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LEDER
Heldet er i den grad med os

Vi bringer en servicemeddelelse: Dette blad er lidt mere eksklusivt 
og lidt mere værd end sædvanligt. 

Som det allerførste ser vi os nødsaget til at nævne det eks-
traordinære interview med makkerparret bag Monte Carlo, 
Esben Bjerre og Peter Falkentoft. De to skal være konferenciers 
til kapsejladsen, og som optakt hertil har vi lokket drengene 
til at fortælle os, hvordan de vil håndtere den opgave. Vi kan 
godt afsløre, at de har høje forventninger! Læs selv videre på 
midtersiderne. 

Dertil kommer en særdeles relevant debat om statskundskaberes 
fremtid inden for journalistikken, hvor den ene dør efter den 
anden bliver lukket. Her har vi inddraget Niels Mulvad, lektor på 
cand. public, Henrik Bødker, som er centerleder på Center for 
Journalistiske studier og studienævnet på IFSK.

Endeligt skylder vi denne måneds tema en omtale. Temaet er ”En 
bid af kagen”, og dette bliver blandt andet behandlet under over-
skrifterne ”Tager danskerne for stor en bid” omhandlende den 
påståede korrelation mellem lavkonjunkturer og fedmeepidemier, 
”Reformer – får vælgerne deres del af kagen” om betydningen af 
regeringens adskillige reformer og ”Mere offentlighed til offent-
ligheden”, som tager stilling til den nye offentlighedslov.

Og til sidst vil vi blot informere om, at du står med fundamentet til 
en god bytur i hånden – det drejer sig om 10 shots og en enkelt 
bajer. Du finder kuponerne inde i bladet. Værsgo og selv tak.

Kærlig hilsen
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Mælk til kaffen i hele april

Den nye bestyrelse er glad for at være tiltrådt og vi giver derfor 
mælk til kaffen i hele april til ære for vores dejlige medlemmer!

Vi har som altid åbent alle hverdage fra 12-13, 
og vi glæder os til at se jer alle i PB.

MVH Bestyrelsen
 



 

 

 
 
 

 

NY KANDIDATFORENING 
 
 
Som Fugl Fønix (eller Jesus) har kandidatforeningen netop rejst 
sig fra asken på foreningens ekstraordinære generalforsamling: 
En fuldtallig bestyrelse er nu i fuld gang med at tage hånd om 
foreningens medlemmer efter bedste evne. 
 
Udbuddet af arrangementer ser foreløbigt sådan ud:  
 
26. marts 

KURSUS I SURVEY-X-ACT  
3. april og 4. april  

GENOPFRISKNINGSKURSUS I SPSS  
18. april  

GRUNDLÆGGENDE KURSUS I EXCEL   
23. april og 24. april  

INTRODUKTIONSKURSUS TIL STATA  
24. april  

UDVIDET BRUG AF EXCEL  
30. april og 1. maj 

LOGISTISK REGRESSION I STATA  
 
Som et nyt tiltag kan du nu læse uddybende om, samt tilmelde dig 
foreningens arrangementer, på  
 
https://kandidat.nemtilmeld.dk/ 
 
Bestyrelsen har desuden mange nye og spændende 
arrangementer i støbeskeen. Du kan holde dig orienteret på 
Kandidatforeningens facebookside. Ønsker du at kontakte 
bestyrelsen, er mailadressen kandidat@ps.au.dk  
 
 
 
Kandidatforeningen – ses til fællessang på bakken 
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Tema: 
En bid af kagen

Mere offentlighed 
til offentligheden?
Arbejdsro og effektivisering er nogle af de hensyn, der baner 
vejen for en renovering af nuværende lov om offentlighed i for-
valtningen, den såkaldte offentlighedslov. Et usexet emne, som 
alligevel får journalister til at hoppe i en papkasse, mens flere af 
Slotsholmens politikere finder fælles fodfæste. 

Ansigtsløft
Centralt i debatten om en ny offent-
lighedslov står formuleringen om akt-
indsigt i ministerbetjeningen (§24) samt 
den såkaldte politikerparagraf (§27). Det 
vil sige interaktionen mellem ministerier 
og embedsværk samt dokumenter, der 
udveksles mellem folketingsmedlem-
mer og ministre i det lovforberedende 
arbejde. Begge dele er der en hel del 
af i den offentlige forvaltning. Men lov-
forslaget, som er et produkt af en aftale 
indgået i efteråret mellem regeringen, 
Venstre og Konservativt Folkeparti, skal 
eftersigende medføre mere åbenhed 
i forvaltningen på sigt. Lad os se på, 
hvilke highlights lovforslaget indeholder, 
og hvad disse betyder i diskussionen af 
mere eller mindre offentlighed. 

En større eller mindre bid af kagen?
Dette er naturligvis ikke et dikotomt 
spørgsmål. Her nævnes i flæng de ud-
videlser, lovforslaget indeholder. Den 
nye offentlighedslov vil blive mere end 
dobbelt så lang som den nuværende, og 
er dermed blevet mere præcis. Lovens 
anvendelsesområde udvides til også at 
omfatte Kommunernes Landsforening 
og Danske Regioner. Ligesom selvejen-
de institutioner, der er oprettet ved lov 
eller i henhold til lov, eller som er under-
givet intensiv offentlig regulering, tilsyn 
og kontrol, bliver omfattet. Det betyder 
umiddelbart, at man kan få aktindsigt i 
flere myndigheders dokumenter. 

Meroffentlighedsprincippet er blevet 
formuleret mere præcist. Altså skal det 
overvejes, om der skal gives aktindsigt 
i videre omfang end beskrevet i loven. 
Desuden vil visse myndigheder have 
pligt til løbende at give information om 
vedkommende myndigheds virksomhed 
på dennes hjemmeside. De skal altså 
have sig en hjemmeside. Hermed bydes 
alle myndigheder velkommen i det nye 
årtusinde. Der bliver ret til aktindsigt i 
bødeforlæg, og det såkaldte subjektive 
identifikationskrav ophæves, så det 
bliver tilstrækkeligt at angive temaet 
for aktindsigtsanmodningen, når man 
fremsætter ansøgningen. En række 
regler om kompetence, klageadgang 
og sagsbehandling vil også ændres. Ek-
sempelvis bliver sagsbehandlingsfristen 
for myndigheden skåret fra 10 dage til 7 
dage, og der indføres en ret til at klage 
direkte til øverste klageinstans. Det ly-
der flot. Men frygten for uopdaget magt-
misbrug tager gassen ud af ballonen.

Ødelæggende for demokratiet
§24 og §27 er de to sorte får. Minister-
betjeningsparagraffen betyder blandt 
andet, at oplysninger om en sags fak-
tiske grundlag kan gå offentlighedens 
næse forbi. Interne dokumenter som ud-
veksles på et tidspunkt, hvor ministeren 
har brug for embedsværkets rådgivning 
og bistand er nemlig undtaget retten til 
aktindsigt. En anke mod denne para-
graftilføjelse om ministerbetjeningen 
er, at mere åbenhed om embedsmæn-
denes arbejde skaber legitimitet, poli-
tisk neutralitet og effektivitet. 

