
Kandestøberen
  Maj 2011                       20. årgang nr. 8

Tema: Dommedag
Dommedag på film s. 6
Komparativt dommedagsstudie s. 8
Test: Hvor syndig er du?  s. 16



Kandestøberen

2

Indholdsfortegnelse

Leder  3

Den hellige hovedrengøring  4

Dommedag på film  6

Komparativt dommedagsstudie     8

2050: Bartholins Allé 7, post-FUP  10

Omvandrende masker   12

Test: Hvor syndig er du?     16

Studietursreportage: Prag,tur og (næsten ikke)retur    18

Mejlgade for Mangfoldighed   21

FUP og fusion    22

Afmystificering af fredagsbaren     24

Kapsejladsen: med et hestehår    26

Praktikanden  28

Karrierekanonen     30

Skal karakterer kunne købes?       32

Frugtsalat med god samvittighed  34

Roskilde djøf’es op         36

Nyt fra studienævnet         37

Om metode og god statskundskab           38

Kritisk profil - den glemte forening  42

Publikationer                43

Nye specialer                                         45

Kalender                 46

Redaktionelt 47



3

2011

Ragnarok på redaktionen? 

Dommedag – den yderste dag, hvor vi alle vil blive vejet og målt og, hvor man vil få som fortjent. 
I lyset af de forestående eksaminer, atomulykke i Japan, Kapsejladsen, Den Faglige Udviklingspro-
ces og andre apokalyptiske begivenheder bringer Kanden et tema om dommedag. Du kan blandt 
andet læse om de religiøse aspekter ved dommedag, hvordan man laver den ultimative dommed-
agsfilm og om de studiekriser, som man kan ramle ind i som studerende.  

Dommedag blev det for universitetets foreninger ved Kapsejladsen 2011 
den 29. april. ØF klarede sig bedst igennem skærene blot en ølflaskes 
længde før sidste års vindere fra Umbilicus. Vores egne PF’ere opnåede 
desværre ikke en af de eftertragtede finalepladser, men fik til gengæld in-
troduceret Bertel Haarder som ny Pokémon med ultra farlig ”skæld-ud” 
ability. Læs mere om dagen i Kandestøberens reportage på side 26.

I sidste nummer af Kanden opfordrede vi til, at instituttets studerende en-
gagerede sig i debatten om det nye navn. Afgørelsen er truffet – dommen 
er faldet skulle man måske sige i kraft af temaet – og instituttet kommer 
fremover fortsat til at kunne kalde sig Institut for Statskundskab og på 
engelsk Department of Political Science and Government. Inden da nåede 
Statsrådet og Frit Forum at arrangere et debatarrangement med bl.a. dekan 
Svend Hylleberg. Hvordan det faldt ud kan du læse om på side 22. 

Her til slut skal lige tilføjes en bemærkning til et debatindlæg, som Kan-
destøberen har modtaget i forbindelse med vores tema om foreningsliv i 
sidste måned, hvor vi bragte en række artikler om nogle af de forskellige studenterforeninger. 
Idéen med temanummeret var ikke at komme med et udtømmende billede af foreningslivet, men 
derimod at tage temperaturen på foreningerne gennem et udpluk. Det er derfor beklageligt, hvis 
nogen har følt sig overset, men ikke desto mindre har intentionen aldrig været at nå omkring alle 
foreninger. Således var der ikke blandt temaartiklerne nogle, der omhandlede bl.a. Politologisk 
Bogformidling og Statsrådet. Du kan læse indlægget fra Rasmus Suikkanen, der beklager, at Kritisk 
Profil ikke blev nævnt, på s. 42)

Dette nummer af Kandestøberen er det sidste i studieåret 2010/11. Det er også det sidse nummer 
med os ved roret som redaktører, men det har bestemt ikke skabt ragnarok på Kanden. Til næste 
studieår videregiver vi trygt readaktøransvaret til Frederik Vincent Langkilde og Mathias Gjørling. 
Kandens læsere kan for den 22. årgang Kandestøberen efter sigende se frem til testosteronfyldte 
spalter og rubrikker, der spiller med musklerne. 

Med disse ord er der blot tilbage at ønske jer alle sammen held og lykke med eksamen og en efter-
følgende dejlig sommerferie. 

Leder
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com

I lyset af de fore-

stående eksaminer,     

atomulykke i Japan, 

Kapsejladsen, Den Fag-

lige Udviklingsproces 

og andre apokalyptiske 

begivenheder bringer 

Kanden et tema om 

dommedag.
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Tema: Dommedag
Shirin Ørberg

anneshirin@gmail.com

TEMA: Den hellige    
   hovedrengøring

Som det fremgår af navnet, er der nogen, der 
skal dømmes – og ja, det er naturligvis os 
mennesker, der står for skud. Det er guderne, 
der afvejer beviserne og afgør, hvorvidt man 
fortjener at entrere himlen (der som bekendt 
er at foretrække) eller skal pines til evig tid i 
helvede, meget pædagogisk illustreret på 
billedet *. Mange kristne forventer at møde 
Skt. Peter umiddelbart efter deres egen død, 
men i populær forstand dækker dommedags-
begrebet over et sammenfald mellem         
gudernes dom over menneskene og.. nå ja, 
verdens totale undergang. 
Eskatologier er religiøse forestillinger om 
verdens ende, og fylder meget i nogle reli-
gioner, mens de i andre helt udelades. De 
såkaldte ’millenaristiske’ bevægelser baserer 
sig udelukkende på dommedagsforvent-
ninger. Omvendt har mange gamle naturreli-
gioner slet ikke tradition for at beskæftige 
sig med den yderste dag. Det skyldes for-
mentlig, at de eskatologiske elementer vin-
der indpas i forbindelse med religiøse ny-
brud. Reformatorer og religiøse pionerer kan 
appellere til folket med deres skræmmende 
detaljerede beskrivelser af hele verdens en-
deligt – og selvfølgelig med løftet om, at man 
snildt kan undgå hele miseren ved at ved-

Dommedag. Apokalypsen. Ragnarok. Armageddon. Bulder og brag, vulkaner i udbrud, 
antikrist surfer på syndfloden, Fenrisulven boltrer sig i atomaffald, robotterne har 
taget over, alt er kaos. I denne måned ser Kandestøberen nærmere på dommedag – 
men hvad er det egentlig for en størrelse?

 
I den nordiske mytologi skorter det ikke på detaljer om 
rag-naroks forløb. Det er kampen mellem de gode og de 
onde i anden potens, og selvom de onde vinder (se engang 
den orm!), opstår der af asken en ny, idyllisk og harmonisk 
verdensorden. De nok så destruktive dommedagsfantasier 
levner altid et håb for det gode.
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kende sig denne eller hin tro. Eskatologier 
har historisk set fået medvind, når folk op-
lever modgang. Følelsen af stor uretfær-
dighed går ganske enkelt godt i spænd med 
ønsket om den helt store hellige 
hovedrengøring – at guderne én gang for alle 
skaffer synderne af vejen og belønner de 
hårdtprøvede rettroende. Således har eska-
tologier for eksempel udviklet sig i traditio-
nelle religioner blandt indfødte, der blev un-
derlagt europæiske kolonimagter. 
Apokalyptiske fantasier om guddommelig 
straf og belønning kan give mening til en 
ellers uværdig og uretfærdig jordisk til-
værelse.
Dommedag er altså ikke topmålet af pessi-
misme, men snarere håbet om at den gud-
dommelige retfærdighed i sidste ende vil ske 
fyldest – og dét med et ordentligt brag. For 
alle os syndere, der ikke har lagt en strategi 
for hvilken gud vi skal holde med inden 2012 
eller, hvornår det nu bliver, er dommedags-
begejstringen naturligvis mere afdæmpet. 
Verdslige apokalyptiske scenarier tæller den 
altudslettende atomkrig, fulgeinfluenza 2.0 
(nu med død!), George Bush III, og naturligvis 
den helt store darling i vores allesammens 
dårlige samvittighed: global opvarmning.     

En dommedagsprofet, der måske 
ønsker at illustrere netop hvor 
meget verden er af lave, ved at iføre 
sig to forskellige sko. Et sandt kaos.

“Følelsen af stor uretfærdighed 
går ganske enkelt godt i spænd 
med ønsket om den helt store 
hellige hovedrengøring – at 
guderne én gang for alle skaf-
fer synderne af vejen og beløn-
ner de hårdtprøvede rettro-
ende
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Jakob Rasmussen
jakob@a-rasmussen.dk

I Hollywood, som er den moderne tids store 
historiefortæller, har emnet naturligvis også 
haft fast plads. Med en endeløs række af film, 
som på den ene eller anden måde har forsøgt 
at skildre dommedagsscenarier, har Holly-
wood gjort folks fascination til en stærk ind-
tægtskilde. 

Ansvar for skadelige handlinger
I filmen The Day After Tomorrow tegnes et 
dystopisk billede af, hvordan menneskelige 
aktiviteter ændrer klodens klima og fører til 
uoverskuelige forandringer for planetens be-
folkning. Samme emne tages op, dog i en 
mere politisk version, i dokumentaren An In-
convenient Truth. Filmens omdrejningspunkt 
er den menneskeskabte drivhuseffekt, og 
dens konsekvenser for fremtiden. Den 
tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore, 
der i 2001 var en højesteretsdom fra at blive 
verdens mægtigste mand, står bag filmen og 
er også oplægsholder i det to timer lange    
diasshow som udgør filmens kerne. Al Gore 
vandt samme år Nobels fredspris sammen 
med FNs klimapanel. Hvad Gore helt præcist 
bidrog med, og om det var en fredspris værd, 
er forsat et diskussionsspørgsmål.
Hvor handlingen i The Day After Tomorrow i 
høj grad drives af den dramatiske fortælling 
om forskellige mennesker og deres oplevel-
ser med de udryddende naturfænomener, er 

An Inconvenient Truth’s omdrejningspunkt 
den videnskabelige belysning af, hvordan 
bl.a. menneskelig udledning af drivhusgas-
ser skaber disse.  Begge film har dog et klart 
budskab og en underliggende pointe, der er 
så tydelig, at en dekonstruktivistisk analyse 
ikke er påkrævet.  Filmene fortæller på hver 
sin måde, at vi som mennesker og beboere af 
jorden har et ansvar for vores skadelige    
handlinger og, at vi må ændre vores måde at 
leve på, før det er for sent – tænk på bør-
nebørnene.

I nødens stund
En anden klassisk dommedagsfilm er Inde-
pendence Day, der ikke direkte omhandler 
jordens undergang, men om den ekstrater-
restriske trussel mod menneskeheden der 
udgøres af angribende rumvæsener. I filmens 
begyndelse, hvor jordboerne bliver opmærk-
somme på de kosmiske gæster, opleves den 
menneskelige åbenhed og nysgerrighed 
overfor besøget udefra. Da det siden hen 
bliver kendt, at rumvæsnernes formål er  
fjendtligt, formår en samlet menneskehed 
dog at afvise den fremmede aggressor. En  
dybere læsning af filmen giver en forståelse 
af temaerne i filmen som bl.a. er ”det frem-
mede”, patriotisme og menneskeligt sam-
menhold. I nødens stund må menneskene stå 
sammen og overvinde babelske udfordringer 

Verdens undergang har alle dage interesseret og fascineret mennesker.  Hvad enten 
det har været religionernes fortællinger om de sidste dage eller videnskabens bud på 
den fysiske verdens endeligt, har mennesker fortolket og lyttet i håbet om at finde 
svar på spørgsmålet ”hvornår og hvordan vil det ende?”

på film
Tema: Dommedag

Dommedag
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“

Stillbillede fra Independence Day (1996)

og i fællesskab besejre fjenden. Selv om det 
er hele menneskeheden, der er udsat for an-
greb, er det nok ikke tilfældigt at filmen 
foregår i dagene omkring den amerikanske 
nationaldag, der markerer staternes løsri-
velse fra den britiske 
krone. Således er patri-
otismen, især den 
amerikanske, et under-
liggende tema i gen-
nem hele filmen.

Stærke budskaber
Dommedagsf i lmene 
virker godt, fordi hand-
lingen per definition udspiller 
sig under ekstreme forhold. Sce-
nariet er på den ene eller anden 
måde altid det, at jorden som 
planet bliver ubeboelig, og/eller 
menneskeheden som art er ved 
at gå under. Denne apokalyp-
tiske ramme er meget ekstrem 
og gør, at filmenes budskaber 
ofte virker stærkere end i andre 
typer af film. Når seeren oplever 
verdens undergang, falder 
tankerne på det, der mistes ved 
livet, som man kender det, og følelserne  
bliver dermed intensiveret. I filmen The Day 
After Tomorrow bliver pointen meget skarpt 
trukket op: Ændr jeres levemåde, eller tab 
hvad I har kært. Ligeledes bruges følelserne 
omkring det potentielle tab af livet, og hvad 
det indebærer, i filmen Independence Day til 
at tydeliggøre behovet for sammenholdet 
over for det fremmede, gerne i en patriotisk 
form.
Der er ingen tvivl om, at Hollywood tjener 
mange dollars på dommedagsfilmene, der 
har en stærk appel blandt biografgængerne, 
og der produceres derfor mange af dem. Den 
store produktion og det store salgstal, gør 
det interessant at se hvordan diverse mere 
eller mindre politiske budskaber flettes ind i 
fortællingerne, der ofte har tendens til som 
nævnt tidligere at spille på nogle basale 
følelser og at være meget firkantede i poin-
terne. Filmene om den menneskeskabte 

Med en endeløs 
række af film, som 
på den ene eller an-
den måde har 
forsøgt at skildre 
dommedagsscenari-
er, har Hollywood 
gjort folks fascina-
tion til en stærk ind-
tægtskilde. 

drivhuseffekt og konsekvenserne heraf har 
eksempelvis en tilbøjelighed til at under-
spille den velstandsvækst som industrialise-
ringen, og herunder de miljøskadelige akti-
viteter, har givet de fleste af filmenes seere. 
Det er naturligvis lettere at pointere nødven-
digheden af at ændre produktions- og leve-
former, for dem der oplever velstanden, end 

for dem, der sta-
dig har den til 
gode.
Alt i alt gør fasci-
nationen af 
verdens under-
gang, med alt det 
indebærer, dom-
medagsfilmene 
både til en stor 
industri, med 
store økono-
miske gevinster 
og et populær-
k u l t u r e l t 
fænomen, hvor 
der kan sælges 
stærke politiske 
budskaber. 

