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Vi befinder os midt i en valgtid, både til byrådet og til diverse universitetsorganer – og det er ikke 
gået Kandens næse forbi. Allerede for et par måneder siden begyndte de første byrådskandidater 
at kontakte Kandens redaktion i forsøget på at bane deres vej til medierne og dermed ud til jer 
læsere. Og siden da er intensiteten vokset eksponentielt. Vi har valgt at dække byrådsvalget ved 
at fokusere på, hvordan det er at være studerende og samtidig politiker ved at interviewe fire 
byrådskandidater. Det udløste en kritik, at vi kun valgte at snakke med fire kandidater i stedet for 
repræsentanter for alle partier: Til trods for at artiklen ikke som sådan handler om kandidaternes 
politiske standpunkter, var der både inden for og uden for redaktionen debat om, hvorvidt det 
at blive præsenteret i Kanden kan påvirke kandidaternes chancer i valgkampen. Imidlertid har vi 
hverken plads ellers ressourcer til at dække alle kandidater, hvilket heller ikke på noget tidspunkt 
var formålet med artiklen. Derfor traf vi et valg og dermed også et fravalg. Valget er ikke baseret 
på hverken egne politiske holdninger eller personlige relationer, men derimod et ønske om at få 
repræsenteret begge fløje, dog uden at inddrage alle partier. For at imødegå kritikken har vi dog 
valgt at bringe en kort præsentation af en repræsentant for de øvrige partier, som har kandidater, 
der samtidig er studerende.

Et andet nært forestående valg, er kåringen af årets underviser og årets forsker. Da det er Kanden, 
der står for afholdelsen af dette valg, vil vi gerne pointere at dette valg er af særdeles stor vig-
tighed – mindst lige så vigtigt som valg til universitetsbestyrelse og byråd. Afstemningen kommer 
til at foregå ved at Kanden sender en mail ud til alle studerende om valget af årets underviser, 
og man stemmer ganske enkelt ved at svare på denne mail. På samme måde stemmer ansatte på 
universitetet om, hvem der skal kåres som årets forsker. Så husk at stem – og kom til juledagen, 
hvor spændingen bliver udløst og pokalerne overrakt. 

Kanden er dog meget andet end valg og statsmagt i denne novembermåned. Temaet for dette 
nummer er high tech, og hvis du bladrer videre i bladet, vil du blive taget med på teknologisk rejse 
både frem og tilbage i tiden – startende fra skrivemaskiner, Poul Kjøller og Troldepus til interaktiv 
undervisning på tværs af landegrænser og indopererede elektroniske chips i hjernen.

Derudover er Kanden i dette nummer præget af en mindre detektivjagt – der er med andre ord 
gået myth buster i Kanden. Vi søger således at afdække hemmeligheden bag universitetets nye 
alfabet, formålet med pælene på græsplænen uden for kantinen samt en lang række fordomme 
om Kinas land. 

God læselyst – og godt valg!

Kanden - nu med valgkuller!
Leder

Bolette Danckert
Bolette_Danckert@hotmail.com

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk



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

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

Torsdag 5. november - Mediernes rolle i nutidens samfund 
Med  de mange  nye medie‐platforme  på web  og mobil  er  debatten  om mediernes  rolle  i 
samfundet højaktuel. Hvor stor er en "bevægelse" på Facebook? Hvem vil betale  for kritisk 
journalistik?  Hvad  er  forholdet  mellem  underholdning  og  information?  Adjunkt  ved 
Medievidenskab på AU, Martin Brynskov, vil denne torsdag se på nogle af de tendenser som 
kan gøre os klogere på hvilke muligheder og udfordringer vi står overfor. 

Torsdag 12. november 
Kina: at styre et hangarskib med roret fra en jolle 
Kinas status som økonomisk stormagt er efterhånden slået fast. Men har finanskrisen tippet 
den økonomiske magtbalance og hvilken konsekvens har den stigende økonomiske 
nationalisme i Kina? Kinaeksperten Clemens Stubbe Østergaard belyser den nyeste udvikling 
i Kina og de nationale samt internationale konsekvenser heraf. 

Torsdag 19. november 
Kooperationen: faderen af dansk frivilligt engagement 
Formanden  for Det  Kooperative  Fællesråd Århus,  Jørgen  Hansen,  gæster  Frit  Forum  til  en 
beretning om kooperationen før hen og i dag. Dette en unik mulighed for at høre om en stolt 
dansk kulturbærende institution ‐ og om, hvorfor den i dag er så relevant som nogensinde før. 

Torsdag d. 26. november  
Private sygehuse: sund fornuft eller ideologisk vraggods 
I  dette  oplæg  præsenterer  adjunkt  ved  IFSK, Mads  Leth  Jakobsen,  den  nyeste  viden  om 
konsekvenserne af privatiseringen af sygehusvæsnet.   På den baggrund sættes det til debat, 
hvorvidt udviklingen kan ses som et fornuftigt svar på sygehusvæsenets udfordringer, eller om 
den i stedet har bør forstås som et irrationelt ideologisk projekt. 

 

Alle møder er gratis og åbne for alle!  

Vi glæder os til at se jer.
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Tema:

High tech
Denne måneds tema handler om 

teknolologi - både i fortiden, fremtiden 

og nutiden. Så læn dig tilbage og læs bla-

det, mens du nyder, at du lever i et høj-

teknologisk land i en højteknologisk tid. 

Hvornår rammer high tech-bølgen AU? 

Læs på side 6-7 om instituttets poten-

tiale for hich tech - får vi fx nogensinde 

forelæsninger på podcast?

En fremtidsforsker skyder på, at vi i 

2075 har fået indopereret chips i vores 

hjerner. Den teknologisk udvikling gør 

det nemlig muligt at bruge nye lærings-

metoder. Læs på side 8-9 om, hvordan 

universitetet vil komme til at se ud i 

fremtiden.

Nogle dele af verden befinder sig stadig 

på et meget lavteknologisk niveau. Læs 

Jørgen Elklit og Mette Kjærs beretninger 

fra deres feltarbejde i udviklingslande 

på side 10-11. 

Hvad er hurtigst når man skal handle i 

Føtex - kassedamen eller selvbetjening-

skassen? Kandens reportere tager ud-

fordringer op på side 12.

På side 14-16 fortæller Peter Nannestad 

om den teknologiske situation på insti-

tuttet som den så ud i 1969. 

Læs hvad de studerende på statskund-

skab savner allermest fra tv i de gode 

gamle dage i vox pop’en på side 18-19.

Og få endelig på side 20 en guide til, 

hvordan du altid kan komme på nettet 

her på instituttet. 

God fornøjelse!

Øverst illustration af Johan Siverts-

en. Dernæst illustration af Anna 

Thorning. 

Nederst  foto af hukommelsesmodul  

taget af Mette Grønvald Nielsen.
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Ude fra ser Institut for Statskundskab ud nogenlunde, som det gjorde for halvtreds 

år siden, og når man som studerende sidder til sommereksamen i mikroøkonomi og 

kradser i gennemslagspapiret, kan man godt med en vis irritation blive et øjeblik i 

tvivl om, hvorvidt tiden også har stået stille inden for de gule mure. Men med adskil-

lige computerlokaler, infoskærme, et trådløst netværk (der i hvert fald for det meste 

fungerer), power point shows til forelæsninger og diverse andre teknologiske frem-

skridt, må vi nok erkende at high tech’en har gjort sit indtog på IFSK. Henrik Friis Bach 

løfter i det følgende sløret for, hvad den nærmeste fremtid byder på af teknologiske 

muligheder. 

”Noget af det vi netop nu sidder og arbejder 
med, er at prøve at skabe en mere mobil IT-
infrastruktur,” siger Henrik Friis Bach, ”I ste-
det for at de studerende nødvendigvis skal 
sidde oppe i ubåden, når de skal bruge pro-
grammer såsom SPSS, vil vi gøre disse pro-
grammer tilgængelige via det elektroniske 
netværk, så man også kan bruge sin bærbare 
computer.” Dette er dog ikke helt ukomplice-
ret, og det er derfor stadig uvist, hvordan det 
kan lade sig gøre og følgelig også hvornår. 
”Vi kigger på nogle muligheder, som ser lov-
ende ud, og det vil jo være fantastisk, hvis 
man i fremtiden en varm sommerdag, kan 
tage sin computer med ud på græsplænen og 
sidde og køre SPSS analyser via det trådløse 

netværk.” 

Et andet tiltag, som er realistisk inden for en 
forholdsvis nær fremtid, er et fælles printer-
system inden for fakultetet. 

”Når statskundskabsstuderende ofte sid-
der og arbejder ved undervisningslokalerne 
på økonomi, vil det være oplagt, at de også 
kan printe derovre ved den printer, der er 
nærmest. Det håber vi på også at få gjort 
muligt via det elektroniske netværk,” siger 
Henrik Friis Bach. På sigt kan man forestille 
sig, at et sådan fælles printersystem kom til 
at dække hele universitets campus, men ud-
gangs-punktet er lige nu fakultetet. 

I forbindelse med renoveringen af instituttet 
arbejdes der desuden på at lave et decider-
et high tech lokale, hvor bl.a. smart boards 
(tavler hvor det skrevne kan gemmes elek-
tronisk og uploades på nettet) muligvis bliver 
en realitet.

Og hvad så med det gennemslagspapir?

Også i forhold til eksamener ruller den 
højteknologiske bølge – og måske rammer 
den også universitet i en ikke alt for fjern 
fremtid, hvilket studerende med forkrampede 

Farvel gennemslagspapir 
- goddag podcast

- Måske engang i fremtiden
Tema: High tech

Julie Marie Olesen
20072879@ps.au.dk
Bolette Danckert

Bolette_Danckert@hotmail.com
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hænder efter tre timer med kuglepen og 
gennemslagspapir uden tvivl vil byde vel-
kommen. 

”Vi er godt klar over, at det at skrive i hånden 
ikke rigtig er fordelagtigt, men som det er 
nu, handler det om, at universitetet ikke har 
kapacitet til at stille computere til rådighed 
til alle ved eksamener uden hjælpemid-ler, 
hvilket egentligt ikke er et institutanliggen-
de”, siger Henrik Friis Bach. Der arbej-des på 
at udvikle og indføre programmer til com-
puteren, således at man kan have prøver 
uden hjælpemidler på PC’en. Også her er der 
tiltag, der ser lovende ud, om end det nok 
ikke bliver en realitet for de næste par ge-
nerationer på IFSK. 

Et andet eksamensforhold omhandler elek-
tronisk aflevering af ugeopgaver og andre 
større opgaver, hvilket er en mulighed på 
mange andre universiteter. 

”Elektronisk aflevering kunne godt blive en 
realitet på sigt,” siger Henrik Friis Bach,” Men 
kun såfremt opgaverne også bliver rettet 
elektronisk. Ellers flytter man jo bare rundt 
på problemet med at printe, og det kunne 
hurtigt blive ret kompliceret at holde styr på 
300 opgaver, som skal printes ud på insti-
tuttet.”

Podcast 

I udlandet podcaster flere universiteter 
forelæsninger på nettet. Undersøgelser 
peger på, at denne mulighed for at se eller 
gense forelæsninger, giver de studerende en 
bedre indlæring. Henrik Friis Bach mener dog 
ikke, at denne mulighed står lige om hjørnet 
for studerende på IFSK. 

”Jeg tvivler på, at det er noget, der bliver 
indført lige med det samme her. Først og 
fremmest kræver det nogle økonomiske res-
sourcer, fordi det ganske enkelt kræver no-
get nyt udstyr, og det tekniske niveau i au-
ditorierne er styret centralt fra universitetets 
side”, siger Henrik Friis Bach. ”Derudover kan 
man også frygte, at de studerende i højere 
grad vil blive væk fra forelæsningerne og i 
stedet se podcastet. Det mener jeg vil være 

uheldigt, for jeg tror trods alt, at det giver et 
bedre undervisningsforløb at deltage direkte 
i undervisningen”. 

Kritisk Profil er netop i gang med at podcaste 
deres foredragsrække om udvidet metode 
som et pilotprojekt. Dette vil dels gøre at 
foredragene kan nå ud til et større publikum, 
dels ser de det som en mulighed for at arki-
vere foredragene. Henrik Friis Bach mener, 
at podcasting af Kritisk Profils foredrag er 
en udmærket mulighed for at afprøve mu-
lighederne med podcast, og han mener, at 
det måske kan være første skridt på vej mod 
at forelæsninger på sigt eventuelt også kan 
blive podcastede. 

Hele pensum i håndtasken

En anden high tech mulighed er elektroniske 
bøger, der så småt er ved at gøre sit indtog 
i USA. Lige nu koster de populære modeller 
dog 2000-3000 kroner og ligger derfor nok 
uden for de fleste studerendes budgetprior-
iteringer. Men når priserne falder, og mere 
materiale bliver tilgængeligt elektronisk, 
kunne man forestille sig, at studerende kan 
erstatte læssevis af bøger med e-bogen. 
Dette ligger dog nok endnu længere ude i 
fremtiden end både fælles printersystem og 
farvel til gennemslagspapir, men potentialet 
er der og bliver forhåbentlig en realitet.

De gule mure ligner sig selv, og banebry-
dende forandringer med hensyn til teknolo-
gien på instituttet er næppe lige om hjørnet 
om end der sker mindre forandringer hist og 
her og der på sigt er et stort potentiale.
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Fremtidens universitet

Hvilke undervisningsformer kommer til at præge fremtidens universitet? Udvikler uni-

versiteterne sig til at blive digitale platforme, hvor man aldrig ser sine medstuderende 

i levende live? Vi har bedt Anders Bjerre, seniorforsker ved Institut for Fremtidsfor-

skning, om at give et bud på, hvordan fremtidens universitet vil se ud. Vi har derefter 

konfronteret Flemming Bøge, IT vicedirektør ved AU, med disse fremtidsscenarier for 

at finde ud af, hvor AU befinder sig i den teknologiske udvikling.  

