevet blad. I et interview med Politiken 
siger Jacob Feldt fra Syddansk Universitet 

d. 5. januar, at ”Amir Peretz er meget uprøvet, og 

spørgsmålet er, om israelerne tror på ham”. Feldt 

finder det også problematisk, at det er me-

get usikkert, hvilken politik Peretz vil føre. 

Det venstreorienterede Arbejderparti har 

traditionelt stået for en mere forsonelig 

linie overfor palæstinenserne, men det bli-
ver interessant at se, hvorvidt det israelske 

folk vil betro de vigtige fredsforhandlinger 

– der ikke er blevet mindre vanskelige efter 

Hamas valgsejr – til en så uerfaren mand.  

 

Endelig er der det nystiftede Kadima, der – 

som nævnt ovenfor – ledes af Ehud Olmert, 

som også er fungerede israelsk premiermi-

nister efter Sharons koma. Kadima står sta-

digvæk til at opnå valgsejr i marts, men det 

interessante bli-

ver, hvorledes 

Olmert vil hånd-

tere Køreplan for 

Fred, når den 

f o r m o d e n t l i g 
skal forhandles med Hamas. Indtil videre 

har Olmert – og det øvrige officielle Israel – 

nægtet at acceptere Hamas valgsejr, før 

Hamas anerkender den israelske stats ret 

til at eksistere og fraskriver sig retten til en 

væbnet konflikt. Foreløbig har Olmert 

mest gjort sig bemærket på den verdenspo-

litiske scene ved at tage afstand fra Hamas 

overraskende store palæstinensiske opbak-

ning ved det nylige valg. Denne afstandta-

gen var naturligvis forventet, men det er 

straks mere interessant, at Olmert i løbet af 

denne uge er citeret for udtalelser, som 

mildest talt er problematiske i forhold til 

Køreplanens overlevelsesmuligheder. Ol-

mert ønsker nemlig at beholde både Jor-
dan-dalen, de større bosættelser på Vest-

bredden og hele Jerusalem, hvilket er meget 

problematisk, da det umuliggør oprettel-

sen af en levedygtig palæstinensisk stat – 

og dermed synes det at være i strid med 

Køreplan for Fred, der har oprettelsen af et 

selvstændigt, levedygtigt Palæstina som 

endestation.  

 

Robert Storm Pedersen sagde engang, at 

det er meget vanskeligt at spå – især om 

fremtiden. Dette stykke gruk må siges at 

have stor gyldighed for det kommende valg 

til Knesset d. 28. marts, hvor det ikke blot 

er vanskeligt at pege på en sejrherre på for-

hånd – det er endnu vanskeligere at forud-

sige, hvilken politik sejrherren vil føre… 

Benjamin Netanyahu 
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Til at starte med blev der spurgt ind til de 

to kvinders syn på det forestående valg til 

det Israelske parlament. Begge mener, at 

det vil blive et tæt løb mellem især Arbej-

derpartiet med Ahmir Peretz i spidsen og 

det nystartede Kadima med den fungeren-

de premierminister Ehud Ohlmert. De er 

dog ikke enige i, hvem der bør vinde. 

Elisheva håber meget på, at det konservati-

ve Likud med Benjamin Netanyahu vinder, 

mens Avital er mere midtsøgende. Benja-
min Netanyau har større politisk erfaring 

end Ehud Ohlmert og vil derfor være en 

bedre leder for Israel, mener Elisheva. Ka-

dima har ifølge Avital problemer, fordi det 

er et nystartet parti med mange forskellige 

individer (der sikkert er gode politikere) 

med forskellige holdninger. Samtidig anser 

hun det som vigtigt, at Israel har en leder, 

der er i stand til at forhandle med palæsti-

nenserne. Det mener Elisheva i princippet 

også, men hun påpeger, at det er vigtigt, at 

begge parter vil det samme: Fred. Som 

Hamas’ holdning er nu, er de ikke til at for-

handle med. De er begge enige i, at en gen-

optagelse af fredsforhandlingerne med Pa-

læstina først kan gå i gang, når palæstinen-

serne anerkender staten Israel. Som alle 

ved, er der mange problemer mellem israe-

lere og palæstinensere. Dette skyldes ifølge 

Elisheva kulturelle forskelle: ”Israel er de-

mokratisk og lever i år 2006 efter vor tids-

regning, og Palæstina lever i 2006 før vor 

tidsregning.” Men hun ønsker selvfølgelig 
fred, bare ikke for enhver pris. Elisheva ser 

tingene således: Jøderne har kun ét land 

(Israel), mens araberne har mange. ”Hvis de 

alle er brødre (red. araberne), hvorfor er der så 

ingen af de arabiske lande, der vil huse palæstinen-

serne?” Underforstået: palæstinenserne bur-

de ikke leve på Vestbredden og i Gaza. I 

stedet burde Egypten stille Sinai-halvøen 

til rådighed, og man burde her, på samme 

måde som Israel i 1948 blev dannet ud af 

ingenting, lade de arabiske lande opbygge 

en moderne stat for palæstinenserne. 

 

I forbindelse med Kandens tema om Isra-
el har vi taget kontakt til to herboende 
israelske kvinder for at høre deres syn på 
det forestående valg i Israel og emner, 
der generelt optager israelere. De to 
kvinder ønsker at være omgærdet af en 
vis form for anonymitet og vil derfor kun 
blive nævnt ved fornavn. Navnene er Avi-
tal 54 år gammel og Elisheva 50 år gam-
mel, og de har levet i Danmark i hen-
holdsvis fire og ni år. 

Der er altid to sider af en sag 

Af Helge Frandsen 

Grædemuren, Jerusalem 

D
en

 P
ol

it
is

ke
 V

in
ke

l: 
IS

R
A

E
L 



             Februar 2006 

29 

Israel med andre øjne 
Begge er enige om, at man får et andet syn 

på Israel når man, som dem, lever uden for 

Israel. Man er nok tilbøjelig til især at fo-

kusere på de gode ting ved Israel. Selvfølge-

lig har Israel, som alle andre lande, både 

gode og dårlige sider, men dette er tenden-
sen, siger Elisheva. For Avital har skiftet til 

Danmark afstedkommet en mere konserva-

tiv drejning af hendes holdninger, hvor 

hun, da hun levede i Israel, var mere ven-

streorienteret. 

 Som israelere, der bor i udlandet, er 

det interessant at spørge ind til, hvordan 

de oplever nyhedsdækningen af den israel-

ske debat. Først slår Avital, fast at debat-

ten, der føres i israelske medier, er meget 

følelsesladet. Der er stor grad af ytringsfri-

hed, men grundet disse følelser, kan det 

næsten blive for meget – der er for meget 

had i debatten. Elisheva mener klart, at 

mediedækningen i Danmark ikke er objek-

tiv nok, hvilket hun meget gerne vil have, 
den skal være. På grund af familiære bag-

grunde mener hun, at man sagtens kan se, 

at Steffen Jensen (TV2) har en pro-israelsk 

vinkling på sine reportager, og at Ole Sip-

pel (DR1) har en pro-palæstinensisk. Yder-

mere giver hun to illustrative eksempler på 

begivenheder, det er de færreste menne-

sker, der kender noget til i Danmark. For 

tre år siden kom tre israelske soldater på 

afveje i et palæstinensisk område. Her blev 

de taget til fange af palæstinensere, hvoref-

ter de, for åben skærm, blev tortureret, 

henrettet og parteret. Det er ikke noget, 

der er kendt i den brede offentlighed. Det 

samme gør sig gældende for den næste be-

givenhed. En araber i en israelsk by forhin-
drede en anden araber i at gennemføre et 

selvmordsangreb ved at ringe til det israel-

ske politi, før ulykken indtraf. Han gik så 

langt som til aktivt at holde den anden ara-

ber tilbage, indtil politiet nåede frem i tide. 

Israel var meget taknemmelig, og belønne-

de ham storslået. 

 

USA’s store betydning 
Begge er enige om, at USA har en stor be-

tydning både politisk og økonomisk for 

Israel. Hvor Elisheva godt kan virke en 

smule forarget over, at EU ikke støtter Is-
rael, men kun Palæstina, ser Avital det lidt 

anderledes. Hun mener, der kan være god 

fornuft i dette, da man i Israel har en vel-

fungerende og moderne stat. Det har man 

ikke i Palæstina, og derfor har de brug for 

hjælp i starten til at opbygge en ordentlig 

og demokratisk stat. 

Nødvendigt onde, eller Israelsk apartheid? - Muren mellem 

Israel og Vestbredden 

Hamas -  vil det nyvalgte parti lægge krigsretorikken væk? 
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Israel: at føre politik på en krigssti 

 
Denne spalteplads var oprindeligt tiltænkt 

et lille potpourri af reflektioner over Ariel 

Sharons politiske udvikling, som imidlertid 

synes at være gået lidt i stå grundet andet-

steds nævnte fysiske skavanker (man kan 

vel næppe bebrejde Israels sengeliggende 

premierminister, at fysikken svigter efter 

så mange år som berømt og berygtet for-

kæmper for zionismen). I stedet kunne 

man kaste sig over lange og indviklede 

valg-spekulationer. Den idé har andre tilsy-

neladende gjort nyttigt brug af med en 

række spådomme og profetier til følge. Det 
er efterhånden blevet så upopulært at op-

finde den dybe tallerken, og artiklen for-

mes derfor grundet fravær af kreative evner 

af forskellige personers fund og tanker om 

emet. 

 
Eskapister og heroisk lederskab 
Én fortolkningspakke belyser Sharons ny-

stiftede parti Kadimas »eskapistiske na-

tur«, og hævder på baggrund af fakta om 
tidligere afstikker-partier i israelsk politik, 

at dette nye midtersøgende tiltag vil falde 

næsten lige så hurtigt, som det er opstået. 

Der er bare én lille forskel: eskapist-

part ierne  dannes  of te  a f  pol i t iske 

»outsidere«, som udtrykker en stærk trang 

til at skære igennem virvaret af vanskelig-

heder med opmuntrende skarpe og beslut-

somme svar på komplicerede problemer, 

der bliver ved med at modsætte sig en løs-

ning (Susser og Goldberg i Israel Affairs, no-

vember 2005). Sharon kan vel næppe be-

tegnes som politisk outsider. Født ind i 

den generation, som stod til tjeneste for 
den zionistiske idé, og som kæmpede for at 

skabe en stat i deres forfædres land, kan 

det næsten virke, som om Sharon var for-

udbestemt til at blive den karismatiske le-

dertype, vi kender ham som. I et land med 

så store konflikter, som Israel står (og altid 

har stået) overfor, er det klart, at de alt-

overskyggende succeskriterier for en leder 

er førerinstinktet og modet til at tage chan-

cer og føre folk steder hen, de ellers ikke 

ville opsøge. 

 

Fremad – men i hvilken retning? 
Spørgsmålet er nu, hvorvidt Kadima – på 

dansk Fremad – kan varetage denne opgave 

uden en hærdet krigshelt i spidsen, og må-

ske endnu vigtigere, hvorvidt Kadima for-

mår at overbevise israelerne herom. Som 

fungerende premierminister har partiet 

fået Sharons tætteste allierede i Likud og 

forhenværende overborgmester i Jerusalem, 

Ehud Olmert. Skal man følge meningsmå-

lingerne, står Olmert til at vinde posten 

som premierminister til det israelske parla-

ment Knesset den 25 Marts. Ifølge militær-
historikeren Alon Kadish ved Det Hebrai-

ske Universitet i Jereusalem kunne Ehud 

Olmert være den samme ledertype som 

Sharon, blot mere uheroisk. Hans første 

store opgave som fungerende leder for Isra-

el bliver at tage endeligt stilling til, hvor-

dan Israel skal forholde sig til den palæsti-

nensiske politiske udvikling med Hamas i 

spidsen, en opgave som kan få afgørende 

I et land med så store konflikter, som Is-
rael står overfor, er det klart, at de alt-
overskyggende succeskriterier for en le-
der er førerinstinktet og modet til at ta-
ge chancer og føre folk steder hen, de 
ellers ikke ville opsøge.  

Af Louise Jørgensen 
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betydning for udformningen af Israels 

kommende regering. 

Indefra 
Israelernes kontroverser har ført til mangt 

en diskussion, og mange øjne, såvel nærsy-

nede som langsynede, er vidner til konflik-

ten. Ud fra forskellige overbevisninger om, 

hvad der er rigtigt og forkert, forsøger man 

med magt og demokrati at øve indflydelse 

på landets situation. Det er der kommet 

utrolig mange kloge ord ud af, men måske 

skal man i virkeligheden søge sine svar i 

den realitet, der omgiver det israelske folk. 

Det er dem, der hver dag skal bekymre sig 
om, hvor den næste selvmordsbombe 

springer. De skal sende deres børn ud for at 

kæmpe i de jødiske hære og på den anden 

side leve med den kendsgerning, at andre 

befolkningsgrupper undertrykkes på be-

kosting af Zionismen. Eitan Liebermann, 

der er lærer i en jødisk skole i området Ga-

lilea, opfatter politik som værende et tabu-

belagt emne. I hans omgangskreds er folk 

generelt ret skeptiske over for politikerne 

og har ikke tillid til dem, men generelt føl-

ges debatten meget intenst. Ikke mindst 

fordi konflikten er en meget stor del af alle 

israelernes liv – de fleste har sønner, der 

skal tjene 3 år i hæren. Selv har han den 

holdning, at fordi politikerne lever under et 
konstant pres, er de ikke i stand til at vir-

keliggøre deres idealer. »Som et eksempel 

kan nævnes, at Sharon i sin tid lovede fred 

og sikkerhed, og vi har hverken fået fred 

eller sikkerhed! I Israel er virkeligheden 

absurd, og den politiske virkelighed lige-

så«. 