Der er hentet inspiration til artiklen i Morten 
Valbjørns tekst: ”Film (s)om internationale 
relationer”.
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Komparativt 
dommedagsstudie

Tema: Dommedag
Niels Bjørn

nielsbgp@gmail.com

Vi skal modtage en dom, en bedømmelse, 
der vil bestemme vores fremtid – himmel 
eller helvede – og inden dommen falder her-
sker der et gevaldigt ragnarok og jordens un-
dergang synes snublende nær. Men for de få 
udvalgte skal Himlens porte åbne sig, og 
sommerferien byde på en enkelt øl eller to og 
måske lidt hornmusik.  Resten ender i helve-
de/reeksamen. Det er vores ”lille dommedag” 
– men den findes også i en meget større 
udgave.

Det nye Gudsrige
Eskatologi er læren om de sidste ting og be-
givenheder både for verden som helhed og 
for de enkelte mennesker. Tanken om verdens 
undergang og begyndelsen på en ny retfær-
dig og lykkelig verden er kendt i mange reli-
gioner. Således skriver profeten Esajas: ”For 
selv om dit folk, Israel, er talrigt som havets 
sand, skal kun en rest vende om. Tilintet-
gørelsen er besluttet, den strømmer frem 
med retfærdighed” (Essajas 10,20-22). ”Ud-
rensningen” kan være forskellig fra religion 
til religion, men målet er det samme: At 
uværdige ikke får adgang til det nye Guds-
rige. 
I de tre monoteistiske religioner kristendom-
men, jødedommen og islam betegner eska-
tologi mødet med skaberen og dommens 
time, hvor det på den yderste dag skal af-
gøres, om man har gjort sig fortjent til det 
evige liv i Himlen. I jødedommen og islam 
står mennesket alene til regnskab overfor 
Gud, der sidder inde med en lang protokol 

over alle ens gode og dårlige gerninger. Har 
man efterlevet sin religion og levet et fromt 
liv, så kan man høste fortjenesten og om-
vendt ende i Helvede, hvis man har været en 
”uartig dreng”. Begge religioner opfatter ret-
færdighed som et noget-for-noget forhold, 
hvor den enkelte må tage konsekvenserne af 
sine handlinger. I kristendommen er det – i al 
sin brogethed – lidt anderledes. Her er Jesus 
både dommeren og ”forsvarsadvokaten”. 
Man kan sige, at Jesus går i ”forbøn” for sin 
egen dom, idet han selv har været et men-
neske og ved, at mennesket ikke er ufejlbar-
ligt. Kristendommen præsenterer derved en 
ny form for retfærdighed, hvor alle   inklu-
deres i himmeriget – hvilket illustreres meget 
godt i lignelsen om arbejderne på vingården 
(Matthæus 20, 1-16). Her får alle arbejdere 
samme løn, skønt nogen har arbejdet længe-
re tid end andre. I denne udlægning er der 
tale om uforskyldt nåde; Jesus tager vores 
lidelser på sig ved korsfæstelsen. Andre ret-
ninger inden for kristendommen lægger til 
gengæld vægten på at mennesket skal gøre 
en indsats selv. 

Himmel eller helvede?
I Det gamle Testamente finder man flere 
dommedagsberetninger, som f.eks. i histo-
rien om Noahs Ark, hvor hele verdens be-
folkning drukner, med undtagelse af en ud-
valgt rest. Vi finder også en forsmag på 
dommedag i historien om Sodoma og Gomor-
ra, hvor Gud tilintetgør de to byer med ild og 
svovl sendt fra himlen. Men også Det Nye 

Eksamenerne står for døren, dommedag er nær. Vi skal alle dømmes ud fra en række 
fastsatte kriterier, der håndhæves af en forhåbentlig barmhjertig censor.
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Testamente indeholder dommedagsprofetier. 
Jesus prædiker, at Satans tid på jorden snart 
er forbi og at et Gudsriget er nært. For 
jøderne er guds rige et nyt konge-
herredømme, mens det i den kristne udlæg-
ning bliver et Himmerige hinsides denne 
verden.
I Johannes åbenbaring finder vi ligeledes apo-
kalyptiske profetier, der indeholder makabre 
skildringer af den forestående undergang, 
anført af syv eng-le, der syste-matisk lader 
pinslerne hagle 
ned over men-
neskene: ”Da kom 
der hagl og ild 
blandet med blod 
og det blev kastet 
på jorden; og en 
tredjedel af jorden 
brændte op” og vi-
dere ”og i de dage 
skal menneskene søge 
døden og ikke finde den; og 
de skal længes efter at dø, 
men døden flyr dem” (Jo-
hannes åbenbaring, 9). Til-
bage bliver kun en udvalgt 
rest af retfærdige troende, 
som skal træde ind i Guds-
riget. Islam kan også 
betegnes som en eskatolo-
gisk religion, der beskriver 
Guds rolle som skabende 
og opretholdende, men 
også tilintetgørende og 
dømmende: ”Guds fjender 
vil få et evigt ørkenliv med 
blændende sol, sult og 
tørst og råddent vand, 
mens Guds venner kunne 
glæde sig over et evigt oaseliv med skygge-
fulde lunde, rislende bække, uberørte jomfru-
er, strømme af vin og en overflod af frugter” 
(Sura 56 og 81). 

Dommedagsprofetier i dag:
For et par år siden kom biskop Steen Skovs-
gaard med nogle udtalelser om, at miljøkris-
en var et tegn på dommedag, og skønt denne 

‘profeti’ blev voldsomt kritiseret, så er Skovs-
gaard ikke alene om at kæde dommedag 
sammen med en række forskellige 
naturfænomener. Mange mente f.eks. at jord-
skælvet på Haiti var varslingen af jordens un-
dergang. Desuden vælter dommedagssekter 
frem over hele kloden. I over et halvt år 
havde en russisk sekt ”Den ægte Ortodokse 
Kirke” barrikaderet sig i en hule, fordi de 
mente, at dommedag var nær. De endte dog 
med at komme ud af hulen, da de ved at bede 
og faste havde udsat den yderste dag med 
tredive år.

I USA tilskrives en kris-
ten zionistisk bevæ-
gelse, som har floreret 
siden 1620’erne, årsa-
gen til den stærke 
amerikanske støtte til 
Israel samt den mili-
tante amerikanske 
udenrigspolitik. Den 
zionistiske mainstream 
bevægelse venter på 
Jesus genkomst, der vil 
begynde i Jerusalem og 
ende i ”Guds eget land” 
– USA. Det er derfor 
alfa og omega, at Jeru-
salem er på jødiske 
hænder, for at Messias 
kan vende tilbage, 
dommedag kan ind-
ledes og tusindårsriget 
med Jesus som konge 
kan opstå og herske til 
glæde for menneskene. 

Kommet for at blive
Dommedagsdyrkelsen kan forekomme ab-
surd i et moderne samfund, men for mange 
religiøse mennesker er længslen efter et  
Gudsrige, hvor det ”flyder med mælk og hon-
ning” og de retfærdige hersker med den 
sande tradition, kultur og religion unægteligt 
blevet større i takt med globaliseringen og en 
stigende fremmedgørelse i en mangfoldig 
verden - dommedag er kommet for at blive!

“I over et halvt år 
havde en russisk 
sekt ”Den ægte 
Ortodokse Kirke” 
barrikaderet sig i 
en hule, fordi de 
mente, at dommed-
ag var nær. De 
endte dog med at 
komme ud af hulen, 
da de ved at bede 
og faste havde ud-
sat den yderste dag 
med tredive år.
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2050: 
  Bartholins Allé 7, Post-FUP
             - en ironisk dommedagsprofeti

Den forhenværende summen af ambitiøse 
unge Statskundskabere, højlydte trin fra ju-
rastuderendes gang og stille tilstedeværelse 
af økonomerne mindes kun i arkiverne. Nu 
går bittesmå damer og krumryggede mænd 
ture ved søen og nyder solen foran kanti-
neområdet. Der er ingen under 70 i syne.

Der er sket mange ting indenfor disse gule 
mure siden den allersidste Cand.Scient.Pol 
blev uddannet fra stedet i 2022. Men hvad er 
der egentlig sket med ASB og IFSK? 

2011: Den Faglige Udviklingsproces. 
Nedlæggelsesprocessen blev igangsat af den 
famøse  kobling til Aarhus School of Business. 
Dannelsen af Aarhus School of Business and 
Social Science (senere omdøbt ASBEST-Aarhus 
School of Business and Economic Science 
Theory) tiltrak  et uhørt antal ivrige stude-
rende fra Østen, begærlige efter at blive frem-
tidens Steve Jobs fra Apple. Over de næste 10 
år blev der uddannet flere og flere på stedet. 
Ledelsens uskrevne Masterplan var at gøre 
ASBEST til Danmarks største uddannelsesin-
stitution og en gang for alle overhale Køben-
havn i de internationale ranglister, samt at 
gøre Aarhus til den bedste studenterby i 
verden. Adgangskravene blev sat ned for at 
tiltrække flere studerende og ASBEST fik mere 
international omtale. 

2017: At sponsorere uddannelser gøres 
muligt. For at imødekomme nedskæringer 
på uddannelsesområdet blev det besluttet at 
tillade økonomisk støtte til studier. For blot at 
nævne et par af disse ordninger, blev Metode 

sponsoreret af Rambøll og IP blev sponsorer-
et af Mærsk. Der var udbredt diskussion om, 
hvorvidt disse ordninger kunne blive skadeli-
ge for en saglig uddannelse, men opposi-
tionen til ordningen forsvandt hurtigt.

2022: Den Faglige Indsnævringsproces. 
Ledelsen udtaler: ”Med FIP skabes ét samlet 
universitet, og de interne grænser mindskes 
ved at reducere antallet af tilbudte uddan-
nelser markant”. 

Blot 11 år efter den oprindelige Faglige Ud-
viklingsproces, besluttede ledelsen at spe-
cialisere endnu mere og søge endnu dybere 
sammenhænge ved at reducere uddannelses-
tilbuddene til ét studie.  ASBEST blev specia-
list i at uddanne Bachelor in Political, Eco-
nomic and Business Science with Accounting 
and Marketing Management and Administra-
tive Law. ASBEST kunne nu prale med at være 
det eneste sted i verden, der tilbød sådan en 
omfattende uddannelse. 

2022-2027: Aarhus’ forvandling.
Beslutningen om at gøre ASBEST til verdens 
bedste campus var dog ikke uden omkost-
ninger. På et tidspunkt var der så mange stu-
derende, at der kun fandtes to mennesker 
over 30 indenfor Ringgadens grænser – 
markedskræfterne havde simpelthen presset 
alle ikke-stude-rende ud af centrum. De to 
tilbageværende, Grethe og Per, et ægtepar på 
henholdsvis 72 og 75, blev i 2025 tvangsfjer-
net af Aarhus Kommune i en mistænkelig af-
tale mellem ASBESTs rektor og den liberale 
borgmester Samuel Andersen.

Året er 2050. Cand.Scient.Pol’er Hester Callaghan fra årgang 2014 vender tilbage til 
den tidligere uddannelsesinstitution på Bartholins Allé 7 i Aarhus. For 30 år siden gik 
studerende fra Aarhus Universitets Samfundsvidenskabeligt Institut her i solen mel-
lem timerne. Bartholins Allé er dog ikke længere en af hovedårerne på Universitetet. 

Tema: Dommedag
Hester Ditte Callaghan

hestercallaghan@gmail.com
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2027: Højdepunktet af ASBEST. 
I året 2027 blev 11.476 BA.scient.oecon.
merc.pol.jur.act.aud.mag.soc.sell.your.
soul’ere færdiguddannet fra ASBEST. Hoved-
parten af disse gik direkte på kontanthjælp, 
20% flyttede til udlandet for at søge arbejde 
og blot 7% fik arbejde i Danmark indenfor et 
år. Eksperimen-tet med at skabe den ultima-
tive uddannelsesinstitution viste sig at være 
et flop. Vismændene konkluderede, at der 
simpelthen er nogle ting, der ikke kan effek-
ti-viseres uendeligt. De tilrådede en udvi-
delse af uddannelsestilbuddet for at mindske 
det alvorlige arbejdsløshedsproblem, der 
havde udviklet sig i Østjyllands hovedstad.  

2031: Den endelige effektivisering. 
ASBESTs ledelse besluttede sig dog for at ig-
norere vismændene, sund fornuft og regerin-
gen, som på dette tidspunkt var sponsoreret 
af Dansk Industri, og fortsatte deres nådeløse 
effektiviseringsproces. ASBEST flyttede til 
Kina, hvor undervisningen var billigere, og 
hvor det blev vurderet, at Aarhus’ fremtid 
bedst kunne sikres. Den nye institution fik 
navnet ASBEST FRI (Fuzhounanjing Revolu-
tionary Institute) og eksisterer stadig den 
dag i dag, dog med en hovedsagligt kinesisk 
studenterbefolkning.

Nu bliver de gamle bygninger fra ASB og IFSK 
brugt som nødboliger for de tusindvis af ar-
bejdsløse færdiguddannede i de første 10 år 
efter den tredje udviklingsproces. I 2042 
blev Uniparken købt af Tivoli som omskabte 
den til en zoologisk have. Elefanterne Zoe og 
Milly, der badede i søen, var en stor succes 
for tyske turister,  men efter knap to år 
lukkede haven. Det viste sig ikke at være mu-
ligt at køre en succesfuld turistattraktion 
midt i en by, hvor der ikke længere boede 
nogen i beskæftigelse. 

Begge områder af det forhenværende ASBSS 
bliver nu til dags brugt som et offentligt ple-
jehjem, hvor ældre fra hele Danmark bliver 
sendt til og passet. Efter anstaltens opbyg-
gelse har Aarhus arbejdet på deres branding 
og kører en ”Rynkernes By” kampagne.

Man kunne sige, at effektiviseringsprocessen 
var en fiasko, men i dets efterspil blev 
verdens mest effektive ældrepasningsord-
ning skabt, hvor over 21.000 ældre danskere 
spiser, sover og tilbringer deres sidste dage. 
Endelig har Aarhus fået det internationale ry 
den så længe har krævet.