§27 vil lukke ned for udvekslingen af 
dokumenter mellem to statsmagter, 
den lovgivende og den udøvende. Vi 
får altså ikke adgang til den politiske 
beslutningsproces, før der er fremsat et 
lovforslag. Flere love vedtages ved forlig 
blandt partierne i folketinget, hvorfor en 
del af grundlaget for disse love ikke vil 
være os tilgængelige med en ny lov. Det 
svarer vel til, at vi ikke kendte til grun-
dlaget for den nye offentlighedslov, før 
forslaget blev fremsat. Er det af mangel 
på forståelse for demokratiet? 

Ordet demokrati har sneget sig ind i 
en indledende formålsparagraf, hvilket 
giver anledning til at tro, at hensynet 
hertil vejer tungt. Men når man be-
grænser folkets mulighed for at styre, 
fordi de ikke altid vil have den fornødne 
viden tilgængelig, forsvinder meningen 
med formålsparagraffen så? Adgangen 
til den politiske beslutningsproces gen-
nem aktindsigt har gennem årene været 
kilde til flere sager om misinformation 
af borgerne. Klarest står Tamilsagen. 
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Mindre gennemsigtighed planter der-
for en frygt for, at det bliver sværere at 
afsløre fusk og magtmisbrug. En frygt, 
der eksisterer blandt såvel eksperter 
og politikere som journalister. Det bliver 
fra journalisternes side vanskeligere at 
agere den demokratiske vagthund, som 
de higer efter at være. 

Flere regler medfører ikke nødvendigvis, 
som det ellers er hensigten, et mindre 
ressourceforbrug. Særligt ikke hvis der 
skal bearbejdes flere klager på grund 
af afslag om aktindsigt. Måske offent-
ligheden afskrækkes fra at søge, fordi 
det kræver en god portion viden om, 

hvornår man egentlig har ret til aktind-
sigt. Det forhold kan selvfølgelig føre 
med sig et mindre ressourceforbrug. 
Men det strider jo i sig selv mod offent-
lighedslovens formål. 

Hvor efterlader det os?
Det hedder sig, at forslaget indeholder 
en lang række udvidelser i retten til 
aktindsigt, hvilket udgør versene i jus-
titsminister Morten Bødskovs sang om 
mere åbenhed. Men disse forbedringer 
drukner lidt i lyset af, at ministre og em-
bedsværk får mere plads til at udfolde 
den politiske beslutningsproces, uden 
offentligheden bliver inviteret indenfor. 

 
Fakta om nuværende offentlighedslov
Følgende er et førstehjælpskursus i offentlighedsloven, hvis du endnu ikke har været så heldig at stifte bekendtskab med 
forvaltningsret. Offentlighedsloven regulerer aktindsigt for personer, der ikke er part i den pågældende sag - herunder 
journalister og deres nysgerrighed - og trådte i kraft i sin nuværende form i 1987. Lad os opridse lovens omfang uden om 
paragrafrytteriet. Loven omfatter kort fortalt dokumenter, som den offentlige forvaltning har udarbejdet. Der er dog ikke 
aktindsigt i oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, medmindre man altså selv er omtalt i sagen. 
Forvaltningens interne arbejdsdokumenter er ligeledes ikke omfattet af loven. Loven opstiller desuden et krav om, at den, 
der søger aktindsigt, kan identificere den sag eller det dokument, som vedkommende ønsker aktindsigt i. Journalister skal 
altså have et forhåndskendskab til sagen for at søge aktindsigt. 

Aftalens parter lægger ikke skjul på, at 
den indskrænkede adgang til aktindsigt 
i den politiske beslutningsproces er 
hensigten med forslaget for at give poli-
tikerne arbejdsro og plads til at udfolde 
deres politiske ideer. Men i sidste ende 
er det vel borgerne, som betaler gildet. 
Og de fleste er nok interesseret i at be-
tale for en fest, hvor de er inviteret med. 
Forvaltningen er jo til for borgerne, ikke 
den anden vej rundt. 

Lovforslaget er i skrivende stund midt i 
høringsprocessen og er altså ikke ved-
taget endnu. Den nye offentlighedslov 
forventes at træde i kraft 1. januar 2014.

“            Mindre gennemsigtighed 
planter derfor en frygt for, at det 
bliver sværere at afsløre fusk og 
magtmisbrug. 
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En del af licenskagen

Som en del af denne måneds tema, ”En bid af kagen”, virker 
licensdebatten oplagt, da rigtig mange danskere bruger DR’s 
service flere gang om dagen. I 2012 foregik 78,4 procent af alt 
radiolytning på DR’s kanaler og dækningen på TV var på 29,3 
procent mod 36,6 procent dækning på TV2. Der er altså statis-
tisk set mange, som får en del af kagen – men ikke alle synes, at 
det er retfærdigt, at skulle betale for den.

”DR er landets eneste fuldt licensfi-
nansierede, og dermed brugerbetalte, 
radio- og tv-station.” Sådan lyder det 
på DR’s hjemmeside under overskriften 
”Hvad er public service?”. Der er al-
ligevel stor debat blandt den danske 
befolkning omkring, hvorvidt DR stadig 
opfylder public service kriterierne og om 
det er rimeligt, at alle er tvunget til at 
betale til DR’s kanaler uden nødvendig-
vis at bruge deres service. 

DR’s agenda
Gennem de sidste par år har DR kørt 
med slogans som ”Få det ud af verden” 
og ”Licens er noget vi giver til hinan-
den”, hvilket kan siges at være to vidt 
forskellige forsøg på at påvirke de ikke-
licensbetalende danskere. Det gamle 
slogan hentyder til, at licens er noget, 

som bare skal overstås, ligesom en stor 
bunke vasketøj eller en tur til tandlæ-
gen; en tilnærmelsesvis ubehagelig op-
levelse, som dog ikke kan undgås. 

Det nyeste slogan derimod, er et opgør 
mod de løftede pegefingres pædagogik 
og emmer af fællesskab: ”noget vi giver 
til hinanden”. Her ligger det implicit, at 
man selv som modtager skylder andre 
at give det igen, hvis man altså vil se sig 
selv som en del af fællesskabet. ”Man 
med til at sikre, at der er noget for alle” 
som DR’s markedsføringschef Katrin 
Muth forklarer det. 

Nej tak
Som påpeget er der mange, som stiller 
sig kritiske over for licens. For det første 
er mange trætte af at skulle betale 2734 

kr. om året for TV- og radiokanaler, som 
de ikke bruger. For det andet er der 
mange, som føler sig uretfærdigt be-
handlet, da reglerne omkring betaling af 
licens varierer alt efter hvem, man deler 
sin husstand med. For det tredje er der 
endnu flere, som mener, at DR skal pri-
vatiseres. De sidst nævnte mener, at de 
generelle markedskræfter skal have lov 
at spille ind, så markedet på den måde 
skaber et endnu bedre produkt til de 
danske forbrugere. Helt konkret mener 
de, at seerne vil være bedre stillet i 
forhold til mangfoldighed, da det på nu-
værende tidspunkt ikke kan betale sig at 
konkurre med DR. 