 

Fred eller politisk afklaring 
Ifølge Eitan og hans danske kone, Monika, 
har begrebet fred ikke længere den status 

af ophøjet ideal, det havde engang. Meget 

få jøder tror på, der vil komme en løsning 

på problemet i den nærmeste fremtid. »I 

lyset af de sidste års forsøg på en fysisk adskillelse 

af palæstinensere og jøder i form af muren og tilba-

getrækning af bosætterne fra Gazastriben ser det 

ud til, at man stiller sig tilfreds med adskillelse af 

de to folk uden egentlig peacemaking. Jeg tror, dette 

er en pragmatisk løsning på problemet, en slags 

ensidet politisk afklaring, og efter alt at dømme 

godtages denne løsning i befolkningen. Gode vibra-

tioner og egentlige fredelige forbindelser blandt 

jøder og palæstinensere tror jeg ikke mange gør sig 

håb om i øjeblikket. Men dette skyldes netop adskil-

lelsen – Der er simpelthen langt til Palæstina, fordi 

man er fysisk afskåret fra denne anden virkelig-

hed«. 

 

Om israelsk politik udtaler Alon Kadish: 

»Kun få fra [Sharons] generation havde po-

litik som førstevalg. Men de var aldrig blot 

soldater. De var altid bevidste om, at der 

var en sammenhæng mellem militæret og 

det politiske. Det handlede jo om det sam-

me: sikkerhed. Ingen af de store politiske 

generaler har nogensinde været interesse-
ret i småting som velfærd og pensionsord-

ninger«. Denne måde at føre politik på er 

en helt anden end den, vi indtil nu har væ-

ret vant til i Danmark. Og som Monika til-

føjer: »Israelsk politik handler om aktuelle 

her og nu-problemstillinger i langt højere 

grad end i Danmark«. Det er på en måde 

ikke så svært at forstå, at israelerne er 

skeptiske og har mistet troen på fred.  
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Af Lois og Clark 

 

Offentliggørelsen af velfærdskommissio-

nens rapport i december sidste år skabte et 

større fokus på den følsomme debat om-

handlende reformer af den danske vel-

færdsstat. I rapporten diskuteres en bære-

dygtig fordeling af de offentlige midler i et 

fremtidsperspektiv, og der gives forslag til, 

hvordan vores grundlæggende samfunds-

værdier kan bevares ved gradvise reformer 

på mange områder. Kort efter offentliggø-
relsen blev rapporten og kommissionen 

forvandlet til skydeskive for offentlighe-

dens og politikernes skarpskytter – vel-

færdsdebatten var tilsyneladende så ømtå-

lelig, at man i partipolitisk øjemed fandt 

det nødvendigt at pointere, at det ikke 

kom på tale at forandre velfærdssystemet, 

og at man derfor ikke agtede at pille ved 

skattestoppet. Politikernes reaktion kan 
virke uforståelig ud fra den betragtning, at 

rapporten ikke var produkt af et umotive-

ret initiativ, men grundede i et klart kom-

missorium givet af regeringen 2½ år for in-

den. Kommissionens formand, økonom 

Torben M. Andersen forsøger i det følgen-

de at give en opklaring af de aspekter, der 

ligger til grund for forvirringen omkring 

velfærdsdebatten. 

 

Modtagelsen 

I tiden efter udgivelsen af velfærdskommis-

sionens ”Lille røde” opstod der en del tu-

mult. Visse deltagere i debatten så kom-

missionen og til dels formanden som en 

politisk aktør og 

dermed en del af 

det politiske spil. 

Dette var kommis-

sionen dog fra start 

særdeles opmærk-

somme på, og Tor-

ben M. Andersen 
fremhæver blandt 

andet kommissio-

nens rådgivende, apolitiske funktion. Set 

fra hans vinkel har nogle politiske kom-

mentatorer en utrolig naiv opfattelse af det, 

man kalder den politiske proces. »Deres 

holdning var, at kunne kommissionen ikke på 48 

timer levere noget, der kunne samle et flertal, så var 

der noget galt. Men vi hverken kan eller skal handle 

som politiske aktører. Vi skal komme med nogle 

rådgivende forslag som det politiske system kan 

reagere og agere på«, siger han.  

 

Skattestop eller ej? 

Reaktionen fra offentligheden var dog som 

forventet. Kommissionen var udmærket 

Torbens Tankespin(d) og andre fixfaxerier 

Velfærdskommissionens rapport, der 
blev offentliggjort i december, trak me-
nigmand, medier og politikere op af sto-
lene til en livlig og nødvendig debat om 
indretningen af fremtidens velfærdssam-
fund. I kølvandet på en ophedet debat 
har Kandens udsendte fanget formand 
for Velfærdskommissionen, Torben M. 
Andersen, til en åben snak om indholdet, 
modtagelsen og fremtiden. 

”Set fra hans vinkel har nogle politiske 

kommentatorer en utrolig naiv opfattel-

se af det, man kalder den politiske pro-

ces.” 
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klar over, at nogle forslag var mere kontro-

versielle end andre. Debatten bestod 

blandt andet i, hvorvidt skattestoppet stod 

eksplicit i kommissoriet eller ej. Dette var 

for Torben M. Andersen en forudsætning 

for at besidde formandsposten i velfærds-

kommissionen.  »Indtægtssiden er en væsentlig 

del af hele velfærdsspørgsmålet. Jeg synes, debatten 

om fremtidens velfærdssamfund er så vigtig, at det 

er underligt hvis man laver lister over, hvad man 

må og ikke må diskutere. Det er underligt ikke at 

diskutere indtægtssiden - det er jo trods alt halvde-

len, kan man sige. I delrapporterne står en del om 

skat og behovet for skatteomlægning. I det perspek-

tiv kan det vel næppe være en overraskelse, at vi 

kunne finde på at komme med et forslag. Hvis det 

hele bliver pakket ind i præmisser, skal man ikke 

bede uafhængige rådgivere om at løse sådan en op-

gave. Så er det et stykke politisk arbejde, og det må 

man [politikerne] lave selv«.  

 

SU-Reform 

Rapporten indeholder også forslag til re-

former af uddannelsessystemet. Som det 

ser ud nu, foreligger der en implicit aftale i 

kraft af en »pantordning«, hvor man får en 

uddannelse, som tilbagebetales igennem 

beskatning, når man kommer på arbejds-

markedet. I en globaliseret verden opstår 

imidlertid det problem, at nogle får en ud-

dannelse, men bruger deres arbejdskraft 

andre steder end i Danmark. »Tanken med 

forslaget er at lave en ordning, så dem, der 

får en skattefinansieret uddannelse, og væl-

ger ikke at betale skat i Danmark efterføl-

gende, kommer til at betale for uddannel-

sen.« Desuden lægger rapporten op til ef-

fektivisering af uddannelsessystemet i form 

af »gulerodsmetoden«, så det bliver gun-

stigt at gennemføre en uddannelse hurtigt. 

Argumentet er, at man herved kan for-

mindske de 5 års forsinkelse eller 
”fjumreår”, danskerne i gennemsnit bruger 

på at komme igennem uddannelsessyste-

met. 

 

Fremtidsperspektiv 

Efter 48 timer i offentlighedens lys befandt 

rapporten sig som lerdue mellem skydegale 

journalister og politikere. Politikerne, fordi 

resultatet ikke stemte overens med deres 

politiske dagsorden; journalisterne fordi 

der ikke kunne dannes konsensus angåen-

de den forestående velfærdsreform. Torben 

M. Andersens fremtidsperspektiv er af en 

anden kaliber. »Man kan først efter 4-5 år vur-

dere, hvad der egentlig er kommet ud af arbejdet. 

Det vigtigste er at vi nu har taget initiativet til at 

sætte debatten i gang og på den måde udtrykke 

Kommissionen foreslår, at: 
 
Forslag 6.12: SU omlægges, så tidligt studiestart ved videregående 
uddannelse belønnes. Fjumreåret omlægges til lån for studerende, 
der begynder videregående uddannelse mere end 3 år efter afslut-
ningen af studiekompetencegivende uddannelse. 
Forslag 6.13: Studerende der afslutter bachelor-uddannelser får 
udbetalt ubrugte SU-klip. 
Forslag 6.14: SU til hjemmeboende personer i ungdomsuddannel-
se (café-penge) afskaffes. 
Forslag 6.15: SU på afsluttende del af de lange videregående 
uddannelser omlægges til lån. Lånet afdrages i 10 lige store årlige 
rater inden for de første 15 år efter afslutningen af kandidatuddan-
nelsen. I takt med betalingen af afdrag og renter på lånet ydes et 
tilsvarende nedslag i skattebetalingen. 
Forslag 6.16: Der indføres brugerbetaling på afsluttende del af de 
lange videregående uddannelser. Brugerbetalingen fastsættes til 
15.000 kr. pr. semester. Der stilles en lånefacilitet til rådighed til 
finansiering af brugerbetalingen. Lånet afdrages i 10 lige store 
årlige rater inden for de første 15 år efter afslutningen af kandidat-
uddannelsen. I takt med betalingen af afdrag og renter på lånet, 
som skyldes brugerbetaling inden for normeret studietid, ydes et 
tilsvarende nedslag i skattebetalingen.  
 
Forslagene forudsætter generelt, at den såkaldte Bologna-proces er 
implementeret, så alle lange videregående uddannelser er opdelt 
efter fælles retningslinier i en Bachelor-del og en overbygningsdel. 
Det er den senest i 2010. 

”Efter 48 timer i offentlighedens lys befandt rappor-

ten sig som lerdue mellem skydegale journalister og 

politikere.” 
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kommissionens ønske om, at politikerne tager sta-

fetten og kører den videre«. 

 »Debatten i dag er anderledes, end den var 

for to år siden. Der er en større forståelse af, at der 

er behov for nogle reformer og justeringer. Så kan 

man altid synes, det kunne gå lidt stærkere, men det 

er ikke ensbetydende med, at velfærdsstaten skal 

afmonteres.« Ifølge Torben M. Andersen skal 

der dog mere til end de små skridt, politi-

kerne lægger op til at gennemføre. »Der er 

jo hele tiden en balance imellem, hvad der 

er nødvendigt, og i hvor god tid man vil 
give befolkningen sikkerhed for, hvilken 

ordning der gælder. Det er derfor vi fore-

slår, at man på nuværende tidspunkt ud-

former et system, der tænker fremad, så 

man ikke igen om nogle få år står med en 

diskussion som denne.  

 

Brik i politisk puslespil 

Adspurgt om sin position i et krydsfelt af 

forskellige politiske værdier, kommenterer 

Torben M. Andersen: »I den politiske debat er 

der et element af mudderkastning. Det er man nødt 

til at være forberedt på, når man går ind i et arbej-

de som dette. Det nytter ikke at være sart. Men det 

er da klart, der er nogle ting, man godt kunne have 

været foruden.«  

 

Kynisme eller social indsats? 

Den gængse forståelse af rapporten giver 

indtryk af en temmelig rationel, økonomisk 

samfundsopfattelse. Torben M. Andersen 

argumenterer imidlertid for, at forslagene 
på nogle områder forstærker en social ind-

sats overfor marginaliserede grupper. »Det 

er ikke nødvendigvis økonomiske incitamenter, der 

er i spil her. Det er mere en tankegang om, at det 

ikke er anstændigt at efterlade folk i systemet i 

årevis. Vi lægger dybest set vægt på at bevare vel-

færdssamfundet for at bevare de menneskelige vær-

dier, det bygger på. Med rapporten er der tænkt 

over en helhed i mange dimensioner, både i forhold 

til at sikre finansiering, men også i forhold til soci-

al balance«. Derfor foreslår velfærdskommis-

sionen en gradvis ændring over mange år, 
som kan lægge en fast kurs for, at man ikke 

behøver tage velfærdsdiskussionen op igen 

og igen. 

For yderligere information og mulighed for egen stillingtagen, læs rapporten på: www.velfaerd.dk 



             Februar 2006 

35 

Vil du optages på den internationale Master-
uddannelse i journalistik? 

 
Brænder du for global journalistik og kunne du tænke dig en international 

Master-uddannelse ved førende journalistik- og medie-institutter på uni-

versiteter i Danmark, Holland, Storbritannien og Tyskland?  

 

Erasmus Mundus Masters Journalism and Media within Globalisation: The 

European Perspective er udvalgt til støtte af Europa-Kommisionen blandt 

140 konkurrerende forslag om europæisk kvalitetsuddannelse. 

 

Vort første hold studerende har netop afsluttet deres ophold ved Aarhus 

Universitet og skal nu finde sig til rette ved Amsterdam Universitets store 

medievidenskabelige institut. I hele det andet år specialiserer de studer-

ende sig: I ‘Business and finance’ på City University, London; ’War and 

conflict’ ved University of Wales, Swansea; eller ’Media systems, journal-

ism and public spheres in a comparative perspective’ i Hamburg.  

 

Kommissionen giver stipendier til et antal fremragende studerende fra 

lande uden for EU, der blandes med kandidater fra EU-medlemslandene. 

Gruppen på 40 studerende, der mødtes til september i Aarhus, vil udgøre 

en nøje udvalgt, højt kvalificeret elite fra alle fem verdensdele. 