Det forhenværende 
ASBSS bliver nu til 
dags brugt som et 
offentligt plejehjem, 
hvor ældre fra hele 
Danmark bliver 
sendt til og passet. 
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Omvandrende   masker

Denne artikel har sin grobund i en undren 
over, hvorfor bagsiden af medaljen meget 
sjældent kommer til syne. Hvorfor er stu-
diekriser et så uberørt emne, og hvorfor vises 
udelukkende det farvestrålende glansbillede, 
når det grå og triste billede er af mindst 
ligeså stor betydning for, hvem man er. 

Gratis hjælp
Det synes umiddelbart naturligt nok at det at 
starte et helt nyt sted i helt nye omgivelser 
giver anledning til nogle problematiske om-
væltninger. Ikke dermed sagt at det ikke er 
enormt spændende og positivt at starte et 
nyt kapitel og for de flestes vedkommende, 
flytte hjemmefra. Men når man rammer en 

Allerede fra rusugen bliver de studerende på IFSK introduceret til succesfulde karrie-
revalg, det populære foreningsliv, fremmede fagtermer og toppolitikere. Man kan hur-
tigt få et indtryk af, at det handler om at være ”overmenneske” og engagere sig fra 
dag 1, for at nå alt det de andre selvfølgelig når. I rusugen synes det måske ikke så 
skræmmende, fordi man samtidig bliver bombarderet med sociale udskejelser af di-
verse arter, som får en til at glemme alt det seriøse. Men hvad sker der når de sjove 
sange slutter, tutorernes hænder slippes og de første bøger tages under armen? 

Tema: Dommedag

 Julie Arrildt 
julie250989@gmail.com
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Omvandrende   masker

periode, hvor presset overvælder én og det 
hele virker uoverkommeligt, er det en god 
forløsning, at have nogen at dele det med. 
Det er bare ikke helt så nemt, når de tætte 
bånd endnu ikke er dannet med studiekam-
meraterne og det ikke er nok at snakke med 
de mennesker, man kender hjemmefra. Men 
vent. Der er rent faktisk gratis hjælp at få 
som studerende. En mulighed der er gemt 
temmelig langt væk bag alle de tilbud, der 
taler til alle dem med overskud. 
     
Af den årsag tog Kandens udsendte en snak 
med studenterpræst, Elisa Morberg Weise, 
der er tilknyttet universitetet. De fleste vil 
måske lade sig skræmme lidt væk af ordet 
”præst”, men til det udtaler Elisa Morberg 
Weise: ”Det er slet ikke en dagsorden for mig, 
at det skal handle om tro. Det skal handle om 
det, den person kæmper med.” De studer-
endes problematikker spænder vidt, og kan 
være alt lige fra lavt selvværd, familieproble-
mer til studiespekulationer og forventninger 
til sig selv. Yderligere er et nyt aspekt ved 
universitetet, at en større andel er 21 år eller 
yngre, når de påbegynder uddannelser. Kul-
turskiftet fra gymnasiet til et selvstændigt 
studie kan skabe problemstillinger, som det 

er vigtigt for universitetet, at 
være opmærksom på.     

Studiekriser – et tabu?
”Jeg fornemmer meget, at 
mange går med en maske af, at 
jeg har det fint, det går godt og 
jeg er glad og tilfreds”, udtaler 
studenterpræst, Elisa Morberg 
Weise, og tilføjer: ”Man skal 
helst vise at man er en succes 

og man har styr på det hele. Styr på sin øko-
nomi, at man har masser venner, styr på 
studiet, studiejob, udseendet. Det hele skal 
gerne være rigtig godt. Det er mange ting at 
holde gang i på én gang.” 
Man kan nok i perioder leve op til sit ”happy-
face” og rent faktisk være glad og tilfreds, 
men indimellem knækker filmen, og det vil 
være svært at gemme sig bag facaden. Det 
kræver meget at holde maleriet farverigt, 
hvis der hele tiden drypper grå pletter på det. 

Så hvorfor ikke bare smide masken og stå 
ved at man gennemgår en vanskelig tid? 
Hvorfor er det så ildeset, når det er men-
neskeligt? Umiddelbart er det ikke kun kend-
etegnende for universitetet, at man skal vise 

at man har succes, men der er 
alligevel en tendens til, at de 

“Man kan nok i perioder leve op til 
sit ”happy-face” og rent faktisk 
være glad og tilfreds, men in-
dimellem knækker filmen, og det 
vil være svært at gemme sig bag 
facaden. Det kræver meget at hol-
de maleriet farverigt, hvis der 
hele tiden drypper grå pletter på 
det

“Det handler ikke om at man skal 
”vende vrangen udad” og gå rundt 
med et skilt, hvor der står ”Jeg 
har det svært”. Det drejer sig om 
at gøre det mere legitimt at søge 
hjælp. 
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studerende presser sig selv rigtig hårdt. Det 
handler ikke om at man skal ”vende vrangen 
udad” og gå rundt med et skilt, hvor der står 
”Jeg har det svært”. Det drejer sig om at gøre 
det mere legitimt at søge hjælp. 

Nøglen til en snak
Studenterpræst, Elisa Morberg Weise, kom 
selv med en mulig løsning på dette: ”Det skal 
siges som noget naturligt fra dag 1.” Studen-
terpræsterne har flere gange oplevet at stu-
derende fra forskellige studier, hvor de har 
været ude og introducere dem selv, kommer 
og benytter sig af tilbuddet.

 Det har altså vist sig at have en positiv ef-
fekt, at gøre de studerende opmærksomme 
på den mulighed, der ligger i at tale med en 
professionel om de kriser, de gennemgår. 
Om det så er for at læsse af en enkelt gang, 
eller komme flere gange og anskaffe sig red-
skaber til at tackle presset fremover. Som 
Elisa Morberg Weise selv lagde vægt på: ”Det 

er den studerende selv, der sætter dagsor-
denen.” 

Selvfølgelig er det hele ikke så sort på hvidt. 
I takt med at man kommer mere ind i studi-
emiljøet, bliver der også bedre mulighed for 
at snakke med læsegruppen eller de – med 
tiden – tætte studierelationer. Samtidig bliver 
man introduceret til tutorerne og studieve-
jledningen allerede fra begyndelsen. 

Men det at integrere studenterpræsterne og 
Studenterrådgivningen i rusugens program 
ville måske ikke være en helt dum idé. Både 
for at informere om at de er der, hvis man får 
brug for dem.

 Men også for at sætte fokus på at det ikke 
kun er gennem faglig kunnen, engagement i 
foreninger og i det sociale liv, at man opnår 
succes. Det er en mindst ligeså stor styrke at 
”stå ved sig selv ved at smide masken”, som 
Elisa Morberg Weise pointerede.  

Faktaboks om studenterpræsterne og Studenterrådgivningen
Studenterpræst Jens Munk

Kontor: Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, lok. 122, 8000 Århus C
Træffetid: Tirsdag til torsdag kl. 10-12, fredag kl. 11-13 eller efter aftale

Tlf.: 60202640
Email: studenterpraest@au.dk

Studenterpræst Elisa Morberg Weise
Kontor: Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 20, lok. C116, 8210 Århus V

Træffetid: altid
Tlf.: 21685595

Email: studenterpraest@asb.dk

Studenterrådgivningen
Kontor: Ryesgade 23, 1. sal, 8000 Århus C

Træffetid: efter aftale, eller på telefon: mandag-torsdag 9-15, fredag 9-13
Tlf.: 70267500

Email: arh@srg.dk



Demokratiudstilling i PB

I maj måned har PB udstillingen: ”Surfing democracy”

Vi har en række anbefalede titler og har indkøbt flere bøger i anlednin-
gen. Derudover har vi Joseph. A. Schumpeters klassiker ”Capitalism, 

Socialism and Democracy” til 130 kroner.  

Lektor Jørgen Møller skriver om bogen: 

Joseph Alois Schumpeter er en af det 20. århundredes mest formidable – 
og farverige – intellektuelle skikkelser. En ofte hørt anekdote fortæller, 

at han som ung havde tre store mål: at blive Wiens bedste elsker, Østrigs 
bedste rytter og verdens største økonom. Adspurgt om disse målsæt-
ninger skal han på sine ældre dage angiveligt bare have svaret, at han 
”desværre aldrig blev den bedste rytter i Østrig”. Capitalism, Social-
ism and Democracy er samtidig Schumpeters mest formidable værk, 
i hvert fald fra et politologisk perspektiv. Schumpeter leverer i denne 

uhyre velskrevne bog sin berømte ’realistiske’ demokratidefinition, han 
præsenterer sine tanker om markedsøkonomiens ’creative destruction’, 
og endelig tesen om, at kapitalismen uundgåeligt må ødelægge sig selv 

og blive erstattet af socialisme. Fodnoterne alene er grund nok til at 
købe bogen. 

Kom i PB og forsyn dig med skriveværktøj til eksamensperioden, nyd 
en kop økologisk kaffe med din læsegruppe  eller deltag i månedens 

quiz! 
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Test: Hvor syndig er du? 

Hvis verden går under den 21. maj, betyder 
det fx at 6. semesterstuderende ikke når at 
blive bachelorer. Synd for dem, men til 
gengæld kan de så bruge deres læseferie til 
flere øl og mindre Weber. På dommedag bli-
ver vi stillet til regnskab for alle vores hand-
linger, gode som onde. De fleste af os går 
sikkert rundt med en god fornemmelse af, at 
vi da egentlig er ret gode mennesker og ikke 
behøver frygte noget. Sådan ser det ud i teo-
rien, men forholder det sig også sådan i prak-
sis? Tag testen og find ud af om du har et 
godt eller skidt udgangspunkt for den 21. 
maj. 

Dødssynd 1: Hovmod
Du skal til jobsamtale hos den Danske am-
bas sade i Washington og ved at dine konkur-
renter er statskundskabsstuderende fra hele 
Danmark. Du kigger dig omkring i vente-
værelset og ser de andre kandidater til job-
bet. Hvad tænker du?
A: Uha, det bliver virkelig kamp til stregen. 
De andre kandidater er garanteret lige så 
kvalificeret som mig
B: Det skal nok gå. Don’t worry, be happy.
C: Ha! Jeg har haft Metode II på AU så jeg er 
uden tvivl meget bedre end alle dem fra KU 
og Syddansk tilsammen! 

Dødssynd 2: Griskhed
Du står ved kantinens salatbar og får frå-
deren på over alle de mange lækre retter. Du 
ved at en overfyldt box koster ekstra. Hvad 
gør du?
A: Du holder igen, men er ærgerlig over alle 
de retter du ikke når at smage
B: Du køber en sandwich i stedet for og und-
går fristelsen 
C: Du øser helt op, og bruger derefter 10 
minutter på at mase og vakuumpakke salat-
en, så låget lige nøjagtigt kan presses på

Dødssynd 3: Nydelsessyge
Du ved det godt. Du burde læse. Men der 
sker bare så mange andre sjove ting som du 
hellere vil bruge din tid på. Hvordan ser en 
typisk dag ud for dig?
A: Jeg står op kl. 7 og læser indtil jeg skal til 
forelæsning kl. 12. Om eftermiddagen laver 
jeg IP-aflevering og om aftenen arbejder jeg 
på Rambøll
B: Jeg prøver at følge med så godt jeg kan 
C: Jeg putter under dynen indtil sidste øje-
blik, og smutter så til forelæsning. Om efter-
middagen ser jeg Beverly Hills eller soler i 
botanisk have, og om aftenen snupper jeg 
lige en øl eller to med de andre på kollegiet. 

Til jer som endnu ikke har hørt det, kan Kanden afsløre at Dommedag falder den 21. 
maj i år. Ja du læste rigtigt: 21. maj 2011. Harold Egbert Camping, en amerikansk kris-
ten radiovært, har efter 70 års matematiske bibelstudier regnet sig frem til datoen. 
Der er således ikke tale om det rene gætværk, men derimod videnskab. Dette rejser 
selvfølgelig en masse og muligheder, men også udfordringer. 

Tema: Dommedag

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com
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Dødssynd 4: Misundelse
Du sidder i Unibaren og drikker kaffe med din 
gode ven, som læser nordisk. Hun fortæller 
dig at hun fik (læse)ferie allerede for en 
måned siden. Hvad tænker du?
A: Du synes det er synd for hende at hun har 
så få timer, og priser dig selv lykkelig for at 
din sidste forelæsning er 10. juni.
B: Du synes ikke rigtig en måneds ferie mere/
mindre er til at hidse sig op over.
C: Du bliver grøn af misundelse og overvejer 
helt seriøst at tage et sidefag på det der hu-
maniora. Eller et sabbatår. Kartoffel kartoffel.

Dødssynd 5: Fråseri
Du er på SU, så økonomien er lidt stram. Der-
for lægger du et budget, som ser ca. sådan 
ud:
A: 50 % til husleje, 30 % til opsparing, 10 % til 
kost og 10 % til bøger ud over pensum
B: 50 % til husleje, 20 % til studietur og 30 % 
til det løse
C: 50 % til husleje, 30 % til shopping, 20 % til 
byture

Dødssynd 6: Vrede
For andet år i træk klarer Statskundskab sig 
usandsynligt dårligt til kapsejladsen, på 
trods af at du har varmet op i flere timer og 
heppet midt i menneskemængden ved sø-
bredden. Hvordan reagerer du?
A: Du opdager ikke rigtig, hvem der vinder 
eller taber. Du er skide fuld.
B:  Du har kun øje for de søde psykologipiger, 
så det gør ikke så meget, om PF taber eller 
vinder. 
C: Du hidser en stemning op og begynder at 
kaste med øldåser efter både konkurrenter 
og PF’ere.

Dødssynd 7: Dovenskab
Du er på vej hen i Røgfyldt for at mødes med 
din læsegruppe. Til din gru opdager du, at 
døråbningsknappen ikke virker! Hvad gør du?
A: Løber energisk hen til de Blå Mænds kon-
tor og siger at de skal fixe problemet
B: Du opdager det slet ikke, for du bruger al-
ligevel altid håndtaget. Det er sådan lidt re-
tro. Og sejt.
C: Bryder sammen i krampegråd. Kan det 
virkelig passe at man skal åbne døren selv?

Fik du flest C’er, kan du være rimelig sikker 
på at vi ses i helvede. Fik du derimod flest 
A’er, kan du roligt se frem til dommedag. Fik 
du flest B’er er du vist bare meget normal.