Et fælles Danmark
Nu skal der selvfølgelig ikke gå helt 
sortseer i den, da der naturligvis også 

Tema: 
En bid af kagen

“                 Det nyeste slogan derimod, 
er et opgør mod de løftede pegefingres 
pædagogik og emmer af fællesskab.
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er mange, som går ind for, at alle dan-
skere skal betale licens og dermed 
støtte op om det medie, som mange 
mener samler danskerne. For dét som 
DR’s programmer, både i TV og i radio-
en, giver danskerne, er et fællesskab. 
Det sikrer, at der er programmer af høj 
kvalitet, som selvfølgelig ofte er dyre at 
producere og som ikke nødvendigvis er 
så attraktive for sponsorer, men som in-
deholder en enorm høj værdi for vores 

demokrati. Dette er altså både i form af 
dramaserier, nyheder og debatprogram-
mer, hvor de statsstøttede midler er 
med til at give en kvalitetsjournalistik, 
som ikke ses andre steder. 

Debatten har kørt i mange år og vil nok 
også fortsætte år endnu, da mange af 
kritikerne alligevel ikke vil afskaffe 
statsstøtten helt, når det kommer til 
stykket; den burde måske bare i højere 

grad kun gå til kvalitetsnyheder frem for 
underholdningsprogrammer som x fac-
tor. Dét er i hvert fald, hvad flere medie-
analytikere mener, men mon ikke, der 
ville være dramaskrig i de danske stuer, 
hvis Blachman m.fl. blev afskaffet?  Det 
er trods alt takket være licensen, at DR 
kan sende 34.000 timers tv og 152.000 
timers radio om året.



Reformer – får vælgerne 
deres del af kagen?
S-SF-R regeringen har i løbet af februar og marts lanceret en 
række markante reformer af det danske velfærdssystem. I 
erkendelse af at den økonomiske krise har gjort den danske 
samfundskage mindre, har regeringen reageret ved at skære i 
velfærden således, at både studerende og kontanthjælpsmod-
tagere får en mindre bid. Det sker samtidig med, at regeringen 
lancerer en vækstplan, der sænker selskabsskatten. Alle tre 
typisk blå reformer realiseret af en rød regering. Det rejser et in-
teressant spørgsmål: får vælgerne egentlig deres del af kagen?

Det skabte et ramaskrig på landets 
uddannelsesinstitutioner, da regering-
en offentliggjorde dens SU-reform, 
der indeholdte forringelser af den 
velfærdsydelse, som studerende er af-
hængig af. Høj bølgegang og beskyld-
ninger om løftebrud på Borgen var 
følgen. Det bragte mange unge på bar-
rikaderne i den store SU-demonstration, 
hvor de deltagende karakteriserede 
SU’en som en investering i samfundets 
fremtid og derfor stillede sig uforstående 
overfor det faktum, at de fremover får 
en mindre bid af kagen. 

Løftebrud var også anklagen, da re-
geringen kort tid efter annoncerede 

sin kontanthjælpsreform, der havde til 
formål at reducere antallet af borgere 
på passiv forsørgelse ved at stramme 
kontanthjælpskravene, skabe nyttejobs 
og hjælpe unge under 30 til uddannelse. 
To stramme reformer som for så vidt 
kunne have været realiseret af VKO-
regering-en. 

Det var også  tilfældet med regering-
ens vækstplan, der meget atypisk for 
en rød regering indeholdt en lettelse af 
selskabsskatten i forsøget på at skabe 
flere jobs i Danmark. Disse tre reformer 
har skabt furore i de tre regeringspar-
tiers bagland, og særligt SF og S bløder 
vælgere til henholdsvis Enhedslisten og 

Dansk Folkeparti som en konsekvens af, 
at vælgerne har stemplet deres løftebry-
dende udspil som ”blå politik”.

Hvor skal vi finde forklaringen? 
Hvad der ligger til grund for denne 
højredrejning af den traditionelle ven-
strefløj er svært at sige. Nogen vil mene, 
at regeringens initiativer er det eneste 
ansvarlige at gøre taget den økono-
miske situation i betragtning. En anden 
langt mere interessant anskuelse, 
blandt andet fremsat af det socialde-
mokratiske koryfæ, Ritt Bjerregaard, er 
dog, at regeringens økonomiske politik i 
høj grad dikteres af embedsværket, som 
ikke har oplevet markante udskiftninger 
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siden tiden med VKO-regeringen. Er det 
i virkeligheden mandarinerne, der står 
bag S-SF’s økonomiske kursændring? 

Har mandarinerne magten?
Det virker intuitivt, at hvis embeds-
værket fortsat gør brug af de samme 
økonomiske modeller til at forudsige 
effekterne af givne reformtiltag eller 
landets fremtidige økonomiske tilstand, 
ja så får man også de samme resultater, 
som man gjorde, da man brugte samme 
fremgangsmåde under VKO. I forlæng-
else af den pointe ser det unægtelig 
mærkeligt ud, at regeringen gik til valg 
på det stik modsatte af de økonomiske 
reformer, som de netop har lanceret. 
Kursskiftet er endda sket med en så-
dan fart, at baglandet ikke har været 
tilstrækkeligt orienteret, hvilket afspej-
les i den store utilfredshed, der emmer 
i de lokale vælgerforeninger, samt den 
massive vælgervandring, som sender S 
mod et historisk dårligt valg i mening-
smålingerne og VKO mod et absolut 
flertal. Hvis det er tilfældet, at regering-
ens økonomiske politik ligger i lommen 
på embedsværket, hvad har det så af 
implikationer for den demokratiske le-
gitimitet i den politik, der føres? 

Får borgerne deres del af kagen? 
Man kan med ret tale om et demokratisk 
underskud, hvis Ritt Bjerregaard påstand 
om embedsværket holder stik. Det 
repræsentative demokrati lider i første 
omgang last, hvis dem der reelt styrer 
Danmarks kurs ikke kommer på valg 
og derved blotter den almene borger for 
muligheden for at gøre sin indflydelse 
gældende. Idéen om det repræsentative 
demokrati krakelerer derudover også, 
hvis vælgerne stemmer på et parti ud 
fra den overbevisning, at de vil realisere 
deres påståede valgløfter, men partiet 
så ender med at gøre det stik modsatte. 
Det får mistanken om et teknokratstyre 
til at klæbe til den siddende regering. 

Teknokratstyre: et nødvendigt onde?
Thorning og hendes S-SF-R rege-      
ring er i den forbindelse blevet sam-
menlignet med Mario Monti og hans 
italienske teknokratregering, der har 
gennemført en række gennemgribende, 
økonomiske reformer i forsøget på at 

genoprette og stabilisere den italienske 
økonomi. Monti har opnået international 
anerkendelse for sin økonomiske an-
svarlighed, og kræfter inden for både 
EU. USA arbejdede angiveligt på at få 
ham genvalgt ved det italienske parla-
mentsvalg for nyligt – dog uden held. 
Nationalt har reformerne dog forårsaget 
stor utilfredshed og store demonstra-
tioner mod den strengt taget nødvendige 
sparekurs, som teknokratregeringen 
har lagt. Spørgsmålet rejser sig derfor 
– er det eneste ansvarlige at gøre i en 
økonomisk krise ikke netop det, som er 
upopulært? Burde vi anerkende rege-
ringens og embedsværkets økonomiske 
ansvarlighed i stedet for at straffe re-
geringspartierne i meningsmålingerne? 
Thorning har påtaget sig det beskidte 
arbejde og den dertil hørende vælger-

straf, som hænger uløseligt sammen 
med opgøret med den danske kræve-
mentalitet indenfor velfærd. Det er prob-
lematisk og dog også typisk dansk, at vi 
forventer et ligeså stort stykke af kagen, 
selv når den samlede størrelse på kagen 
er svundet med årene. 