 

Uddannelsen er SU-berettiget, og der kan søges Erasmus Socrates-

stipendier til det sidste år. Ansøgere skal have gode engelskkundskaber, 

en bachelorgrad i et relevant fagfelt og sammenlagt tre måneders arbej-

de som journalist. Ansøgningsfristen for studerende fra EU er 20. april 

2006.  

 

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til Center for Journalistiske Univer-

sitetsuddannelser på Aarhus Universitet: Bettina Andersen, 8942 6921, 

cjuba@hum.au.dk; eller Per Mouritsen, 8942 6920, pm@ps.au.dk. 

 

Læs mere om uddannelsen på www.MundusJournalism.com. 
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Af Peter Schøler 

 

Allerede på trapperne op til mødelokale 

M3 gik rygtet om en særdeles velbesøgt 

generalforsamling i PF som en steppe-

brand. Ilden var givetvis antændt af et nyt 

tiltag fra PF bestyrelsens side: et åbent hus 

arrangement i lokalerne på Bartolins Allé 

for interesserede potentielle bestyrelses-

medlemmer. Med et velbesøgt arrangement 

i frisk erindring havde de forudseende 
PF’ere med snarrådig konsekvens booket 

A1, skulle der være hold i rygterne. Og med 

et fremmøde lige i underkanten af et gen-

nemsnitligt PF-foredrag blev en mødeeva-

kuering aktuel. 

 Veletableret i A1 kunne den valgte 

ordstyrer, Krog, sætte mødet i gang. Årsbe-

retninger kan for en velbevandret general-

forsamlingsfetichist udmærket ses som det 

hårde benarbejde, der skal til, før enden af 

regnbuen er nået med paragraf ping-pong 

og afstemninger. Såvel fredagsbar-, fagligt-, 

fest- og studietursudvalg aflagde mere eller 

mindre ophidsende redegørelser, med lidt 

spredt meningsudveksling til følge, inden 

der blev åbnet rum for kassereren og den 

store principielle paragraffunderede di-

skussion: kan PF støtte foreninger udenfor 

instituttet økonomisk? Det kan PF ikke 

vedtog generalforsamlingen efter en times 

livlig debat, som en indstilling til den kom-

mende bestyrelse. Den ellers gode vilje må 

således i fremtiden indlade sig på ikke at 

søge husly i PF’s pengekasse. Dette udeluk-

Generalforsamling i PF  

Årsberetninger, diskussion af formålspa-
ragraffer og valg af bestyrelse kan være 
en tørvetrillende affære, men i PF-regi er 
alting en fest. Derfor var den årlige gene-
ralforsamling i Politologisk Forening den 
9/2 – 2006 bestemt også et besøg værd.      

Krog i vanen tro som ordstyrer…for sidste gang ... 

Bestyrelsen i forsvar for de upopulære øl-prisstigninger! 

Spændingen under den økonomiske beretning trak folk helt ud 

på kanten af stolen... 
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ker undertiden ikke samarbejde på anden 

vis med hjælpeorganisationer som for ek-

sempel Ibis. 

 

Yngre årganges indtog i bestyrelsen  
Med det økonomiske råderum således fast-

slået og en yderligere, som ordstyreren ud-

talte, klassisk diskussion om ølprisen til 

festerne rigere blev det tid for valg af den 

nye PF-bestyrelse for bestyrelsesåret 

2006/07. Og det skulle her vise sig, at den 

mangfoldigt fremmødte mængde ikke bare 

var kommet for at spise vingummier og 

granske vedtægter; nej, der var tale om en 

særdeles engageret forsamling med besty-

relsesambitioner. Fra den tilsyneladende 

tabte årgang 2004 stillede fem op, og med 

hele otte kandidater fra den nyeste årgang 

ser det nu for alvor ud til, at der er grøde i 
masserne. Yderligere to fra sjette semester 

lagde billet ind på en bestyrelsespost, og 

der var dermed lagt i kakkelovnen 

(undskyld!) til det første kampvalg i tre år. 

11 medlemmer skulle vælges. Efter 15 valg-

taler, hemmelig afstemning, optælling, om-

tælling og fintælling blev den nye bestyrel-

sessammensætning en realitet. Ebbe, Jon, 

Kristian, Ulrik, Jacob, Troels (alle 2. seme-

ster), Lone, Linnea, Randi, Johanne (alle 4. 

semester) og Jakob (6. semester), som ene-

ste genganger, udgør således den nye PF-

bestyrelse, der efter fire og en halv times 

højtspændte strabadser blev klappet i gang 

af en ivrig generalforsamling. 

 Og rygterne svirrer allerede: den nye 

bestyrelse vil sine medstuderende det bed-

ste og har tænkt sig at vise det i gavmildt 
afmålte portioner allerede ved førstkom-

mende PF-fest fredag den 24/2 – 06. Vel 

mødt! 

Fra venstre mod højre: Lone, Linnea, Randi, Jakob, Johanne, 

Jacob, Troels, Ebbe, Kristian, Jon, Ulrik 

PF i to generationer: Jakob Stjernholm og Kathrine Hee 

Louise kigger tilbage… på et godt år i PF-sofaen?  
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Den politiske ytringsfrihed 
 - mellem univeralisme og historiefilosofisk læreproces 

 

Af Gorm Harste  

 
De fleste husker nok det berømte Matador-
afsnit, hvor Enkefru Møghes 100-års fød-
selsdag viser sig at være en 90-årsdag. Kon-
gens jubilæumstelegram viser sig dermed 
at være baseret på en løgn, og det samlede 
selskab rystes over, at de gør sig skyldig i 
majestætsfornærmelse. Det er den oplevel-
se, der er afsnittets nøgle. For den står i en 
iøjnefaldende kontrast til vores samtid. 
Matador foregik i tiden omkring Anden 
Verdenskrig og blev lavet i 1970’erne. Pro-
blemet var, at majestætsfornærmelse var en 
kardinalforbrydelse på linje med landsfor-
ræderi og gudsbespottelse. Dengang var 
det svært at antaste autoritetsforhold. I 
1901 var der sågar en præst, der blev afske-
diget, fordi han ikke troede på djævelen. 
Alligevel stod det ikke meget bedre til, da 
Ritt Bjerregaard i slutningen af 1980’erne 
sagde, at hun ikke troede på en ”hønisse” 
som Jesus, og fik verbale klø for det i aviser 
som Jyllandsposten. Og i 1966 fik jeg tæv af 
nogle jævnaldrende drenge, fordi jeg kaldte 
historien om Adam og Eva for et eventyr. 
 ”Ytringsfriheden er indiskutabel” 
hævder Anders Fogh, formodentlig med 
tanke på, at ytringsfrihed kan fortolkes 
som en universalistisk moraldoktrin. Men 
ytringsfrihed er ikke tankefrihed og følger 

en anden logik end den frie og rene vilje. 
Ytringsfrihed drejer sig om kommunikati-
on, sprog, tegn, betydningsdannelser og 
ikke mindst om publikum og offentlighed. 
Man kan putte meget Kant og Habermas 
og mindst lige så meget semiotik og tegn-
lære ind i analyser, der går bag om den 
overfladiske politiske retorik om ytrings-
frihed. Der er faktisk gode grunde til at be-
gynde at tænke sig grundigt om og løfte 
niveauet fra den pubertære tilgang, Jyl-
landspostens kulturredaktør Flemming 
Rose har til den, hans forgænger i jobbet 
den legendariske tidligere litteraturprofes-
sor Jens Kruuse havde. Det var den gang, 
liberale tanker forsøgte at tænke ved hjælp 
af liberale tænkere i stedet for at fastholde 
deres aggressioner uden tanke for gennem-
tænkning og selvkritik. Nu kan al den slags 
jo blive ekstremt akademisk. Men man kan 
faktisk forholde sig til det på en mere kon-
kret facon. Heldigvis er det ikke altid så 
svært at tænke sig om. 
 

Tegn og tabu i dag 
Gud, konge og fædreland var indiskutable 
værdier indtil for nylig. De symboler, der lå 
omkring dem, var urørlige. De måtte be-
kræftes, men ikke diskuteres i sådan en 
grad, at de blev hypotetiske. De var tabu. 
Alligevel er det så som så med den humor 
og satire, man underlægger dem. Da jeg for 
nylig overværede julegudstjenesten i Århus 
Domkirke rejste publikum sig op, da kon-
gefamilien gik ind. Kunne man ikke bare 
blive siddende? Og Dannebrog? Tager man 
Dannebrog og brænder det af, er det vel 
også bare et symbol, der brændes af. For 
andre kunne Dannebrog være et symbol på 
korstogene; det er et typisk ridderflag, og 
det kom som bekendt danske hære i hæn-

Debatten om ytringsfriheden er ikke gået  
IFSK forbi, og det burde den selvfølgelig 
heller ikke. Vores opgave er som altid at 
være analyserende, men vi må ikke glem-
me det normative aspekt, der former en-
hver debat og giver den liv og mening. I 
en glimrende kronik leverer lektor Gorm 
Harste fra IFSK en  sønderlemmende kri-
tik af regeringen og Jyllandsposten. 
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de, som var det sendt fra himlen, under de 
nordiske korstoge til Baltikum i begyndel-
sen af 1200-tallet. Faktisk kunne der være 
gode grunde til at brænde det af blandt 
Mellemøstens muslimer. 
 Man kan afprøve grænserne for, hvad 
der er tabu med en selv: Man kan tage nog-
le fotos af ens nærmeste og brænde dem 

eller stikke nåle igennem øjnene på dem. 
Ubehaget vil bestemt være til at føle på. Vi 
har alle grænser for den satire, vi tør ud-
sætte vore symboler for. Selv graffitimaler-
ne, der måske er de mest rabiate satirikere, 
for hvem intet synes helligt, synes at frede 
kirkerne, Amalienborg og de mest elegante 
bygninger. En gadehappening, hvor en tysk 
kunstnergruppe råber ”smid jøderne i hav-
nen”, bryder vi os bestemt ikke om; sæt 
nogle svage sjæle blandt publikum ikke 
fornemmede den selvkritiske satire. Enhver 
ytring får sin mening i forhold til et publi-
kum. Ytringen rummer ikke budskabet i 
sig selv.  
 Skal vi se på grænserne for ytringsfri-
heden, kan vi også se på reklamerne. Dem 
er vi blevet så vant til, at vi næsten ikke 
ænser dem. Står der ”køb Shell” på en re-
klame, kan jeg nok ikke referere til den re-
klame og undskylde det over for min kone 
eller bank, at jeg overskred alle mine konti 
ved at opkøbe alt hvad der var i Shell-
butikken. Står der til gengæld ”Burn Shell 
to Hell”, regnes den opfordring for mere 
kriminel end den, der opfordrer til at købe 
Shell. Grunden er, at vi har lært at omgås 
det politiske systems ytringsfrihed med 
mere forsigtighed end reklameindustriens 
ytringsfrihed. Hælder man vand eller rød 

maling over statsministeren eller en anden 
embedsmænd, trækker vi fluks en række 
skel. Ytringsfrihed er måske nok blevet til 
en vane, men under vanens magt ligger der 
mange lag af skjulte regler og institutioner, 
som har været svære at lære at kende, og 
som ligger i hårfine balancer med hinan-
den.   
 

Ytringsfrihedens symbolpolitiske historie 
Faktisk har det taget århundreder for os at 
lære ytringsfriheden at kende. Reklamerin-
gens historie, markedets og teatrets histo-
rie samt ytringsfriheden har fulgtes paral-
lelt med hinanden.  Debatten om ytringsfri-
heden går tilbage til det 11. århundrede og 
har efterladt nogle gigantiske symboler: 
katedralerne. I Centraleuropa findes der 
groft sagt to typer middelalderkatedraler, 
de romanske og de gotiske. De romanske er 
bastante og ligner fæstningsbyggerier med 
deres massive tårne og søjler. De var længe 
knyttede til pavens behov for at vise sym-
bolernes realitet. Når man i kirken sagde, 
at ”dette er Jesu blod, dette er Jesu legeme” 

så var det Jesu blod og legeme. Jesus kunne 
gå på vandet etc. På den baggrund havde 
paven brug for korstogene, så han kunne 
tale fra Jesu grav og medbringe relikvier, 
der gav substans til de kirkelige ord, der 
ellers blev for symbolske og dermed miste-
de deres magt. Så man gennemførte en lang 
række korstog og slagtede i 100.000vis af 
mennesker. I dag ville de fleste sige, at man 
ikke er ved sine fulde fem, hvis man tror på 
datidens skrøner, men mange religiøse tror 
klippefast på Biblens ord den dag i dag. 
Specielt i Bush’s USA. 
 De gotiske katedraler er i modsæt-
ning hertil udtryk for, at tusinder af tons 
sten kan kastes højt op i luften og blive 
svævende deroppe. De leger med tyngdens 
lethed og laver filigran ud af granit. Symbo-
lerne stræber mod himlen i stedet for at 