Test om du ses med Lotte i helvede eller roligt kan se frem 
til dommedag
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Studietursreportage: Prag, 
tur og (næsten ikke) retur

Studietursreportage

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Jakob Rasmussen
jakob@a-rasmussen.dk

Det var 30 spændte stud.scient.pol’er, der 
tidlig onsdag morgen kl. 06.00 bordede en 
større blå bus med det lidt misvisende navn 
”KÆMPE” skrevet på siden. Prag var destina-
tionen og foran os var godt 14 timer på Euro-
pas motorveje i selskab med Torben, vores 
chauffør af fynsk ophav.

Den skaldede løgner
Studieture på Statskundskab ynder at have 
fagligt indhold og denne var ingen undta-
gelse. Torsdag, dagen efter ankomst, var der 

arrangeret besøg på den danske ambassade i 
Tjekkiet. Vi var i selskab med Souschefen og 
to praktikanter, og til trods for en lille magt-
kamp mellem en af praktikanterne og Sous-
chefen om omfanget af triviel viden an-
gående barselslængden, var det et oplysende 
og relevant oplæg. Det stod i diametral mod-
sætning til besøget i det tjekkiske senat, der 
først bød på et højst uoplysende oplæg fra 
en senator i et lokale med verdens værste 
akustik og et meget højlydt klimaanlæg, og 
derefter på en en rundtur med den lokale 
guide, som tog sig kærligt af os. 

Manden havde så lidt 
viden om det engel-
ske sprog som han 
havde om bygningens 
historie og så sig der-
for nødsaget til at 
fortælle, hvad der må 
have været løgnehis-
torier. F.eks. kunne vi 
forstå, at den 100m2 
store sø i Senatets 
have var det første 
sted kunstskøjteløb 
blev fremført i Europa 
og det af en japaner! 
For ikke at nævne, at 
selvsamme sø kort tid 
efter var ramme for en 
eskimo i en kajak. En 
skaldet, men meget 

underholdende løgner.

Årets lille studietur gik lige før påskeferien til Prag. Det var en tur med alt, hvad dertil 
hører: Byture, faglighed, god mad og fuck-ups.

Den skaldede løgner viser rundt i det tjekkiske 
senats have
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Social Club på steroider
En studietur er dog mere end bare det fag-
lige. Turen til Prag havde i høj grad også det 
sociale med.
Meget godt socialt starter som bekendt med 
øl (og til dels med mad). Den tjekkiske mad 
var en oplevelse i sig selv, og der blev spist 
griseled for alle pengene (dog ikke bog-
staveligt eftersom knæ, skuldre etc. var gan-
ske billige). Øllet var foruden billigt, også 
rigtig godt, og med priser ned til 7-8 kr. 
kunne ingen klage. Nej, derimod tog frem-
tidens kommunale elite udfordringen op og 
prøvede at drikke Prag tør. Det lykkedes ikke, 
men der kom nogle rigtig gode byture ud af 
det: Byture, hvor alt blev vundet og tabt igen 
på kasino; byture med stripklubber, hvor folk 
blev uvenner; og byture, som ikke mindst 
omfattede Centraleuropas største diskotek, 
Europe, der mest af alt mindede om Social 
Club på anabolske steroider.

Asfalt, solbriller og Uno
Søndag var hjemturen. Denne oplevelse er en 
J.R.R. Tolkien-fortælling i sig selv, men vil 
blive forsøgt forkortet her: Efter fire dage 
med god mad, gode byture, nyfundne ven-
skaber og solskoldet pande til Christian Dietz 
var tiden kommet til turen hjem. En hjemtur 

er sjældent det mest opløftende og udsigten 
til nævnte 14 timer i kæmpens indre var in-
gen undtagelse. Efter ca. to timer i Torbens 
fynske selskab skulle turen dog tage en 
uventet drejning. Pga. vejarbejde i det vest-
gående spor på motorvejen blev alt trafik di-
rigeret ind på en smallere tosporet vej mel-
lem den østgående trafik, der kørte som 
almindeligt, og det afspærrede vestgående 
spor. Lidt over 10 om formiddagen trillede 
bussen stille ud til højre på det lille ind-
hegnede stykke vej. 
Bussen var død. Der var ingen strøm og lige 
meget, hvor venlige andre trafikanter var, og 
hvor meget, de gerne ville hjælpe, ville kæm-
pen ikke videre. Der var startkabler og andre 
buschauffører med fynsk ophav, men lige 
lidt hjalp det. 
Vi endte med at sidde i det afspærrede vest-
gående spor og spille medbragt Uno, mens 
vi vinkede og smilede opmuntrende til den 
stau, den faldne kæmpe havde skabt. Den 
var til tider temmelig lang – især når optimis-
tiske familiefædre med sneglehus på slæb 
forsøgte at snige sig forbi den havarerede 
bus. Ofte lykkedes det dog ikke for de 
campingglade tyskere.

Udsigt over Prag

Uno og afslapning på velplejet autobahn
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To og en halv time senere ankom politiet, 
som efter at have tilkaldt en overivrig, hap-
py-go-lucky mekaniker måtte give op. Yder-
ligere halvanden time sad vi og stegte på 
motorvejen, hvorefter politiet besluttede sig 
for at transportere os til den nærmeste ras-
teplads. 

Here come the men in white (and tie)
På dette tidspunkt var vi informerede om, at 
en bus var på vej fra Berlin for at hente os, 
og glæden spredte sig som rusen efter et 
glas af den grønne fe. Efter gode to timer 
med tre-retters middag og rutscheture på 
McDonalds ankom dagens helte fra Østbirk 
Turist med en state-of-the-art bus for at bug-
sere vore tunge kroppe hjem. Med polities-
korte blev vi kørt uden om den kø, vi havde 
skabt, men stoppede for at hente vores 
bagage i den gamle bus, og smile skævt til 
stakkels fynske Torben, som stadig stod ved 
den sovende kæmpe, der nu var ved at blive 
skilt ad af fem-seks mekanikere med julelys 
i øjnene. Så skulle vi hjemad.
Omkring kl. 02:00, 116 timer efter afgang, 
stod vi igen ved de gule mure, nu godt 
trætte, og glædede os, som en hver anden 
studerende ville have gjort, over de mange 
billige fadøl, vi havde drukket på turen.

Tak til: Den tyske ordensmagt, Ayham for 
fremragende tolk-arbejde, Østbirk Turist 
samt Mathilde og Astrid.

Stemningsbilleder fra Prag
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Mejlgade For Mangfoldighed

Festivalen fortsætter sidste års succes, hvor 
omkring 6000 mennesker mødte op til at 
danse, hoppe, grine og drikke i Latinkvarter-
ets hovedgade. I år er der regnbuetema, og 
de forskellige baggårde bliver pyntet op i et 
væld af farver; der er stemningsfyldte over-
raskelser i hver eneste afkrog. Mejlgade is 
the place to be! Uanset om du er til afrikansk 
dans, hiphop musik, perleplader, eller vil du 
bare nyde en øl og noget gratis mad, er MFM 
stedet for dig!

Man kan blandt andet udvikle sin kreative 
side i den blå gård, hvor Draw More Club 
holder til, og hvor man kan slappe af i aften-

ens sol i en fat boy eller en gynge. I den pink 
gård kan man opleve en Live Art Exhibition, 
hvor enhver kan blive til en del af et unikt 
kunstværk. 
Gaden bliver fyldt af musik og høj stemning 
og om aftenen, når familierne lige så stille 
tager tilbage til deres aftensmad bliver Mejl-
gade centrum for byens natteliv, og festen 
fortsætter i mørket. Aarhusianske bands som 
Reptile and Retard optræder, samt Treelight 
For Sunlight og adskillige chillout- og shake-
out-grupper.

Der er også mange foreninger repræsenteret 
på dagen. Man kan date en Fairtrade Fighter, 
som kæmper for at gøre opmærksom på Aar-
hus’ status som Fairtrade By. Man kan tage en 
snak med folkene fra Støt Brysterne eller tage 
en snak om økologi og besøge plantemuren 
hos den økologiske forening Himmelhaven. 
MFM er derfor også en dag, hvor alle ansigter 
fra Aarhus kulturliv og vækstlag møder op 
for at blande sig og vise deres arbejde frem. 

Mejlgade For Mangfoldighed har sandelig no-
get for alle. Hygge, musik, vandpibe, kunst, 
dans, mad, drikke, farver og spændende 
mennesker. Festivalen er et spirende eksperi-
ment igangsæt af Mejlgades beboere og vi-
dereudviklet af mangfoldighedens elskere og 
blomstrer i år d.14 maj.

Hvad venter du så på?

www.mejlgadeformangfoldighed.dk

Præsentation

Hester Callaghan
hestercallaghan@gmail.com

Den 14. maj bliver Mejlgade, Aarhus’ ældste gade, forvandlet til en én-dags festival. 
Rullegræs bliver udrullet, og pavilloner bliver rejst til en dag, hvor mangfoldighedens 
mange ansigter bliver anerkendt og fejret. 
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FUP og fusion

Som de fleste ved, var debatarrangementets 
baggrund IFSK’s navneændring til det 
daværende forslag ”Department of Public 
Policy and Administration”. Efter offentlig-
gørelsen af dette navn d. 9. marts, mødte 
beslutningen en voldsom kritik fra såvel   
medarbejdere som studerende. Banen var 
altså kridtet op til en livlig diskussion, og der 
hvilede en forventningsfuld stemning hos de 
fremmødte, da debatten skulle begynde… 
Spændingen blev dog strakt en anelse ud, da 
det blev meddelt, at Svend Hylleberg først 
skulle ankomme til debattens anden del. Men 
det var der vel ikke så meget at sige til, da 
han angiveligt både havde og har meget  
travlt. Jørgen Grønnegård og Rune Stubager 
var derimod mødt op. Det var de for at tilken-
degive deres kritik af det daværende navn.

1.  Runde
Jørgen havde den utvivlsomme ære af at 
kaste handsken, og så startede navnedebat-
ten for alvor. Der blev fremført argumenter, 
der alle sammen entydigt talte imod et nyt 
navn: På statskundskab i Århus er vi kendt 
for vores navn – vi har et vellidt ry og ligger 
rent akademisk over både København og 
Odense på den internationale scene; ser man 
på navnene for institutter for statskundskab i 
andre lande, hedder de stort set alle sammen 
Dept. of Political Science; det nye navn sig-
nalerer, at vi kun beskæftiger os med to ud af 
flere områder indenfor statskundskaben, 
hvilket mildest talt er misvisende. 

Da Jørgen var færdig, tog Rune over. Han er-
klærede, at der ikke var nogen grund til, at 

Jørgen og han skulle synge i kor, så derfor 
ville han i stedet mere overordnet skitsere 
den ramme, som navnediskussionen passede 
ind i. Jeg er sikker på, at samtlige tilhørere 
hjertens gerne ville have hørt Jørgen og Rune 
synge i kor, men da der var mere presserende 
ting at bruge tiden på, skærpedes koncentra-
tionen igen. Rune præsenterede den histo-
riske ramme ved at gå nogle år tilbage til det 
tidspunkt, hvor Dansk Jordbrugsforskning, 
DMU, DPU og ASB blev indlemmet under 
Århus Universitet. Dengang handlede det 
efter sigende om at gøre universitetet så 
bredt favnende som muligt. Få år senere, da 
FUP blev igangsat, ville man fra rektoratet og 
bestyrelsens side lige pludselig i den mod-
satte retning. Der blev nu spurgt, hvorfor uni-
versitet skulle være så splittet og buzz-ordet 
over dem alle: SYNERGIER blev taget i brug. 
Det endte som bekendt med, at 9 fakulteter 
blev til 4 hovedområder. Det største problem 
omkring FUP var dog, at en detaljeret og vel-
funderet begrundelse for omstruktureringen 
glimrede ved sit fravær, fortalte Rune. Det var 
simpelthen lettere umuligt at finde frem til, 
hvad det overhovedet skulle til for.
Efter dette oprids, kommenterede Rune selve 
beslutningsprocessen omkring FUP. På trods 
af løfter om medbestemmelse og inddragelse 
af studerende og medarbejdere, var proces-
sen meget lukket, lød det. Han påpegede, at 
beslutningstagerne rent faktisk begrænsede 
sig til en lukket kreds bestående af dekaner, 
rektoratet og bestyrelsen. Så man kunne godt 
lige give begreberne medejerskab og nærde-
mokrati en lille tanke i den kontekst. Afslut-

Instituttets Jørgen Grønnegård og Rune Stubager mødtes d. 6. april i A1 med dekan for 
School of Business and Social Sciences Svend Hylleberg til en debat om IFSK’s navneæn-
dring. Efter en rum tid stod det dog klart, at navnedebatten blot var springbræt for en 
dybereliggende diskussion af Den Faglige Udviklingsproces og forløbet omkring pro-
cessen.

Reportage: Navnedebat

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com
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Nyt fra StatsRådet: Navneforandring og studiemiljø!
April blev måneden hvor det fremtidige navn for Institut for Statskundskab har været til 
heftig debat, og det er med glæde, vi kan meddele, at Institut for Statskundskab beholder 
sit danske navn, og får det internationale navn ”Department of Political Science and Gov-
ernment” frem for ”Public Policy and Administration” som det i første omgang var lagt 
op til. Dekan Svend Hylleberg havde lagt navneforslagene op til debat, og her har både 
StatsRådet og undervisere på IFSK deltaget for at sikre at instituttet ville for det mere 
politologisk klingende navn ”Department of Political Science”. StatsRådet har været i dialog 
med dekan Svend Hylleberg, og i samarbejde med Frit Forum afholdte vi et debatmøde om 
navneforandringen, hvor Rune Stubager og Jørgen Grønnegaard Christensen diskuterede 
navneforslag med dekanen. Her var der var god debat omkring, hvilke overvejelser, man 
skulle vægte i navnevalget. For både studerende og undervisere på IFSK har det været 
vigtigt at bevare den faglige stolthed, og man må ikke glemme den politologiske kernefa-
glighed midt i store drømme om brede business schools og tværfaglighed. Derfor er vi også 
tilfredse med, at vi fremover kan kalde os ”Political Science and Government”. 
Studenterrådet kører i maj måned kampagne om bedre studiemiljø på AU og fredag d. 6. 
maj har du mulighed for at komme med forslag til godt studiemiljø, når der afholdes kam-
pagne i vores kantine! Forslagene vil blive sendt til rektor, 
så udnyt muligheden for at blive hørt!
Hvis du har spørgsmål eller forslag til ting vi kan arbe-
jde videre med er du velkommen til at kontakte os på 
statsraad@ps.au.dk eller komme forbi vores kontor. 

ningen på første del af debatten var igen or-
dene: Hvad skal det til for?! 