Hvad enten den nuværende økono-
miske kurs er dikteret af embedsværket 
eller regeringen selv må stå hen i det 
uvisse som et interessant demokratisk 
spørgsmål. Om kursskiftet er midlerti-
digt eller et varigt brud med en tradition-
el skelnen mellem rød og blå økonomisk 
politik må tiden vise. Indtil da bør vi tage 
til takke med den bid af kagen, som er 
os tildelt. 

“      Det repræsentative demokrati lider 
i første omgang last, hvis dem der reelt 
styrer Danmarks kurs ikke kommer på 
valg og derved blotter den almene borger 
for muligheden for at gøre sin indflydelse 
gældende.



Tager danskerne 
for stor en bid?
Fedme er et stigende problem i Danmark. Hvad fedmen skyldes 
er dog lidt af en gåde, som forskningen har blandede forklaring-
er på. I programserien ”Fedt, fup og flæskesteg” på DR2 tager 
journalisten Thomas Breinholt og hans overvægtige chauffør, 
Kurt, på tur rundt i landet for at søge svar på dette mysterium.

Usund mad er på vej til at blive Dan-
marks største sundhedsproblem. Vi kan 
dog ikke komme med et entydigt svar 
på, hvorfor danskerne bliver federe og 
federe, og endnu vigtigere – hvad vi skal 
gøre ved det.

Afhængighedsfælden
Der findes en række forklaringer, som 
kan hjælpe os med at finde svar på 
spørgsmålet. En af disse er sukkeraf-
hængighed, som kan sammenlignes 
med den afhængighed en alkoholiker 
har til alkohol, såvel som den en nar-
koman har til hårde stoffer. Et problem 
med sukker og fedt er, at det snyder det 
almindelige mæthedssystem. Dette er 
årsagen til, at man inden for ganske kort 
til er i stand til at indtage langt over den 
anbefalede daglige mængde af sukker 
og fedt uden at føle sig specielt mæt. 

Når vi på en gang kan indtage alt for 
meget sukker og fedt og samtidigt kan 
opnå en afhængighed af det, ja så har vi 
et problem.

Stressfaktor
De fysiske omstændigheder alene kan 
dog ikke forklare fedmen. Det viser 
sig, at der er en sammenhæng mellem 
sociale forhold og overvægt. Stress er 
den store synder her, og denne stress 
kan starte allerede fra fosterstadiet. 
Stress skal forstås som usikkerhed og 
nervøsitet over ens situation og altså 
ikke som den gængse opfattelse af at 
være udsat for en for stor arbejdsbyrde. 
Et studie af gravide hollandske kvinder, 
der sultede under anden verdenskrig, 
viser, at deres børn 20 år senere i større 
grad var overvægtige end andre. Man 
mener, at det er denne stress, der er 

overført fra mødrene under graviditeten. 
At fedme kan skyldes stress forklarer 
herved, hvorfor den første fedmeepi-
demi varede fra starten af 1940’erne 
til starten af 1950’erne. Dette var en 
periode, hvor folk ikke gik på McDon-
ald’s eller drak en masse Cola hver dag, 
så der må selvsagt findes en anden 
forklaring på fedme end junkfood alene.

I alt har der været tre fedmeepidemier. 
Den første varede, som nævnt ovenfor, 
fra starten af 1940’erne til starten af 
1950’erne. Den anden varede fra start-
en af 1970’erne til midten af 1980’erne, 
mens vi ser, at en ny fedmeepidemi 
lader til at være startet inden for få år. 

Økonomisk usikkerhed
Professorer fra Oxford mener, at der 
er en sammenhæng med økonomisk 
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usikkerhed og fedmeepidemierne. Fed-
meepidemien i dag kan således skyl-
des finanskrisen, mens de mener, at 
perioden omkring 1980’erne skyldes 
den politik, Ronald Reagan og Marga-
ret Thatcher førte i henholdsvis USA og 
Storbritannien. De mener at kunne se en 
sammenhæng mellem samfundsform 
og overvægt. Jo mere markedsorien-
teret et samfund er, jo større økonomisk 
usikkerhed føler de svageste, og jo mere 
overvægtige bliver de. Stor konkurrence 
i et samfund vil være en stressfaktor for 

den svageste gruppe, og den reagerer 
med fedme. Herved kan vi også forklare, 
hvorfor vi kan se en sammenhæng mel-
lem arbejdsløshed og fedme.  Usikker-
heden over situationen – kan man nu 
forsørge sin familie og må man gå fra 
hus og hjem? – må selvfølgelig være en 
kæmpe stressfaktor.

Hvad fedme skyldes er altså slet ikke 
så simpelt, og det lader til, at sociale 
forhold påvirker, hvem der tager for stor 
en bid af kagen, hvorved de laveste so-

ciale grupper er hårdest ramt af fedme. 
Vi kan dog nok alle blive enige om, at 
det ikke vil skade selv den mest suc-
cesfulde og økonomisk sikre person i 
samfundet at holde igen med besøgene 
på McDonald’s eller at spise lidt ekstra 
salat til aftensmaden.

“            Når vi på en gang kan ind-
tage alt for meget sukker og fedt og 
samtidigt kan opnå en afhængighed 
af det, ja så har vi et problem.



14 KANDESTØBEREN

Smag kag’ dag

Ret hurtige blev redaktionen eller måske nærmere redaktørerne 
enige om, at man ikke kan have et kage-tema uden at dyrke det i 
dets bogstaveligste forstand. Derfor måtte vi på mest pligtopfyl-
dende (læs: fornøjelige) vis drage ud på kage-smage-dag for at 
anmelde de forskellige udbud af kager i og omkring uniparken.

Juryen, bestående af de meget 
kageglade redaktører, var klædt godt 
på til dagen. Med deres forkærlighed for 
kage, men også kritiske blikke for skæve 
eftersmage og sans for kvalmende for-
nemmelser, var der lagt i kageovnen til 
et yderst kritisk anmelderteam på Tour 
de Kage.

Samfundsfaglig kantine 
Vi startede ud med vores helt egen kan-
tine-darling, Samfundsfaglig kantine. Vi 
måtte jo tage udgangspunkt i det sted, 
hvorfra vores verden går. Her stod Djøf 
tilfældigvis og delte gratis kage ud, men 
vi blev forsikret om, at det var fra kan-
tinen, så vi vovede os ud i det og smagte 
på en klassiker: den brune bekendte, 
brownien. Der var derfor høje forvent-
ninger på spil her, hvilket godt kan have 
været et bias lige såvel som Djøfs tilst-
edeværelse kan have været det. Der må 
derfor tages visse forbehold på kagens 
størrelse på billedet.

Selve kagen var massiv, som jo er et 

typisk kendetegn for den brune bandit, 
og glasuren var knaldgod. Desværre 
dukkede en anelse bitter eftersmag 
op bag sit skjul efter hver smagsprøve 
(sande smagsdommere smager ikke 
bare – det ved vi jo). Prisen for kanti-
nens skærekager er 10 kr. og størrelsen 
vurderes til medium. Kagen lander på 3 
ud af 5 kander.