Tema: High tech

Anna Thorning 
20073237@ps.au.dk 

Ida Haugen
20072034@ps.au.dk

Fremtidens universitet vil, ifølge Bjerre, have 
et øget fokus på vidensdeling frem for ude-
nadslære. Han forudsiger her i grove træk, 
hvordan fremtidens universitet vil se ud: 

2025: ”Kreativitet er i fokus, den studerende 
skal stadig have overblik over stoffet, det 
kræver baggrundsviden.”
 
2050: ”Meget mere viden er sat på formler.
Mennesker har trådløs adgang til meget, dvs. 
der er mere, som man ikke behøver at lære.
Men de studerende skal have baggrunds-
viden, så de kan stille spørgsmål og forstå 
svarene.”
 
2075: ”Vi har fået indbygget chips i vores 
hjerner, så vi er altid online med al viden og 
har delvis lært at håndtere tankevirksomhed 
som en fælles proces. Det vil sige, at vi ikke 
“ved” noget på samme måde som individer, 
men snarere ved det som gruppe.”

Sociale omkostninger ved fjernundervis-

ning

Bjerre forestiller sig, at undervisnings-
formerne på fremtidens universitet vil støtte 
sig mere op ad teknologien. Computerstøttet 
undervisning vil vinde frem på bekostning af 
ineffektive forelæsninger. ”Tutorials”, hvor 
de studerende i små grupper modtager in-
teraktiv undervisning, interaktiv læring gen-
nem spil, og virtual reality vil vinde frem.  En 
del teknologi såsom podcasts, videostreams 

og videokonferencer er allerede til rådighed, 
fortæller Flemming Bøge, men vanetænk-
ning bremser brugen af hjælpemidlerne. IT-
afdelingen har et tæt samarbejde med de fa-
glige miljøer om at udbrede brugen af denne 
teknologi. 

Skepsissen over for digitalisering af kurser 
kan også skyldes, at det sociale aspekt af 
at studere spiller en afgørende rolle. Hvis al 
undervisning erstattes af fjernundervisning 
nedprioriteres studiets sociale dimension. 
De studerendes fællesskab og den mening-
sudveksling, der finder sted i klasselokalet, 
fastholder de studerende. Den digitale inter-
aktion er ikke i sig selv nok til at skabe det 
gode studieliv. Fjernundervisning kan derfor 
ikke erstatte klasseundervisning, men kan 
supplere undervisningen og tilbydes til alle 
interesserede. Teknologien kan medvirke til 
at fremme universitetets åbenhed over for 
omverdenen og forbedre mulighederne for at 
efteruddanne sig. 
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”Just in time” og virtuel læring

Ifølge Bjerre vil danskerne i fremtiden ikke 
kun gå på universitetet én gang i løbet af 
deres liv, men benytte sig af ”just in time”-
læring, hvor man vedligeholder de ting, man 
lærte som ung og supplerer sin viden. Dette 
indebærer, at universiteterne skal være bedre 
til at formidle, hvad indholdet er i et mod-
ul - uden at betjene sig af et “kodesprog”, 
der kræver, at den studerende opholder sig 
længe i universitetsmiljøet for at forstå det 
fuldt ud. 

Universiteterne vil i fremtiden, ifølge Bjerre, 
primært udbyde læring virtuelt, hvor stude-
rende gennem interaktive netværk kan dis-
kutere viden. I 2025 findes globale netværk, 
hvor mennesker diskuterer forskellige emner 
på tværs af geografiske skel, dette vil foregå 
på engelsk.  

Denne forestilling om at teknologien gør det 
muligt at få ”tanket op” på sin viden, kan 
Bøge nikke genkendende til, men påpeger, 
at fjernundervisning primært kan bruges i 
forbindelse med efter- og videreuddannelse, 
hvor de studerende allerede indgår på ar-
bejdsmarkedet. 

”Teknologi skal hovedsagligt anvendes som 
et blikfang for AU” fortæller Bøge. Rent tak-
tisk er det vigtigt at overveje, hvad AU kan 
tilbyde i forhold til andre universiteter. Pod-
casts og fjernundervisning vil i fremtiden 

være udbredt praksis, men ikke alle univer-
siteter kan tilbyde det gode studiemiljø, som 
AU profilerer sig selv på. I takt med at fjer-
nundervisning bliver udbudt, vil universite-
terne opleve et større pres for at definere sin 
egen niche og fremhæve egne karakteristika 
i forsøget på at tiltrække studerende. 

Er det Science Fiction?

Holder fremtidsforskeren Bjerres spådomme 
stik set i forhold til de konkrete forhold på 
AU? IT-afdelingens arbejde har indtil nu, i-
følge Bøge, drejet sig om at oprette en fun-
gerende infrastruktur. Han indrømmer, at AU 
på dette område har været bagud, og prior-
iteten er således at få indhentet det forsøm-
te, og at opbygge et fælles, driftsikkert sys-
tem. I den forbindelse er ønsket at oprette 
en brugermålrettet indgangsportal til AU. IT-
afdelingen står over for store udfordringer 
med at udvikle en fælles brugerflade, og når 
det er på plads, er det en politisk beslutning i 
hvilken retning udviklingen skal gå.

Bøge påpeger, at den teknologiske udvikling 
på universitetet også er drevet af markeds-
kræfter – der skal være en efterspørgsel efter 
teknologi, før virksomheder vil udvikle inter-
aktive hjælpemidler til undervisningsbrug. 
Som tingene tegner sig nu er den efterspørg-
sel svær at spore.

Illustration: Anna Thorning
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I felten i Afrika

Hvordan er det at lave forskning i lande, som slet ikke er på samme teknologiske 

niveau, som vi et vant til herhjemme? Kanden har talt med Mette Kjær og Jørgen Elklit 

om, hvilke teknologiske vanskeligheder, man støder på, når man er på feltarbejde i 

udviklingslande.

Tema:  Low tech
Thea Christina Thusgaard Gregersen 

20072509@ps.au.dk 
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

”Jeg er overrasket over hvor meget, der rent 
faktisk fungerer og kan lade sig gøre på trods 
af store problemer med infrastrukturen, og 
den til tider svigtende internetforbindelse”, 
fortæller Mette Kjær, som netop nu er på fel-
tarbejde i Uganda, hvor hun arbejder på et 
stort projekt om politiske eliters betydning 
for økonomisk udvikling i ulande. Fra Uganda 
fortæller hun, at ”alle har mobiltelefoner, så 
folk er nemme at komme i kontakt med, og 
det er helt centralt, når man skal lave inter-
viewaftaler”. Dette forhold kan Jørgen Elklit 
også genkende fra sit arbejde med af-
rikanske lande. Han forklarer, at mo-
biltelefonen faktisk er mere udbredt i 
Afrika end i Danmark. 

Lavteknologisk vælgerregistrering 

og stemmeoptælling

I forbindelse med sin opgave som le-
der af undersøgelsessekretariatet ved 
valget i Kenya i 2007 identificerede 
Elklit bl.a. to problemer i valgproces-
sen, som skyldtes lavteknologiske 
forhold. ”For det første havde man i 
Kenya, såvel som i andre afrikanske 
lande, problemer med registreringen 
af vælgere”, fortæller han. Vælger-
registreringen foregik ved håndkraft, 
hvor hver enkelt vælgers navn, fød-
selsdato og ”adresse” blev skrevet ned 
i en bog. Dette førte til dobbeltregis-
trering, når indbyggere flyttede fra en 
egn til en anden, da meget få sørgede 

for at blive slettet det sted, de flyttede væk 
fra. ”Desuden bliver man ikke pr. automa-
tik slettet, når man dør, hvilket gør det mu-
ligt for andre personer at bruge stemmen”, 
forklarer han. Han anslår, at problemerne 
med vælgerregistrering betød, at der var om-
kring 10 % flere på valglisterne end der burde 
have været.

Det andet tekniske problem var sam-
mentællingen af stemmer, som foregik 
manuelt i stedet for vha. et regneark på en 
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computer. Urolighederne efter valget skab-
te dårlige arbejdsbetingelser for dem, som 
skulle tælle stemmerne op. ”Der var pres på, 
at de skulle komme med et hurtigt svar på, 
hvem der havde vundet, og hvis man hverken 
har et bord eller en lommeregner, og der 
samtidig er strømsvigt, kan der ske mange 
fejl”, fortæller Elklit. Og det var netop, hvad 
der gjorde. Det betød, at det var umuligt at 
vide, om Kibaki, som blev udråbt til vinder, 
faktisk havde fået flere stemmer end sin 
hovedmodstander, Raila Odinga.

Højteknologi gør det ikke alene

Jørgen Elklit fortæller, at selvom højteknologi 
kan være med til at afhjælpe problemerne 
med vælgerregistrering og stemmeoptælling, 
er det ikke en forudsætning for, at valget går 

ordentligt for sig. Som eksempel peger han 
på Mauritius, hvor man uden gunstige øko-
nomiske forhold og højteknologiske redska-
ber har opnået positive resultater. ”Her har 
man den rette vilje og administrative erfaring 
til at få det til at fungere uden brug af com-
putersystemer”, forklarer han.  Elklit fortæller 
også, at problemerne med at få teknikken til 
at virke kan have sine fordele, når man har 
kontor på syvende etage, og elevatorerne 
ikke virker, som han var ude for under sit ar-
bejde i Lesotho. ”Man kommer hurtigt i god 
form,” siger han. Mette Kjær fortæller de-
suden, at den dårlige infrastruktur i Uganda 
også kan være en fordel. ”Når folk ser, at 
man har brugt lang tid på at komme frem, er 
de også villige til at bruge deres tid på én”.
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Fødeindsamling 
i Føtex Food

Vi lod højteknologiens indtog i supermarkedet komme i direkte 

konkurrence med den gammeldags kassedame. En konkurrence på 

effektivitet og indkøbsglæde udspillede sig da Kandens reportere 

besøgte Føtex Food i Århus midtby.

Vi lever i en tid hvor maskiner i stig-
ende grad overtager menneskets 
arbejdsopgaver og nu også i et af 
menneskets mest basale gøremål; 
fødeindsamlingen. I den nyre-
noverede og højteknologiske Føtex 
Food lod vi kassedamen og selv-
betjeningskassen dyste i forsøget på 
at komme tendensen nærmere.

Stine forsøgte sig med en indkøbs-
tur, hvor turen gik igennem vogn-
elevatoren og selvbetjeningskassen. 
For en pige, som i barndommen var 
på fornavn med den lokale brugs-
uddeler, var turen igennem det 
højteknologiske Føtex Food, hvor 
selv frugt- og grønt afdelingens 
luftfugtighed styres til perfektion af 
computere, en udfordring. 
Anne holdte sig på den vante bane 
og handlede ind, som mennesket 
har gjort i umindelige tider og si-
krede kassedamens eksistens lidt 
endnu. For at sikre lige konkur-
rencevilkår var indkøbslisterne 
identiske og afspejlede et varebundt 
af de mest basale fødebehov som 
f.eks.1 liter mælk, dåsetun, bland-
selv-frugt og 1 guldøl.

Den bløde del af konkurrencen om-
handler indkøbsglæden. Den per-
sonlige kontakt opnås særligt ved 
kassedamen, hvor man mødes med 
en hilsen og et smil. Ved selvhjælps-
kassen er der dog også mulighed for 
personalekontakt, hvis man må have 

hjælp til selvhjælp eller skal godk-
endes til køb af en guldøl. Ikke en 
ukendt situation at mødes over en 
håndbajer. 
Hygiejnen er et problem ved kasse-
damen, som berører alle ens varer. 
Bakterier lige hjem i køleskabet. Ad! 
Som et stort plus ved selvbetjen-
ingskassen er den selvrealisering 
der ligger i at kunne betjene sig 
selv, hvilket til dels modvirker kapi-
talismens fremmedgørelse af vores 
hverdag. Måske er æblerne ikke 
hjemmedyrket, men de er i sandhed 
selvkøbte. 

I sidste ende handler vores mo-
derne liv om tid. Det væsentligste 
parameter at konkurrere på er der-
for hvem, der kom først igennem 
Føtex. Resultatet blev, at Stines 
forsøg med selvhjælpskassen tog 
3 minutter og 47 sekunder. Annes 
low-tech betaling var næsten et helt 
minut hurtigere. At det var Stines 
første møde med selvhjælpskassen 
er muligvis en fejlkilde, hvor rutine 
sandsynligvis gør processen mere 
effektiv. Herudover er det en mu-
lighed at kassedamen netop denne 
dag var ualmindeligt effektiv og 
ikke nødvendigvis repræsenterer 
den normale hastighed ved kassen. 
Vindertiden på 2 minutter og 50 
sekunder er dog så overbevisende, 
at indkøbet hos kassedamen samlet 
set kan udpeges som vinder af fø-
deindsamlingsdysten.  

Tema: High tech

Anne Schmidt Stolberg
20073039@ps.au.dk

Stine  Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk
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PB i nye lokaler—hold øje med opslag!
 

- Vi rykker lidt længere ned af foreningsgangen 
- frygt ej, din kaffe er sikret!!

Vi byder på:
Sønderjysk kaffebord på første åbningsdag

10 gratis IFSK-krus til de 10 første

Super åbningsudsalg 
- Kom og gør en kanon god handel

Månedens bog for november:
- Svend Auken biografi



Kandestøberen

14

Teknologi – eller mangel på samme, 
på IFSK før i tiden

Året er 1969, og vi befinder os på Institut for 
statskundskab. Studierne er stadig politolo-
gi, men de tekniske hjælpemidler er noget 
ganske andet.

Opgaver, afhandlinger og andre dokumenter 
bliver enten skrevet på skrivemaskiner eller i 
hånden. Instituttets medarbejdere kunne 

skrive deres arbejde i hånden og sende do-
kumentet til ren-skrivning hos sekretæren, 
som skrev det ind på maskine.