2. Runde
Da Svend Hylleberg trådte frem på talergul-
vet, svarede han først på den mere overord-
nede kritik af FUP. Han fortalte at den endeli-
ge beslutning kun var én blandt mange andre 
forslag. Bl.a. havde det været på tale kun at 
have 3 hovedområder. Man havde også dis-
kuteret at flytte noget af statskundskab til 
Arts, at alle sprog skulle flyttes til ASB og an-
dre mere eller mindre vilde forslag i samme 
dur.
Svend fastslog derefter at han naturligvis var 
enig i beslutningen om 4 hovedområder, men 
at han også, da han overvejede at stille op til 
dekan for hovedområdet, gjorde sig klare 
tanker om, at det netop skulle være for at 
kæmpe for hovedområdet og deriblandt 
statskundskab. Svend beskrev altså sig selv 
som værende i en position, hvor han til tider 
har været klemt mellem universitetets tople-
delse på den ene side og fakultetets og IFSK’s 

interesser på den anden side, og netop denne 
nuance har måske manglet i omtalen af 
Svend.
Til sidst adresserede Svend selve navneæn-
dringen. Han indrømmede at ”Dept. of Public 
Policy and Administration” ikke var det mest 
heldige navn, men at selve ændringen af 
navnet i høj grad også handlede om at sig-
nalere til de andre hovedområder, at vi er 
med i udviklingsprocessen. Han forklarede, 
at signalværdien netop er vigtig, fordi vi på 
vores hovedområde og specielt på IFSK ikke 
er blevet ramt særligt hårdt, mens de på Arts 
virkelig har mærket omstruktureringen. 

Som Rune til sidst bemærkede, kan det synes 
paradoksalt, at Arts’ sindssyge processer og 
signalværdi skal være begrundelsen for at vi 
på IFSK vælger et nyt og ikke særligt heldigt 
navn. Men omvendt er vi også nødt til at 
anerkende, at Svend Hylleberg trods alt også 
kæmper for IFSK.
IFSK hedder i dag på engelsk: Department of 
Political Science and Government.
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Afmystificering af 
  fredagsbarens fremtid

Vi ved med sikkerhed, at Politilogisk 
Forening, Økonomisk Forening og Juridisk 
Selskab hver ejer en-tredjedel af fredagsbar-
en og desuden har en egenkapital på knap 
300.000 gode danske kroner. Vi ved også, at 
reglerne siger, at en forening har ret til sin del 
af de likvide midler, hvis den vælger at 
trække sig. Mere ved vi ikke, så vi vælger at 
spå om det - til den opgave har vi allieret os 
med Stine Munk, som er administrator i sam-
fundsfaglig fredagsbar og står for den dag-
lige drift af foreningen.

Stine kan fortælle, at det på nuværende tid-
spunkt er begrænset, hvad vi kan sige om 
fredagsbaren. Ifølge dekanen vil fremtids-
planerne blive ført ud i livet i løbet af som-
meren 2012, men det kan stadig nå at ændre 
sig. Det er rimelig sikkert, at økonomerne 
flytter hen på Handelshøjskolen, men knapt 
så sikkert, at økonomerne bliver erstattet 
med Psykologi. ”Vi er lige nu i en fase, hvor vi 
undersøger de forskellige muligheder,” siger 
Stine og forklarer, at de involverede 
foreninger selv skal nå til en løsning.

Rygtet om at fredagsbaren ikke kan fortsætte 
uden Økonomi er vist bare… et rygte. Fre-
dagsbaren kan fortsætte uden Økonomi, 
fordi det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt 
Økonomi skal købes ud – de stikker bare af 

med en pose penge i form af deres tredjedel 
af de likvide midler. Selvfølgelig kan Psykolo-
gi stadig blive en del af fredagsbaren i sam-
fundsfaglig kantine, hvis de flytter ind i øko-
nomernes lokaler.

Resultatet af at vejre fredagsbarens fremtid 
munder foreløbigt ud i, at Statskundskab og 
Jura kan trøste sig med den positive tanke, at 
fredagsbaren består. Stine slår nemlig fast, at 
”der vil blive ved med at være en fredagsbar 
i samfundsfaglig kantine!”

Fusionsplanerne lægger op til, at Økonomi flytter hen på Handelshøjskolen, hvorefter 
deres plads muligvis bliver erstattet af Psykologi. Den trykkende uvished har indhen-
tet fredagsbaren i samfundsfaglig kantine, hvor rygtet lyder, at Økonomi skal købes 
ud og, at Psykologi ikke har råd til at overtage økonomernes part, hvorfor fredagsba-
rens fremtid eftersigende er uvis. Kan det være rigtigt?

Samfundsfaglig fredagsbar
Charlotte Brandsborg

20102454@post.au.dk



PF-bestyrelsen siger tusind tak til alle statskundskabere for  
fantastisk opbakning til kapsejladsen. Årets intro blev til i sam-
arbejde med AtU – tak for jeres store indsats og kreativitet.

Nu nærmer eksamenerne sig– men fortvivl ej:
Mandag d. 6. juni afholdes Post-metode-bar, hvor der tradi-
tionen tro vil stå forelæsere bag DJ-pulten til at sætte gang i 
festen.

   Så glæd jer – det gør vi!

PF-bestyrelsen siger tusind tak til alle statskundskabere 
for  fantastisk opbakning til kapsejladsen. Årets intro 
blev til i samarbejde med AtU – tak for jeres store ind-
sats og kreativitet.

Nu nærmer eksamenerne sig– men fortvivl ej:
Mandag d. 6. juni afholdes Post-metode-bar, hvor der 
traditionen tro vil stå forelæsere bag DJ-pulten til at 
sætte gang i festen.

  Så glæd jer – det gør vi!
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Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Kampen om udsyn til løjerne begyndte alle-
rede inden solen stod op og klokken otte var 
de bedste pladser taget. Sol, øl og hygge til 
hvad der vel kan betegnes som en enorm 
havefest med en meget omfattende selskabs-
fest, var en udsigt, der tiltalte mange studer-
ende en ellers ganske almindelig fredag. 
Videnskabsministeriet havde forresten valgt 
at placere deres videnskabsfestival ’Forsknin-
gens døgn’ torsdag til lørdag hen over Kap-
sejladsen og må dermed anklages for at have 
manglende blik for Kapsejladsens betydning 
for studerende på AU. Det syntes i hvert fald 
ikke at være mange, der stod i limbo mellem 
på den ene side øl, sol og sejlads og på den 
anden side et iltfattigt og dunkelt auditori-
um.

Introduktioner
Da klokken nærmede sig 14, nærmede de 
første introduktioner af deltagende 
foreninger sig dermed også. Umbilicus 
gjorde sig sidste år positivt bemærket med 
en fremførelse af det klassiske drama i Super 
Marios verden, og i år gentog de succesen, 
denne gang blot med Disneys Løvernes 
Konge som manuskript. Generelt var in-
troduktionerne af højt niveau – men for stu-
derende ved IFSK har er der sandsynligvis 
været en, der var ekstra imponerende. 
PF havde allieret sig med AtU og det virkede 
til, at mange synes, at det var med stor suc-
ces. Der blev kastet pokeballs og heppet i 
stor stil, og de, Kandestøberen efterfølgende 
talte med, var meget begejstrede for det 

store arbejde, de to foreninger havde lagt for 
dagen.

Heats
Første heat havde Umbilicus, Psykologi, 
Apollonia og Søstrene, hvor Umbilicus, efter 
at have været bag Psykologi under de første 
fire ture, på sidste tur vha. fænomenal 
bunde- og drejeteknik overhaler Psykologi 
og vinder knebent.
Andet heat havde Økonomisk Forening, 
Theos Bar, Humbug og Politologisk Forening, 
hvor det nok må indrømmes at ØF var over-
legne. De slog et ellers bravt kæmpende poli-
tologisk mandskab med ca. en banelængde, 
og selvom der var skuffede miner blandt 

En solrig fredag dannede i år rammen om årets ubestridt største event på Aarhus Uni-
versitet: Kapsejladsen.

Kapsejladsen 2011: 
med et hestehår

Reportage: Kapsejladsen

PF’erne bunder 
løs, mens en 
dommer fra 
lærersemina-
ret udklædt i 
Top Gun flyver-
dragt holder 
nøje øje med 
sidekonkur-
renten.
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statskundskabsstuderende, var der alligevel 
stor opbakning til de udvalgte. Således ud-
trykte alle de Kandestøberen talte med re-
spekt for indsatsen og ros for at kæmpe 
igennem.
Tredje heat havde Tågekammeret, Idræt, Ju-
ridisk Selskab og Ingeniørhøjskolen, hvor 
sidstnævnte trak det længste strå med Idræt 
ikke så langt bagefter. Flere tekniske uheld/
fails fra en deltager af idræt’sk ophav satte 
chancen for sejr over styr efter holdet ellers 
havde ligget tæt med Ingeniørerne. Tågekam-
meret tågede som sædvanligt og nåede lige 
en hel tur.

Finalen: Med et hestehår
Finalen i år var et drama af karat. Umbilicus, 
ØF og Ingeniørerne var med, men det blev 
hurtigt klart, at det var en konkurrence mel-
lem kun de to første. ØF lagde stærkt ud og 
var først ovre på den anden bred. Herefter lå 
ØF og UMBI tæt et par runder, hvor ØF dog 
havde et lille forspring. På næstsidste tur fik 
UMBI hentet en lille smule ind og på den sid-
ste tur stod det helt lige efter øllen var bun-

det og drejet omkring. Det kom ned til arm-
styrke og teknik på den sidste sejlads over 
søen. Som billedet viser var det utrolig tæt og 
i de første sekunder mente begge hold, de 
havde vundet. Efter en kort forvirring blev 
sejren givet til ØF. En beslutning, der ud fra 
nævnte billede ser ud til at være korrekt. En 
lang og dejlig dag kom til en spændende og 
dramatisk afslutning.

Stillbillede fra video af Aarhus Universitet, hvor Økonomisk Forening vinder en snæver sejr  (www.vimeo.com/23060770)

De glade kapsejladsvindere fra Økonomisk Forening - 
kapsejlads 2011

PF’erne bunder 
løs, mens en 
dommer fra 
lærersemina-
ret udklædt i 
Top Gun flyver-
dragt holder 
nøje øje med 
sidekonkur-
renten.
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Praktikanden forår 2011

Simon Floe Nielsen
simon_floe@hotmail.com

Arbejdet på ambassaden har to helt centrale 
fokusområder; EU-medlemsskabet og Cy-
pern-konflikten. Mit arbejde består i at følge 
og hjælpe ambassadøren i hans arbejde. Det 
betyder, at jeg i praksis går til briefinger og 
møder med lokale embedsmænd og andre 
relevante personer, ligesom jeg følger med i 
lokale medier, læser rapporter o.l. for at hol-
de mig orienteret. EU-arbejdet er fortrinsvis 
forberedende arbejde til rådsmøderne, hvor 
ambassadens rolle er at klarlægge cyprio-
tiske positioner frem mod møderne i Brux-
elles. Derudover kommer der jævnligt in-
struktioner fra København om specifikke 
forhold, der ønskes undersøgt. Dette varierer 
meget i mængde og karakter.

Cypern-konflikten er omdrejningspunkt for 
hen ved alt, hvad der foregår på Cypern. 
Meget kort fortalt har FN, siden 1964, forhan-
dlet om en løsning på  konflikten, mellem 
græske og tyrkiske cyprioter, der siden 1974 
har delt  øen mellem Republikken Cypern i 
syd og den nordlige del, der er besat af 
tyrkiske tropper. At konflikten stadig ikke er 
løst, betyder at Nicosia er Europas sidste del-
te hovedstad, og at man ved checkpoints 
skal igennem paskontrol for at komme fra 
den ene del til den anden. Under 50 meter fra 
mit hjem er gader og huse barrikaderet med 
sandsække og pigtråd, mens bevæbnede sol-

dater overvåger hver en krog af grænsen. Fra 
steder hvor man kan se ind i det uvirkelige 
ingenmandsland, FN’s bufferzone, er sporene 
fra krigen og årtiers forfald tydelige med 
faldefærdige gennemhullede huse. Ambas-
sadens rolle i forbindelse med konflikten er 
indberetningsarbejde omkring udviklingen 
eller rettere den nærmest uendelige stil-
stand, samt at gøre opmærksom på Dan-
marks position i forhold til krisen. Derudover 
er en grundig forståelse af konfliktens mange 
aspekter centralt, for at virke i et miljø hvor 
konflikten fylder det hele.

Jeg er i perioden 1. februar til medio juli praktikant på Den Kongelige Danske Ambas-
sade i Nicosia, Cypern, der er en forholdsvis ny miniambassade. Den blev åbnet efter 
Cyperns indtrædelse i EU i 2004 og beskæftiger, foruden undertegnede, kun Ambas-
sadøren og en assistent. Dette gør ambassaden til den mindste danske repræsenta-
tion beliggende i EU’s fjerneste hjørne. 

Tyrkcyprioternes flag malet på en bjergside så det ses 
fra den græske del

PRAKTIKANDEN
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Konflikten betyder, at Nicosia er en by med 
mange diplomater relativt set til byens 
beskedne størrelse (lidt større end Aarhus). 
Disse diplomater fylder derfor meget i byens 
liv. Som medarbejder på ambassaden bliver 
man inviteret til diverse åbninger af udstill-
inger, kulturelle arrangementer, ekskursion-
er, diplodrinks(social sammenkomst for yn-
gre diplomater) mm. Det går hurtigt op for 
en, at det er de samme mennesker, der kom-
mer til det hele. Så selvom man tror man har 
sagt ja til en middag, hvor man ikke kender 
et øje, har man som regel alligevel mødt 
halvdelen det ene eller andet sted. 