”Enhver ytring får sin mening i for-

hold til et publikum. Ytringen rum-

mer ikke budskabet i sig selv.” 
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markere deres jordiske tilhørsforhold. Med 
centrum i Paris’ universitet og den nord-
franske kirke tog man afstand fra Pavens 
voldsregimente. Kommunikation skulle 
forstås langt mere symbolsk, mindre sub-
stantielt, og man kunne opstille alskens 
hypoteser om kristendommens budskaber. 
Man gik ind for et mere decentralt og min-
dre hierarkisk autoritært samfund. 
 Striden om symbolernes realitet har 
man kaldt universaliestriden, og man kal-
der de to positioner for ”realisme” og 
”nominalisme”. Striden er snævert knyttet 
til en europæisk historie, men ligger også 
gennem hele historien i udkanten af islam 
og er konstant i spil med islam. Islamisk 
teologi og videnskab var vel udbygget i 
1100-tallet, men kunne ikke følge den sene-
re acceleration, der fulgte med Renæssan-
cen og Oplysningstiden, for slet ikke at tale 
om det 20. århundredes udviklinger. 
 Med Renæssancen blev striden både 
opløst og genopstod som fugl Fønix i nogle 
nye gevandter. Trykpressens opfindelse 
gjorde det lettere for nominalisterne og de-
res hypotetiske spil med symboler. Alle 
mulige pamfletter kunne optrykkes. Vi-
denskaben udvikledes i alle retninger. Og 
de gamle autoriteter fik et knæk, verden 
var større end man havde ment, og tilmed 
var den rund. Tilmed krævede kristenhe-
dens spaltning mellem protestanter og ka-
tolikker i 1530’erne en ny og mere radikal 
tolerance, end dengang den græsk-
ortodokse kirke brød med den romersk-
katolske i 1054.  
 Trods snakken om tolerance blev 
konflikten mellem protestanter og katolik-
ker imidlertid så voldsom og krigerisk, at 
militær- og enevældestaterne opstod. De 
fordrede efterhånden total lydighed af de-
res undersåtter, som skulle sværge troskab 
til fanen, flaget, hærchefen, kongen og nati-
onen. Om det så var symboler eller realite-

ter: Realiteten var, at besværgelsen kunne 
koste en livet.  
 De enevældige militærstater opruste-
de så vildt, at de havde brug for opfindel-
ser, for videnskab og uddannelse, for presse 
og teatre til at finde støtte i. Det førte til 
oplysningstiden, der med politisk vægtige 

folk som Montesquieu, Voltaire og Frede-
rik den Store og en lille elite af videnskabs-
folk legede med hypoteser om, at Gud og 
kristendommen blot var menneskeskabte 
opfindelser. Nationalstaten ville det imid-
lertid anderledes, tyskeren Struense ind-
førte ytringsfrihed i Danmark og blev som 
tak henrettet, radbrækket og sat på hjul og 
stejle. I 1800-tallet blev gudsfrygtighed, 
disciplin, katekismer og salmevers indpi-
sket i ungdommen. Ingen skulle tale ondt 
eller hypotetisk om hverken Gud eller nati-
onen. 
 

Diplomatiets kunst 
Inden for en generation er vi kommet ud af 
”realismens” håndfaste omgang med sym-
boler. Mangler man ytringsfrihed, er ord og 
symboler bærer af meningsfuld alvor, ironi 
er dyb alvor i totalitære stater. Har man 
derimod vænnet sig til ytringsfriheden, bli-
ver al kommunikation let og ligegyldig. 
Flaget kan vi spytte på og for så vidt bræn-
de af, hvis det så ellers er frugtbart. Selv om 
vi vil bevare det skønne og smukke, behø-
ver vi ikke at ære det, som var det mere, 
end det, vi lægger i det som mennesker. På 
trods af lagerarbejder Rindal og Dansk Fol-
keparti er vi blevet et nation af symbolar-
bejdere, der ikke hænger os for meget i 
symbolernes betydning og vægt. Det er alt 
sammen udmærket.  

”Mangler man ytringsfrihed, er ord og 

symboler bærer af meningsfuld alvor, 

ironi er dyb alvor i totalitære stater. ” 
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 Men det betyder også, at Anders 
Fogh Rasmussen og Jyllandsposten kun 
taler til os symbolarbejdere, når man tager 
for givet, at ytringsfrihed er et faktum. 
Faktisk kan vi tale om og debattere yt-
ringsfrihed: Vi kan diskutere, hvordan og 
hvornår vi har lært at forholde os frit til 
symboler. Vi kan opdage og tale om, at det 
er meget, meget nyt, at vi har lært at for-
holde os frit. Først og fremmest kan vi dis-
kutere, hvor svært det er at lære den frie 
brug af symboler. Man kan faktisk kom-
munikere om kommunikation. At udtryk-
ke ytringer og at lytte til ytringer er to si-
der i kommunikationen, der almindeligvis 
er nært forbundne. Ikke mindst moralsk 
set. Dømmekraft i kommunikation drejer 
sig om at kunne lytte til ubehagelige 

kendsgerninger, til andre sider og at være 
opmærksom på sammenhængenes forgre-
ninger. Det er også det, som diplomati dre-
jer sig om. At tale og at lytte drejer sig om 
takt og tone. Temaet er fyldt med moral og 
med mulighed for krænkelser. 
 Det er bestemt ikke korrekt, at man 
ikke har haft lettilgængelige analyser, der 
har peget på, hvor voldsomme følger asym-
metrien i magt og kommunikation kan få i 

en tid, hvor globaliseringen gør verden til en 
symbolsk enhed. Den polsk-engelske soci-
ologiprofessor Zygmunt Bauman har skre-
vet et hav af enkle og klare bøger, hvoraf 
mange er oversat til dansk, som Forspildte 
liv, Det belejrede samfund, globalisering, 
Fællesskab, Frihed, samt Arbejde, forbru-
gerisme og de nye fattige, der viser proble-
mets stigende betydning. Bøgerne handler 
om den krænkelse og manglende anerken-
delse, der bliver verdens sociale affald til 

del. Træder de inkluderede oven i købet på 
den restmening, som religiøse symboler 
kan tilbyde de ekskluderede, så kan de eks-
kluderede finde sammen i forsvarspositio-
ner, der kan blive ekstremt aggressive. 
Endnu mere to the point kan man se pro-
blemerne analyseret i Harvard/Göttingen-
forskeren Bassam Tibi’s analyser Krieg der 
Zivilisationen, Die neue Weltordnung etc. 
(findes også på engelsk). 
 Statsministeren har nok legitimt 
kunnet give sit skråsikre standpunkt me-
ning. Men stivheden er ikke udtryk for et 
kultiveret standpunkt, der synes bekendt 
med den radikale ytringsfriheds korte hi-
storie. Politisk udtrykker hans først mang-
lende diplomati og nu hans usmidige man-
gel på respekt for andres kulturhistorie 
imidlertid en fatal mangel på dømmekraft. 
Lige så lidt, som vi kan forlange af Rindal, 
at han skulle kunne forstå modernistisk 
kunst, kan vi forlange, at pakistanske eller 
egyptiske lagerarbejdere på baggrund af 
deres historie, uddannelse og kultur skal 
kunne forstå den vesterlandske symbolpo-
litik. 
 Efter 11. september 2001 burde politi-
kere af statsministerklassen have lært, at 
symbolpolitik er storpolitik. Europas og 
Nordamerikas borgere lider selv af moder-
nitetsangst over for den reformfeber og glo-
baliseringsbølge, der vælter ind over os. 
Verdens andre borgere undrer sig over, 
hvad det er for en globalisering, der over-

skyller dem, når vi taler om globaliseringen. 

Er det kun os, der må tale om den verden, 
som vi alle lever i. Eller må de andre ikke få 
lov til at kommunikere? Diplomati består i 
at kunne kommunikere med dem, der har 
andre opfattelser. Statsmandskunst i at 
kunne lave alliancer, undgå konflikter og 
undgå at skabe et dårligt rygte om en into-
lerant små-racistisk kultur.  

”Europas og Nordamerikas borgere lider selv af 

modernitetsangst over for den reformfeber og glo-

baliseringsbølge, der vælter ind over os.” 
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Af Allan Birkmose 

 

Velkommen tilbage, kære læser. Velkom-

men tilbage efter en lang og udmattende 

eksamensperiode (eller afslappende julefe-

rie), hvor der utvivlsomt har været rig mu-

lighed for at buldre® over livets genvordig-

heder såsom eksamensræs og højtidsstra-

badserne. Sidstnævntes eksplosivt voksen-

de udgifter synes i høj grad at være målret-

tet storkapitalens indehavere af fast ejen-

dom med friværdi, som bare vokser og vok-

ser i et tempo, hvor ikke engang vi polito-

logiske himmelstormeres udestående med 

Finansministeriets pengepugende, SU-

lånsgivende, bureaukratiske fat-cats kan 

være med. Det er nu engang ikke nemt at 

jetsette, når ens faste ejendom begrænser 

sig til et Ikea-skab og en aldrende compu-

ter, der er af en så ringe kvalitet, at selv 

drevne hackere har opgivet at bruge den 

som et led i deres skumle planer om at 
overtage verdensherredømmet i bedste 

Pinky og Brain-stil! 

 

Jeg har dog alligevel haft tid til at opspare 

en solid portion vrede over emner, som jeg 

har glædet mig til at harcelere over i sel-

skab med Dem, kære læser. Grundet den 

svundne højtid har jeg dog kun i ringe grad 

ladet mig ophidse over ting, der er knyttet 

direkte til de politologiske himmelstorme-
res højborg, så jeg vil derfor, for første gang 

i denne klummes korte levetid, lade min 

vrede gå ud over grupper uden for de gule 

mure, hvor videnskaben i skrivende stund 

stadig leder efter tegn på intelligent liv. Det 

belejligede, ved den udvidelse af min harce-

lerende horisont er naturligvis, at der i den 

såkaldt ”virkelige verden” er grupper, som 

er – om muligt – endnu mere oplagte sky-

deskiver end mine hidtidige ”ofre”. Den 

trofaste læser – hvis en sådan mod forvent-

ning skulle findes – vil vide, at jeg hidtil 

har forsøgt at snigløbe så truede arter som 

VIP’per, TAP’per og universitetspersonale i 

almindelighed. Det forekommer derfor for-

underligt, at endnu svagere grupper skulle 
eksistere, men det er alligevel lykkedes mig 

at opdrive en gruppe, der ikke blot er et 

oplagt offer, men i høj grad fortjener at bli-

ve buldret®. 

 

Det drejer sig om en marginaliseret gruppe 

i det danske samfund. En gruppe, der dag-

ligt fylder mere og mere i debatten. En 

gruppe, der er en potentiel tikkende bom-

be under den danske velfærdsstat. Denne 

gruppe optræder meget forargede i de dan-

ske medier, når de føler, at deres privilegier 
er truede, selvom det bør være tydeligt for 

enhver, at disse mennesker naturligvis ikke 

Birkmoses Buldren 
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kan forvente at modtage de samme ydelser 

som alle andre, da det jo vil ruinere den 

danske velfærdsstat. Det er nemlig karak-

teristisk for denne gruppe, at de oftest be-

finder sig uden for arbejdsmarkedet og der-

for ikke bidrager med indtægter til det 

danske velfærdssamfund, hvilket fører til 

en - potentielt katastrofal - skævvridning 
af den danske samfundsøkonomi. Denne 

gruppe mennesker truer således den dan-

ske samfundsmodel i et sådant omfang, at 

handling er påkrævet: hellere i dag end i 

morgen! Dette er heldigvis også gået op for 

de fleste ansvarlige politikere, hvilket af-

spejler sig i, at befolkningsgruppen fylder 

stadig mere i mediebilledet og den generel-

le debat. Det er efterhånden gået op for de 

ansvarlige politikere, at denne gruppe bør 

fratages visse privilegier for at gavne det 

fælles bedste. 

 

Den generelle folkestemning mod den 

gruppe mennesker præges også af en sti-

gende negativitet, da vi her taler om en 
gruppe, der er meget tydelige og letgenken-

delige i bybilledet og fylder stadig mere i 

det offentlige rum. De færdes ofte i dyrt tøj 

og store biler, hvilket kan virke stødende 

for den almindelige hårdtarbejdende dan-

sker, som finder det uforståeligt, at denne 

gruppe har adgang til betydelige midler, 

når de nu ikke er en del af arbejdsmarke-

det. Man kan også ofte støde på medlem-

merne af denne gruppe i de offentlige 

transportmidler, hvor de – af uransagelige 

årsager – gebærder sig på en måde, der er 

endog ganske uhensigtsmæssig for de øvri-

ge passagerer og i mange tilfælde direkte 

generende. Ofte gør de endda krav på sæ-
der, hvor der i forvejen sidder en hårdtar-

bejdende dansker, selvom det er vanskeligt 

at forestille sig, hvorledes disse mennesker 

kan være trætte, når de hverken arbejder 

eller studerer… 

 

Skulle De ikke allerede have gættet det, 

kære læser, så er der naturligvis ikke tale 

om de ofte udskældte ny-danskere. Her er 

tværtimod tale om gammel-danskere…meget 

gamle danskere endda! Vi taler om det så-

kaldte grå (g)uld, der med deres grådige 

hænder dagligt forsøger at gennembryde 

statskassens last line of defense og fravriste 

Thor Pedersen endnu flere gode danske 

kroner. Den selv samme gruppe, som i tres-

serne og halvfjerdserne forsøgte at gæld-
sætte Danmark i en sådan grad, at Danne-

vang – hvis det havde været en byggegrund 

i Matador – for længst ville have ligget med 

bagsiden opad, så ordet ”Pantsat” ville væ-

re synligt for alle de øvrige spillere. Dette 

skrækscenarium blev heldigvis afværget af 

Dannevangs sande helte – Holger Danske 

og de politologiske himmelstormere! Der-

for er det rimeligt at spørge sig selv, om 

disse grådige, pensionsfascister endnu en 

gang skal have snablen dybt, dybt ned i 

statskassen, mens vi politologiske himmel-

stormere og vore trofaste allierede økono-

merne kæmper en brav – men forgæves 

kamp – i Velfærdskommisioner og lignen-
de? Nej, vel? 
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Virkeligheden – det er her 

 

Af Michael Bang Petersen, ph.d.-stipendiat 

 

Da jeg blev optaget som ph.d.-stipendiat, 

håbede jeg, at denne type spørgsmål var et 

overstået kapitel. Men nej; og hvad værre 

er: Der synes at være en tendens til, at dem, 

man ellers måtte anse for lidelsesfæller, 

selv fører an i koret nu. Øjensynligt eksi-

sterer der en forestilling blandt gamle stu-

diekammerater og nuværende statskund-

skabsstuderende om, at dét der ph.d.-halløj 

da kan være meget godt, men at det nu en-

gang er bedre ’at komme ud i 

virkeligheden’. Et sted der åbenbart – med 

et andet ofte anvendt udtryk – eksisterer 

’uden for de gule mure’. Min fornemmelse 

fik styrke i novemberudgaven af nærværen-
de blad, hvor en nystartet kollega blev stil-

let spørgsmålet, hvorfor hun ikke hellere 

ville prøve det ’virkelige liv’. Hun svarede, 

at det her er det virkelige liv; men det var 

som om, budskabet ikke rigtigt trængte 

igennem til den udsendte. Formålet med 

dette indlæg er at uddybe min kollegas po-

inte. 