De studerende måtte også skrive deres op-
gaver enten i hånden eller på maskine, så der 
var gang i slettelakken, og man skulle virkelig 
overveje sin struktur og disponering i tek-
sten, da luksusgodet “copy/paste” ikke 
eksisterede. Dog skulle de studerende ikke 
skrive nær så mange opgaver. Der var kun 2 
seminaropgaver på hele studieforløbet, og 
herudover nogle mindre og forholdsvis korte 
skriveøvelser. Til skriftelig eksamen skrev 
man  i hånden.

Specialet var selvfølgelig den helt store ud-
fordring, ud over hvad den er i dag. Også 
denne opgave blev skrevet på skrivemaskine, 
og da der ikke var nogen ordbegrænsning, 
kunne nogle specialer blive op til 400 sider 
lange. Nannestad valgte “kun” at skrive 120 
sider i hånden og sendte kladden til maskin-
skrivning ude i byen.

Undervisningen

Ud over at pigerne sad og strikkede og at 
mange røg pibe til forelæsningerne, var disse 

I denne artikel gives et indblik i den teknologiske udvikling fra 1969 og fremefter på 

Institut for Statskundskab. Artiklen bygger på et interview med professer Peter Nannestad, 

som er en af de personer, der på nuværende tidspunkt har været ansat i længst tid på 

instituttet.  Som nuværende studerende kan man blive helt stresset på de tidligere studer-

endes vegne, hvis man begynder at overveje deres mangel på teknologiske hjælpemidler. 

Ingen bærbar til at skrive opgaver på, tage noter på, sende dokumenter til hinanden og 

ingen mulighed for at downloade videnskabelige artikler fra nettet. Peter Nannestad giver 

her et indblik i den teknologiske situation før i tiden.

Tema: High Tech

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk
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Teknologi – eller mangel på samme, 
på IFSK før i tiden

også anderledes  på andre områder. Under-
visningen foregik nemlig med kridt og tavle, 
da der ikke fandtes overhead projektorer. 
Kun i ét auditorium var det mulighed for at 
en maskine kunne projicere noget op på en 
skærm. Som sidebe-
mærkning nævner Nan-
nestad, at de dog havde 
elektrisk lys, hvis nogen 
skulle blive i tvivl.

Der blev produceret mas-
ser af håndskrevne noter, 
og ikke på små bærbare 
som i dag. Brug af bær-
bare  til note skrivning er i 
øvrigt en ny udvikling in-
den for de sidste 4 år.

Da AULA af mange årsager 
ikke fandtes, foregik kon-
takten med de studerende 
via en opslagstavle, hvor 
underviseren hængte 
beskeder op om aflys-
ninger og andre ting, for så at håbe på, at de 
studerende så det. Det skal dog nævnes, at 
der var væsentlig færre studerende dengang 
– 50 pr. årgang – så det var ikke så kaotisk, 
som man umiddelbart kunne frygte. 

Statistik og computerteknologi

Statistiske beregninger var mulige og foregik 
ved hjælp af store Olivetti regnemaskiner, 
som stadig ikke var elektroniske, men dog 
kunne generer en papir strimmel med resul-
tater. En anden mulighed var at anvende 
såkaldte “hulkort”, hvor man plottede kom-
binationer af tallene 1-9 ind og satte dem ind 
i en maskine, som var på størrelse med et 
klaver. Maskinen kunne med disse hulkort 
lave en- eller flerdimensionelle krydstabu-
leringer – så der var skam muligheder for 
simpel statistik. Metoden var dog noget af en 
tidsrøver, da man måtte starte forfra, hvis 
man lavede en fejl i et hulkort. Ikke desto 
mindre blev metoden brugt, og faktisk er 
nogle af Borres første valgundersøgelser fra 
68-69 lavet vha. hulkort.

Ville man lave mere avanceret statistik, måtte 
man sende sine hulkort til København, hvor 
der stod en computer på Danmarks tekniske 
højskole. Fremgangsmåden var at gå ned på 

matematisk institut og 
lægge sine hulkort i den 
såkaldte “flykuffert”. 
Denne blev sendt med fly 
til København og kom til-
bage  med outputtet et 
par dage efter. Nannes-
tad fortæller om, hvor 
spændende det var at 
modtage denne, og 
hvilken skuffelse det 
kunne være, når mappen 
var helt tynd og blot in-
deholdt et dokument 
med en fejlmeddelelse, 
altså at der havde været 
en fejl i ens hul-kort. 
Dette sætter ens egne 
frustrationer over spss’s 
“WARNINGS” lidt i pers-

pektiv. Denne metode blev dog brugt sjæl-
dent, og det var også kun nogle af instituttets 
forskere, som havde adgang til den.

I 1971 fik Århus Universitet sin helt egen 
computer – en cdc6400, hvis dette skulle 
sige nogen noget? Nannestad har på sit kon-
tor stadig en lille del af den – et hukom-
melses modul på 64 Kilo byte ram. Der var 
ikke nogle programmer i computeren, men 
den tillod derimod, at man selv kunne pro-
grammere.  Man havde derfor to muligheder, 
enten at låne andres programmeringer eller 
lave sine egne. Nannestad valgte sidst-
nævnte, og satte sig derfor ind i program-
meringens verden. Dette resulterede i, at han 
har programmeret 100 vis af statistiske pro-
grammer til beregninger. Blandt andet til 
hans disputats samt  bogen “Reactive Vot-
ing”. 

Med tiden kom SPSS, hvilket gjorde det hele 
en hel del lettere. Tekstbehandlingspro-
grammer fandtes dog stadig ikke og var no-

“Kun i ét auditorium 
var det mulighed for 
at en maskine kunne 
projicere noget op på 
en skærm. Som sidebe-
mærkning nævner Nan-
nestad, at de dog havde 
elektrisk lys, hvis nogen 
skulle blive i tvivl.



Kandestøberen

16

get som først kom meget sent. Man måtte 
stadig publicere sine værker maskinskrevet, 
eller få dem sat og trykt som bog. 

Computerteknologien kommer til IFSK

I 1983 kom de to første computere til insti-
tuttet og blev tildelt Søren Risbjerg og Peter 
Nannestad. Risbjerg valgte en Olivetti, og 
Nannestad valgte, som flere måske er be-
kendt med, en Macintosh. Modellen havde 
navnet “FatMac”, og Nannestad vil da heller 
ikke lægge skjul på, at den med sine 512 KB 
Ram var dobbelt så stor som Risbjergs. Ingen 
af computerne havde dog en harddisk, så alt 
måtte lagres på disketter, og operativsyste-
met måtte genindlæses, hver gang man 
startede computeren.

I 1986 fik alle instituttets medarbejdere til-
delt en PC med et tekstbehandlingssystem 
og et regneark lignende program samt en 
printer. Dette var tiden før Microsoft Office 
kom på markedet, og programmerne var 
meget primitive.

I starten af 1990’erne blev 
internettet mere almindeligt 
i Danmark, og alle compu-
terne på IFSK kunne kobles 
sammen i et netværk.

Fordele og ulemper ved 

den nye teknologi

Den største fordel ved den 
nye teknologi, som Nan-
nestad ser det, er, at 
sekretærernes arbejde er 
blevet mindre ensformigt, 
og de har dermed fået et 
mere interessant job.

Nannestad kan da også selv 
mærke, at han har fået mere 
tid til forskning, efter at han 
er blevet fri for, at skulle 
programmere program-
merne selv, hvilket er en 
stor lettelse.

Dog mener Nannestad, at de nye teknolo-
giske muligheder har slækket på grun-
digheden. Før i tiden var der flere incita-
menter til grundigt at overveje, hvad man 
ville skrive, inden man gik i gang, da det ville 
koste dyrt at lave fejl, samt at skulle om-
strukturere. Ligeledes stilledes der store krav 
til grundigheden i forberedelsen af statis-
tiske analyser, grundet den besværlige og 
tidskrævende proces som tidligere beskre-
vet. I dag bærer arbejdsformen præg af vores 
nye teknologiske muligheder. Vi smider blot 
nogle variable ind i statistiskprogrammerne 
og ser hvad der kommer ud uden egentligt at 
have tænkt videre over det. 

En anden ting er, at vi ikke behøver at forstå 
statistikken for at kunne bruge statistik pro-
grammerne. Dette var en forudsætning før i 
tiden, da man selv skulle programmere pro-
grammerne. Resultatet af mulighederne i dag 
er ifølge Nannstad, at der bliver produceret 
en del dårlig og misforstået statistik.

På billedet ses hukommelsesmodulet på 64 KB RAM fra universitetets 

store computer cdc6400. Modulet vejer mere end en bærbar computer 

gør i dag. Modullet ses på billedet sammenlignet med størrelsen af en 

diskette. 
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På trods af teknologiske fremskridt går ikke al udvikling  den rigtige vej. Kvaliteten af 

tv-programmer for børn er blevet kraftigt forringet, og dette medfører naturligvis en 

bekymring hos os for de små poder, der uskyldigt og troligt dagligt sætter sig foran 

fjernsynet i håb om at blive ligeså godt opdraget og inspireret som generationen før 

dem.

Kanden tager nu et nostalgisk tilbageblik på 
de ting, der gjorde livet værd at leve foran 
tv’et, da vi alle var små børn, og vi forsøger 
at påvise, hvordan børne-tv udviklede os og 
gjorde os til de fremragende individer, vi er 
i dag. Vi husker selv hvordan He-man på en 
opdragende måde kune forklare, hvordan 
man kombinerer pagehår og medmenneske-
lighed med en ordentlig omgang slåskamp 
med sin tro væbner Battlecat. Eller selv ra-
dio for børn, hvor Rasmus Radiomus hjalp 
os med at finde glæden ved at stå tidligt op 
om morgenen og uhyggen ved en weekend 
– den såkaldte kedning. Hvad tænker andre 
statskundskabere glædesfuldt og nostalgisk 
tilbage på? Vi har spurgt fire af jer. 

TV i de gode gamle dage
Tema: High tech

Rikke Melsen
Rikke@melsenstyle.dk

Mikkel Vinter
Mikkelvinter@hotmail.com

Mette, 1. semester

Hvad var det fedeste 

du kunne se i tv som 

barn?

”Julekalendre, især 
Pyrus. De første var 
de bedste.”
Hvad var godt ved 

netop dette program?

”Det var sjovt og viste 
jul på en anden måde. Der var en historie 
man kunne følge med i 
og gode sange. Det var 
en værdikamp mellem Py-
rus og Kandis, hvor man 
kunne identificere sig med 
begge sider.” (Desuden fik 
man en fantastisk lektion i 
dansk historie, red.)
Hvordan kunne det bi-

drage til din opvækst?

”Det var en del af ven-
tetiden, hvor man glæd-
ede sig til jul og det var 
et samlingspunkt for hele 
familien.”
Kanden kan tilføje, at 
Mette netop er en både 
særdeles festlig og fa-
glig person, og man ser 
tydeligt Kandis, Pyrus 
og julehyggen afspejlet 
i hendes personlighed – 
Mikkel og Guldkortet go 
home!
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Sigurdisme: hentyder til Sigurd Barret, 
Chapper og Sebastian Kleins vattede ind-
flydelse og de stigende filtertendenser i 
børneunderholdning.
Vi andre voksede op med et billede af 
den virkelige hverdag (personificeret ved 
Casper Christensen og realismen i fx Hvaf-
for en hånd), hvor man nu må affinde sig 
med indholdsløs underholdning, med 
bamser der spiller på klaver og andre lige-
gyldigheder.

Lars, 7. semester

Hvad var det fedeste 

du kunne se i tv som 

barn?

”Bullerfnis.”
Hvad var godt ved 

netop dette program?

”Det var supersjovt, 
og så var det faktisk 
voksenfjernsyn. Der 

var gode sange, især den med sweateren og 
den med honninghjerter. De var også gode til 
at lyde som om de var børn, der kom bægre 
med popcorn ned fra loftet, og så viste de 
gamle Starreklamer -  det var megafedt.”
Hvordan kunne det bidrage til din opvækst?

”Det har lagt grunden for min tolerance og 
givet mig skræk for tandlæger. Og så har jeg 
fået en fantastisk humor.”
 
Vi kan som konklusion kun tilslutte os de fire 
statskundskabere og tænke med glæde til-
bage på vores barndoms tv-underholdning 
og grue for fremtiden. Med den voldsomt 
tiltagende sigurdisme på sendefladen skal vi 
nok ikke regne med at fremtidens IFSK’ere 
kan udrette det store, men vi må i stedet ud-
nytte den indflydelse vi har fået fra kvalitets-
tv til at gøre verden til et bedre sted for os 
alle og håbe på flere genudsendelser i Fjern-
syn for Dig.

Note: Der må tages højde for brug af probing 
og en kraftig interviewereffekt.

Andreas, 3. semester

Hvad var det fedeste 

du kunne se i tv som 

barn?

”Power Rangers og 
Tipslørdag.”
Hvad var godt ved 

netop disse program-

mer?

”Det fede ved Power 
Rangers var at de var seje helte og det var 
fedt: Yes man, action! Jeg var selv den sorte 
Power Ranger, som blev en meget stor di-
nosaur. Det fede ved Tipslørdag var Tommy 
Troelsen og ’dong’-lyden. Det var lykke: 
cola, popcorn og lørdagshygge med far og 
vennerne. Det var her man bondede og blev 
en mand.
Hvordan kunne det bidrage til din opvækst?

”Det er helt sikkert herfra jeg har den store 
fodboldinteresse, og det var et vigtigt socialt 
element i en ung mands opvækst.”

Rikke, 5. semester

Hvad var det fedeste 

du kunne se i tv som 

barn?

”Trolderik”.
Hvad var godt ved 

netop dette program?