       
Nobelparkens kantine
Efter den middelmådige brownie forlod 
vi vores hjemland og traskede videre til 
humanisternes paradis, Nobelparkens 
kantine. Ved første øjekast blev vi 
ramt af en dyb skuffelse. Hvor var al 
skærekagen? Her var kun wienerbrød 
og tørkager – gode kager, men ikke 
inden for vores sammenligningsgrund-
lag. Heldigvis kom den søde, rare kan-
tinedame os til gavn. Fornøjet af vores 
udflugt gik hun straks ud i køkkenet 
og fremskaffede to skærekager – en 

drømmekage og en karamelkage. Vi 
droppede drømmene og forsvandt ind i 
karamelkvalmen. 

Karamelkagen er velkendt, hvis man har 
prøvet fornøjelserne i vores egen kan-
tine. På vores Tour de Kage fik vi nemlig 
en vigtig indsigt i kageudbuddet på AU. 
Studenterhusfonden er hovedmand bag 
skærekager i tre ud af de fem steder, vi 
havde i sinde at besøge, herunder vores 
egen ikke længere så unikke kantine, 
og derudover Nobelparken og Studen-
terhuset. Derfor valgte vi at smage på 
sagerne i Nobelparken og skøjte hur-
tigt forbi Studenterhuset, hvor vi fik 
bekræftet den nyopdagede viden.

Nu til sagen, kagen. Karamelkagen 
var sød, så sød at det tenderede til det 
kvalmende. Selvom det ikke burde være 
muligt, kender de fleste følelsen af at få 
for meget af det søde, så man må se 
sig overvældet og slå bremseklodsen i. 
Sådan en følelse fremkaldte karamelka-
gen. Kagen er god til den type, der bare 
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Brownie fra Samfundsfaglig kantine Karamelkage fra Nobelparkens kantine
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skal ha’ det sødt og fedt, og som ikke 
har kvalmebarrieren. Størrelsen var 
også her medium og kostede 10 kr. Ka-
gen får 2 kander ud af 5. 

Konklusionen på de to første besøg 
bliver, at det må være stemningen, der 
afgør, hvor man vil spise Studenterhus-
fondens kager. Der er en skævvridning 
i sammenligningsgrundlaget i kraft af, 
at der ikke er sammenlignet på tværs af 
ens kager. Hertil må vi sige at Nobelkan-
tinens personale vejer op for kvalmen. 
Her var der faktisk sødme i tilpasse 
mængder. 

Statsbibliotekets kantine
Med en længere vandretur mellem No-
belparken, forbi Studenterhuset og til 
Statsbiblioteket, vurderede vi at have 
udført tilstrækkelig motion og opnået 
godt med kageplads i maverne til endnu 
en prøvesmagning. En prøvesmagning, 
der viste sig at udvikle sig til prøvespis-
ning. 

Ved første øjekast tænkte vi: Wauw for 
et udvalg. Men faktisk ærgrede køk-
kenchefen sig over vores frygteligt sene 
tidspunkt at komme på (14:30!), for 
tidligere på dagen havde udvalget været 
meget større. Så beware of that! 

Køkkenchefen kom dog også til smil og 
vi fik lov at smage på to meget lovende 
lagkagestykker – se bare billedet. En 
chokoladekage med smørcreme og en 
kirsebær-flødelagkage. 

Juryen var yderst begejstrede. Især 
for sidstnævnte. Her kunne man tale 
om drømmekage i mere smagsmæs-
sig forstand. Her blev fløden, der ellers 
kunne risikere at forvandle sig til 
kvalme, i stedet omformet til ren musik 
ved blandingen med frisk kirsebærs-
mag. Størrelsen bliver man heller ikke 
snydt af. Vi vurderer dem til størrelse 
large. Prisen for lagkager er 13 kr., men 
smagen taget i betragtning, er det de få 
kroner ekstra værd. Samtidig er der et 
stort udvalg, hvilket også tæller op og 
giver mulighed for lidt billigere kage, der 
også lover godt. Den eneste anke var en 
anelse tørre skorper, men dette problem 
kan løses med mere fløde. Juryen giver 
simpelthen topkarakter her – 5 kander 
bliver det til. 

Matematisk kantine
Vi traskede videre til sidste stop: 
Matematisk kantine, der om nogen er 
berømt for sine kager. Kageudvalget 
var stort, men hvad der slog os mest 
var, at ikke bare kageudvalget var stort: 
kagerne var også store. Der var som at 
komme til amerikansk slaraffenland, 
hvor alt er stort – ikke mindst mæng-
derne.

Vi udplukkede chokoladekagen for at 
have det bedste sammenligningsgrun-
dlag. Her var der den ekstra flavour: 
kokosglasur som prikken over i’et. En 
rigtig lækker klassiker uden bitter eft-
ersmag, men heller ikke så fortryllende 
i smagen som chokoladekagen på 

Statsbiblioteket. Bare helt optimalt som 
forventet, når man skal have en lækker 
chokoladekage. Størrelsen vurderes til 
large tenderende til x-large. Prisen er 
kun 11 kr. for denne mængde. Kanden 
vurderer chokoladekagen til 4 kander.

Det forkromede kageoverblik 
Konklusionen på vores udsøgte smag’ 
kag’-dag må være følgende: Først bør 
du gøre op med sig selv: Er du til kvan-
titet eller kvalitet? Herfra finder du nem-
lig vejen til den mest optimale kage for 
dig. Går du målrettet efter kage i mas-
sevis, men stadig søger den gode smag, 
er Matematisk kantine stedet for dig. 
Her får du kategorien, ”mest til prisen”. 

Er du derimod den drømmende type, 
der kræser om den gode smag og kæler 
for smagsdetaljerne eller bare elsker 
den gode smag af kage, så er Stats-
biblioteket drømmedestinationen for 
dig. Samtidig er kagemængderne altså 
kun minimal til forskel fra Matematisk 
kantine, men dog må du slippe til to en-
kroner ekstra. Til trods for det, vurderer 
vi, at du her får den bedste kage. Vi vur-
derer Statsbibliotekets kager til at være 
vinderen af Tour de Kage. 

Spring ud i kagehimmeriget og vur-
der selv. I sidste ende er kage vel et 
spørgsmål om smag.

Lagkage fra Statsbibliotekets kantine Chokoladekage fra Matematisk kantine
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Lock what?
Den store Lockout-konflikt har vi efterhånden hørt så 
meget om. Her forsøger Kanden dog alligevel at give et lille 
overblik over hvem, der ønsker hvilken bid af kagen, hvor-
for KL har varslet lockout over for Lærernes Centralorgan-
isation fra 1. april, og hvad dette så betyder.

Forhandlingerne mellem Kommunernes 
Landsforening (KL) og Lærernes Cen-
tralorganisation (LC) herunder Dan-
marks Lærerforening (DLF) genoptages 
i forligsinstitutionen fredag 22. marts, 
men KL har tidligere varslet lockout af 
50.000 folkeskolelærere, hvis ikke man 
bliver enige om en ny aftale. Findes der 
ingen løsning i forligsinstitutionen inden 
1. april kan en lockout træde i kraft.

LC er en interesseorganisation, der 
forhandler generelle løn- og arbejds-
vilkår for en række organisationer, 
herunder DLF. Organisationens formål 
er blandt andet at repræsentere med-
lemmer i forhandlinger og indgåelse af 
overenskomster og aftaler. 