Dette gør at man overalt mere eller mindre 
repræsenterer ambassaden, for man præsen-
terer sig i disse kredse med navn og 
repræsentation. Her skal man virkelig passe 
på at sige det rigtige, også selvom det bliver 
langt ude på aftenen, for der er altid nogle, 
der efter et par genstande har et vældigt be-
hov for at fortælle hvordan ’de andre’ tager 
helt fejl i forhold til dette og hint.. Ambas-
sadøren er desuden flink til at give gode råd 
til hvordan man gebærder sig – om hvad man 
bør og ikke bør gøre som repræsentant for 
ambassaden. Diplomatiet er en mangesidet 
størrelse og den personlige og sociale side af 
det, er bestemt ikke den mindst interessante 
af dette.
Nu er mit ophold på Cypern andet end arbe-
jde i diplomatiets sag. Jeg bor i et 100 år 
gammelt hus, indenfor bymuren i den gamle 
bydel. Byendelen er en blanding af charmer-
ende små snørklede gader, gamle huse og 
bygninger i et sådant forfald at de er ubeboe-
lige. Mit hus er dog nyrenoveret og helt igen-
nem charmerende, med en lille have med 
mandarintræ i midten af haven og palmer til 
alle sider. Dette sted deler jeg med fire andre 
unge mennesker fra forskellige lande i Euro-
pa. Det lune klima gør at man kan sidde 
udenfor til langt ud på aftenen og fulde sig i 

den lokale rødvin – hvis man ikke er for 
kræsen. Weekenderne går med fester med 
andre praktikanter, flatmates og venner. Hel-
digvis har flere af mine venner bil, således at 
man kan komme ud til stranden eller op i 
bjergene og nyde øens natur. For det meste 
finder vi de endnu ikke, af den massive 
masse-turisme, spolerede steder.

Alt i alt giver praktikopholdet mig et rigtig 
godt indblik i og erfaring med, hvordan den 
danske mission arbejder, og hvilke opgaver 

den arbejder med. Cyperns politiske situa-
tion og etniske sammensætning, giver prak-
tikopholdet en spændende og for en polito-
log meget relevant vinkel. Desuden giver 
opholdet også en rigtig god ide om hvordan 
det er at arbejde som statskundskaber. Jeg 
bruger de kompetencer som statskundsk-
absstudiet har givet mig, til at forstå de for-
skellige problemstillinger og divergerende 
syn på historien, politik, omverdenen mm. 
Alle disse elementer gør, at ambassade-prak-
tik på Cypern er meget spænende og giv-
ende både personligt samt uddannelses- og 
karrieremæssigt.

Simon på arbejde til et uddannelsesfremstød i 
den tyrkiskkontrollerede del af Nicosia
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Vejen til Odderkommune
Jeg blev færdiguddannet i 2005, hvor jeg 
allerede var så heldig at have et job på hån-
den i Børn og Unge, Århus Amt. Jeg bilder 
mig ind, at jeg fik jobbet som følge af min 
vindende personlighed og faglige kvalifika-
tioner, som netop Børn og Unge havde nydt 
godt af i forbindelse med mit praktikophold 
et par år forinden. Stillingsbetegnelsen var 
fuldmægtig, og jobindholdet var ganske tra-
ditionelt med sagsfremstillinger til politiske 
udvalg og amtsråd, baggrundsnotater, 
budgetopfølgning og diverse ad hoc-op-
gaver. 
Da amtet lukkede og slukkede ved ud-
gangen af 2006, overgik jeg til Århus 
Kommune, hvor jeg nåede at være i et 
halvt år, inden jeg fik mit nuværende job 
i Odder Kommune. Jeg indrømmer gerne, 
at Odder Kommune ikke var et af de 
oprindelige stoppesteder i min mentale 
karrierekøreplan, men det er et fedt og 
udfordrende sted at arbejde, så jeg er 
meget glad for at være her.

Odder kommune – et hit
Jeg er ansat i Byrådsservice, som sekretari-
atsbetjener direktion, udvalg og byråd. Mit 
primære arbejdsfelt er det sociale område, 
men jeg løser også en række tværgående op-
gaver. Min opgaveportefølje er meget bred 
og varierende og rummer blandt andet analy-
ser, baggrundsnotater, udarbejdelse af poli-

tikker, brugerundersøgelser, sagsfremstil lin-
ger til det politiske niveau, afholdelse af 
udbud etc. Kommunens flade organisatoriske 
struktur betyder, at der er mulighed for at 
komme helt tæt på de beslutninger, der 
træffes af den administrative og politiske le-
delse. Det er således ikke unormalt, at kon-
sulenterne i Byrådsservice deltager i politiske 
udvalgsmøder og belyser sager, som de har 
indgående kendskab til. Det samme gør sig 
gældende i forhold til direktionens ugentlige 

møder, hvor vi har mulighed for at fremlægge 
vores sager for den samlede direktion. 
Ligeledes er vi centrale aktører, når der skal 
planlægges og afholdes temamøder for byrå-
det om et givent emne. Muligheden for at 
være helt tæt på beslutningerne er i min op-
tik en dimension, der gør det ekstra attraktivt 
at arbejde i Odder Kommune. Som almindelig 
fuldmægtig i store organisationer som Århus 
Amt og Århus Kommune bliver man naturlig-

Mit navn er Casper Andersen, jeg er 32 år, er gift og har 2 drenge på 6 og 3 år. Jeg 
arbejder som udviklingskonsulent i Odder Kommune, hvor jeg har været ansat i 
næsten 4 år. Min fritid bruges i højere grad på familie, fodbold og tennis end på at 
fordybe mig i demokratiseringsprocesser og rational choice-teori….hvor utroligt det 
end måtte lyde.

“Muligheden for at være helt tæt 
på beslutningerne er i min optik 
en dimension, der gør det ekstra 
attraktivt at arbejde i Odder 
Kommune

Interviewet af:
Anne Stolberg

pandestolberg231286hotmail.com
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vis udfordret på andre områder, men person-
ligt sætter jeg stor pris på at blive udfordret i 
evnen til at tænke strategisk og manøvrere i 
et politisk landskab, der er tæt på.

Studielivets betyning
Ganske ligesom der ikke er en decideret rød 
tråd i mine jobs, var der det vel egentlig hell-
er ikke i mit studie. Jeg var både interesseret 
i offentlig forvaltning og international poli-
tik, så rent fagligt var der ikke ensidigt fokus 
på nogen bestemt retning. I løbet af studiet 
havde jeg flere mere eller mindre relevante 
studiejobs – udvalget var ikke prangende, så 
telefoninterviewer var i den relevante ende 
af skalaen, hvilket vel næppe kan siges at 
have boostet mit CV i større grad. Jeg tilbrag-
te også et semester som udvekslingsstudent 
på Universiteit Leiden i Holland, hvilket både   
fagligt og menneskeligt var en god oplev-
else. Det var dog utvivlsomt mit praktik 
ophold, der var det mest givende. 

Det skyldes ikke kun, at det var hér, jeg eft-
erfølgende blev ansat (selvom det dog er en 
ganske tungtvejende faktor, når jeg mættet 
af livserfaring i bagklogskabens lys skal 
evaluere værdien af opholdet), men også 

fordi det var hér, jeg efter 3½ års teoretiske 
studier endelig fik klistret lidt virkelighed 
op på den tomme og noget udefinerbare 
væg, der hedder ”statskundskaberens 
konkrete arbejdsindhold”. 

Selvom et praktikophold ikke fører til en 
direkte ansættelse, giver det dog nogle 
linjer til et CV, der som nyuddannet ellers 
kan være ganske uinteressant – uanset om 
man har været tutor 9 år i træk eller kodet 
avisartikler på hele overbygningen. Jeg 
kan derfor kun anbefale alle at benytte sig 
af praktikmuligheden.
I naturlig forlængelse heraf – og uden at 
kende den nuværende studieordning og/
eller fagudbud – vil den største kritik af 
statskundskabsstudiet være, at det godt 
kunne skrue en smule ned for teorien og 
tilsvarende op for praktiske værktøjsfag. 
Dette vil efter min mening have stor job-
mæssig relevans for de fleste. 
Det er svært at pege på, hvad jeg konkret 

bruger fra studiet i mit arbejde, men – og 

her kommer så verdens ældste kliché – 
evnen til at over- og gennemskue komplekse 
problemstillinger, formidle dem på en lettil-
gængelig måde samt komme med løsnings-
forslag er en evne, som ikke kan undervur-
deres.

Casper Overgaard Andersen , udviklingskon-
sulent Odder Kommune

“Selvom et praktikophold 
ikke fører til en direkte an-
sættelse, giver det dog no-
gle linjer til et CV, der som 
nyuddannet ellers kan være 
ganske uinteressant
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Skal karakterer 
                Kunne købes?  

Debat: gratis uddannelse?
Thorbjørn Larsen

20105479@post.au.dk

Aspiri er et firma, der siden 1993 har afholdt 
eksamensforberedende kurser for 150.000 

studerende, og som i dag tilby-
der kurser på stort set alle 

landets universiteter, de gymnasiale uddan-
nelser og en række andre udannelsesinstitu-
tioner. 
Siden sidste år har de også udbudt kurser i 
mikro- og makroøkonomi på IFSK, og lover 
på deres hjemmeside, at der er tale om ”…
undervisning i verdensklasse”. Aspiri selv er 
ikke meget for at oplyse hvor mange deltage-
re de har på deres kurser, men anslår for-
sigtigt, at der er tilmeldt cirka 55 1. semes-
terstuderende til det eksamensforberedende 
mikroøkonomikursus, da denne artikel blev 
skrevet. 

En udansk udvikling
På trods af at Aspiri ikke ønsker at oplyse no-
gen eksakte tal, virker det nogenlunde fors-
varligt at antage, at der er en hvis interesse 
for kurserne. En ganske uvidenskabelig rund-

spørge blandt medstuderende giver således 
også det klare indtryk, at hvis folk ikke lige-
frem har tilmeldt sig et kursus, så er det en 
mulighed, der er blevet taget stilling til. 

På Aspiris hjemmeside oplyses det, at 98 
procent er tilfredse med deres eksamenskur-
sus, og at 94 procent vælger at købe et kur-
sus igen inden for et år, dog uden at det på 
hjemmesiden specificeres, hvordan de er 
kommet frem til disse tal.

 Forudsat at de givne informationer er kor-
rekte på må man antage, at der er noget at 
komme efter til Aspiris kurser – de virker og 

Tiden flyver og eksaminerne nærmer sig endnu engang. Mange er så småt begyndt at 
overveje, hvordan deres tid skal bruges de kommende måneder, således at de opnår 
det bedst mulige resultat til sommer - her er det Aspiri kommer ind i billedet. 

I Danmark bryster vi os af 
at have gratis uddannelse 
og lige muligheder i eksa-
mensracet for alle, der 
har talent og er flittige 
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gør en forskel til eksamen. Denne udvikling, 
hvor det øjensynligt er muligt at købe sig til 
bedre karakterer, er i mine øjne en udansk 
udvikling. I Danmark bryster vi os af at have 
gratis uddannelse og lige muligheder i eksa-
mensracet for alle, der har talent og er flit-
tige. 

Er kurserne i virkeligheden et problem?
For at svare på om kurserne reelt er et prob-
lem, er det nødvendigt at se på alternati-
verne, hvis kurserne ikke eksisterede. Som 
en repræsentant fra Aspiri selv fremlagde 
det, er det eneste reelle alternativ til deres 
kurser, at hyre en ældre studerende til at 
hjælpe.
Regner man lidt på Aspiris priser og antal 
timer, virker timeprisen pludselig slet ikke så 
høj endda. 699 kroner / 15 
timer = 46,6 kroner/timen. 
Uden i praksis at have under-
søgt sagen nærmere 
virker det urealistisk at finde 
en ældre studerende, der 
midt i eksamensperioden vil 
agere personlig tutor for en 
halvtredser. 
I så fald giver Aspiri flere stu-
derende mulighed for at søge 
hjælp til at læse op på pensum, da det både 
er billigere, nemmere at arrangere og for-
mentligt også bedre kvalitet, da der er tale 
om erfarne undervisere.

Det er for undertegnede uvist, om der før i 
tiden reelt er blevet hyret ældre studerende 
til eksamensforberedelse. Det virker rent lo-
gisk tvivlsomt, at det har været ret udbredt, 
da man må forvente at også de ældre studer-
ende har deres at se til op til eksaminerne. 
Argumentet om at Aspiris kurser er en bedre 
løsning end alternativet, ud fra et 
lighedsmæssigt synspunkt, synes altså ikke 
ret plausibelt.

Nogle er mere lige end andre

Men giver det stadig mening at tale om lige 
muligheder, hvis de bedste karakterer opnås 
ved at tage et kursus til 699 kroner? Resulta-
tet på lang sigt, sat på spidsen, er, at alle der 
har råd til det, bliver nødt til at købe kurser 
for at holde sig konkurrencedygtige, mens 
alle dem, der ikke har råd til det bliver rela-
tivt dårligere stillet. Altså må det betyde, at 
kurserne er et tiltag, der favoriserer de øko-
nomisk bedst stillede og er med til at skabe 
ulige muligheder for studerende.

Ganske vist er der kun tale om to fag på IFSK, 
hvilket ikke synes af meget, men et kig på 
Aspiris hjemmeside viser, at der afholdes et 
hav af kurser mange andre steder. Man kunne 
snildt forestille sig, at der med tiden vil kom-
me flere eksamensforberedende kurser her 
på stedet. Dette virker ikke helt usandsyn-

ligt, når man tager i 
betragtning, at det er 
et forholdsvist nyt tilt-
ag, at Aspiri er begyn-
dt at tilbyde eksa-
mensforberedende 
kurser på IFSK.

Det er svært at drage 
en endelig klar konklu-

sion på denne problemstilling, idet denne 
artikel bygger på rigeligt mange antagelser 
og formodninger. Artiklen skal blot tages 
som undertegnedes bud på hvad sagens 
kerne er, og er tænkt som et oplæg til debat: 
Er det en ønskværdig udvikling, at der nu af-
holdes eksamensforberedende kurser på 
IFSK? For det danske uddannelsessystem? 
Hvis ikke, hvad kan/skal der så gøres for at 
ændre denne udvikling?

Held og lykke med mikroøkonomi til sommer 
og godt kursus til dem der har tilmeldt sig.

Altså må det betyde, at 
kurserne er et tiltag, der 
favoriserer de økonomisk 
bedst stillede og er med til 
at skabe ulige muligheder 
for studerende
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Frugtsalat med god 
samvittighed

De fleste vil velsagtens medgive, at forbed-
ring af vilkårene for verdens fattige er et pro-
jekt, der er værd at støtte. Men der kan være 
langt fra tanke til handling: I supermarkedet 
er det let at vælge den billigste appelsin. Men 
alternativet, at vælge den lidt dyrere 
Fairtrade-mærkede appelsin, er også en let 
måde at føre de ædle intentioner ud i livet.