” Jeg var meget bange 
for bedstemor – hun 
hang på et billede i 

stuen, man kunne snakke med. Trolderik var 
faktisk også uhyggelig. Der var også Boli, 
snemanden, der havde en hat, der blev væk. 
Det var spændende.” Rikke nævner også, at 
Trolderik sang sange og bryder selv ud i sang: 
”Nu er dagen gået til ende, mmm mmm… 
Den tænker jeg på, når jeg skal sove.” 
Hvordan kunne det bidrage til din opvækst?

”Jeg tænkte meget over, om bedstemoderen 
var død eller levende. Det har helt klart fået 
mig til at tænke over livet og døden og sat et 
meget eftertænksomt præg i mit sind.”
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er du på nettet igen uden at skulle  indtaste 
diverse brugernavne og koder. 

En yderligere fordel ved eduroam er, at du 
også kan bruge netværket på flere andre 
universiteter i både Danmark og udlandet. 
På nedenstående kort kan du eksempelvis 
se de lande i Europa, hvori netværket kan 
anvendes. Endvidere krypteres din trådløse 
netforbindelse, så andre ikke kan ‘lytte med’ 
og dermed overvåge, hvad du laver. Dette 
gælder for alt trafik, der sendes via det 
trådløse netværk, så længe du er logget ind.

Hvis denne artikels indgangshistorie genta-
ger sig, kan du nu kun bebrejde dig selv for, 
du ikke lige fik taget et smut forbi PC-vagten 
dagen før. 

Sådan kommer du på nettet!

Nethjælp

Mads Kryger Frandsen
20060866@ps.au.dk

Læsegruppen sidder og knokler i forhistorisk for at få lavet endnu et oplæg færdigt, 

men mangler lige at finde de sidste informationer på AULA, google eller au.dk. Men 

ak! Nettet virker som sædvanlig ikke. De fleste af os kan nok nikke genkendende til 

ovenstående historie, men der findes en løsning på alle problemerne. Løsningen hed-

der eduroam.

Når den enkelte studerende på Århus Uni-
versitet søger efter trådløse netværk på den 
medbragte computer dukker følgende tre 
trådløse netværk som regel op: AUWLAN, AU-
Gadget og eduroam. AUWLAN er det, som de 
fleste kender og oftest forsøger at anvende, 
men ifølge PC-vagten er netværket ofte over-
belastet, og virker derfor ikke altid. Flere har 
også forsøgt at anvende AU-Gadget, men 
dette er ikke lavet til de studerende, og kan 
deraf heller ikke anvendes. Det du skal gøre 
er i stedet at gå op til PC-vagten og låne et 
USB-stik med eduroam-programmet samt en 
vejledning til, hvordan du installerer netvær-
ket. Vær her opmærksom på, at der findes 
to forskellige vejledninger. En til XP og en 
til Vista. Vejledningerne kan også findes på 
følgende link: http://www.eduroam.au.dk/
index.jsp. Følg den medbragte vejledning og 
aflever derefter med det samme USB-stikket 
til PC-vagten igen, så andre også kan få glæde 
af servicen. Det eneste du skal kunne huske 
for at installere netværket er din selvbetjen-
ingskode. Hvis du har fulgt vejledningen kor-
rekt, kan du nu gå på nettet. Og næste gang 
du kommer op på universitetet, kan du blot 
dobbeltklikke på din webbrowser, og straks 

 Lande med grønt = lande hvor 

eduroam-netværket kan anven-

des i Europa. Netværket kan også 

benyttes i bl.a. Nordamerika og 

Australien.
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Studenterhus Århus • Nordhavnsgade 1 • 8000 Århus C 
 www.studenterhusaarhus.dk • Tlf: +45 86 18 30 21

- og drik 

store fadøl til 

en flad 20’er

bliv 
medlem!

Hovedsponsorer:

Århus Kommune

Øvrige sponsorer:

INCUBA
SCIENCE PARK

din frækkert...

kun 105,-

Musik Event International

nov
ÅrHus

studenterHus
søndagssalsa
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1øl/1 vand)

kollegiernes kamp  - 1. semifinale
dør: 15.00   pris: gratis

international nigHt - disco party
dør: 20.00   pris: gratis 

foredrag med clement kjærsgaard  I SAMARBEJDE MED FOF

dør: 16.00   pris: 100/130

corporate nigHt
dør: 20.00   pris: gratis

æd dig til et netværk!
dør: 07.30 - 09.00  pris: 50,-

JAzzSElSkABET pRÆSENTERER:

klüvers big band feat. ed partyka
dør: 20.00   pris: se WWW.studenterHusaarHus.dk

mike tramp & tHe rock’n’roll circuz
dør: 20.00   pris: 140/120

HigH 5 klubben
dør: 22.00   pris: 50/30

søndagssalsa
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1øl/1 vand)

trio barefoot
dør: 20.00   pris: 60/40

international nigHt  - live band: mile HigH dear 
dør: 20.00   pris: gratis

kollegiernes kamp  2. semifinale 
dør: 15.00   pris: gratis

tHe late parade
dør: 20.00   pris: 60/40

laura mo • afenginn
dør: 19.00   pris: 80/60

secondHand bazar
dør: 13.00   pris: gratis

karmalicious
dør: 19.00   pris: se WWW.studenterHusaarHus.dk

international nigHt - film nigHt
dør: 20.00   pris: gratis

kollegiernes kamp - den store finale!
dør: 15.00   pris: 20,- indtil kl 21.00

under OvERFlADEN:
tomm london • tHe boy tHat got aWay • sparkplug
dør: 20.00   pris: 60/40 

club strange ears
kellermenscH • tHe youtH • fivedollarkillbotWHore
tHe sleepings • deatH rides a Horse dj
dør: 20.00   pris: 50/30

søndagssalsa
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1øl/1 vand)

bytte bytte købmand
dør: se WWW.studenterHusaarHus.dk    pris: 275
 
søndagssalsa
dør: 18.00   pris: 65/50 (instruktion + salsatek + 1øl/1 vand)

spilaften
dør: 15.00   pris: gratis

klüvers big band
dør: 20.00   pris: se WWW.studenterHusaarHus.dk
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Solidaritetsopfattelse og markarbejdere

Ph.d.-kavalkade

Marie Østergaard Møller 
marie@ps.au.dk

Denne afhandling handler om, hvordan of-
fentlig politik påvirker markarbejdere i Dan-
mark. Det er i markarbejdernes omdannelse 
af borgeres livshistorier til administrative 
velfærdsydelseskategorier, at de politiske 
beslutninger realiseres. Hvad er lovgivnin-
gens, den politiske diskurs’ og de professio-
nelle normers indvirkning på markarbe-
jderne, når henholdsvis medfølelse og 
arbejdsfor-plig-
telsen for andre 
skal bestemmes? 
Jeg fremsætter det 
argument, at 
blandt de faktorer, 
der påvirker 
markarbejdernes 
skøn, bør solidar-
i te tsopfa t te l se r 
ligeledes inklud-
eres. Det grun-
d l æ g g e n d e 
spørgsmål er, 
hvilken påvirkning soli-
daritetsopfattelser har 
på markarbej-dernes udfoldelse af den gæl-
dende politik. Studiet fokuserer på socialpo-
litik og den offentlige administration af 
ledige og borgere, der søger om sygedag-
penge og førtidspension.

Solidaritetsopfattelser spores og identificeres 
i semistrukturerede interviews med 24 dan-
ske socialarbejdere i større kommuner som 
symbolsk og metaforisk retorik om social 
sammenhængskraft, fællesskabsbehov og 
udtalelser om medfølelse og afhængighed 

mellem borgere og stat. Studiet præsenteres 
inden for den politiske ramme af de vestlige 
velfærdsstaters legitimitetskrise i alminde-
lighed og inden for førtidspensionssystemer i 
særdeleshed. Det generelle spørgsmål er, 
hvordan repræsentationer af sociale pro-
blemer omformes til solidaritetsopfattelser, 
der påvirker udfoldelsen af politik overfor 
hjælpesøgende borgere. På et mere konkret 
plan er spørgsmålet, hvordan den faktiske 

administration af arbejdsløse borg-
ere med helbredsproblemer foregår 
i en politisk æra, som domineres af 
en politisk repræsentation af soli-
daritet, der præsenterer samfundet 
som truet af individer, som bruger 
sygeroller til at få nem adgang til 
offentlige velfærdsydelser. Afhand-
lingen stiller det følgende 
spørgsmål: Hvilken indvirkning har 
denne opfattelse af bedrag, som 
forbinder årsager til stigende 
sygefravær med individuelle faktor-
er såsom ’viljen til at arbejde’ og 
’holdning til hele samfundet’, på 

kategoriserings-praksis hos de socialarbej-
dere, som administrerer lovgivningen om 
sygedagpenge og aktiv socialpolitik?

Afhandlingen relaterer det politiske og insti-
tutionelle klima i det danske velfærdspro-
gram aktiv socialpolitik til de klassiske ty-
pologier over velfærdsstatsmodeller 
(Esping-Andersen) men hovedsagelig til 
Emile Durkheim’s sondring mellem mekanisk 
og organisk solidaritet. Formålet er at 
beskrive konteksten inden for hvilken, soci-

I denne omgang af Kandens ph.d.-kavalkade fortæller Marie Østergaard Møller om 

sin ph.d.-afhandling Solidarity and Categorization - Solidarity Perceptions and Cat-

egorization Practices among Danish Social Workers, som hun skal forsvare den 6. 

november. 

“
Jeg fremsætter 
det argument, at 
blandt de faktor-
er, der påvirker 
markarbejdernes 
skøn, bør soli-
daritetsopfattel-
ser ligeledes 
inkluderes.
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alarbejderne administrerer aktiv socialpoli-
tik. De to love, der regulerer administra-
tionen af syge og ledige borgere, der søger 
hjælp, beskrives i forhold til henholdsvis et 
forsikringsbaseret, korporativt og organisk 
baseret velfærdsregime og et residuelt, gen-
sidigt og mekanisk baseret velfærdsregime. 

Afhandlingen analyserer således, hvad der 
sker med variationen i solidaritet og katego-
risering, når de om-
fordelende institutioner i 
et samfund er universelle, 
men når bestemte 
velfærdsprogrammer er 
forsikringsbaserede og/
eller residuelle, og hvor 
den samtidige regerings-
diskurs repræsenterer so-
ciale problemer inden for 
en mekanisk solidaritets-
diskurs, der manifesterer 
en relation mellem ’os (de 
ydende) og dem (de ny-
dende)’.

Det overordnede resultat er, at 
socialarbejdere trækker på 
både organiske og mekaniske 
solidaritetsopfattelser i deres 
argumenter for kategorisering og udredning 
af borgere, der søger hjælp. Imidlertid viser 
studiet også, at den mekaniske solidaritet-
sopfattelse og den stereotype kategoriser-
ingspraksis dominerer i forhold til den or-
ganiske solidaritetsopfattelse og 
individualiseret kategoriserings-praksis. 
Med andre ord, viser studiet, at selv-om so-
cialarbejderne har både mekaniske og or-
ganiske solidaritetsopfattelser, anvender de 
oftere mekanisk baserede argumenter for en 
stereotyp kategoriseringspraksis. Med henb-
lik på at forklare dette mønster viser studiet, 
hvordan regeringens retorik og de politiske 
redskaber til at implementere aktiv socialpo-
litik, understøtter en mekanisk tilgang til 
borgere, som søger hjælp, ved at repræsen-
tere forholdet mellem borger og stat inden 
for en ’noget-for-noget’ diskurs. Generelt 

viser analyserne, at socialarbejderne retter 
sig efter denne politiske intention i forhold til 
at læse en mekanisk solidaritets-logik ind i 
deres sagsbehandling, fordi den politiske 
mekaniske ’fortolkningsnøgle’ harmonerer 
med socialarbejdernes følelser af ’fortjenst-
fuldhed’ og fællesskabsværdier om arbejde 
og hjælp, snarere end er i konflikt med dem. 
Den politiske intention med at ’antænde’ 
mekaniske solidaritetsopfattelser blandt so-
cialarbejderne, efterlader imidlertid den or-
ganiske ’forståelsesnøgle’. Studiet vi-ser, at 

organiske praksisargu-
menter kun sjældent akti-
veres når socialarbejderne 
beskriver deres tilgang til 
borgerne. 
Til slut forholder afhandlin-
gen sig tilbageholdende 
over for at lade stereotyper, 
som fungerer gennem me-
kaniske argumentations-
kæder, dominere den måde, 
hvorpå socialarbejdere 
politisk forventes at møde 
borgeren: Ved at lade ste-
reotyp information påvirke 
skønspraksis i vores poli-
tiske system, tillader vi ar-
bitrære kriterier og særlige 

politiske præferencer at determinere adgan-
gen til fundamentale politiske og sociale ret-
tigheder til offentlig støtte. Dette skyldes, at 
stereotyper fungerer gennem overdetermi-
nerede asso-ciationer af enten positiv eller 
negativ karakter og dermed altid vil over-
trumfe den kon-krete erfaring og bedøm-
melse af den person, som sidder foran dig. 
Dette modsiger fundamentale principper om 
lige adgang til behandling i det politiske sys-
tem såvel som en objektivt baseret vurdering 
af – i dette tilfælde – arbejdsevnen hos den 
borger, som søger hjælp. Når stereotype as-
sociationer overta-ger skønsudøvelsen er 
den ikke længere baseret på en konkret er-
faring hos borgeren. 
Det offentlige forsvar finder sted den 6. No-
vember 2009, Auditorium  A I, bygning 1330 
kl. 14.15, 

“
...stereotyper fun-
gerer gennem 
overdeterminerede 
associationer af 
enten positiv eller 
negativ karakter 
og vil dermed altid 
overtrumfer den 
konkrete erfaring 
og bedømmelse af 
den person, som 
sidder foran dig. 
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PraktiKanden

Som udvekslingsstuderende kommer man uundgåeligt til at stå overfor nogle store 

udfordringer, men man kommer også til at få nye og anderledes oplevelser med i 

bagagen. Kanden har spurgt Marie Thorlacius-Ussing og Jakob Orbesen, som studerer 

i henholdsvis Canada og England, om hvad den største udfordring og den største 

oplevelse har været i forbindelse med deres udlandsophold. 