KL er en forening, som varetager 
kommunernes fællesinteresser. KL er 
af kommunerne er bemyndiget til at 
forhandle generelle løn- og ansættel-
sesvilkår med personaleorganisation-
erne (som LC og DLF) 

Lockout er ifølge Den Store Danske 
et kollektivt kampskridt fra arbejdsgi-

versiden som led i en arbejdskonflikt; 
et modtræk til strejke. Ved en lockout 
udelukkes de ansatte fra at arbejde og 
berøves dermed arbejdsindkomst, indtil 
parterne enes om en løsning på en op-
stået konflikt. 

Lockouter og især lockoutvarsler er 
næsten obligatoriske ingredienser i 
de tilbagevendende forhandlinger om 
fornyelse af de kollektive overens-
komster. Når lønmodtagersiden i den 
forbindelse varsler strejke, eventuelt på 
udvalgte, strategiske områder, svarer 
arbejdsgiversiden ofte med at udtage 
større grupper af lønmodtagere til lock-
out.

Situationen er efter mange og lange 
forhandlinger fortsat den, at Lærernes 
Centralorganisation, som her er løn-
modtagerside, grundlæggende ikke vil 
imødekomme KL med andet end regler, 
der svarer til de eksisterende. Dette dre-
jer sig især om arbejdstidsreglerne, som 
KL ønsker ændret. Derfor har KL’s be-
styrelse vurderet, at det er nødvendigt at 
iværksætte konflikt for at frigøre sig fra 

de eksisterende arbejdstidsaftaler. Den 
eneste mulighed KL har for at frigøre sig 
fra de eksisterende arbejdstidsaftaler er 
ved at varsle lockout.

Mette Christensen, som er forligskvinde 
og skal udarbejde et mæglingsforslag, 
kan dog udskyde konflikten i to uger, 
hvis hun mener, der er fremskridt i 
forhandlingerne. Konflikten kan således 
tidligst træde i kraft 1. april. Udsættes 
konflikten i Forligsinstitutionen i op 
til 2 uger, iværksættes konflikten på 
5. dagen efter, at forligsmanden erk-
lærer forhandlingerne for afsluttet uden 
resultat, det vil sige senest den 19. 
april. Gøres der brug af begge udsæt-
telsesmuligheder, vil en konflikt senest 
gå i gang den 3. Maj. Under konflikten 
arbejder tjenestemændene, der udgør 
knap 20 procent af lærerstanden. Vik-
arer, administrativt personale, ledere, 
pædagoger og psykologer er heller ikke 
omfattet af lockouten, men de må ikke 
udføre konfliktramt arbejde, idet kon-
flikten skal ramme så hårdt, at nogle før 
eller senere er nødt til at give sig.
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Tilmeld dig gratis på 
careertoolbox.dk

Uanset om du er studerende, nyuddannet eller 
har en lang karriere bag dig, er der hård kamp 
om jobbene. Dit drømmejob kommer ikke af sig 
selv, og når det kommer, skal du løbende gøre 
dig fortjent til at beholde det.

Få det job du Fortjener
Career Toolbox™ er et gratis tilbud fra 
CA a-kasse til alle, der vil stå bedre i kampen 
om drømmejobbet. Tilmeld dig vores måned-
lige inspirationsmail – så får du hver måned 
inspiration og øvelser inden for jobsøgning, 
hverdag, netværk, kompetencer og karriere.

I CA har vi specialiseret os i at hjælpe studerende, der vil arbejde 
med økonomi, kommunikation, HR, ledelse og lign. i erhvervslivet. 
Bl.a. gennem en masse gratis kurser & workshops, karriere–
rådgivning, virksomhedspræsentationer m.m. 
Bliv gratis medlem på studiemedlem.dk

www.ca.dk

Tlf. 3314 9045

For højtuddannede i erhvervslivet

Få nye RedskABeR TIl joBsøgnIng 
og kARRIeRepleje – HVeR Måned

TIlMeld dIg 
og VInd 

14.235,- kR.
Inden 31/5
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Studenterwhat Aarhus 

På den anden side af Ringgaden ligger Studenterhus Aarhus, 
hvor mange af de studerende på statskundskab ikke har været 
siden rusugen. Kandestøberen har i denne måned sat sig for at 
udforske, hvad der gemmer sig i ”huset” på den anden side af 
Ringgaden, hvilket viser sig at være ikke så lidt endda. 

En eftermiddag i Studenterhusets café 
møder Kanden Thomas Moeslund, PR- 
og kommunikations-koordinator hos 
Studenterhus Aarhus. Thomas Moes-
lund bruger ikke bare sin arbejdstid, 
men også meget af sin fritid, på at sørge 
for fede koncerter, faglige arrangement-
er, øl, job workshops, stand up og meget 
mere. Studenterhuset kan altså ikke 
klassificeres som et spillested og får 
heller ikke statsstøtte som eksempelvis 
VoxHall og Train. 

Thomas Moeslund forklarer: ”Vi er et 
sted, som repræsenterer mange forskel-
lige ting, men alt sammen med henblik 
på de studerende – denne alsidighed 
er det skønne ved stedet”.  Alle disse 
forskellige arrangementer står Thomas 
dog ikke ene om. Han får nemlig hjælp 
af gode kollegaer og ikke mindst om-
kring 180 friske, unge frivillige, som 
er en stor drivkraft bag Studenterhus 

Aarhus’ mange muligheder. Men hvad 
er det så helt konkret, de kan tilbyde de 
studerende på statskundskab? 

Til øl-entusiasten og bar-glade 
Rent logistisk består Studenterhuset 
af Caféen, Stakladen og Studenter-
baren (”unibaren”), hvor sidstnævnte 
formentlig er statskundskabernes fore-
trukne. Lad os derfor starte med at se 
på, hvad denne bar egentlig rummer. 
Ud over at have 150 forskellige øl fra 
hele verden, er baren stedet, man skal 
komme, hvis man savner en bar med 
en varm atmosfære, hyggelig kælder-
stemning og gode brætspil. 

Derudover er der gode priser og rig 
mulighed for at møde studerende fra 
mange andre studier, både danske som 
udenlandske. For statskundskaberen 
kan det især være attraktivt at besøge 
baren om fredagen. For det første holder 

den åbent til længe efter, at samfunds-
faglig fredagsbar har lukket. For det 
andet fordi man hver fredag fra kl. 18 
kan købe dagens ret i baren til den lette 
sum af 35 kr. En bedre undskyldning for 
at fortsætte fredagens fyraftensøl findes 
altså ikke. 

For den musikinteresserede 
For statskundskaberen, som er helt vild 
med fedt og endnu ukendt musik, er 
Studenterhuset virkelig et sted med stort 
potentiale. Hver måned afholdes den 
såkaldte Newbees Night, som kun har 
upco-ming bands på programmet. Dette 
initiativ har blandt andet været med til at 
promovere bands som Turboweekend, 
Lucy Love og The Rumor Said Fire, som 
alle er blevet meget succesfulde på den 
danske musikscene. Disse aftener giver 
altså en god mulighed, hvis man gerne 
vil høre den næste P3’s uundgåelige før 
alle andre. 