 Noget kunne tyde på, at ideen om det 

virkelighedsfjerne ph.d.-forløb først og 

fremmest udspringer af forestillinger om, 

at arbejdsformen her er radikalt anderledes 

end på andre arbejdspladser. For det første 

luftes det fra tid til anden, at hvor andre 

arbejdspladser er et eldorado af tværgåen-
de samarbejde og dynamisk samspil, så er 

ph.d.-tilværelsen og forskerjobbet generelt 

præget af en eneboers isolation. Dette er 

ganske enkelt forkert. Ikke blot sker en 

større og større del af forskningen i dag i 

projektgrupper. Også individuelle projek-

ter – såsom ph.d.-projektet – formes i høj 

grad gennem dialog med danske og uden-

landske kollegaer, og der eksisterer en lang 

række fora til at understøtte dette. Man 

kunne eksempelvis nævne forskningssekti-

onerne her på instituttet, nationale og 

tværnationale forskningsnetværk samt in-

ternationale konferencer og udlandsop-

hold. Dialogen mellem forskere suppleres 

samtidig af kontakt til befolkningen igen-

nem medier og foredrag. I tilfældet med 

individuelle projekter er samarbejdet må-

ske mindre tæt, end hvad der opleves andre 

steder, men til gengæld er det betydeligt 

bredere funderet – ikke mindst igennem 

den internationale dimension. 

 For det andet hører man undertiden, 

at studerende ikke ønsker at tage vejen 

over ph.d.-studiet, fordi de gerne vil ud og 

Enhver statskundskabsstuderende kender 
situationen fra familiemiddage og deslige: 
Man bliver spurgt om, hvad det nu var, 
man studerede. Undren er som regel den 
første reaktion, når svaret, statskund-
skab, falder, og hvis man er rigtigt uhel-
dig – som man desværre ofte er – bliver 
ens uddybende forklaringer mødt med et 
’skal du så være statsminister?’. Bedste-
mødre kan undertiden pacificeres med 
henvisning til, at man følger i Kronprin-
sens fodspor. Mindre royalistiske familie-
medlemmer ender til gengæld ofte med 
at spørge, om man ikke burde få et rig-
tigt arbejde i stedet.  

”Forhåbentlig er min fantasi gået 

over gevind her, for hvis dette er 

tilfældet, har vi både som institut 

og som samfund et problem. ” 
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teste sig selv af. Men et sted, hvor man fak-

tisk får en direkte og detaljeret respons på 

sit arbejde, er netop universitetsverdenen. 

Dette gælder ikke blot forskningssiden, 

hvor man går til biddet i de just nævnte 

fora, men også undervisningssiden, hvor 

hele evalueringsinstitutionen formodentlig 

gør universitetslærere til en de af faggrup-

per, hvis optrædener mest direkte bliver 

kommenteret. 

 For det tredje kan det være, at man 

synes, at ph.d.-jobbet mangler en væsentlig 

komponent for at være et rigtigt job: Der er 

nemlig ikke nogen chef, som tilrettelægger 

ens opgaver, og som man skal stå til ansvar 

for. Som ph.d.-stipendiat og som forsker 

har man udstrakt frihed til at planlægge sit 

arbejde, som man selv finder det mest hen-
sigtsmæssigt. Men det er fejlagtigt at tro, 

at selvstændighed betyder, at man i mindre 

grad bliver afkrævet et ansvar – snarere 

tværtimod. 

 Men måske er det slet ikke arbejds-

formen, som gør, at folk mener, at ph.d.-

jobbet er specielt virkelighedsfjernt?  Må-

ske er det snarere jobbets genstand, vi-

densproduktionen, der anses for en lidt for 

tør beskæftigelse? Forhåbentlig er min fan-

tasi gået over gevind her, for hvis dette er 

tilfældet, har vi både som institut og som 

samfund et problem. Som institut, fordi det 

betyder, at vores studerende i højere grad 

ser sig selv som elever, der passivt skal 
modtage et gennemtygget stof, frem for 

som aktive medspillere, der igennem op-

læg, opgaver og speciale selv er med til at 

producere ny værdifuld viden. Som sam-

fund, fordi denne type kreativ videnspro-

duktion lige præcis er det, der kræves i en 

globaliseret økonomi. 

 Det må naturligvis bemærkes, at der 

kan være utallige legitime grunde til at an-

se andre karriereveje for at være mere at-

traktive, end de der åbnes med en ph.d. 
Formålet med dette lille indlæg har blot 

været at påpege, at man – som når man tid-

ligere blev spurgt, hvorvidt man skulle væ-

re statsminister – tænker sit, når man som 

ph.d.-stipendiat bliver spurgt, hvorfor man 

ikke vil ’ud i den virkelige verden’. Med 

dialog på tværs af landegrænser, konstant 

respons på sit arbejde, udstrakt selvstæn-

dighed og benene solidt plantet i viden-

samfundet, så er man snarere tilbøjelig til 

at sige, at virkeligheden – det er her. 

”Med dialog på tværs af landegrænser, konstant 

respons på sit arbejde, udstrakt selvstændighed og 

benene solidt plantet i vidensamfundet, så er man 

snarere tilbøjelig til at sige, at virkeligheden – det 

er her.” 
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Historier fra Afrika: 
 - kursen er sat mod Zambia 

Af Anne Stine Jørck 

 

Mit private Afrika-

eventyr begyndte 

med et ønske om at 

komme ud i den sto-

re verden og afprøve 

statskundskab i en 
praktisk hverdag, og 

dette gerne et sted, hvor ulandsbistand og 

udviklingsproblematikker stod højt på 

dagsordenen. 

Efter at bachelorgraden på IFSK var vel i 

hus i sommeren 2005 kom drømmen om et 

ophold på en ambassade under fremmede 

himmelstrøg for alvor op til overfladen, 

dels fordi der som oftest kræves en bache-

lorgrad for at komme ud som praktikant og 

dels fordi næsen efterhånden trængte til at 

komme ud af bøgerne og den vante trum-

merum på instituttet i Århus. Derfor søgte 

jeg i efteråret 2005 praktikstillinger på tre 

danske ambassader i Afrika, nemlig Mo-

zambique, Ghana og Zambia. Derefter var 
det bare at vente og krydse fingre – og lille-

juleaften fik jeg så at vide, at jeg skulle af 

sted til den danske ambassade i Zambias 

hovedstad Lusaka – den bedste julegave 

overhovedet! 

 

Efter at den første begejstring havde lagt 

sig, stod det imidlertid klart, at det kræver 

en del forberedelser at forlade Danmark et 
halvt års tid, samt at en tur til Afrika dels 

betyder vaccinationer og visumansøgning, 

samt at ansættelse på en ambassade kræver 

en sikkerhedsgodkendelse fra udenrigsmi-

nisteriet. Disse tiltag er alle ret tidskræven-

de, og vaccinationsdelen er en kostbar af-

fære, da Afrika er hjemsted for en lang ræk-

ke ubehagelige sygdomme – hvoraf hepati-

tis, gul feber og malaria bare er et lille ud-

pluk. Det kan stærkt anbefales at søge en 

bred vifte af rådgivning vedrørende vacci-
nationer og malariamedicin, da det er en 

jungle at finde ud af, hvilke typer vaccine 

der er absolut nødvendige, og hvilke man 

kun behøver, hvis man er lidt nervøst an-

lagt. 

 

Denne artikel er den første af en kort 
række af artikler her i foråret om en 
statskundskabers praktikforløb på en 
dansk ambassade i et land langt borte, 
nemlig Zambia i det sydøstlige Afrika. 
Tanken er at give et glimt af forberedel-
serne til opholdet samt de tanker, ople-
velser og erfaringer, som dukker op i lø-
bet af praktikforløbet, så andre eventuelt 
kan få gavn af eller bare et indblik i dét at 
komme ud og afprøve statskundskab og 
sine egne evner på en dansk repræsenta-
tion. 

Zambia -  opholdssted de næste 6 måneder... 
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En anden pudsig episode - som jeg er ble-

vet fortalt kendetegner Afrika i en nødde-

skal – vedrører mine boligforhold i Lusaka, 

som jeg skal dele med den anden prakti-

kant på ambassaden og hans kæreste. Da 

den lokale valuta i Zambia for tiden er støt 
stigende, har vores udlejer pludselig be-

sluttet at fastfryse huslejen i kwacha og 

endvidere hæve lejen med 100%! Dette er 

folk naturligvis ikke tilfredse med, men det 

er mit indtryk, at ingen kan gøre noget ved 

det – lejernes landsorganisation står åben-

bart ikke særligt stærkt i Zambia. 

 

En anden side af det at rejse ud er naturlig-

vis alle de forventninger, man har, og de 

adskillige flokke af sommerfugle, der plud-

selig har taget bolig i ens maveregion og 

nægter at flyve væk igen. Herudover har 

det været en unik oplevelse at lukke sit 

hjem ned, sige farvel til familie og venner 
og til sidst stå med sin kuffert og pas i Ka-

strup lufthavn. Så føler man sig en kende 

vægtløs eller i hvert fald uafhængig af ma-

terielle ting, blot ikke sine 23 kilo bagage, 

som man kun nødtvungent ser drage væk 

på transportbåndet, mens man spekulerer 

på om bagage-folket i Lusaka lufthavn mon 

kan finde kufferten igen.... Denne del af rej-

se-ud-oplevelsen synes jeg har været mere 

spændende end egentligt skræmmende - 

heldigvis. 
 

Og hvor langt er jeg så kommet nu? I skri-

vende stund sidder jeg på Hilton hotel ved 

Heathrow Airport udenfor London, da sne-

vejret i København  i går (mandag den 6/2) 

gjorde vores fly tre timer forsinket, hvorfor 

vi ikke nåede flyet videre til Lusaka. Dette 

fik mig ikke til at gå i panik, da jeg formo-

dede, at det næste fly senest gik næste 

morgen – det viste sig imidlertid, at den 

næste direkte forbindelse til Lusaka først 

flyver torsdag den 9/2! Derfor går rejsen nu 

over Johannesburg i Sydafrika og jeg har 

allerede mødt de første to danskere fra Lu-

saka. Da vi alle var forliste rejsende, spiste 

vi gratis  middag sammen i går aftes (vi 

takker British Airways for deres generøsi-

tet), hvorfor jeg nu allerede ved en del mere 

om Lusaka og miljøet dernede, som tegner 

absolut lovende. 

 
Afrika tegner til at blive et eventyr, hvor 

kursen aldrig ligger helt fast. 

Ambassadør Orla Bakdal 

Niagara Falls  
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Af Jens Jørgensen & Rasmus Tovborg 
 

Spørgsmål modtages gerne enten på mail: kan-
den@ps.au.dk eller post: Kandestøberen, Statskund-
skab Århus – mærk kuverten oraklerne, herved sikres 
der selvfølgelig fuld diskretion.  
 

Først må vi sige tak for alle de breve, vi har modtaget på det sidste, der har været så mange, 
så det har slet ikke vil været muligt at svare på dem alle. Vi håber derfor at de, som ikke har 
fået et direkte svar, kan overføre nogle af de svar, vi bringer, til deres egne problemstillinger. 
Vi beklager derfor også, at vi denne gang kun har plads til at bringe et svar, men vores kære 
kulturminister har denne gang har skrevet til os, og ham kan vi jo ikke lade vente, da vi ellers 
ville blive beskyldt for at være kulturradikale og slået i hartkorn med folk som Carsten Jen-
sen og Klaus Rifbjerg. Det, som tilsidesætter alle andre spørgsmål, er, at vore kære kulturmi-
nister har bedt os – alvidende orakler som, udover at læse på universitetet, der er kanonise-
ret på grund af sin udsøgte gule tegl, også ved alt om alt på statskundskab – om at lave en 
kanon for IFSK – altså ting som enhver god statskundskaber bør vide.  
Da vi jo er alvidende, er der ikke pålagt os nogle begrænsninger, vi har altså, af fætter BR’s 
mand på timge - Brian Arthur, fået helt frie hænder til at sammensætte denne kanon. Vi har 
derfor efter utrolige grundige overvejelser udvalgt følgende ’kanonisater’ som vigtig viden for 
alle statskundskabere. (Rækkefølgen er ikke prioriteret). 
 