PraktiKanden

Marie Thorlacius-Ussing 
marieussing@hotmail.com 

Jakob Orbesen
jorbesen@tdcadsl.dk

Marie Thorlacius-Ussing:

Nyt land, ny by, nyt universitet

Opholdets første udfordring må siges at 
være mængden af forarbejde i forbindelse 
med at komme på udveksling. Dernæst 
har den største udfordring været at skulle 
etablere sig i et nyt land, en ny by og på et 
nyt universitet. Først skal man jo finde no-
get at bo i, hvilket i sig selv er lidt et cirkus 
når man ikke kender byen og ikke ved hvad 

der er godt eller dårligt. 
Sidenhen skal man lære 
at navigere rundt i en 
ny labyrint af univer-
sitetsregler, procedurer 
og fremgangsmåder, 
hvilket til tider kan 
være ret overvældende 
og så foregår det hele 
jo på et andet sprog. 
Ikke desto mindre er 
alle udfordringerne en 
del af oplevelsen, og 
indtil videre er det jo 
gået ganske fint. 

Etnisk smeltedigel

Den største oplevelse 
ved mit ophold har helt 
klart været byen Mon-
treal. Byen er en etnisk 

smeltedigel uden lige og der er ikke nogen 
her som er ”rigtige montrealere” - eller det 
vil sige en ”rigtig montrealer” kommer som 
oftest ikke fra Montreal, men fra et af de 
mange lande som er repræsenteret over alt i 
byen. Det betyder at der er en etnisk og kul-
turel diversitet i byen, som gør at man aldrig 
føler sig fremmed eller ”anderledes”. Overalt 
bliver man mødt med åbenhed og hjælpsom-
hed, og man skal ikke have sin Lonely Planet 
fremme i særlig mange minutter, før den 
første spørger om, hvor man er fra, har en 
anbefaling til hvad man skal se og en historie 
om deres største oplevelse, da de kom her til.

Jakob Orbesen

Administrative vanskeligheder

På listen over udfordringer ligger SU-sty-
relsen på en overbevisende førsteplads. Im-
ponerende svartider, modsigende svar og et 
bureaukrati Weber værdigt. Med et hestehårs 
bredde er karakterskalaen. På trods af hr. 
Haarders gode intentioner, er kæden alli-
gevel faldet af  - og aldrig fundet igen. Igen-
nem hele forløbet, har det været umuligt for 
alle involverede at knække koden på karak-
terkonvertering. En anden ting (jeg kunne 
ikke helt bestemme mig for om det var en 
udfordring eller en oplevelse), er undervis-
ningsmåden. Lige dele velsignet og forhadt 
(se nedenstående om oplevelser) er den for 
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For omkring 10 år siden fik Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet besked på at sætte stolperne 
op efter en kontrol af brandmyndigheden.
 
”Stolperne markerer, at der er en brandvej, så-
dan at brandvæsnet kan finde vej op langs byg-
ningen i tilfælde af brand i en bygning, uden de 
kører fast,” fortæller Per Okholm, driftsinspektør 
for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, i en 
mail. 
 
”Går du langs en bygning kan du se, at der er 
lagt en belægning, hvor brandbilen kan køre,” 
forklarer Per Okholm.

Det er vigtigt for brandkæretøjerne at finde 
brandvejen af en helt simpel grunde. ”Hvis fug-
tigheden er høj nok i græsplænen vil brand-
køretøjerne gå lige til bunds,” siger Carsten 
Rasmussen, der er brandinspektør fra Århus 
Brandvæsen. Køretøjerne er så tunge, at un-
derlag, der ikke er sikret udgør en fare. Enten 
synker de ned i jorden og sidder fast, eller også 
er der risiko for, at de kæmpe maskiner glider 
rundt på plænen. Carsten Rasmussen kan også 
fortælle, at i tilfælde af sne, kan stolperne hjælpe 
brandkøretøjerne med at finde brandvejen.    
Stolperne er altså et krav fra brandmyndighed-
erne og skal forhåbentlig ikke anvendes til dette 
formål nogensinde.  

Stolperne, som står på græsplænen ved kantinen, er sat op for brandkøretøjernes 

skyld.

Stolper hjælper brandvæsenet
Pæle på græsplæne

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

KANDEN MYTH BUSTER Hvad i alverden laver pælene på græsplænen?

en dansk elev. Al ansvaret ligger hos den 
enkelte. Glem alt om læseplaner og fælles 
bogindkøb. Herovre findes kun “gode ideer”. 
Ingen konkrete henvisninger – og intet ans-
var for at læse dagens pensum. Herovre 
aflægges der kun regnskab én gang årligt – 
og det aflægges i kasse ét!

Bliv bedåret

Men når det er sagt, og det er det! Så lad 
os se på den største oplevelse. Det er helt 
klart at stå op hver morgen til en skoledag 
på engelsk. For alle, der ikke har prøvet det 
-  forvent meget og få mere! For mit vedk-
ommende drejer det sig om skolegang, hvor 
ansvaret ligger fuldstændigt i egne hænder. 
Lærer og elever indgår i en frugtbar symbi-
ose, hvor fornavne og fælles ideer er hele 
fundamentet for undervisningen – Fantastisk. 
Ligesom det er fantastisk at være nordisk i 

England. Dette gælder for både drenge og 
piger. Kom til England og bliv bedåret. Ingen 
græker/spanier/inder eller kineser kan stå 
for en høj, blond dansker! Go for it – its free 
of charge! 

25
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The Clash of Canteens

Som blomsten af den danske ungdom vil det være nødvendigt med en kantine, der 

udstyrer de studerende med nærende muld, sunde næringsstoffer og solide mængder 

varme. En kantine må antages at være underlagt naturlige begrænsninger for at levere 

mad på Michelin-niveau. Ikke desto mindre må og skal en kantine til studerende være 

leveringsdygtig i sund og nærende mad til rimelige priser. 

Udvælgelsen af kantiner er valgt ud fra ejer-
skabsstrukturen. De tre kantiner i artiklen er 
således ejet af tre forskellige institutioner. 
Valget afspejler også tre vidt forskellige ud-
dannelsesinstitutioner.  Herunder følger de 
valgte parametre til vores vurdering af de tre 
kantiner. Kantiner kan opnå alt mellem et og 
fem kander. 

Parametre for kantinen

Betjening/hygge

Der findes ikke noget mere irriterende, end 
når man skal stå lang tid i kø i en proppet 
kantine, og når man endelig når frem til 
kassen, modtages man af en sur og itchy 
kantinedame. Som nydere af den danske 
velfærdsstat er vi sande tryghedsnarkoman-
er, så ’hygge’ skal også kunne behæftes en 
fortræffelig kantine. 

Babefaktor

Forskning viser, at et menneskes følelse af 
velbehag – og heriblandt ophold i kantiner 
– er betinget af omgivelsernes æstetiske ka-
rakter, herunder andre mennesker (Jensen og 
Kryger, 2009: 9). 

Bedste varme ret

Efter en udbytterig indsats på læsesalen har 
man som menneske behov for at blive tanket 
op med antioxidanter og brain boosters (Mc-
Donald, 1921). Dagens varme ret er derfor 
særlig vigtig i bedømmelsen af en kantine. 
Dit humør til eftermiddagens strabadser af-
hænger i høj grad af kvaliteten af denne ret. 

Salatbaren

Salater er ikke kun forbeholdt kvinder; de er 
et væsentligt supplement til ethvert men-
neskes kost.
Det siges, at selveste Robert A. Dahl har spist 
salat. Og hvem ville ikke være lidt mere som 
Dahl?  

Bedste kage

Klokken nærmer sig tre om eftermiddagen, 
og du mangler stadig tre tekster, før du kan 
gå hjem, eller du er på vej op til tre timers 
”spændende” forvaltningsret. Kun en ting kan 
redde dig nu; kage! 

Prisniveau

En kantine skal også kunne matche de stud-
erendes indkomstniveau, hvorfor kantine-
priserne også er en meget væsentlig para-
meter at inddrage. Om end penge ikke er alt 
i denne verden, er rimelige kantinepriser et 
must (Pink Floyd, ’Money’).

Debat: Kantinen

Nicolai Jensen
spis-ild@hotmail.com

Mads Kryger Frandsen
Krygertennis@hotmail.com
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Betjening/hygge

+ Flot udsigt, god plads, ingen kø. 
÷ Ikke mange smil fra de to kantinedamer, vi 
blev betjent af

Babefaktor 

+ Overraskende mange søde piger havde 
fundet vej til kantinen i modsætning til for-
ventningen om en mandsdomineret kantine
÷ Ja flere var der vist heller ikke, og tøjstilen 
var ikke helt den nyeste mode. 

Bedste varme ret:  grøntsagspostej

+ stor tallerken, nogenlunde stor portion
÷ Vandet og smagte ikke af meget

Salatbaren 

+ Acceptabelt udvalg
÷ Lidt kedelig opstilling og lidt i den dyre 
ende. 

Bedste kage: Banankage

+ Store stykker, god smag og ikke spor tør. 
Prisen
÷ Der er tale om gedigen bagekunst, men så 
heller ikke mere.

Pris

Pris for to varme retter, to stykker kage og to 
kakaomælk = 87 kr. 
÷ Ingen dankort modtages. 

Fysisk kantine får maden fra matematisk 
kantine og er en del af en selvejende insti-
tution. 

Betjening/hygge

+ den ene af to kantinedamer var meget ven-
lig, autentisk møbleret, ingen kø
÷ Ellers uinspireret, første kantinedame 
var noget sur, kedelig stemning midt i rush 
hour.  Selv om der er tale om en lille kantine 
savnede vi lidt mere hygge. 

Babefaktor 

+ Mange søde piger
÷ Det er ved at blive vinter, og derfor så vi 
mange tørklæder og lune sweaters. Vi ser 
frem til et nyt besøg i kantinen, når somme-
ren nærmer sig igen.

Bedste varme ret:  Gratineret pastagryde 

+ Kødet smagte ganske udmærket
÷ Ingen grøntsager i retten og generelt lidt 
kedelig. 

Salatbaren = 3 mandater

+ Prisen og salaterne så spændende ud.
÷ Ikke så meget forskelligt at vælge imellem.

Bedste kage: Chokoladekage

+ En udmærket kage til fornuftig pris. 
÷ Lidt mindre stykker end i fysisk kantine og 
generelt mindre smag i kagen. 

Pris

90 kr. for to kakaomælk, to stykker kage og 
to varme retter. 
Dankort modtages. 

Lærerseminariets kantine er en selvejende 
institution.

Fysisk Kantine Lærerseminarets kantine
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Bedste kage: Banankage

+ OK kage, dog uden at brillere.
÷Man er for karry med kagestørrelsen, hvor-
for prisen også var for høj.

Pris

107 kr. for 2 varme retter (uden klippekort), 
to stykker skærekage (de andre kager er 
dyrere) og to kakaomælk. 
Dankort betaling mulig

Ejet af Studenterhusfonden af 1991.

Konklusion

Hvis prisparameteret ikke tages i betragt-
ning, opnår de forskellige kantiner følgende 
antal mandater: Fysisk kantine og samfunds-
fagenes kantine opnår 15,5 mandater, mens 
lærerseminarets kantine opnår 14,5 man-
dater. Inddrages prisen viser der sig et lidt 
andet billede, idet samfundsfagenes kantine 
er relativt dyrere end de to andre. 

Det kan desuden konstateres, at der er stor 
varians på tværs af de tre kantiner. En kantine 
er god til varme retter og søde piger, mens 
andre serverer lækker kage og lægger mere 
op til hygge. 

Betjening/hygge

+ Flinke kantinedamer, og en livlig og stor 
kantine
÷ Ikke megen hygge, lidt for hektisk til tider, 
kan være lang kø.

Babefaktor 

+ Mange mennesker og også mange søde 
jenta.
÷ Men også lidt for mange mænd fra øko-
nomi. 

Bedste varme ret:  Asiatisk gryde med ris

+ Velsmagende og mange grøntsager
÷ Prisen 

Salatbaren 

+ Kan vælge mellem flere forskellige salater
÷ Svært at komme til, ser ikke specielt spæn-
dende ud og manglende opfindsomhed i 
forhold til den enkelte salat. 

Samfundsfagenes kantine
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  Onsdag den 2. december              . 
 

 
 
 
 
Program:  
14:00:  Juletale i Forhistorisk 
  Barerne åbner 
16:00:  1. forestilling af  
  årets Julerevy 
18:00:  2. forestilling af  
  årets Julerevy 
  Barerne lukker 
21:00:  Årets store  
  julefest 

 
 
 

Vil du være hjælper? Skriv en mail til jul@ps.au.dk 
 

Vi glæder os til at se Jer til en forrygende dag.  
Julehilsner fra Jul på IFSK 

Billetsalg:  
25.-27. november i  

Samfundsfaglig kantine 
kl. 12-12.30  

 

 
Billetterne koster: 

Revy:     60 kr.  
Fest:     50 kr.  
Revy + Fest:  100 kr. 
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Universitetsstuderende 
bejler til Byrådet

I forbindelse med valg til Århus Byråd d. 17. november bad Kanden fire universitets-

studerende kandidater stævne til hvert deres interview. De pågældende var hhv. An-

dreas Albertsen (SF), Liv Holm Andersen (RV), Anders Primdahl Vistisen (DF) og Niels 

Christian Selchau-Mark (K). Omdrejningspunktet var muligheden for at forene et liv 

som studerende med et byrådskandidatur. Emner som motivation til kandidatur, plan-

lægning af valgkampagne samt chance for en byrådsplads blev i denne sammenhæng 

drøftet.