Okay, fint nok. Lad os sige, at du er overtalt 
til at smide en krone mere efter din appelsin 
eller din the. På et tidspunkt strømmer tank-
en uvægerligt gennem dit hoved: ”Hvordan 
er jeg overhovedet sikker på, at de ekstra 
penge, jeg giver for varen i sidste ende kom-
mer bonden til gode?”. Det korte svar er, at 
det er svært at være sikker på. Men det bety-
der ikke, at det er nyttesløst at købe fair 
trade.

Fairtrade mig her og Fair Trade mig der
Overordnet findes der to varianter af fair 
trade: Fairtrade-mærket (som indtil nu er ble-
vet omtalt) samt Fair Trade-sammenslutnin-
gen. 
Førstnævnte indebærer certificering af 
produkterne og løbende kontrol med disse, 
mens sidstnævnte er en løsere defineret sam-
menslutning af butikker og importører i I-
landene, som opererer ud fra 10 principper. 
Da Fairtrade-mærket er klarest afgrænset og 

samtidig har været udsat for den hårdeste 
kritik, vil artiklen tage udgangspunkt i dette.
Dykker man lidt længere ned i Fairtrade-kon-
ceptet, er det for det første afgørende at 
påpege, at Fairtrade ikke er en traditionel 
hjælpeorganisation, men slet og ret en 
handelsordning, der blev grundlagt i 1988 på 
baggrund af mexicanske kaffebønders eget 
udsagn om, at ulandshjælp ikke nyttede, hvis 
ikke de kunne få en fair pris for deres kaffe. 
Der findes 21 landeafdelinger, en overordnet 

Forestil dig scenariet: du står i supermarkedet og skal købe bananer og en appelsin til 
madpakken. Umiddelbart er valget enkelt; SU’en taget i betragtning, napper du selvføl-
gelig det billigste alternativ. Men har du nogensinde overvejet, hvad der ligger bag 
appelsinens vej fra træet til din kurv? Fairtrade-foretagendet handler om at skabe op-
mærksomhed om netop produktionsforholdene for disse varer og at handle på baggr-
und af den nyerhvervede information med henblik på at sikre mere rimelige forhold 
for producenterne.

Kommentar: Fair Trade

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Silas Bøcher Knudsen
sbk070187@hotmaill.com
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verdensafdeling (FLO) og det uafhængige 
kontrol- og certificeringsorgan FLO-CERT. Når 
importørerne i de rige lande køber en vare, 
der er Fairtrade-certificeret, giver de en mer-
pris for varen. Denne merpris bliver givet til 
de enkelte producenter på to måder: (1) 
Bønderne får en bedre betaling for varen og 
(2) som en bonus, som bliver givet til enten 
kooperativet eller plantagen, og som skal 

bruges på sociale goder så som en 

pensionsordning eller en skolebus. FLO-CERT 
sikrer gennem grundig kontrol med regnska-
ber og besøg hos handelsparterne, at de en-
kelte producenter får gavn af pengene. 

Bitter smag i munden
Som dokumentaren, ”Den bitre smag af te”, 
der blev vist på DR i slutningen af 2008 
gjorde opmærksom på, er det ikke en 
selvfølge, at merprisen for Fairtrade-
mærkede produkter forbedrer vilkårene for 
den enkelte bonde dramatisk. Vejen fra 
marken til supermarkedet ofte yderst svær at 
følge, hvilket blandet andet skyldes, at 
mange landbrugsprodukter i udvikling-
slandene sælges på store auktioner. Her sæl-
ges varer fra adskillige kooperativer og plan-
tager til priser, der dagligt skifter. Derfor kan 
det være svært at gennemskue, præcist hvad 
den enkelte bonde får ud af det. 
Meget af kritikken i ovennævnte dokumentar 
består af te-plukkeres udsagn om manglende 
betaling og dårlige forhold, og her er det 
vigtigt at nuancere en række ting yderligere. 
Arbejderne på plantager er strukturelt set 
sværere at støtte end kooperativerne, da ar-
bejderne ofte er dagsarbejdere, der kommer 

ud og ind af produktionen. Derudover 
hænder det desværre også, at arbejderne 
ikke selv er klar over, at de f.eks. kan få del i 
en pensionsordning eller låne penge til in-
vesteringer som en del af den føromtalte bo-
nus. 
En yderligere kritik, der ofte fremsættes, er at 
Fairtrade-støtten fastlåser bønderne i samme 
produktionsmønstre, så de eksempelvis bli-
ver ved med at producere kaffe, selvom det 
økonomisk set og uden støtten ville være 
givtigt at investere i en anden form for 
produktion. Faktisk er det lige omvendt: Mer-
prisen giver netop bønderne mulighed for at 
investere i produktion af flere varer og 
dermed mindske sårbarheden overfor pris-
fald på det internationale marked.
Til sidst er der tale om nogle af verdens fat-
tigste mennesker, og vejen ud af fattigdom er 
som bekendt ikke snorlige; Fairtrade handler 
om gradvist at forbedre produktionsforhold 
og levevilkår for producenterne, mens ambi-
tionen i mindre grad sløres af urealistiske 
forventninger om, at dette sker natten over.

God smag i munden
På den måde falder en del af den kritik, der 
har været fremsat af Fairtrade-foretagendet 
til jorden. Når det er sagt, er det klart, at de 
ekstra penge, forbrugerne giver for Fairtrade-
mærkede produktet, i videst mulige ud-
strækning bør gå til at forbedre netop for-
holdene for den enkelte bonde. Af den grund 
sker der løbende kontrol med de certifice-
rede farme, og DR-dokumentaren førte da 
også til en opstramning af denne kontrol.

På trods af disse udfordringer for Fairtrade-
organisationen bør studerende og andre for-
brugere ikke afstå fra at købe Fairtrade-
mærkede produkter. Der er tale om en let 
måde at have mulighed for at støtte nogle af 
verdens fattigste mennesker. Men konceptet 
handler også om at have tillid til, at den en-
kelte gennem små bidrag kan bidrage posi-
tivt til udviklingen mod en mere retfærdig 
verden (selvom vejen er lang og knoldet).

Har du lyst til at hjælpe denne udvikling på 
vej så bliv Fair Trade Fighter!

“På et tidspunkt strømmer 
tanken uvægerligt gennem 
dit hoved: ‘Hvordan er jeg 
overhovedet sikker på, at 
de ekstra penge, jeg giver 
for varen i sidste ende kom-
mer bonden til gode?
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Roskilde djøf’es op

”Djøficering”. Ordet har en mildt sagt negativ 
klang i offentligheden, og overskrifter som 
”Befri Danmark for djøfferiets svøbe” og 
”Djøf’erne ødelægger sundhedsvæsnet” er 
ikke noget særsyn. Dette lidet flatterende i-
mage forsøger Djøf Studerende nu imidlertid 
at gøre op med i en kampagne på dette års 
Roskilde Festival.
”Vi vil forsøge at gøre op med den stereoty-
piske opfattelse af djøf’eren med den 
skarpslebne sparekniv og slipseknuden helt 
oppe i ganespalten. Vi vil gerne bløde lidt op”, 
siger initiativtager til projektet og 4. seme-
sterstuderende på IFSK, Jesper Boldt-Hansen.
Ambitionsniveauet er i sandhed højt. Sådan 
var det dog ikke i begyndelsen. Langt fra.

Fra udsigtsløse flæskestegssandwich…
Jesper Boldt-Hansen sad som frivillig i Djøf 
Studerende i forretningsudvalget, og her fik 
han en dag udstukket en noget alternativ op-
gave. Nemlig at brande Djøf Studerende som 
en selvstændig organisation.
“Jeg foreslog straks, at det ville være oplagt 
at gøre på Roskilde Festival. Jeg tænkte bare 
projektet i retning af en madbod med lidt 
flæskestegssandwich eller noget. Mere havde 
jeg ikke ambitioner om, da jeg dengang stod 
med det alene”, siger han.
Det viste sig imidlertid hurtigt, at oprettelsen 
af en madbod på Roskilde Festival ville være 
en yderst langsigtet investering. Indtjenin-
gen lå flere år ude i fremtiden, og arbejds-
byrden i opstartsfasen virkede uoverskuelig 
og udsigtsløs. Djøf Studerendes Roskilde-
projekt udviklede sig derfor hurtigt i en mere 
eventbaseret retning. 

… Til luftballon og ølbytning
Og da Jesper Boldt-Hansen lige inden 
årsskiftet allierede sig med to af sine medstu-
derende på IFSK, gik det pludselig stærkt. De 
tre selvudnævnte projektledere brainstor-
mede på livet løs, og ambitionsniveauet vok-
sede hurtigt.

“Vi havde en masse ideer om, hvordan vi 
kunne bløde folks opfattelse af Djøf lidt op. 
Vi opdagede dog hurtigt, hvor få tanker, vi 
havde gjort os om realiseringen af ideerne”, 
fortæller den ene af de tre, Søren Bøllingtoft 
Knudsen.
Projektlederne søgte derfor med lys og lygte 
efter den nødvendige ekspertise. Ad omveje 
blev den næsten færdiguddannede KAOSpi-
lot Sif Østergaard Zachariasen involveret og 
valgte snart at bruge sit afsluttende eksa-
mensprojekt på kampagnen.
“Sif blev hurtigt en vital del af det hele og fik 
sat et færdigt koncept på vores vilde idéer. 
Det betyder, at vi nu bl.a. har fået accept fra 
Roskilde Festival på at opsende en luftballon 
og lave en ølbytningsservice med et team af 
23 kampklar frivillige. Det bli’r så fedt”, ly-
der det optimistisk fra Jesper Boldt-Hansen. 

Stramme slipseknuder og kreativitetsdræbende effektiviseringer. Djøf Studerende er 
ikke ligefrem en organisation, man forbinder med Roskilde Festival. Indtil i år.

Reklameindslag

Lasse Frost
lassefrost@live.dk

Søren, Lasse, Jesper og Sif, som er intiativtagerne til DJØF 
events på Årets Roskilde festival. 
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Nyt fra Studienævnet

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

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20082205@ps.au.dk

 

Faglig læringsdag
På sidste møde havde vi inviteret Torben K. 
Jensen fra Center for Læring. Hans besøg 
blev brugt til at evaluere den Faglige Lærings-
dag, som blev afholdt for første gang i efter-
året 2010. 
Dagen havde generelt været en succes, men 
den kan gøres lidt kortere, så den starter 
med et fælles foredrag om læring, hvorefter 
de studerende går i grupper og diskuterer 
læse- og studieteknik. Til sidst afsluttes da-
gen med en fælles runde, hvor de studerende 
også møder underviserne på første semester, 
der fortæller om forventninger til eksamen 
og om hensigterne bag planlægningen af un-
dervisningen.

Efter dette punkt talte Torben mere generelt 
om Undervisning: Målbeskrivelser, og align-
ment mellem undervisning og eksamen, og 
det blev til en god diskussion i studienævnet, 
som vi kan tage med, næste gang vi skal 
godkende ændrede målbeskrivelser. Samti-
dig giver det os baggrundsviden for at evalu-
ere undervisningen og eksamensformer på 
både bachelor- og kandidatdelen.

Metode
Metode på grunddelen var et andet punkt på 
dagsordenen. Det er et debatteret spørgsmål, 
hvor meget metode skal fylde på grunddel-
en. I sin tid fik vi den anbefaling fra vores 
aftager-panel, at vi burde styrke vores 
metode-undervisning, hvilket vi efterfølgen-

de har gjort, og det har resulteret i at cand.
scient.pol’er fra Aarhus Universitet står godt 
på arbejdsmarkedet.
 Men hvor meget skal Metode fylde, og kan 
man komme til at fokusere for meget på 
metoden, så man helt glemmer at stille 
vigtige problemstillinger? 
Et kritikpunkt har bl.a. været at der i under-
visningen fokuseres for lidt på problemfor-
mulering forskningsdesign og mere på selve 
udførelsen af en undersøgelse. Men forarbej-
det før en undersøgelse er, som vi alle har 
lært i Metode I, en vigtig del af en undersø-
gelse. 
Samtidig er der fra nogle afdelinger blevet 
efterspurgt fokus på mere kvalitative og nor-
mative forskningsmetoder. Studienævnet 
havde bedt grunddelsunderviserne om at 
diskutere disse problemstillinger på et møde, 
hvor alle grunddels-fag blev gennemgået 
med henblik på indholdet af metode.

 Der kom mange synspunkter frem og et par 
enkelte forslag til nye tekster i pensum. Det 
er ikke en diskussion, der kan konkluderes 
endeligt på, men i studienævnet mener vi, 
det er vigtigt løbende at tage den, og vi vil 
arbejdere videre på at sikre metodeplura-
liteten på statskundskab. 

Sidst vil vi ønske alle held og lykke med de 
kommende eksaminer!

Vi har løbende diskussioner om faglighed og læring i studienævnet, og mange af disse 
udmønter sig i konkrete tiltag, som for eksempel den faglige læringsdag for første 
semesters studerende, og systematiseringen af tilbagemeldinger efter eksamen.

   Nyt fra

        Studienævnet
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Om metode og god  statskundskab

Spørgsmålet om metode kan få nogen til at 
ryste i bukserne: hvad nu hvis jeg vælger den 
forkerte metode i min opgave? Nogle tror 
ligefrem, at god statskundskab er defineret 
ved én bestemt (kvantitativ eller kvalitativ) 
metode. Det er absolut ikke tilfældet: faget 
arbejder, og må nødvendigvis arbejde, med 
en bred vifte af forskellige metoder. Om man 
så benytter den ene eller den anden metode 
afhænger af det forskningsspørgsmål, der er 
til undersøgelse. 

Hvad er metode? Der er flere mulige svar på 
det spørgsmål. I bred forstand er metode at 
forstå som ”fremgangsmåde”; derved bliver 
videnskabelig metode den fremgangsmåde, 
der sikrer at vi producerer videnskabelig 
viden. Hvad er så videnskabelig viden? Det er 
viden, der er præget af systematik og klarhed 
på en sådan måde, at vi kan være sikre på, at 
andre forskere kan forstå vores budskab præ-
cist sådan, som det er ment. Sådan viden kal-
des ”intersubjektiv overførbar viden”.  