Artikel

Fakta om Studenterhus Aarhus
•   Medlemskab koster 105 kr. pr. år og giver     
     rabat på alle arrangementer
•   Studenterbaren har åben hver dag fra 12:00-02:00 
•   Caféen har åbent alle hverdage mellem 12:00-18:00
•   Fredagsfesten i caféen er åben fra 22:00-04:00 
•   Entré til Newbees Night er 20 kr 
•   Kommende musikevents i april:
          o  Indians 
          o  BOY (DE)
          o  Povl Dissing 



Derudover afholder Studenterhus Aar-
hus også mange koncerter med alle-
rede etablerede kunstnere. Dette kan 
både være store koncerter i Stakladen 
til mindre intimkoncerter inde i caféen 
– begge steder er der sørget for en 
rigtig høj lydkvalitet, som blandt andet 
har fået ros fra Gaffas ellers meget kri-
tiske musikanmelder. Med andre ord 
skal man altså ikke særlig langt væk fra 
fakultetet for at finde en fed koncerto-
plevelse. 

Til hygge alene eller i grupper
Studenterhus caféen rummer plads til 
statskundskaberen, som både mangler 
et sted at arbejde selv og i grupper. Nu 
er det jo alment kendt, at mange på 
statskundskab efterspørger flere læseg-
ruppe-pladser, og her tilbyder Studen-
terhus Aarhus en rigtig god løsning. 
Ved online bestilling kan man sørge 
for, at et bord står klar ved ankomst 
og endda med en kande friskbrygget 
kaffe - det kan fak-tisk ikke blive let-
tere tilgængeligt. Derudover er caféen 
rigtig hyggelig og har meget SU-venlige 
priser. Den egner sig derfor også fint 

som et sted til en hyggesnak med en 
ven/veninde. 

Som nævnt er Studenterhuset i høj grad 
drevet af frivillige hænder, hvilket især 
gælder for Caféen, som kun har frivil-
ligt personale bag disken. Her er der en 
rigtig god mulighed for en hyggesnak og 
endda også at få vedligeholdt sit engel-
ske, da mange af de frivillige er udvek-
slingsstudenter. 

Ud over at være en almindelig café med 
åbent i dagstimerne lægger caféen 
hver fredag hus til Fre-dagsfesten, som 
holder åbent fra 22.00-04.00. Her er der 
lagt op til fest og dans med rigtig billig 
bar og god musik for den danseglade. 
Som en ekstra godte for den fattige 
studerende, har Fredagsfesten et lille 
twist den sidste fredag i hver måned. 
Her afholdes der nemlig ’Fattigfredag’, 
hvor alt i baren koster en flad tier, hele 
natten. 

Caught in the middle
Til den statskundskaber, som endnu 
sidder og tænker, at man ikke rigtig er 

til hverken musik, øl eller hygge (hvis en 
sådan da findes), rummer Studenterhus 
Aarhus stadig et væld af muligheder. Til 
den modeinteresserede afholdes der 
hver måned en Secondhand Bazar, hvor 
man har mulighe-den for at gøre gode 
kup til gode priser. Derudover kan man 
opleve en digtoplæsning, stand up eller 
mere faglige foredrag, hvor blandt andet 
Jørgen Leth har været forbi.

Det vil endvidere også fornøje de sports-
glade, at Caféen viser kvart- og semifi-
nalerne i Champions League i april, hvor 
der selvfølgelig vil være kolde øl til SU-
venlige priser. 

Studenterhus Aarhus er altså ikke kun 
et spillested eller en café; det er meget, 
meget mere. Thomas Moeslund forklar-
er, at deres vision er at lade de frivillige, 
altså de studerende selv, være fantasien 
og drivkraften bag mange af deres ar-
rangementer. Studenterhuset er derved 
rammerne, som gør udfoldelsen af nye 
idéer muligt og meget let tilgængeligt.
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#PoliYOLOgi 
– 13 helt nye medlemmer i PF
Politologisk Forening, eller i daglig tale PF, har siden 1979 været 
grundstenen i foreningslivet på Institut for Statskundskab. På 
generalforsamlingen i februar blev 13 nye bestyrelsesmedle-
mmer valgt. Det blev en bestyrelse med ingen gengangere. Så 
hvem er de nye PF’ere og hvad er deres visioner? 

Det er med stor ærefrygt, at jeg går ind 
til denne opgave. Jeg kan mærke en 
klump i halsen, da jeg går ned mod det 
famøse kontor, som godt nok ikke altid 
har ligget, hvor det gør i dag, men som 
ikke desto mindre stadig har samme 
magiske (og til tider mindre ildelug-
tende) karakter. Da jeg kommer ind 
på PF-kontoret er halvdelen af bestyr-
elsesmedlemmerne allerede i gang med 
at diskutere nye muligheder, som skal 
ordens denne uge. Der er blandt andet 
nye sponsorater, tilbud på nye trøjer og 
en masse andre ting som ikke kan ven-
te. Det er tydeligt, at de arbejder 24/7. 
Opgaver fra øst til vest briefes hurtigt, 
mens de sidste bestyrelsesmedlemmer 
kommer på plads. Jeg forsøger stille at 
skære igennem. Vi har jo også et inter-
view, der skal klares. 

Den nye bestyrelses visioner 
Vi ønsker at PF skal være en mere 
inkluderende forening, både for med-
lemmerne og for de andre foreninger i 
universitetsparken. ”Der skal ikke være 
så langt mellem det, at være med i PF 
og at være udenfor PF” siger Rune. 
”Derfor vil vi holde døren mere åben 
end tidligere, så folk kan komme ned 
og hygge sig, men også komme med 
inputs til fester, arrangementer osv.” 
siger Nicole. For eksempel regner de 
med, at lave en brevkasse og åbne 
mulighederne for, at man kan danne en 
form for subgruppe, hvor man får med-
ansvar og mulighed for at engagere sig 
specifikt i et område eller arrangement 
efter eget valg. Pointen er at døren altid 
står åben for alle, så der er mulighed 
for, at man kan  komme ned  og snakke 

med  bestyrelsesmedlemmerne om alt 
fra himmel til jord. Dette var der da også 
kollektivt enighed om på det forgange 
fælles foreningsmøde. Således en op-
fordring til alle på IFSK: Kom, kom, kom 
– vi skal have flere til at komme ned på 
foreningsgangen og hygge med os og 
hinanden. Vi har masser af plads og alle 
er velkomne.

Herunder følger et overblik over de for-
skellige udvalg, deres ansigter og deres 
specifikke forventninger.

Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalgets primære op-
gave er, at være PF’s ansigt udadtil; 
det vil sige have kontakt til andre or-
ganisationer og videreformidle denne 
information til de relevante udvalg i PF. I 
koordinationsudvalget sidder den ”Har-
lem shakende” Nicole fra 4. semester, 
som efter sigende skulle have meldt 
sig ind i PF for at få gratis øl. Desuden 
sidder Christian (bedre kendt som snol-
lerkongen) fra 2. semester som gjorde 
sig specielt bemærket til generalfor-
samlingen, da han kastede ”snoller” ud 
til folket. Deres visioner er, at forbedre 
det sociale liv på IFSK blandt andet ved 
at forbedret fredagsbaren, hvilket også 
var et tilbagevendende emne på gene-
ralforsamlingen.  ”Vi ønsker at skabe 
mere opbakning til fredagsbaren, det vil 
sige at finde på flere ting, som kan lokke 
folk til”, siger Nicole. 

Socialt udvalg
I socialt udvalg har vi Ask og Anne fra 
4. semester. De lægger en stor dyd i at 
have ansvar for at planlægge og påvirke 
det sociale liv på IFSK. Hertil mener de 
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begge, at fællesskabet også er centralt 
for deres motivation i forhold til at en-
gagere sig i PF. Deres visioner er, at    
skabe en mere aktiv profil end Socialt 
udvalg tidligere har haft. For eksempel 
er der flere idrætsarrangementer på 
tale, hvor man kan få styrket incitamen-
terne til, at forlade læsesalen og komme 
ud og lege på vores store grønne arealer. 