Socialist med ønske om forbedringer

En stor del af Andreas Albertsens liv er at 
være et politisk menneske, der har hold-
ninger – og som vel at mærke handler på 
dem. Andreas har således allerede i en ung 
alder en del politisk erfaring i bagagen. By-
rådskandidaturet opfattes derfor som en 
mulighed for at lave det samme, som han 
plejer, blot i en anden kontekst. Andreas’ 
politiske arbejde har altid været baseret på 
et ønske om at forbedre hverdagen for helt 
almindelige mennesker i samfundet. Det er 
således også her hans primære motivation til 
kandidaturet ligger.

Andreas er statskundskabsstuderende, 
hvilket naturligvis kræver en stor mængde 
koordination i forhold til valgkampen. Når 

november måned melder sin ankomst, må 
studiet derfor lade livet for en stund. Det er 
imidlertid en pris, som Andreas mener, er 
både værd og nødvendig at betale. Han stiller 
op for at blive valgt, og derudover skylder 
han de politisk engagerede omkring ham at 
levere en helhjertet indsats. 

Andreas’ valgkampagne vil generelt blive 
mindre præget af det, aviserne laver for ham 
og mere præget af direkte kommunikation. 
Facebook er derfor en uundværlig sam-
mensvoren for en ung kandidat som An-
dreas, der selv planlægger de mere konkrete 
valgkampsaktiviteter.

Da alle skal have mulighed for at opstille, 
dækkes valgkampens mange udgifter ikke 

af penge fra Andreas’ egen 
lomme. Han kan disponere 
over et vist beløb fra partiet, 
men den ubetinget største 
ressource er mobilisering af 
frivillige, som er villige til at 
levere et solidt stykke arbej-
de. Det er ifølge Andreas en 
fordel for mobiliseringen, 
at man har mange politiske 
venner, snarere end at man 
er statskundskaber. 

Chancen for en byrådsplads 
er ifølge Andreas realistisk, 
hvis SF får et godt valg. Han 

Valg til byrådet

Cathrine V. Nørmark 
20072571@ps.au.dk

Rie S. Knudsen
20072590@ps.au.dk

Navn: Andreas Albertsen

Alder: 24 år

Parti: Socialistisk Folkeparti

Studie: Statskundskab

Kandidatur: Nr. 6 på byrådsliste

Hvis du vil vide mere: 

www.sf.dk/andreasalbertsen
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vil i så fald arbejde hårdt for 
at leve op til dette store ans-
var, mens han sideløbende 
færdiggør studiet. Andreas 
kan sagtens forestille sig at 
stille op igen, hvis han ikke 
kommer i Byrådet i denne 
omgang. Ønsker man forbed-
ringer, må man ifølge Andreas 
være villig til at påtage sig 
ansvaret.

En ung radikal kvinde

Liv Holm Andersen er Radi-
kale Venstres unge kvindelige 
kandidat. Livs første politiske 
folder blev slået i Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning, og hun var passivt medlem 
af SF i sin gymnasietid, før hun fandt sin 
rette hylde i det Radikale Venstre. Her har 
hun været særdeles aktiv i både Århus Radi-
kale Ungdom og som integrationsordfører i 
Radikal Ungdom. I dag sidder hun i Radikale 
Venstres hovedbestyrelse.

Det er således også gennem Radikal Ung-
dom, at Liv har fået inspiration og opbakning 
til sit kandidatur. Den motiverende faktor for 
at stille op er især, at der ved byrådspolitik 
er kort vej mellem holdning og handling, og 
at det er konkrete emner og sager, der er på 
dagsordenen.

Tid er der aldrig nok af, når man skal føre 
valgkamp og samtidigt passe studierne på 
Statskundskab. Liv startede forberedelserne 
allerede før sommerferien, og frem mod 
d. 17. november bliver der kun skruet op 
for valgkampsblusset. Så selvom man som 
studerende har en fleksibel hverdag, er 
det nødvendigt at nedprioritere studierne. 
Som Liv selv udtrykker det, er hun ”en val-
gkamps-blæksprutte”, der både er kandi-
dat, pressechef og kampagneleder på én og 
samme tid. Noget af valgkampagnen koor-
dineres fra centralt hold i Radikale Venstre, 
men det meste planlægger Liv selv. Hjem-
meside og facebook-profil skal opdateres, 
valgvideoer skal laves, og flyers skal trykkes. 

Alt dette kræver en del økonomiske res-
sourcer, men som én af de fem øverst pla-
cerede kandidater hos Radikale, råder Liv 
over et beløb til sin egen kampagne. Sam-
tidig har Radikale Venstre en pulje, hvor Liv 
har mulighed for at søge om flere penge til 
forskellige events og happenings.
Udgangspunktet for en byrådsplads er som 
radikal ikke særligt god. Liv er dog forholds-
vis optimistisk, og bare det, at der er en reel 
mulighed for at få en plads i byrådet, er en 
stor motivationsfaktor til at gøre en ekstra 
indsats i valgkampsfasen.

Brændende DF’er

Anders Primdahl Vistisen er medlem af 
Dansk folkepartis Ungdom (DFU), hvor han 
meldte sig ind for otte år siden. Han har altså 
allerede stor politisk erfaring på trods af sine 
kun 21 år. Det kræver meget ”benarbejde” at 
være politisk aktiv i DFU, fordi medlemstallet 
er forholdsvis lavt sammenlignet med andre 
ungdomspartier. Ved siden af det politiske 
arbejde passer Anders sine jurastudier, der 
fremover vil blive tilpasset det politiske land-
skab. 
Det har ligget i luften siden sidste kommu-
nalvalg, at Anders skulle være kandidat til det 
kommende. Motivationen for kandidaturet til 
Byrådet er især at ”slå et slag for ungdom-
men” for sit parti, hvorfor mange af hans 
valg-møder vil foregå på ungdomsinstitu-
tioner. Det er tydeligt, at Anders brænder for 
politik. Han mener, at man bør råbe op, hvis 
man er utilfreds med noget. 

Navn: Liv holm Andersen

Alder: 22 år

Parti: Radikale Venstre

Studie: Statskundskab

Kandidatur: Nr. 5 på byrådsliste

Hvis du vil vide mere: 

www.livandersen.dk
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Anders planlægger selv det meste af sin val-
gkamp. Studiet er derfor sat lidt på standby 
dette halvår, som han har valgt at dedikere 
til valgkampen. Anders mener nemlig ikke, 
at man skal gøre noget halvt, hverken politik 
eller studie. Pengene er små i en byrådsvalg-
kamp og især for et parti som DF. Det er 
derfor hårdt arbejde at være byrådskandidat, 
selvom den politiske vilje er der. Anders’ ar-
bejdsmængde er desuden ikke mindsket ved, 
at han samtidigt opstiller til Regionsrådet.

Omkring sine egne chancer for at blive valgt 
er Anders meget beskeden og påpeger, at 
det er et meget åbent spil. Han håber, at der 
kommer to DF’ere i Byrådet og ligeledes, at 
DF får et godt valg til Regionsrådet. Anders er 
i det hele taget meget realistisk omkring sine 
chancer, og det er tydeligt, at 
studiet stadig betyder meget 
for ham. Hans fremtidige 
politiske karriere afhænger 
af den politiske udvikling, 
men der kan på ingen måde 
sås tvivl om Anders’ politiske 
engagement.

Den røde konservative

Byrådspolitik har Niels Chris-
tian Selchau-Mark tidligere 
opfattet som ”idiotpolitik”, 
hvorfor det umiddelbart 
virker paradoksalt, at selv 

samme nu opstiller til Århus 
Byråd. Efter en vis modvil-
lighed lod han sig imidlertid 
overtale, fordi han indså, at 
Århus har utroligt mange 
kommunalpolitiske mu-
ligheder.

Niels Christian har over en 
årrække været studenter-
politisk aktiv i adskillelige 
henseender. Nu er også det 
partipolitiske i fokus, hvor 
Niels Christian karakteriser-
er sig selv som rød konser-
vativ. Hans kamp for at blive 

konservativ byrådspolitiker skal koordineres 
med et studie på medievidenskab, hvor en 
vis procentdel af undervisningen er obliga-
torisk. Han fuldtids-kvitter derfor på intet 
tidspunkt studiet under valgkampen.

I en anden sammenhæng er Niels Chris-
tian dog privilegeret i forhold til sine unge 
modkandidater. Han indgår således i et 
panel-debat-samarbejde med to rådmænd. 
Umiddelbart adskiller han sig desuden ved 
at have egne penge involveret i sin valgkam-
pagne. Dette skyldes to forhold, nemlig for 
det første, at de konservative kandidater i 
rimeligt omfang er overladt til sig selv øko-
nomisk (finanskrise betyder mindre støtte fra 
det private) og for det andet, at Niels Chris-

Navn: Niels Christian Selchau-
Mark

Alder: 28 år

Parti: Konservative

Studie: Medievidenskab

Kandidatur: Nr. 4 på byrådsliste 
samt folketingskandidat

Hvis du vil vide mere: 

www.stem-nc.dk

Navn: Anders Primdahl Vistisen

Alder: 21 år

Parti: Dansk Folkeparti

Studie: Jura

Kandidatur: Nr. 4 på byrådsliste 
og nr. 2 på regionslisten.

Hvis du vil vide mere: 

www.stemanders.dk



33

2009

Navn: Peder Udengaard
Alder: 26 år
Parti: Socialdemokratiet
Studie: Statskundskab, 7. se-
mester.
Mærkesager:

Et grønt og bæredygtigt Århus
Bedre og billigere busser
2.500 nye kollegieværelser og 
500 nye studierelevante job
Bedre forhold for vore svageste 
borgere
Hvis du vil vide mere: 

www.pederudengaard.dk

Ungdomspolitikere fra andre partier

Navn: Michelle Holst
Alder: 23 år
Parti: Venstre
Studie: Teologi, 1. semester.
Mærkesager:

Flere relevante studiejobs
Afskaffelse af dækningsafgiften
Opgør med smagsdommeriet i 
kulturforvaltningen
Hvis du vil vide mere: 

www.michelleholst.dk

Navn: Sarah Victoria Bruun
Alder: 20 år år
Parti: Enhedslisten
Studie: HF enkeltfag
Mærkesager:

Billigere og bedre offentlig 
trafik - priserne skal sænkes og 
niveauet højnes.
Bedre madordninger til børne-
havebørn og ældre - slut med 
vakuum-mad.
Hvis du vil vide mere: 

www.aarhus.enhedslisten.dk/
sarah-victoria-bruun

tian opfatter sin chance for at blive valgt 
ind som sandsynlig.

Én ting er kroner og ører, noget andet er 
støtte fra organisationer som Konserva-
tiv Ungdom og Konservative Studerende 
samt konsulenthjælp fra hovedpartiet. 
Begge dele er ifølge Niels Christian større 
ressourcer end penge. Som ung og u-
kendt vil hans valgkamp med egne ord 
være præget af slid på fødder, smil og 
hånd. 

Hvis Niels Christian bliver valgt til Byråd-
et, fortsætter han sit folketingskandida-
tur, som han har haft siden 2006. Han 
peger på, at de to poster sagtens kan 
forenes. Det kan ligefrem opfattes som 
en fordel at besidde en byråds- og en 
folketingsplads samtidigt, fx mhp. lob-
byarbejde for hjembyen på Christians-
borg. Det afgøretnde bliver imidlertid, 
om han kan levere en helhjertet indsats 
begge steder. Niels Christian ser nemlig 
med stor skepsis på netop levebrøds-
politikere. 

Niels Christian færdiggør også sit studi-
um, hvis han kommer i Byrådet. Ifølge 
ham kan en byrådsplads opfattes som 
et sindssygt relevant studiejob, der blot 
kræver lidt mere end det gennemsnitlige 
studiearbejde.

Studerende og politikere

Kandidaterne fremstår som meget poli-
tisk engagerede og samtidigt realistiske 
omkring deres chancer for at blive valgt 
ind. Studiet spiller en vigtig rolle for alle 
fire, og det vil fortsat blive prioriteret højt 
i sammenhæng med en eventuel byråd-
splads. De unge kandidater bliver spæn-
dende at følge både i forbindelse med 
det kommende byrådsvalg og i deres 
fremtidige politiske arbejde, herunder 
hvor langt de hver især kan og vil drive 
det.
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40 unge og eventyrlystne statskundskabere satte i oktober næsen mod Kinas hoved-

stad, Beijing. Med i bagagen var forventningens glæde og en bunke fordomme om 

de små gule kinøjsere. Kandens udsendte var med på tur for at finde ud af, hvad det 

egentlig er kinserne har gang i og for at afprøve nogle af de fordomme, man let kan 

rende rundt med i det kolde nord.  

En rundspørge blandt de medrejsende 
bekræftede, at fordommene ikke kunne 
tælles på én hånd: Kinesere er små, beskidte, 
dårlige til sprog, de fleste hedder Chang, de 
betaler med ris, de cykler meget og har et 
højst besynderligt og dysfunktionelt politisk 
system, som avler utilfredshed og revolu-
tionsstemning.

Den sidstnævnte fordom blev manet i jorden 
umiddelbart efter vores ankomst til Beijing, 
der bød på vores første møde med et yderst 
smilende folkefærd. Man skulle have eks-

tremt høj brillestyrke for ikke at bemærke 
denne tilfredshed, der skyldes, at det virkelig 
kører for kineserne. Et effektivt parti sørger 
for, at den enkelte kineser bliver rigere og 
rigere samtidig med, at de for alvor rykker 
på internationalt plan. G20 er blevet til G2 og 
kineserne køber dyrere sko.
v
Denne økonomiske fremgang tilsat en tro på 
nationens og kulturens styrke gør demokrati 
og menneskrettigheder til andenprioritet for 
den almindelige kineser, der i hverdagen kan 
passe sig selv og sin familie og også nyder 
større frihed, end han ville have gjort for 30 år 

siden. På trods 
af fortsatte 
m e n n e s k e -
r e t t i g h e d s -
problemer har 
Kina nogle seje 
tricks gemt i 
ærmet, så tro 
ikke at ’demo-
cracy rules’, for 
Kina er frem-
tiden!