Vi er de bedste 
Ingen ved præcist hvorfor, men vi ved alle sammen, at vi er de bedste i hele verden – for at 
være statskundskaber fra Århus er jo et kvalitetsstempel, som alle kender og respekterer. 
 

Lovmæssighed (med forkert tryk´fordeling) 
Et ord som man skal lære allerede på første semester i metode, og som gennem hele uddan-
nelsen skal udtales på en bestemt måde, hvis man ikke vil forhånes af garvede metodein-
struktorer og medstuderende. Først når man kommer udenfor de gule mure bliver Ordbog 
over det Danske Sprog gældende. 
 

PF: fadøl til en favorabel pris. 
Ordet ’favorabel’ har inden for de gule mure (og specielt kantinesprog) også fået en noget 
anden betydning, end hvad man udenfor tillægger ordet. Bliver man ikke røvrendt fuldstæn-
digt og aldeles – men kun i begrænset omfang – så må aftalen jo være til det gode for alle, og 
derfor også favorabel!  
 

Kantinens pølsehorn 
Efter prisen burde de leve op til navnet og indeholde mere pølse end dej, men noget tyder på,  
at kantinen har fået en favorabel aftale med Steff-Houlberg, så måske skulle man i fremtiden 
omdøbe dem til cocktailpølsehorn. Men på grund af den manglende samfundsvidenskabeli-
ge prisbevidsthed hænger udbud og efterspørgsel fint sammen alligevel. 

Spørg Kanden... 
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Læsegrupperum 
Sådan noget venstreorienteret socialistvrøvl kan de holde for sig selv i Aalborg og Roskilde – 
Her bruger vi dem til opbevaringsrum for colaautomater. Skal der læses, må det foregå på 
læsesalen ved læselampens skær og sidemandens hosten – det er jo her, vi vier vores liv til 
bøgerne, ikke det sociale liv. 
 

Læsesal 
Glimrende opbevaringspladser, hvis man ikke gider at tage sine ting med i kantinen. Som 
læseplads er stedet dog mindre anvendeligt, da rummet er et yndet sted at møde folk, få en 
lille sludder, sende sms eller genere andre med sin influenza. 
 

Magtudredningen  
Udredningen som gennem 7 år skulle skabe landsdækkende debat, men som kun folk inden-
for studiet kender til og diskuterer. At konklusionen – i Danmark går det godt – var det som 
skabte mest debat, viser med al tydelighed, at medierne vil have skandalehistorier, men be-
tyder samtidig også, at bøgerne i stedet for at blive afsat til det debatterende og magtinteres-
serede folk, i stedet må afsættes til fattige studerende.  
 

Forhistorisk 
Foyeren – hvor pokker er det? Nej, som en god statskundskaber fastholder man forhistorisk 
som betegnelse, selvom det nu er flere år siden, Historie forlod stedet. Måske i respekt for de 
fantastiske (billige) fredagsbarer der blev holdt der. 
 

Receptionslokalet 
En navnkundig institution som Statskundskab har selvfølgelig også et prægtigt receptions-
lokale. Hvis du ikke har set det – så led efter læsegrupperummet ved siden af biblioteket, 
eller hvad der i folkemunde kaldes røgfyldt kantine. 
 

Kendisser 
Kendisserne er placeret under ét, da ingen af disse kan tåle at få tildelt et punkt for sig selv, 
fordi de hhv. ville blive for høje i hatten, hvis dette blev tilfældet, og derudover har ingen af 
dem fået magt som instituttet har agt (statsministerskolen). Lomborg kunne måske kandi-
dere med en top 100 plads over mest magtfulde personer, men ødelagde det efter samarbej-
det med statsradiofonien. 

Keld Albrechtsen – manden der stadigvæk er stolt over den store indsats i fodnotepoli-
tikken. 

Bertel Haarder – manden der to gange som undervisningsminister har nedkæmpet den 
røde rundbordspædagogik. 

Bjørn Lomborg – gjorde stramme polo-shirts moderne, skrev en bog og blev sanger. 
Svend Auken – manden som efter at have fået en kniv i ryggen, fandt tilbage til naturen 

og vendte sin vrede mod modstanderne heraf.  
Thøger Seidenfaden – manden der har spist kirsebær med sig selv som lille, og siden hen 

er blevet større. Om sloganet overhovedet kan generaliseres på den baggrund, er et 
helt andet spørgsmål.  



Kandestøberen           

50 

Derfor skal Århus have en storlufthavn 

Af Anders Ziegler Kusk 

 

Derfor gik der også et skuffelsens suk gen-

nem salen, da en repræsentant fra Frit Fo-

rum måtte meddele, at Thorning-Smith 

ikke kunne nå frem. Årsagen var, at et fly 

blokerede Tirstrup lufthavns eneste lan-

dingsbane. Som en forståelig nødløsning, 

for ikke at sende de mange tilhørere hjem, 

blev arrangementet alligevel gennemført, 

som en debat mellem ordstyreren, publi-

kum og Marianne Jelved.  

 
Marianne Jelveds budskab var klart, og 

hun formidlede det med hendes sædvanlige 

tørre, lune humor. Spørgsmålet om S og R’s 

samarbejdsevner giver ganske enkelt ikke 

mening. Derimod er det ren strategi fra re-

geringens side at så tvivl om samarbejdet: 

”Anders Fogh har skabt en kontraktpolitik, med de 

Konservative og Dansk Folkeparti, der forsøger at 

spille os ud mod hinanden”. Denne kontraktpo-

litik gør det samtidigt muligt for regerin-

gen at undgå, at ting kommer på dagsorde-

nen. Som Jelved beskriver det er ”der ting, 

der ikke er til diskussion i ytringsfrihedens land – 

skattestop, familiesammenføringsreglerne, Mu-

hammedtegningerne osv… Det er en farlig udvik-

ling”. Af mere konkrete politikker, pegede 

Jelved specielt på 24 års-reglen og nedsæt-

telse af skat på arbejde. Til trods for at Jel-

veds argumenter faldt prompte, og både 

ordstyreren og publikum var ganske spør-

gelystne, var der ikke desto mindre noget 

komisk i forestillingen. Den vækkede asso-

ciationer til en retssag, med Jelved på an-

klagebænken overfor en jury på 200 men-

nesker.  

 Politikere er nu engang sjovest, når 

de får noget modspil. Netop fraværet af et 

sådant modspil var med til at gøre den 

stort anlagte dronningerunde mellem Ma-

rianne Jelved og Helle Thorning-Smith den 

6. februar til en temmelig trist affære. Som 
en naturlig følge af disse begivenheder er 

det nu nødvendigt at der tages drastiske 

skridt for at undgå en gentagelse. Se nu at 

få bygget den storlufthavn! Med nogle flere 

terminaler og landingsbaner kunne man 

have ført Helles fly over på en anden lan-

dingsbane. Først og fremmest er det natur-

ligvis utåleligt, at universitetsstuderende 

hæmmes i deres bestræbelser på at supple-

re deres studier med foredrag og debatter. 

Men dernæst er det ganske uacceptabelt, 

at indbyggerne i Danmarks næststørste by 

– Jylland ubestridte hovedstad – enten skal 

køre halvvejs ud på Djursland eller til Bil-

lund for at sætte sig ind i en flyvemaskine. 
Den konkrete udformning er hermed lagt i 

Nicolai Wammens hænder – dette skal vise 

om han har det fornødne politiske leder-

skab til at få opført en lufthavn, der vil få 

Heathrow Airport til at ligne en svævefly-

verplads på Sydfyn, og umuliggøre genta-

gelser. 

Det er herligt at være normativ i ny og næ! 

Det så ellers ret godt ud på plakaten. Frit 
Forum havde fået dansk politiks ukrone-
de dronninger til at krydse klinger i Tvil-
lingauditoriet. Debattens centrale 
spørgsmål var, hvorvidt Socialdemokrati-
et og de Radikale ville kunne samarbejde 
i en eventuel regeringskoalition. Samti-
digt var der i mellemtiden dukket en sag 
op om nogle profettegninger, der kunne 
tilføre debatten lidt ekstra kolorit. Som 
kritisk ordstyrer havde Frit Forum mobi-
liseret DR’s Mads Ring. Der var med an-
dre ord lagt op til en ganske interessant 
og vedkommende debat. 
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Call for Papers: 

DET ONDE 
Endagssymposium om ondskab 

Fredag d. 21 april 2006 
Arrangeret af  

Filosofisk Studenter Kollokvium (FSK) 
i samarbejde med 

Afdeling for Filosofi, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet 
 

Hvad er ondskab? Hvad er det onde? Efter at være blevet så godt som negligeret i den 
sidste halvdel af det 20 århundrede er disse spørgsmål atter kommet på den filosofiske 
dagsorden, med utallige bøger og artikler som resultat. Som led i denne ”genopdagelse 
af Det Onde” arrangerer Filosofisk Studenter Kollokvium et endagssymposium om em-
net. Symposiet vil fokusere på to spørgsmål:1) Hvad er ondskab? Er ondskab et meta-
fysisk, et moralfilosofisk, et antropologisk, et psykologisk, et politisk eller et sociologisk 
fænomen? Hvorledes begrebsliggøres det onde? Hvorledes bør vi forholde os til ond-
skaben? 2) Er ren ondskab mulig? Er det muligt at udføre onde handlinger, med det 
ene formål at gøre ondt? Har ondskab altid et mål udenfor sig selv, eller kan ondskaben 
være sit eget mål? 
 
I denne forbindelse indkaldes der forslag til oplæg om disse to spørgsmål. FSK vil især 
opfordre ældre studerende på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannel-
ser til at indsende forslag. Oplæggene må maksimalt have en varighed på 40 minutter. 
 
Frist: 15. marts 2006. Titel og abstract på max 350 ord indsendes til enten 
filcfn@hum.au.dk eller f-s-k@f-s-k.dk 
 
For information om Filosofisk Studenter Kollokvium se hjemmesiden www.f-s-k.dk 
 
På vegne af FSK 

Carsten Fogh Nielsen – filcfn@hum.au.dk 
Ph.d.-studerende, Afdeling for Filosofi, Aarhus Universitet 
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Af Christian Nordbek 

 

 
Når det bliver koldt, er der kun én ting at 

gøre for en rigtig russer, nemlig at få en or-

dentlig ”ski” eller to på. Så ”glider” hverda-

gen lidt nemmere, og dagen er ”pist” væk, 

ja man fristes til at sige, at det med en ski 

på er ned af bakke derfra. Når virkningen 

er ved at ophøre, tager man bare en slurk 

mere, og så er man straks på ”toppen igen”. 

Herefter kan man kun undres over, at Rus-

land aldrig har gjort sig gældende i det al-

pine skicirkus. Det er jo ellers cirkussko-

len, man som det første tænker på, når no-

gen nævner ordet Moskva….. 

 

Nå! Nu til det mere seriøse.  
Nu går den ikke længere! Det er på tide, at  

vi alle får svar på følgende. Hvorfor hedder 

kiosken i J.M. Mørks Gade ”Falde Ned 

Manden”, og hvorfor i himlens navn har 

indehaveren af denne i øvrigt ganske elen-

dige kiosk brugt et større eller mindre be-

løb på en lysreklame med kioskens tele-

fonnr.? Dette har jeg sat mig for at undersø-

ge, så jeg i næste udgave af Kanden kan 

komme med et klart svar på disse to finur-

ligheder. 

 

Aula Aula Aula 
Angående studiet er der ikke sket det sto-

re. Kantinen ligger der endnu, og deres kaf-

fe er stadig kun lala som det bedste. Stats-

rådet er stadig underrepræsenteret. PB 

sælger stadig bøger og andet nips. Bibliote-

ket er stadig det samme, og der udbydes 

stadig kurser i informationssøgning. Men 

så er der jo Aula, som stadig er nyt og 

spændende…badr. Forleden loggede jeg ind 

og ledte efter et seminar om kommunalre-

formen, hvor jeg lige ville registrere 

mig….Jeg ledte og ledte, men kunne ikke 
finde det. Først da jeg loggede ud af Aula, 

lykkedes det mig at finde faget. Det er da et 

underligt system, der gør, at nogle fag kun 

kan ses som uinlogget. Man burde da for-

vente at man altid kunne se faget som in-

logget. Og med disse to afsindigt grimme 

ord slutter jeg klummen for denne gang.  

 

PS: Har I nogensinde tænkt på, hvor meget 

ler og mørtel der er gået til alle de mange 

gule bygninger??? Og hvad med antallet af 

tegl? 

 

 
 
 
 
 
 

Det er vinter, og det har hidtil været en 
ganske kold en af slagsen. Derfor vil jeg 
starte denne undren med en russisk in-
spireret opskrift på, hvordan den hårde 
frost overkommes. Russerne må være 
det folkefærd, der er vant til både de 
største humør- og temperatursvingnin-
ger. 

Man Undres! 
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Af Niels Baj Rye, stud.mag. 

 

Lykketofts afskedstale i Vega - det der i 

hine tider hed Folkets Hus og var ejet af 

den københavnske arbejderbevægelse - ud-

gør selveste Mortensens hypotese. I sin tale 

berørte Lykketoft som bekendt partiets 

interne magtkampe, som han selv har væ-
ret en frontfigur i. I samme nu fik han dog 

sagt, at disse kampe burde ses i forhold til 

en oprigtig politisk indignation hos alle 

aktører: ”For vi har alle - hvad enten vi hed-

der Svend, Ritt, Poul eller Mogens – haft ét 

for øje: at give styrke til vores parti.” Mor-

tensen mener, som Lykketoft selv mere end 

antyder, at netop Lykketoft og de tre andre 

har været centrale skikkelser i magtspillet i 

Socialdemokratiet og derfor for den politi-

ske udvikling i Danmark de seneste godt 

30 år. 