Det kræver at vi skriver klart, definerer vores 
begreber, argumenterer tydeligt for den posi-
tion vi lægger frem, og dokumenterer den 
med fakta i det omfang, det er nødvendigt. 
Dette arbejde, herunder fremlæggelse af 
”fakta”, indebærer altid fortolkning;  sam-
fundsvidenskab kan ikke producere objek-
tive, endegyldige sandheder.  Vores viden er 

altid foreløbig og dermed usikker.  Anthony 
Giddens formulerer det på den måde, at 
”there is no clear dividing line between in-
formed sociological reflection carried on by 
lay actors and similar endeavours on the part 
of specialists”.  Alligevel: der er særlige klar-
hedskrav til videnskabelig viden forstået som 
intersubjektiv overførbar viden. 

I snæver forstand er metode de teknikker, der 
anvendes for at indsamle, bearbejde og anal-
ysere forskellige former for data. Det er især 
sådanne teknikker, der dominerer undervis-
ningen i metode I og II. Det er der gode 
grunde til. Man bør som studerende være ve-
luddannet i kvantitative og kvalitative teknik-
ker. Men det er desværre også her, at kæden 
hopper af for nogen. 

Der sker det, at man forveksler metode i bred 
forstand med metode i snæver forstand. 

Derved bliver videnska-
belig viden anset for at 
være viden, der benytter 

Debat: om metode

Georg Sørensen
Professor, International Politics and Eco-
nomics, Department of Political Science

Adam Thomsen og Peter Thorgaard har i Kanden argumenteret for mere metode på 
bacheloruddannelsen. Metode er vigtigt; det er jeg enig i. Men man bør ikke over-
fokusere på metode forstået som bestemte teknikker; det kan gå ud over substansen, 
dvs. det der foregår ude i ”den virkelige verden”. 

“(Statskundskaben) could 
become intellectually nar-
rowed by an overemphasis 
on methods(Keohane)
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Om metode og god  statskundskab
sig af bestemte teknikker, ofte af sofistikeret, 
kvantitativ og computerbåret karakter.  Man 
kan faktisk møde personer, der i fuld alvor 
mener, at kun de dele af statskundskaben, 
der benytter sig af sådanne kvantitative 
teknikker, er ”rigtig” videnskab; under-
forstået: alt andet er jo bare snak. 

Det er det rene, uforfalskede vrøvl og de 
pågældende burde hurtigst muligt sendes på 
et genopdragelseskursus i metode—i bred 
forstand. Her ville de lære, at viden ikke be-
høver at være båret af kvantitative teknikker 
for at være videnskabelig. De ville også få at 
vide, at deres holdning er til umådelig stor 
skade for faget. Den indsnævrer nemlig de 
relevante politiske spørgsmål og temaer, som 
faget kan beskæftige sig med. Det sker 
naturligvis fordi kun nogle, men bestemt 
ikke alle spørgsmål, der er relevante for 
statskundskaben, kan udforskes ved hjælp af 
kvantitative teknikker. De fordrer en hel 
række andre metoder af kvalitativ art.

 Nogle af disse metoder kan godt anses for at 
være teknikker—f.eks. diskursanalyse eller 
kvalitative interviews—men man skal alligev-
el undgå at indsnævre metode til et spørgsmål 
om teknik. Man kan faktisk producere viden-
skabelig viden—dvs. intersubjektiv overfør-
bar viden—ved hjælp af sin sunde fornuft og 
ikke andet. 
Hedley Bull formulerede det på den måde, at 
”thinking is also research”.  Robert Keohane, 
en af fagets fremtrædende udøvere, udtryk-
ker en stor bekymring for at statskundska-
ben ”could become intellectually narrowed by 
an overemphasis on methods” og han finder, 
at der er en skillelinje i disciplinen,
between those who identify ”rigorous” scien-
tific work with quantitative analysis, 

and those of us who define our field more 
broadly. The latter view includes policital
philosophy as part of our discipline, although 
it is a humanistic, text-oriented subfield. 
With respect to science, those of us in the lat-
ter camp define it not as requiring 
quantitative analysis but as research that 
seeks to make necessarily uncertain in-
ferences by using publicly identified methods 
and through public procedures. 

Det burde nu være klart, hvorfor spørgsmålet 
om metode ikke bør få nogen til at blive 
nervøse. 
Der findes ganske vist en række problem-
stillinger, som kun kan udforskes ved hjælp 
af bestemte teknikker; det kræver naturligvis 
kendskab til disse teknikker. Men der er et 
stort antal problemer i statskundskaben 
hvor det helt primært drejer sig om at bruge 
sin sunde fornuft. Dertil kommer, at de prob-
lemstillinger, man vælger at gå ind i som of-
test forærer én de grundbegreber og den 
ramme, der skal til for at sætte diskussionen 
i gang. 

Anthony 
Giddens, 
britisk 
professor i 
sociologi
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Det er på den baggrund, vi skal forstå Samuel 
Huntingtons svar, når han bliver spurgt om 
der var store metode-debatter i hans tidlige 
år på Harvard. Svaret lyder: ”I don’t think so. 
People didn’t worry about methodology back 
then”. Og han føjer til:  “I don’t think much 
about method. I don’t consciously try to pur-
sue or define a method. Basically, I’m trying 
to study a topic and come up with what I 
would call ‘empirical generalizations’ con-
cerning it. That obviously involves trying to 
draw comparisons”. 

Disse betragtninger må bestemt ikke forstås 
sådan, at metode i snæver forstand, dvs. for-
skellige kvalitative og kvantitative teknikker, 
er uvæsentlige. Det er tværtimod vigtigt at 
have kendskab til og kunne mestre flere for-
skellige teknikker. Metodespørgsmål har en 
tendens til at snige sig ind, også når man af-
viser deres betydning. Se på citatet fra Hun-
tington ovenfor: ”I don’t think much about 
method”. Men I samme sætning udtaler han, 
at formålet med hans forskning er ”empirical 
generalizations”. 

Sådanne generaliseringer kræver metodiske 
overvejelser: hvor mange cases skal der til, 
for at lave de bedst mulige generaliseringer? 
Hvad er forholdet mellem bredde og dybde: 
skal man bore sig langt ned i den enkelte 
case for at kende de særlige politiske, socia-
le, og økonomiske forhold i det landet? Eller 
kan man nøjes med enkelte nøgleinforma-
tioner og dermed inddrage mange flere ca-
ses, som det sker i kvantitative analyser?

Huntington holder sig i den kvalitative ende 
af spektret. Han arbejder med klynger af 
lande, der hver især ikke er større end de 
giver mulighed for at dykke langt ned i poli-
tik, kultur og økonomi i det enkelte land. 

Samtidig generaliserer 
han, f.eks. over nøglefak-

Samuel 
Huntington 
- nu afdød 
amerikansk 
politolog.

“Max Weber tænkte over 
spørgsmålet(metode) hele 
sit liv uden at komme til en 
færdig afklaring
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torer der påvirker demokratiseringsproces-
serne på tværs af landene.  

Andre har valgt at gå endnu videre i den ret-
ning: de bliver landespecialister og bruger 
deres faglige liv på Indien, Kina, USA eller et 
andet land; fordelen er, at de ved meget mere 
end vi andre om det pågældende land. Ulem-
pen er, at det komparative perspektiv 
svækkes. De valg, som forskeren foretager 
her, er selvfølgelig både knyttet til personlige 
præferencer og til spørgsmålet om, hvad det 

er for nogle problemer, man 
gerne vil forske i. 

Den problematik, der rejses her, er måske 
den vigtigste samfundsvidenskabelige 
metodeproblemstilling overhovedet. Den 
stod i centrum for et metode-symposium på 
Princeton midt i halvfemserne med delta-
gelse af flere af fagets mest kendte folk (Kat-
zenstein, Kohli, Przeworski, Rudolph, Scott, 
Evans, Skocpol).

Den handler om, hvor præcis viden vi egent-
lig kan opnå om verden omkring os. I den 
ene ende af spektret er skeptikerne, som 
mener at vi aldrig kan nå frem til generelle 
sandheder eller præcis kausalitet. Sådanne 
forskere kan være inspireret af antropologer, 
der finder at generalisering alt for ofte med-
fører simplificering. Så hellere ”storytelling”; 
sætte sig ned i landsbyen og stille og roligt 
finde ud af, hvad der foregår.

I den anden ende har vi generalisterne: indi-
vider bedriver alle rationel nyttemaksimering 
og vi kan bruge spilteoriens eller mikroøko-
nomiens modeller til vidtgående generaliser-
inger om menneskelig adfærd. 

Midt imellem har vi så en stor gruppe som 
finder det ene ekstrem ”too social sciency” og 
det andet ”too much of storytellers”. Kohli 
beskriver dem således: ”they are the ones 
who mainly pursue theoretically informed 
empirical political analysis, focusing on one 
or more countries, through diverse concep-
tual lenses and utilizing a variety of data, 
contemporary or historical, qualitative or 
quantitative”.

Sådanne problemer behøver man heldigvis 
ikke være fuldt afklarede på, når man skriver 
en opgave. Men man bør begynde at tænke 
over, hvor man selv befinder sig i dette    
spektrum. Svaret er ikke nemt, for det inde-
holder en hel serie ontologiske og episte-
mologiske problemer. Svaret skal heldigvis 
ikke findes i den første opgave, man skriver, 
men man skulle gerne blive klogere på 
spørgsmålet efterhånden som studiet skrid-
er frem. 

Det kan være til trøst, at Max Weber tænkte 
over spørgsmålet hele sit liv uden at komme 
til en færdig afklaring, for han kunne se 
meritter i begge yderpositioner: vi må forstå 
den mangfoldige verden specifikt og konkret: 
det kræver antropologisk indføling og ind-
levelse. 
Men vi vil også gerne generalisere så vi kan 
forklare, ikke mindst for at finde ud af, hvad 
fremtiden måtte bringe. Weber er optaget af 
såvel ”verstehen” som ”erklären” og han 
mener ikke, at det kan være anderledes. 
Dermed indtog Weber den midterposition, 
som Kohli taler om. Vi er mange, der befind-
er os her. 
Alle statskundskabere bør forholde sig til 
disse spørgsmål. Men samtidig gælder det 
altså, at det ikke er anvendelsen af bestemte 
teknikker, der definerer god videnskab.

“I don’t think much about 
method. I don’t consciously 
try to pursue or define a 
method. Basically, I’m trying 
to study a topic and come up 
with what I would call ‘em-
pirical generalizations’ con-
cerning it. That obviously 
involves trying to draw 
comparisons(Huntington)
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Kritisk Profil 
 -Den glemte forening

Debat: Foreningsliv
 

Rasmus Suikkanen
rasmussuikkanen@hotmail.com

Undren, fordi alle foreninger, hvis aktiviteter 
er spredt udover hele året, var repræsenteret 
på nær én enkelt; Kritisk Profil. I tråd med de 
andre foreninger har vi fået ny bestyrelse og 
planlagt en række spændende arrangemen-
ter, der løber af stablen henover foråret. 
Dette faktum ligger selvsagt op til en smule 
selvransagelse. Har vi i Kritisk Profil været for 
usynlige og indspiste i forhold til vores med-
studerende? 
På baggrund af vores sidste generalforsam-
ling, hvor vores profil, no pun intended, blev 
nøje gransket, tør jeg godt på foreningens 
vegne svare nej. Nej i den forstand, at der 
næppe før er blevet gjort så stort et arbejde 
for at promovere foreningen, som der blev 
gjort sidste semester. Vi var således 
repræsenteret på tutortrøjerne, vi var nede 
og præsentere os selv for de nye studerende 
umiddelbart efter RUS-ugen, vi deltog i 
foreningsdysten og vi havde en, i al 
beskedenhed, meget succesfuld og vel-
besøgt Julebar, der blev lagt rigtig mange 
kræfter i. 
På arrangementssiden blev der afviklet en 
Marx foredragsrække og et Valgarrange-
ment, hvor af det første generelt var af høj 
faglig kaliber og det sidste særdeles vel-
besøgt.
Efter at have overstået det obligatoriske kig 
indad, står spørgsmålet om, hvorfor Kanden 
glemmer os i deres foreningsnummer, sta-
digvæk ubesvaret. Kanden er oven i købet en 
forening, vi har delt kontor med gennem 
længere tid.
En forklaring kunne selvfølgelig være plads-
mangel, samt at vi simpelthen ikke er sexede 
nok til at klare cuttet (vi som forening vel og 
mærke, ikke som enkeltpersoner). 

Et andet og mere dystert scenarie kunne 
være, at de nicheprægede foredrag, vi af-
holder, simpelthen drukner i de andre 
foreningers mere bredt appellerende ar-
rangementer. Med et studium med så mange 
fagligt interesserede og engagerede men-
nesker, vælger vi dog at tro, at der stadig er 
plads til foredrag med en anden vinkel, end 
den vi får serveret på forelæsningerne. Kri-

tisk tænkning er nu 
engang en af hjør-
nestenene i sam-

fundsvidenskaben 
og fundamentet for vores forenings 
eksistens. 
I løbet af dette semester vil vi i Kritisk Profil 
afholde en foredragsrække om Immanuel 
Kant samt en anden foredragsrække, hvor 
unge forskere kommer og fortæller, hvordan 
de bruger samfundsvidenskaberne i deres 
daglige arbejde. Endvidere kan jeg love, at 
hvis valget bliver udskrevet her i foråret, vil 
vi være parate med et arrangement, der ad-
skiller sig fra de traditionelle politiske debat-
ter.     
Så en slet skjult opfordring herfra: Selvom vi 
måske ikke er så synlige eller interessante 
som mange af de andre foreninger, så mød 
op til et af vores foredrag og døm selv. Det 
værste, der kan ske, er at du keder dig i 45 
minutter mod at få gratis kaffe og kage.

Det var med stor glæde og en smule undren, at jeg læste temaet om foreningsliv i april 
måneds udgave af Kandestøberen. Glæde, fordi jeg synes, det er vigtigt at gøre op-
mærksom på det rige foreningsliv, der eksisterer på IFSK, og det store arbejde medlem-
merne af disse foreninger ligger i de arrangementer, der stables på benene for deres 
medstuderende.

Har vi i Kritisk Profil været 
for usynlige og indspiste i 
forhold til vores medstu-
derende? 
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