Alt var ikke 
rosenrødt i 
Beijing, selvom 
det enorme 
billede af Mao 

Kanden goes to China
- En historie fra de varme lande

Studietursreportage

Rikke Melsen
Rikke@melsenstyle.dk

Mikkel Vinter
Mikkelvinter@hotmail.com
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Zedong blev prydet 
med røde blomster 
og et overdrevet 
vandshow, der ledte 
ens tanker mod Las 
Vegas. Efter en tur 
på Den Himmelske 
Freds Plads, Ti-
ananmen, og i Den 
Forbudte By (hvor 
kejseren boede) 
skulle man være 
heldig, hvis man 
havde undgået at 
få spyt på sine ny-
indkøbte 40 kr dyre 
Converse. Kineserne 
hoster, snotter og 
spytter overalt, og 
de er ret ligeglade 
med, om der skulle komme en fjollet turist 
i vejen. Hvorfor er de så klamme? Det viste 
sig, at kineserne ser snot som sygdom og 
derfor gør alt, hvad de kan for at komme af 
med det. ’Klamheden’ ville ingen ende tage, 
og dette beskrives yderligere ved den totale 
mangel på toiletter, der resulterede i, at et 
overvældende antal kinesiske børn ordnede 
deres business på gaden. Når man endelig 
fandt et toilet stod den primært på huller i 
jorden uden dertilhørende toiletpapir… Hån-
den? Nej tak!

De kulinariske oplevelser var der til gengæld 
mere ved. Efter de første besværligheder 
med spisepindene blev der indtaget en god 
mængde mere eller mindre ukendte retter 
placeret på et drejebord, så det virkelig gjaldt 
om at være fiks på fingrene for at sikre sig 
en ekstra mundfuld æsel (hvilket varmt kan 
anbefales). Sprogbarrierne blev brudt ved 
bestilling af píjiŭ (øl) – så skulle der hamres! 
I de sene aftentimer følte vi os derefter nød-
saget til at teste endnu en fordom – kine-
sernes forkærlighed for karaoke. Vi kan i den 
for-bindelse afsløre, at der på IFSK gemmer 
sig star potential i store mængder!

Den daglige færden i Beijings yderst travle 
gader satte endnu engang den danske skep-

sis på prøve. Den herskende junglelov med 
hasarderede overhalinger, brug af horn 
fremfor blinklys, bakspejl og bremser samt 
u-vendinger på otte-sporede ringveje er ikke 
just god jysk fornuft – men det fungerer fak-
tisk! Trafikken glider og alle er glade – endnu 
et point til kineserne!

Vi har ikke plads til at gennemgå alle for-
domme men vores læsere har fortjent en 
hurtig tjekliste. Kineserne er små, de cykler 
meget (dog virker det som om at Katie Me-
lua rammer meget ved siden af, for man ser 
markant flere biler), de betaler ikke med ris 
men med yuan, alle hedder ikke Chang, men 
der er kun 140 efternavne i Kina, og de fleste 
kinesere kan ikke tale et ord engelsk.

Vores nyfundne Kina-glæde skal på in-
gen måde ses som et ukritisk syn på Riget 
i Midten, som de selv kalder det. Kina har 
stadig sine store problemer og mangler, men 
det er trods alt godt at se tingene fra en an-
den vinkel og overveje, om der ikke findes 
andre måder at gøre tingene på end det vi 
er vant til i Vesten. Kultur- og værdiforskelle 
gør det til alt andet end et billede i sort/hvid. 
Det bedste man kan gøre må være at tage ud 
i verden og få syn for sagen selv. Vi glæder 
os allerede til næste år.
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meter til samfundsfag og humaniora.”

Men lighed i uddannelse dækker også over 
en anden problemstilling: ”De sidste 8 år er 
den sociale mobilitet stagneret. Chancen for 
at komme på universitet er faldet med 16 
procent for børn af ufaglærte og med 6 pro-
cent for børn af forældre med en erhvervs-
faglig uddannelse. Dette skyldes i store træk 
regeringens totale fallit på området. Men det 
skyldes også, at universiteterne ikke tager 
hånd nok om de studerende, der har brug for 
ekstra støtte til at klare en universitetsud-
dannelse uden niveauet skal sænkes. Frit Fo-
rum foreslår konkret, at der bliver etableret 
en mentorordning, og at rektoratet udformer 
en handlingsplan,” udtaler Tine Skov Jensen. 

Et andet af de helt store emner, som Frit Fo-
rum vil kæmpe for, er et CO2-neutralt uni-
versitet. “Der eksisterer allerede gode ini-
tiativer, som eksempelvis Grønt Universitet, 
der gør et rigtig flot stykke arbejde, men vi 
mangler en konkret plan fra Bestyrelsens og 
rektoratets side. Det er pinligt, at AU sidste 
år brugte ca. 15 % mere energi end de andre 
universiteter “, udtaler Tine Skov Jensen.
 
Hvis du vil have et bedre, grønnere og mere 
socialt ansvarligt Aarhus Universitet, skal du 
stemme på Frit Forum den 23.-26. november 
– det eneste parti til venstre for midten

Frit Forum 
  – eneste forening til venstre for midten!

Af Frit Forum Århus 

Vil du have mere lighed i uddannelse på AU, mere støtte til ressourcesvage studerende 

og et CO2-neutralt universitet? Så stem på Frit Forum til universitetsvalget den 23.-26. 

november.

Du kender måske allerede Frit Forum fra 
vores mange arrangementer. Der er de små 
studieture, som dette år gik til Statsfængslet 
Østjylland (se side 40-41 her i bladet); der 
er debatterne her på universitetet, som når 
formanden for regionerne den 2. november 
skal debattere med sundhedsministeren; og 
så er der det faste torsdagsmøde, hvor alt 
fra urolighederne i Iran over fosterdiagnos-
tik til Rune Stubagers analyse af dansk politik 
præsenteres og debatteres - gratis for alle - 
i intime og hyggelige rammer i Frit Forums 
hus i Amaliegade. Men én gang om året, i år 
den 23.-26. november, er Frit Forum også 
på valg. Her stiller foreningen op til  Uni-
versitetsbestyrelsen og til studienævnet her 
på Statskundskab. Som den eneste studen-
terpolitiske liste på AU, der er til venstre for 
midten, er vores helt centrale emne, at der 
skal være ”Lighed i Uddannelse”. 

”De udfordringer, der udspringer af den 
skæve fordeling af midler er enorme. 2-4 
timers undervisning pr. uge, som vi ser på 
nogle studieretninger, kan vel bedst karak-
teriseres som et selvstudium. Der er prob-
lemer med pladsmangel, manglende res-
sourcer til skriftlige opgaver, meget store 
undervisningshold og jeg kunne blive ved. 
Den økonomiske skævvridning mellem ud-
dannelserne, skal der gøres noget ved, da det 
i den grad går ud over kvaliteten. Vi risikerer 
bogstaveligt at stå med A og B-uddannelser,” 
udtaler Tine Skov Jensen, statskundskabs-
studerende og Frit Forum spidskandidat til 
Universitetsbestyrelsen. 

Hun fortsætter: ”Selvom DJØF og Helge San-
der er vågnet op efter vi tog problemstillingen 
op i sidste valgkamp, tyder det ikke på, at der 
er den nødvendige politiske vilje til at oppri-
oritere samfundsfag og humaniora. Derfor vil 
jeg kæmpe for, at Aarhus Universitet går for-
rest og prioriter i deres egne basismidler for 
at skabe mere lighed uddannelserne imellem, 
og til møderne med Helge Sander vil jeg stå 
ufravigeligt fast ved kravet om højere taxa-

Frit Forum stiller op til både Universitetsbestyr-
elsen og forskellige studienævn. I denne boks 
finder du kandidaterne fra statskundskab, som 
du fra en uge før valget kan læse meget mere om 
på vores hjemmeside, www.au-valg.dk.

Universitetsbestyrelsen

Tine Skov Jensen (spidskandidat)
Thomas Tranekær

Studienævnet på statskundskab

Nicoline Bundgaard
Henrik Aarestrup.
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Universitets

- bestyrelse

(Uni)

Akademisk Råd 
(Fakultet)

Studienævn 
(Institut)

StatsRåd (Institut)

StatsRådet 
19 af dine glade 
medstuderende 

Studenterrådet 
Studerende fra hele 
AU 

Studerende på Institut for Statskundskab 

VALGET 2009 

I november er der valg til de styrende organer på universitetet. Bestyrelsen 
tager sig af de overordnede retningslinjer for universitetet. Akademisk Råd 
er på fakultetsniveau. Det samfundsvidenskabelige fakultet er psykologi, 
økonomi, statskundskab, jura og Handels– og ingeniørhøjskolen i Her-
ning. Studienævnet er på institutniveau, det består på statskundskab af fire 
studerende samt fire undervisere, og tager sig af alt, hvad der har med din 
uddannelse at gøre. 
 
Vi har mange års erfaring i at være din stemme på alle universitetets niveau-

er. Det kunne vi godt tænke os at blive ved med at være 
Inden for de sidste år har vi gjort følgende for dig: 
        - Mulighed for 30 points merit for praktik. 
        - Pusleplads på toiletter 

           - Stikkontakter på læsesal og i auditorier 
                                          - 24/7 åbningstid på biblioteket 
                                          - Afskaffelse af fagspredningskrav 
                      - Deltaget i debatten om ombygninger 
     Hvad vil du have os til at lave næste år? 

Hvordan er det 
nu lige det er?? 

HUSK! Du skal stemme på 
www.au.dk/valg fra d. 23.-
26. november.  
Så har du sikret dig medbe-
stemmelse 2010 

           
                 
              
 

StatsRådet
  - fortæller om universitetsvalget

Af StatsRådet 
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Kompetencer ligger på rygraden 

Sammenlignet med deres egne studier var 
det uvante arbejderformer. Men på trods af 
dette føler de begge, at de har lært en del. 
Det gælder for det første det at skrive og 
formidle. Skrivefærdighederne sidder nu på 
rygraden, mener Thomas. Han var selv mest 
glad for kommunikationsforløbet på tillæg-
suddannelsen, fordi det er det, han beskæft-
iger sig med i dag. Han giver økonomisk 
og strategisk rådgivning og fundraiser som 
virksomhedskonsulent i landboforeningen 
Agri Nord. Samtidig supplerer han deres 
kommunikationsafdeling. ”Jeg havde i alt to 
jobsamtaler. Den ene af dem var med direk-
tøren for landboforeningen og han var helt 
solgt. Han kunne vel se mange af de kom-
petencer, jeg havde,” fortæller Thomas, som 
blev ansat før den anden virksomhed kunne 
nå at melde tilbage på den anden jobsamtale.

Begrænsninger gør det virkelighedsnært

Anja, der nu underviser på pædagogsemi-
nariet i Silkeborg, har draget nytte af den 
journalistiske arbejdsform. ”Til at starte med 
blev jeg irriteret over at være afgrænset og 
begrænset af indholdet,” fortæller Anja om 
det at skrive magasiner på uddannelsen, og 
fortsætter. ”Men det er jeg også hele tiden, 
når jeg er på arbejde. Det er der, forløbet har 
været eksemplarisk.”   

Tilbage i journalisthøjskolens betonbygn-
ing, også kendt under øgenavnet Bunkeren, 
er der ved at være gået 45 minutter. De sid-
ste spørgsmål er besvaret af de to tidligere 
studerende som nu gør sig i formidling og 
kommunikation. Det eneste spor af de-
res tilstedeværelse er deres tilbageblevne 
navneskilte. Kl. er 9:55 og deadline for ar-
tiklen kl. 14:00. Det er tid til at skrive.

Fra fagnørd til fagformidler
Tillægsuddannelse

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

Kandens skribent, Julian, tilbringer efterårssemesteret på journalisthøjsskolens til-

lægsuddannelse, hvor hverdagen er en helt anden, end den vi kender på statskund-

skab. I det følgende reporterer han fra en dag på uddannelsen, hvor de studerende 

er blevet kastet ud i at interviewe to tidligere studerende om hvilke kompetencer, 

uddannelsen har givet dem.

I klasselokalet på journalisthøjskolen sidder 
28-årige Thomas Mølgaard og 31-årige Anja 
Madsen Kvols oppe ved tavlen. De er tidlige-
re studerende på tillægsuddannelse.  Foran 
dem på bordet ligger omkring 12-14 dikta-
foner. 24 nye studerende er i gang med at 
stille dem spørgsmål, om hvad de laver nu og 
hvad de har taget med fra betonbygningen 
oppe på bakken. Pressemødet er i gang.    

Efter et halvt år på journalistskolen i 2007 
blev Thomas og Anja færdige med tillægsud-
dannelsen og vendte tilbage til deres studier 
og speciale. Thomas med en cand. merc. i 
iværksætteri og innovation på Aalborg Uni-
versitet og Anja med en Kandidat i Generel 
Pædagogik fra Aarhus Universitet.  ”Jeg fik 
kæmpestor cadeau for sproget i mit spe-
ciale. Det var noget, der gjorde en forskel. 
Hele forståelsen for hvordan man skriver gav 
godt,” mener Thomas. 