 

Et redningsanker 
Det kronologiske afsæt er begyndelsen af 

1970’erne, hvor statsminister Krag går i 

overvejelser om at gå som partiformand, og 

statsminister, og med kvaler om fremtiden 

for hans parti. Krag har i flg. Mortensen 

skarpt øje for, at partiet har brug for en 

strategi i forhold til den ungdomsbevægel-

se, man til dels har mistet i opløbet gennem 

1960’erne og begyndelsen af 1970’erne. 

68’er-generationen er gået uden om arbej-

derbevægelsens store parlamentariske re-

præsentant, for i stedet at søge mod bl.a. 

græsrodsbevægelser og mere farverige og 
venstreorienterede partier. Ungdommens 

indignation over USA's engagement i Indo-

kina, med Socialdemokratiets støtte, ud-

sigten til medlemskab af fællesmarkedet, 

igen anbefalet af Krag, og den, for mange 

unge, altmodische arbejderbevægelse gjor-

de Socialdemokratiet uattraktivt for man-

ge. Allerede her slås tonen således an: Par-

tiets udvikling kan ses i lyset af taktik, po-

litisk taktik, med henblik på politik indfly-

delse. 
 Vi hører på den baggrund om Krags 

totalt egenhændige beslutning om at ind-

sætte formanden for SID, Anker Jørgensen, 

som sin efterfølger. Krags beslutning er en 

sidste genistreg. Der er appel til de unge i 

den folkelige fagforeningsmand Anker. 

Krag får rundet sin karriere af med god 

samvittighed med Danmark på vej ind i EF 

Boganmeldelse: De Fantastisk Fire 

Weekend-avisen sidder inde med to ka-
paciteter til at analysere dansk indenrigs-
politik. Den ene er Hans Mortensen. I 
kølvandet på de stormfulde vilkår hos So-
cialdemokraterne de senere år har Mor-
tensen skrevet en analytisk oplysende og 
medrivende bog om ’de fantastiske fire’. 
Svend Auken, Ritt Bjerregaard, Poul Ny-
rup og Mogens Lykketoft er afsættet for 
analysen, der begynder i 1970’erne og 
slutter ved Lykketofts afskedstale i febru-
ar 2005. 
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og Socialdemokratiet med en fremtid for 

sig. 

 

En ny generation rykker ind 
Den yngre generation holder altså sit ind-
tog på Christiansborg i denne periode. Den 

intelligente wonderboy fra Århus, Svend 

Auken, vælges ind i 1971. Men også senere 

så udslagsgivende socialdemokratiske poli-

tikere som Weiss, Degn og Nielson, og ik-

ke mindst Ritt Bjerregaard, bliver MP’ere 

for første gang i denne periode. De unge 

politikere udfordrer partilinjen på flere 

fronter. Ikke nok med en kritisk holdning 
til EF og andre spørgsmål, i det hele taget 

ligger der et mod og en uforfærdethed gemt 

i disse unge kræfter. Her har vi altså poten-

tialet for Mortensens fortælling. 

 Vi hører bl.a. om Christiansborgs be-

rømte kaffeklubber, som de unge politikere 

hurtigt danner sig. Her er der først og frem-

mest tale om den effektive magtalliance i 

”Ritts kaffeklub”. Det beskrives videre, 

hvordan disse alliancer omkring en kaffetår 

fortsætter op til i dag, hvor der angiveligt 

skulle eksistere en Auken-alliance med tit-

len ”Aldrig mere en 11. april”. Referencen er 

tydelig: Auken tabte til Nyrup i Vejle d. 11. 

april 1992. Derudover er der vel en slet 

skjult invasionssymbolik gemt, da vendin-
gen ”aldrig mere en x. april” alluderer til 

Besættelsen. 

 Som sagt træder den unge generation 

ind i manegen i begyndelsen af 1970’erne og 

forsøger at sætte sine dagsordener igen-

nem. Taktik er kodeordet. Udenfor parla-

mentet, men stadig engageret i arbejderbe-

vægelsen, sidder også unge spirer. I LO sid-

der en ung økonom, Nyrup Rasmussen, og 

i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd produ-

cerer hans tidligere studiekammerat Lyk-

ketoft allerede ansete politiske oplæg og 

beregninger. Til et møde i Århus oplever 
Lykketoft den karismatiske Auken, og ind-

ser sit skæbnefællesskab med ham: ”I det 

øjeblik, jeg mødte ham, var jeg ikke et se-

kund i tvivl om, at han ville komme til at 

fylde meget i mit univers, og det kom til at 

holde stik.” 

 

Vejene krydses og der spændes ben 
Svend, Ritt, Poul og Mogens’ veje krydses 

altså i stigende grad. Mortensen analyserer 

deres indbyrdes forhold, deres visioner og 

hvordan forholdet herimellem kommer til 

udtryk politisk. 
 I slutningen af 1970’erne sidder tre af 

de fire i Folketinget. To af dem har allerede 

været ministre. Alligevel går noget tilsyne-

ladende galt på formkurven, for de fire 

kæmper undervejs i fortællingen. De unge 

kometer skal netop til at nå helt til tops, 

men bremses på deres himmelflugt af parti-

ets tab af regeringsmagten i 1982. Men 

egentlig bliver 1980’erne den modningsfase, 

hvor ’de fantastiske fire’ for alvor tilkæm-
per sig kontrol med partiet og bevægelsen 

som et hele. De sætter deres aftryk, men 

altid i alliance med mindst én af de andre. 

Taktik og personlig prestige er konstant 

styrepinde. Auken overtager således for-

”Vi hører bl.a. om Christiansborgs be-

rømte kaffeklubber som de unge politi-

kere hurtigt danner sig. Her er der først 

og fremmest tale om den effektive magt-

alliance i ”Ritts kaffeklub”.” 

”Auken må vige for udsigten til et 

regeringssamarbejde med de Radika-

le. Den midtersøgende kandidat Poul 

Nyrup er det kompromis, den modus 

vivendi, der nu må vælges.” 
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mandsposten i 1987; et skifte der er udtryk 

for et kompromis. LO får placeret deres 

kandidat, Nyrup, som næstformand, og 

accepterer Auken. 

Sådan er bogen en beskrivelse af de bølger, 

der går frem og tilbage i partiet. Auken og 

Nyrup er ét kompromis. Men konstant 

skal hensyn tages og nye krav melder sig: 
Hensyn til fagbevægelsen, hensyn til ”Ritts 

kaffeklub”, hensyn til vælgerne osv.. Allian-

cerne skifter over tid. 

 

Kongemordet’ i 1992 står her helt centralt. 

Udførligt præsenteres ’kuppets anatomi’: 

Kupmagere til enhver tid må i forvejen sik-

re sig kontrol med det hemmelige politi 

(organisationen) og radiostationerne 

(informationsstrømmen), skriver Morten-

sen. Dette sikrer inderkredsen mod Auken 

sig netop og vinder. Auken må vige for ud-

sigten til et regeringssamarbejde med de 

Radikale. Den midtersøgende kandidat 

Poul Nyrup er det kompromis, den modus 

vivendi, der nu må vælges. 

 Det midlertidige kompromis hedder 

nu Nyrup-Lykketoft-de Radikale. Den alli-

ance Nyrup-regeringerne som bekendt 

byggede på. Men hermed opstår andre van-

skeligheder. Hensynet til de Radikale kolli-

derer hen ad vejen med vælgernes stigende 

utilfredshed med håndteringen af flygtnin-

ge/indvandrer-spørgsmålet. DF vinder der-

for frem på bekostning af Socialdemokrati-
ets stærke tilknytning til de kompromislø-

se Radikale. Vejen mod nederlaget i 2001 

kridtes op. 

 

Til stadighed personlige og politiske 
kampe  
Alt i alt peger Mortensens tilbundsgående 

og indsigtsfulde analyse på et parti med 

store interne kampe, personlige som politi-

ske. Vi hører fortællingen om politikere 

med en enorm selvfølelse, men også med en 

enorm magt og dygtighed. Bogen er derfor 

væsentlig, både som dokument over Social-

demokratiets, og dansk politiks, udvikling 

de sidste 30 år, men også over politisk tak-

tik og indflydelse overhovedet. Til studie-

brug er bogen udstyret med et anvendeligt 

register bag i bogen. 

 Mortensens analyse peger også frem-

ad. Allerede på bogens første sider udlæg-

ges formandsvalget mellem Frank Jensen 
og Thorning-Schmidt i 2005 som en art 

falliterklæring: Generationen omkring de 

40 år er tilsyneladende svagt repræsenteret 

i partiet. Hvor er de kræfter, der, efter Lyk-

ketofts symbolske afsked, kan tage over for 

alvor på samme måde som ’de fantastiske 

fire’ gjorde det? Det er, som om man allere-

de nu må spørge sig selv om, hvem den næ-

ste S-formand bliver. 

 Skal vi gætte på en ny? Er Dam i vir-

keligheden blot sat i venteposition i EU-

parlamentet af taktiske årsager? I bogen 

beskrives det jo glimrende, hvordan en-

spænderen Ritt bliver eksporteret til EU 

som kommissær. Eller er den unge Lykke-

toft-elev Mette Frederiksen opgaven vok-
sen om føje år? Gæt selv. Jeg lader mit eget 

håb være billedløst. Der skal være plads for 

dem alle. 

 

Hans Mortensen: De fantastiske fire. 304 s. 299 kr. 

Gyldendal. 

”Allerede på bogens første sider ud-

lægges formandsvalget mellem 

Frank Jensen og Thorning-Schmidt i 

2005 som en art falliterklæring.” 
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Af Kristian Larsen 

Dog var sinds-

stemningen sta-

dig en blanding af 

sekundet før ens 

første tur nogen-

sinde og den sid-

ste år på den sor-

te pukkelpist, 

hvor man rigtig fik vist, hvordan det skulle 

gøres. Usikkerheden blev hurtigt forvist 

ved synet af alle de herlige personligheder, 

vi skulle tilbringe de næste ni dage i sel-

skab med. Der var lange og korte. Brede og 

smalle. Hurtige og langsomme. Vilde og 

stilrene. Skarpe og sløve. Derudover virke-
de det til at rejselederen, Sune, tror jeg han 

hed, havde styr på det hele. 

Efter en lang bustur befandt vi os på nye 

kanter. Nærmere bestemt de franske alper, 

Les Deux Alpes. Smilet sad dog stadig uden 

problemer, da vi havde tilbragt hele turen i 

selskab med ligestillede. Derudover kan  

smilet have noget at gøre med den kends-

gerning, at vi alle havde taget hele turen i 

heldragt. Men tilbage til skiløbet og alle 

dets fadæser. Lidt stive i ryggen skyndte vi 

os med det samme, vi ankom, op på pister-

ne. Det sneede, og vi følte os noget rustne i 

det. Men dagen gik med diverse sving på 

sneen, styrt i sneen og samtaler i liften. 

 

Derefter var turen kommet til opmagasine-

ringen, og vi fik en rigtig fin lejlighed med 

altan til os. Vi blev inddelt i mindre grup-

per med mulighed for bedre at kunne lære 

fem vidunderlige sæt eksistenser fra bustu-
ren at kende. Resten af slænget boede til 

alt held kun et par længder længere nede 

ad gangen. Det var ikke svært at se den 

herlige stemning af varme, god mad og sti-

mulerende drikke, der med hastigheden på 

en sort pist spredte sig i lejligheden. Alt 

sammen i venners lag. 

 Herfra gik det stærk. Ikke som i ha-

stighed, men som i tid. Dagene gik med at 

tæske ned- og hygge opad pisterne fra mor-

gen til aften. Det lyder for nogen trivielt 

men for andre, inklusiv undertegnede, er 

det frihed i sin reneste form. Aftenerne gik 

med afslapning for vores vedkomne. Men 

derfra hvor vi stod, kunne vi se andre, der 

levede ligeså meget efter solnedgang som 
før. De smilede alle, som var det deres sid-

ste dag i live, som de sad derinde. Vi der-

imod foretrækker at stå. Hver dag blev 

gjort til en fest, bekendtskaber gjort og 

IFSK’s skitur anno 2006 
Vores skitur startede allerede dagen in-
den afrejse. Der skulle afprøves, finindstil-
les og dobbelttjekkes. Alt var heldigvis, 
som det skulle være. Dagen oprandt, og 
vi skulle af sted. Vi glædede os, som man 
nu gør, når man kun rigtig lever i den 
korte tidsperiode om året, hvor man er 
af sted på skiferie.  

Jamiroquai-lookalike på afveje 

Kandens udsendte  
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bånd blev knyttet. Angående fest hver dag, 

var der et navn som gik igen. Ofte efterfulgt 

af ord som humørindpisker og energibom-

be. Hvem han end er ham, Thor, så ville jeg 

gerne møde ham. Angående nye bekendt-

skaber såvel som samvær med gamle, ind-

gik mærkelige ceremonier og åbenbart ind-

groede ritualer. Tidligt på ugen stod den på 
en  

slags skiftevis værelsesfest. En ceremoni, 

hvor begrebet bowl havde en central place-

ring. Der hvor vi befandt os kunne vi se, at 

temaet vist var noget med badetøj. Ikke 

dårligt. Der gik samtidig rygter om en 

stork ved navn Maltha og Tobias den fræk-

ke sygeplejerske. Dette kan vi dog ikke 

med sikkerhed bekræfte. 