Det er på skolebænken igen 

Udleveringen af programmet for de første 
uger af tillægsuddannelsen indikerede også 
en noget anden tilgang end ellers. ”Det var 
lidt som at være på skolebænken igen. Det 
føltes fængslende. Vi havde mange timer, 
en lærer og et hold. Det var meget skole-
agtigt,” fortæller Anja og tilføjer med et smil. 
”Jeg ledte faktisk efter en klassens time på 
skemaet.” Thomas syntes, at miljøet var 
helt anderledes på grund af de forskellige 
studier, folk kom fra.  ”Der var en fra kunst 
og et-eller-andet. Vi kunne overhovedet 
ikke snakke sammen og havde ikke noget 
til fælles. Hun var sådan en med billeder af 
svaner og balloner på Facebook. Men da vi 
skulle skrive et magasin sammen, var det 
vildt sjovt at skrive sammen med hende, fordi 
vi havde forskellige vinkler,” husker han.
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Bristede bogstaver og sønderknuste sætninger er begyndt at hjemsøge universitetets 

papirer. Kanden har set nærmere på massakren.

Sådan ser det ud når vi skriver Kandestøberen, 
med ”peto”, universitetets nye skrifttype. I-
følge det københavnske designbureau der står 
bag, bygger skrifttypen på værdier som mang-
foldighed, tværfaglighed og dialog, mens dens 
konkrete form tager afsæt i modernismen, in-
spireret af universitetets motto, solidum petit in 
profundis (søger i dybet den faste grund) og de 
gule bygningers stærke symbolværdi. Et ophøj-
et ophav der dog ikke forhindrer peto i at være 
næsten ulæselig.

Det 5. element.

Universitetet forklarer sig med at peto, eller det 
”5. element” som der refereres til i den interne 
designguide, ikke er tiltænkt brug som egentligt 
formidlingsværktøj (som almindelig skrift er), 
men snarere som led i en designstrategi, hvor-
igennem universitetets forskellige afdelinger 
knyttes sammen, når de pryder deres publika-
tioners forsider ens. En proces der ifølge uni-
versitetet, styrker den ”internationale konkur-
renceevne”.

Fallosinfiltration?

At vores universitet ønsker en ny markant in-
ternational enhedsprofil er en ting, men hvor-
for skal det ligne en kronisk printfejl? Rundt 
omkring på universitetet bliver der visket om, 

Mysteriet om det 
blendede alfabet

AU’s nye alfabet

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

at den nye skrifttype i virkeligheden er under-
grundspatriarkatets nederdrægtige forsøg på at 
modvirke den tiltagende kvindelige dominans på 
studiepladser og professorater, ved at snige fal-
lossymboler ind i vores underbevidsthed. Prøv at 
vende AU’s nye logo nederst på siden her, på 
skrå langs pilen. Og overvej derefter at dette 
nye logo findes med to meter høj skrift på flere 
af universitetets bygninger. Hvis det ikke er en 
skummel skyggeorganisation der står bag dette, 
nægter vi her på redaktionen at overveje hvor-
dan en to meter høj diller er endt som vores alles 
nye ”identitet”.

Leg med!

Men diller og designerordgejl eller ej, og selv om 
vi her på redaktionen havde fortrukket at det 5. 
element forblev en reference til en letpåklædt 
Milla Jovovich, må vi alle lære at leve med de 
verbale byggeklodser. Hvis du selv har lyst til 
at pryde dine opgaver med Peto, så findes den 
allerede på alle universitetets computere under 
navnet ”AU Peto”, og kan hentes privat på www.
designmanual.au.dk. Hvis du bare gerne vil vide 
hvad søren der står på forsiden af dit offentligt 
forvaltnings kompendium, så se den handy 
afkodningsliste her på siden.
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Fængslets mange 
funktioner

Den 22. september inviterede Frit Forum Århus de studerende ved Aarhus Universitet 

på studietur til det nybyggede Statsfængslet Østjylland, som blandt andet huser Peter 

Lundin.

Frit Forum Århus

Karl Kjær Bang 
karlkbang@gmail.com 
Tine Skov Jensen

tineskovjensen@gmail.com

Fængsler er en god ting. Det er her kriminelle 
personer lukkes inde for at beskytte resten 
af samfundet. Men fængslerne beskytter 
også de indsatte mod sig selv og hinanden, 
så længe de sidder inde. Så hvad sker der, 
når straffen er afsonet og man på ny skal in-
dtræde i samfundet? Og hvilken rolle påtager 
fængslet sig i denne proces?

Det var nogle af de spørgsmål, som vi i Frit 
Forum havde som baggrund for at planlægge 
studieturen. Samtidig var det en enestående 
mulighed for både foreningen og inter-
esserede studerende, at få et sjældent indblik 
i Danmarks mest sikrede fængsel – og måske 
komme tæt på følelsen af, at være fange for 
en dag.

Fysiske rammer

Vi kommer igennem sikkerhedsslusen á 
hold på 3 personer, og vores guide for 
denne eftermiddag, fængselsfuldmægtig 
Malene Bechmann Christensen, åbner og 
låser dørene med chip og fingeraftryk. Der 
er tydeligvis intet at være bange for, selvom 
vi bogstaveligt talt er omringet af kriminelle. 

Det eneste vi rigtigt ser til de indsatte, udover 
på lang afstand bag et gitterhegn, er da også 
en flok, der er på vej fra fængselsklinikken. 
Én er i rullestol, en anden på krykker og en 
med armen i gibs. Synet vidner om, at det 
ikke kun er på den anden side af murerne, at 
det går hårdt for sig.  

I dette afgrænsede minisamfund, hvor de 
indsatte delvist selv er ansvarlige for at han-
dle ind og lave mad, gå til undervisning, og 
”gå på arbejde” – dvs. i værksteder, synes de 
fysiske rammer upåklagelige. Fængslet er 
dog også opført i 2006, og der er især tænkt 
over sikkerhed, men også et lyst og ”ven-
ligt” miljø, med mange faciliteter og kunst-
malerier på væggene. Som en af deltagerne 
tørt konstaterer, efter at have set den mini-
lejlighed, der benyttes til weekendbesøg: 
”den er jo dobbelt så stort som de fleste kol-
legieværelser”. 

Panoptikon

Vi står midt på et stort, cirkulært område 
under åben himmel med en stor græsplæne 
som centrum og omgivet af ”øer” – forskel-
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lige afdelinger, som huser henholdsvis livs-
tidsfanger som Peter Lundin, ”narkofri” – for 
de, som har været på afvænning og gerne vil 
være i et stoffrit miljø med mange daglige 
tests, isolation og ikke mindst den særligt 
sikrede afdeling. Sidstnævnte huser primært 
de negative stærke indsatte, dvs. rockere, 
AK81 og andre personer med banderela-
tioner. På den måde sikrer fængslet også, 
at rivaliserende grupperinger 
ikke kommer i kontakt med 
hinanden. Og netop på grund 
af den verserende bandekrig 
er der pt. fuldt ”booket” på 
disse afdelinger. 

Hvis ikke det var for yder-
muren og de trådhegn, der 
adskiller afdelingerne, kunne 
fængslet udefra næsten ligne 
et moderne dansk boligbyg-
geri. Der er endda både svaner 
og diverse kunstværker. Men 
alligevel er det svært ikke at føle et 
snært af ubehag. Følelsen af konstant kontrol 
og overvågning, som var man med i forestil-
lingen om ”Panoptikon”, vejes ikke op af de 
nye, rene og lyse omgivelser. Frihed er ikke 
en materiel størrelse.    

Straf og rehabilitering

Efter rundturen fortsætter vi til hovedbygn-
ingen, hvor vores guide holder et lille oplæg 
efterfulgt af debat. Især tiltrækker fæng-
slets program for ”rehabilitering” mange 
spørgsmål. Overraskende nok er det be-
grænset til ca. 4 kurser, blandt andet det 
amerikansk-inspirerede ”Anger Manage-
ment”. 

Som noget helt nyt er der dog iværksat et 
pilotprojekt, som skal lære de indsatte at 
konfrontere sig selv med deres kriminelle 
gerninger. Men så synes indsatsen også at 
stoppe her. Taget den høje tilbagefaldsrate 
i betragtning, virker det foruroligende, at 
der ikke er mere fokus på denne indsats. En 
nylig forskningsrapport viser endda, at kog-
nitiv adfærdsterapi kan halvere kriminelles 

tilbagefald. Andre lande har stor suc-
ces med mere ”forsonende” metoder, 

hvor offer og gern-
ingsmand skal mødes 
ansigt til ansigt, for 
at gerningsmanden 
aktivt kan påtage sig 
skylden og lytte på of-
ferets lidelser. Tanken 
bag er, at det vil have 
en helende effekt på 
offeret, mens gern-
ingsmanden samtidig 
tvinges til at reflektere 
over sine handlinger 

og forhåbentligt påvirkes samvittigheden så 
meget, at han/hun afholdes fra at gøre noget 
lignende igen. 

I disse ”hårdere straffe”- tider fra regerin-
gens side, bandekrigen og den spidsbelast-
ning, det har lagt på fængslerne, synes der 
dog ikke meget håb for, at fokus skifter 
over mod en mere rehabiliterende og be-
handlende rolle for fængslerne. Så på trods 
af at der er blevet tænkt over, at det fysiske 
miljø skal virke som en fast og strukturer-
ende ramme for de indsattes hverdag, virker 
det stadig som om, at nyere, dokumenterede 
virksomme og mere progressive metoder til 
straf og rehabilitering, lader vente på sig.    

“
Hvis ikke det var 
for ydermuren 
og de trådhegn, 
der adskiller 
afdelingerne, 
kunne fængslet 
udefra næsten 
ligne et moderne 
dansk boligbyggeri
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Åbent brev til Jørgen Poulsen

Debatindlæg

Ask Foldspang Neve 
afoldspangneve@gmail.com

Tune Bergholt Hammer
tunebergholthammer@gmail.com

Kære dr.scient.pol. Jørgen Poulsen,

vi skriver et åbent brev til dig, fordi vi savner 
din forskning og din undervisning på insti-
tuttet. Savnet skyldes dit kompetente og in-
spirerende bidrag gennem årene. 

Thomas Aquinas var en tænker, der kombin-
erede essentielt forskelligartede tankesyste-
mer. Resultatet er en videnskabelig plussum. 
Du evner i din forskning og i din undervis-
ning at kombinere forskellige videnskabelige 
analytiske vinkler, der bidrager til at gøre 
statskundskab generel. Du er mægler mellem 
det nomotetiske og ideografiske. Mellem det 
angloamerikanske og det kontinentale. Mel-
lem det humanistiske og det rationelle. Dette 
skaber basis for scientistisk statskundskab 
med praktiske og substantielle anvendel-
sesmuligheder.

Niccolò Machiavelli var en kynisk magt-
teoretiker, mener mange. Men som tjene-
stegørende cand.scient.pol. i kancelliet var 
han en umådelig væsentlig kilde til at se rea-
listisk på politiske processer. Studerende, der 
har modtaget dine forelæsninger, har fået et 
enestående tilbud om en formidling af den 
politiske teori med væsentlige anvendelses-
muligheder for praktisk statskundskab. Du 
har evnet at gøre kongerækken interessant 
for mange studerende, som ikke havde for-
estillet sig at skulle sætte sig ind i de for-
skellige tankesystemer. Du har været fød-
selshjælper for os studerendes akademiske 
dannelse.

Karl Popper var en filosofisk doktor, der ikke 
lod sig afskære fra at beskæftige sig både 
med naturvidenskab og behaviorisme. Han 
er trods sin nutidige indflydelse også kendt 
for at have kæmpet hårdt for sine idéer. Det 
kræver mod ikke blot at indgå i reproduk-
tionen af normalvidenskaben og samtidig 
ikke at koble sig på de gængse dissidenter, 
der søger uden om videnskabens systema-
tik og undskylder det i mainstreams ‘unødigt 
hårde krav til redelighed’. Du har været en 
af de få, der har bevaret mod og vision i dit 
videnskabelige arbejde. 

Selvom det kan være nyttigt og kan give ind-
sigt at foretage analyser med et meget be-
grænset genstandsfelt, er det et kriterium for 
substantiel falsifikation, at det undersøgtes 
sandhedsværdi er væsentlig at afklare. Om-
vendt bliver store forskningsprogrammer 
uden forankring i empiri ofte til essayistiske 
fantasier uden en determinérbar sandheds-
værdi. Hvis man kan knytte teoribygningen 
til dens empiriske grundlag, er der mulighed 
for en omvæltende videnskabelig indflydelse. 
Den mulighed har du.

Alt i alt vil instituttet og den danske 
statskundskab lide et væsentligt tab uden din 
tilstedeværelse.

Med venlig hilsen,
Ask Foldspang Neve og Tune Bergholt Ham-
mer, Formand for kritisk profil og Forhen-
værende formand for kritisk profil.
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30. oktober - J-DAG
Den sagnomspundne J-DAG har 

bryggerierne i år flyttet til d. 30/10. 
Det bliver ligesom alle andre år en 
kæmpe fest, med masser af øl og 

nissepiger.

5. november - Torsdagsbar 
I stedet for festen d. 30/10, har vi lavet 

en torsdagsbar sammen med 
KANDIDATFORENINGEN. Ligesom 

sidst, vil vi lave nogle lidt gakkede 
lokaler og lidt anderledes at drikke.

12. november - Fagligt foredrag
Fagligt Udvalg tilbyder et spændende 

foredrag med  Niels Lunde.
Niels Lunde er journalist på Politiken og 

han vil tale om lobbyisme i Danmark.

20 november- Jubilæumsfest
Vi hjælper med at fejre IFSK med manér. 
Vi går gennem årtierne time for time, så 

duk op i tøj fra det årti der tiltaler dig mest. 
Vi lover en anderledes fest, hvor vi 
garanterer noget for enhver smag.

17. November - Valgaften
Vi er jo ikke ved at uddanne os til politologer 

for ingenting.
Vi viser kommunalvalget på storskærm og 

prominente gæster vil kommentere på 
slagets gang.

E F T E R Å R E T M E D  P F
Vi har været nødsaget til at lave nogle ændringer i vores program, 

men her er nogle highlights fra vores efterårsprogram.
Husk altid at tjekke POLFOR.DK

GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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