 En sikker vinder under mange sean-

cer var ritualet, hvor de alle sammen med 

ét forlader stedet. Fra altanen kunne vi se, 

hvordan de dansede moderne videre ned 

mod byen. Vi må dog påpege den noget 

slingrende vals. Hvad der videre skete efter 

dette ritual ligger stadig i det uvisse. Vi 

hørte dog rygter om en pæle-dans. Vi går 

ud fra, at det er endnu et af disse ritualer. 

Vi har prøvet at få yderligere information 

ud af Caroline og Ebbe, da disse navne ofte 
blev nævnt i denne sammenhæng, men 

uden held. 

 En anden af disse ceremonier foregik 

på selve bjerget, og vi var tilmed inviteret. 

En slags frokost i det fri med dertilhørende 

underholdning. Nogle af mine kompagno-

ner bedrev med ”ynde” håndværket: At 

hoppe. Ejeren var Rodenberg, som med 

glæde bidrog til underholdningen. Vi stod 

dog over, da der var personer, der lavede øl-

stafet og sneboldkamp. Vi hørte der blev 

heppet på folk som Fischer og Majoren. 

 Inden vi fik set os om, var herlighe-

derne slut, og der skulle ryddes op og tjek-

kes ud. Vi skulle tilbage i vores heldragter 
og forberede os på endnu et år i opmagasi-

nering. Hjemturen var en smule trykket. 

Udmattede og en kende nede over paradis´ 

forestående forsvinden. Dog med minder, 

der gjorde, at smilet stadig sad som var det 

malet på. Håber vi ses næste år! 

Med venlig hilsen 

Hr. og Fru. Rossignol 

”For fa’en.. Hvem har taget mit snowboard?” 

Skitursarrangøren siger:, ”SKÅL”  

”Seså.. Hvis du lige får en pilsner til , skulle du nok kunne tage 

den sorte bakke!” 
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Ærede Kanden læsere. 

 

I skrivende stund er generalforsamlingen overstået. Vi er nu en ny bestyrelse, som er parat til 

at give de kære statskundskabere et brag af et nyt år med masser af arrangementer, fredags-

barer og fester selvfølgelig. Vi er blevet godt modtaget af den nu forrige bestyrelse, som er 

klar med gode råd. Vi er en gruppe sammensat af folk fra 2. og 4. semester og en genganger 

fra 6. semester. 

 
Sidste år var PF blevet lidt til pigernes forening og den stod på barbiefest, prinsesser og ste-

wardesser. Nu vil der formentlig blive flere tiltag med truckerfest, fodbold og mandehørm, 

da kønsfordelingen i år er 7 fyre og 4 piger. 

 

Af arrangementer i den nærmeste fremtid vil der være et fagligt arrangement den 23. februar 

kl. 16-18. Det bliver en diskussion af forholdet mellem kultur/traditioner på den ene side og 

religion på den anden, i forhold til integrationsarbejdet. Fatih Alev, som også deltog i debat-

ten om Islam og ytringsfrihed, kommer og diskuterer denne problemstilling. Arrangementet 

er arrangeret i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og DJØF. Vi er sikre på, at det bliver 

en spændende debat, som også er aktuel netop nu. 

 

På festsiden vil vores første fest løbe af stablen fredag den 24. februar. Vi glæder os til at by-

de jer velkommen med masser af gang i den og vi håber på at folk møder op og støtter op om 

den første PF-fest på dette semester. I denne forbindelse kan man allerede nu overveje at bli-

ve hjælper og få chancen for at opleve den nye bestyrelse på slap linie. 

 
Desuden anbefaler vi selvfølgelig, at I støtter op om fredagsbaren og møder op og bruger en 

eftermiddag i selskab sammen med jeres medstuderende og et par kolde fadøl. 

 

Der vil komme flere oplysninger om flere arrangementer, som vil foregå i foråret, så snart vi 

lige er kommet på plads. I er velkommen til at kontakte os på mail eller kig forbi kontoret, 

hvis I har spørgsmål, forslag, kritik, ris og ros. 

 

Vi glæder os meget til at være en forening for jer. 

 

PF- Foreningen som stadig elsker jer, selvom vi er nye. 
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Politologisk Bogformidling mod nye horisonter…. 
 
 
Af Christian Budde – På foreningens vegne  

 
Først og fremmest skal lyde et lettelsens suk, ovenpå endnu en veloverstået semesterstart, 

hvor folk og fæ på IFSK atter er blevet ekviperet med boglige vitaminer i stor stil. Således 

skal lyde en tak for god pli på jeres side af skranken, samt en endnu større tak til de frivillige 

aktivister, som har løbet endnu hurtigere end normalt. Dernæst bør det for god ordens skyld 

nævnes, at vi i bogformidlingen nu drosler en anelse ned og atter skifter over til almindelige 

åbningstider. Fra mandag i uge 7 og semesteret ud er det altså fra 12.00 -13.00 der er kaffe på 

kanden –  alle ugens hverdage. 

 

Af spændende nye tiltag bør nævnes to nye udstillinger fra Cambridge, bøger der favner bre-

dere end de almindelige fagbøger og som vil være et kærkomment afbræk fra læsesalens tri-

vialiteter. Endvidere opgraderer vi løbende udvalget af opslagsbøger og supplerende littera-

tur, således at DU med garanti kan få stimuleret din hang til gode bøger med et politologisk 

twist. Så kig ind og gør det til en god vane at slå vejen forbi PB med jævne mellemrum – vi 

skænker gerne en kop kaffe, mens du sonderer hylderne eller bare lige trænger til en sludder. 

 
Torsdag d. 30 marts er det tid til den årlige generalforsamling i PB, så kig forbi til en øl eller 

vand, hvis du kunne tænke dig at vide mere om DIN bogformidling lige nu. Opslag om tids-

punkt og nærmere detaljer vil følge. I forlængelse heraf skal også lyde en opfordring til nye 

såvel som ”semi-gamle” studerende med lyst til at engagere sig i en interessant, attraktiv og 

socialt velfunderet forening – PB. Vi har en venteliste hvor interesserede kan skrive sig på. 

 

Med ønsket om et fortsat godt semester – PB, den fremmeste bogformidling på IFSK 
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Kritisk Profil: 
 
 

 
 
Kritisk Profil har afholdt GENERALFORSAMLING den 
15. februar og vender tilbage i næste nummer med for-
årets nye og spændende program. Vel mødt! 
 

 
 
 
 
------------------- 
Medlemsskab: For hele foredragsrækken: 30 kr, mens et enkelt foredrag koster 

15 kr. Foredragene er støttet af DJØF/Stud.Samf, og medlemmer heraf har 
gratis adgang.  

Personalia 
Lotte Bøgh Andersen er af Det Akademiske Råd tildelt ph.d.-graden i statskundskab. 
Anne Skorkjær Binderkrantz er af Det Akademiske Råd tildelt ph.d.-graden i statskund-

skab. 
Gitte Sommer Harrits er af Det Akademiske Råd tildelt ph.d.-graden i statskundskab. 
Lars Thorup Larsen er af Det Akademiske Råd tildelt ph.d.-graden i statskundskab. 
Carsten Bagge Laustsen er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på socio-

logi pr. 1. marts 2006. 
Thomas Olesen er ansat som ekstern lektor i Sociologi for perioden 1. februar - 31. juli 2006. 
Rune Stubager er ansat som amanuensis for perioden 1. december 2005 - 31. marts 2006. 
Lise Togeby er udpeget til medlem af ”Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, 

udvalget for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning” for perioden 1. februar 
2006 - 31. januar 2010. 

Ulla Veronica Willner er ansat som forskningsassistent (15 timer pr. uge) for perioden 6. 
februar - 19. marts 2006. 

 

Nye specialer 
Abrahamsen, Helle Kolczak, ”Brugerindflydelse i botilbud for sindslidende”. 
Anthonsen, Frederik, Implementering af akkrediteringssystemet i det danske sygehusvæsen. 
Arlauskaite, Edita, Danish policy on free movement of workers after EU enlargement. 



             Februar 2006 

61 

Astrup, Peter Lindholm, “Det er ikke stregkoderne, det er måden, de bruges på” - stregkoder 
i hjemmeplejen - En kvalitativ undersøgelse af årsagerne til hjemmehjælperes adfærd 
i relation til stregkoder. 

Foldspang, Lars Grønvall, Topembedsmænds præferencer. 
Frederiksen, Sine, Fra korporatisme til pluralisme - men hvorfor? 
Glavind, Laura, Solidaritetens kapital. En komparativ undersøgelse af holdninger til indvan-

dring i 21 europæiske lande. 
Graversen, Andreas, Limits to Cyclical Behavior - A simulation Study of Collective Choice. 
Hansen, Kristian, Journalister mellem offentligheden og markedet - kommunikative og sy-

stemiske kompetencer. Case: Erhvervsredaktionen på Nordjyske Medier. 
Holm, Jane, Implementering af europæisk strukturpolitik. Hvordan grænseregion Sønderjyl-

land/Slesvig har tilpasset sig europæiseringen. 
Jensen, Henning (i samarbejde med Per Geckler Møller), Demokratisk politisk kultur i Cen-

tral- og Østeuropa - et kvantitativt studie af maksimalistisk demokratisk konsolide-
ring. 

Jessen-Hansen, Morten, Et spørgsmål om liv eller død. En kvalitets- og effektanalyse af tra-
fikkampagner i Danmark 1978-2003. 

Juul-Madsen, Henrik, Mod globaliserings Sociogenesis: Autoritet og Identitet i det 21. år-
hundrede. 

Kristensen, Morten Østergaard, Kommunale gevinster ved digital forvaltning. 
Larsen, Karen Storgaard, Parlamentarikernes agenter. En analyse af danske parlamentarike-

res incitamenter til at samarbejde med interesseorganisationer. 
Møller, Per Geckler (i samarbejde med Henning Jensen), Demokratisk politisk kultur i Cen-

tral- og Østeuropa - et kvantitativt studie af maksimalistisk demokratisk konsolie-
ring. 

Nielsen, Mia Francis (i samarbejde med Mads Roden), Forandring i et nyinstitutionelt per-
spektiv - Indførelsen af funktionsbærende enheder i Nordjyllands, Vestsjællands og 
Københavns amter. En vurdering af den nyinstitutionelle teori med udgangspunkt i 
indførelsen af funktionsbærende enheder. 

Olufsen, Rikke Wetter, Rentierstatens betydning for statsbygning i det arabiske Mellem-
østen. 

Pedersen, Heidi Frostholm, ’Løkkeposen’ - en analyse af Ventelistepuljens effekt på sygehu-
sene. 

Rasmussen, Lisa, Et øjebliksbillede af indflydelse: ændringer i administrationen af struktur-
fondene i Danmark. 

Roden, Mads (i samarbejde med Mia Francis Nielsen), Forandring i et nyinstitutionelt per-
spektiv - Indførelsen af funktionsbærende enheder i Nordjyllands, Vestsjællands og 
Københavns amter. En vurdering af den nyinstitutionelle teori med udgangspunkt i 
indførelsen af funktionsbærende enheder. 

Rødgaard, Tanja, Arbejdets ændrede rolle - en analyse af arbejdslivets forandringer og be-
tydningen heraf. 

Wikman, Lasse Ørum, Samhandlens effekter. En analyse af de negative effekter ved sam-
handlen med EU for de nye EU-lande - Tjekkiet, Ungarn og Polen. 

Willner, Ulla Veronica, EU, Tyrkiet og sikkerhed i Europa. 
 

******* 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Peter B.Mortensen , Lars Thorup Larsen, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

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

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

Kusk. Fra venstre - forreste række: Helle K. Bendixen, Martin Krog, Rasmus Tovborg, Chri-

stian Nordbek, Anne Stine Jørck, Lise Helene Koustrup, Inie Madsen, Maja Mortensen 

 

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

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



             Februar 2006 

63 

Redaktionelt 
 

Redaktører 
Anders Ziegler Kusk og Lars Højholt - begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 22358457 og 22767305.   
  
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1100 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/
kanden 
 
Næste Deadline:         Onsdag den 8. marts 

KAleNDerEN 
FEBRUAR: MARTS: 

1: Sidste frist for ansøgning af: 

 Socrates/Erasmus 
 Nordplus 

 University of Florida 
1: Sidste frist for ansøgning af fakultetsstipendi-

um 

1.-15.: Eksamenstilmelding 
3: Ph.D.-forelæsning af Rune Stubager 

8: Statsrådsmøde 

14: PF-foredrag med Israels ambassadør 
15: Studienævnsmøde 

 

22: Møde i Statsrådet 

22: Studienævnsmøde 

23: PF-foredrag: Fatih Alev om europæisk islamis-
me 

24: Første PF-fest med den nye bestyrelse 
28: Orientering om praktikophold ved Studievej-

ledningen 
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Scenarium. Colaautomaten skal flyttes et sted hen hvor den ikke forstyrrer nogen. Da 
Lauritz B. Holm har travlt med at slås med Dansk Industri, skulle den kunne stå i fred på 
hans kontor. Få colaautomaten fra Statsrådet til rektors kontor. 
 
Op til 3 spillere:  
Studenterpolitisk Liste, RadLib og Frit Forum. Brug mønter som brikker 
Spilleregler: Slå med en tegning og få først flyttet din colaautomat/parti gennem banen 
og dens forhindringer. God fornøjelse  
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Bagsiden! Spillet om Colaautomaten 