Festudvalget
Festudvalget, som navnet indikerer, ar-
rangerer festlige arrangementer på IFSK 
lige fra post-metode-bar til RUS-fest til 
diverse tema-fester. Festudvalget består 
af henholdsvis Martin og Konstantin fra 
4. semester samt Rasmus fra 2. semes-
ter. I dag er det kun Rasmus og Konstan-
tin, der er til stede, og deres primære 
motivation er for dem begge, at udvikle 
de i forvejen gode fester, vi har på IFSK. 
Der er mange nye forslag i forhold til, 
hvordan festerne på statskundskab skal 
foregå. Blandt andet vil man forsøge at 
få flere af de mange lokale statskund-
skabsbands ind og spille til festerne. 

Herudover vil man forsøge at lave en 
masse tiltag, som forsøger at få flere 
folk i samlet flok videre i byen, når fes-
ten i kantinen slutter. Af disse tiltag tales 
der umiddelbart om mulighederne for 
en partybus, som kører direkte til So-
cial Club, hvor man ydermere vil se på 
mulighederne for en bedre aftale, blandt 
andet så baren på diskoteket bliver bil-
ligere for os.

Fagligt udvalg
I fagligt udvalg har vi to 2. Semester-
studerende, nemlig for det første Rune, 
som valgte at stille op til bestyrelsen, 
fordi han ønskede at være mere kendt, 
og for det andet Ninna, som blot man-
glede en undskyldning for at stille sig 
op og synge foran hele generalforsam-
lingen. Dog har de også begge nogle 
faglige visioner for PF. De ønsker at køre 
meget samme stil som sidste år, men 
samtidig udbygge det, som var godt 
– det vil sige færre, men mere dybde-
gående arrangementer – gerne nogle 
mere tværfaglige (for eksempel i samar-

bejde med JUS) samt mere praktiske 
end teoretiske. For som Rune udtrykker 
det, så har vi nok af det teoretiske i for-
vejen. Herudover ønsker de begge dybt, 
at lave en faglig dag, hvor folk ikke har 
lyst til at blive hjemme. ”Vi kan ikke løfte 
sløret for, hvad temaet for dagen bliver 
endnu, men vi kan sige så meget som, 
at det bliver sindssygt spændende”, 
siger Ninna.
 
Studietursudvalget
I studietursudvalget har vi de to 4. se-
mestersstuderende, Mukel Lygod (KA) 
og Christina (gingerskat), som skal ar-
rangere de to studieture for medlem-
merne af PF. Det bliver henholdsvis en 
lille studietur, som går til Budapest, og 
en stor studietur til efteråret, som sta-
dig er under planlægning. Ironisk nok 
fortæller de mig begge nogle lettere for-
færdelige rejsehistorier, da jeg spørger, 
om de kan fortælle en sjov historie om 
dem selv. Desværre er der ikke plads 
til alle historierne, men blandt andet 
kunne Mikkel (Mukel) fortælle om en-

Fortsættes på næste side...
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gang i Thailand, hvor han vågnede en 
morgen liggende i strandkanten på en 
tilfældig ø med to brækkede tænder og 
en forslået krop, vel og mærke uden at 
kunne huske noget. Heraf kaldes han 
også Mr. Full Moon (ja kært barn har 
mange navne). Begge bestyrelsesmed-
lemmer prioriterer højt fagligt, kulturelt 
og socialt niveau på studieturene. Hertil 
præsenterer Christina deres motto for 
studieturene: ”plads til læring, plads 
til leg og plads til dig!”, hvortil Mikkel   
supplerer ”sky is the limit”. Vi glæder 
os!

Kasserer
Til sidst har vi Helene og Sofus fra 4. se-
mester, som de to kasserer, hvis formål 
er, at sørge for at PF’s budget ikke løber 
løbsk. Denne opgave tager de to meget 
seriøst. ”Vi vil først og fremmest forsøge 
med en mere ’hands on approach’ end 
tidligere, hvor vi snakker løbende med 
festudvalget efter hver fest, for at være 
sikker på at budgettet holdes”, siger 

Sofus. Hertil afbryder Rasmus fra fest-
udvalget: ”Det lyder ikke som om det 
bliver særlig sjovt at være festudvalg”, 
hvortil Helene smilende svarer: ”Vi er jo 
klar over at det koster penge at holde 
vores fester, men vi vil forsøge at opti-
mere løbende (…), så vi også kan sikre 
PF i fremtiden”. Og her er der ingen gr-
und til bekymring. Sofus nævner blandt 
andet, at han har sygt godt styr på det 
der med penge, da han ”har begrænset 
sit underskud på sit studielån til 15.000 
kr.” 

Den forgyldte klub
Når alt kommer til alt beundrer jeg dem 
ikke kun for deres enorme arbejde for 
de studerende på statskundskab. Jeg 
misunder dem også for det fantastiske 
fællesskab, som jeg allerede kan se er 
til stede imellem dem. I morgen skal de 
for eksempel alle sammen spise sam-
men hjemme hos Konstantin. Da jeg 
forgæves spørger, om jeg må komme 
med, fordi jeg inderst inde selv gerne vil 

være en del af deres fællesskab, kigger 
de alle sammen undrende på mig, men 
uden at sige noget – jeg ved allerede 
godt, hvad de mener. Jeg kan jo ikke 
være med i denne forgyldte klub, hvor 
man har specielle fordele, hvor alle ved 
hvem du er og ikke mindst, hvor sam-
menhold og fællesskab er noget, der 
står på døren over kontoret. Det er kun 
for de 13 særegne statskundskabere, 
som vælges en gang om året af med-
lemmerne.

Det er derfor den samme ærefrygt, der 
er over mig, da jeg forlader PF-kontoret. 
Der er noget specielt ved PF, men det er 
svært at sætte finger det - det er mere 
end blot aggregeringen af 13 specielle 
statskundskabere. Det er en sammen-
smeltning af historien og traditionen 
omkring institutionen, der til syvende 
og sidst gør, at det ikke kan forklares 
og måske heller ikke bør forklares. Det 
er nok det, at de er her og forbliver det 
mindst 34 år endnu. 
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Artikel

Samfundsfaglig 
fredagsbar
Har du hørt om samfundsfaglig fredagsbar? Rygtet siger, at det 
er en fredagsbar for statskundskabs-, jura- og psykologistud-
erende, men er det blot en myte? Nej, den skulle vidst være god 
nok.

Fakta er, at fredagsbaren har åbent for 
alle hver fredag fra 15.00 – 19.00 på 
nær ”de lange,” hvor der er åbent til 
kl. 02.00. Der har dog i den seneste tid 
været alt for få deltagere, hvilket også 
har smittet af på sidste års økonomiske 
resultat. Men hvorfor fungerer dette 
ellers gode koncept ikke i øjeblikket?

Besøgstallene har ikke været pralende 
det seneste år og med et underskud på 
godt og vel 60.000 kr. for sidste regn-
skabsår, kan man vidst roligt sige, at 
fredagsbaren ikke har kørt som håbet. 
Det lave besøgstal og det store minus 
skyldes dog ikke kun dårligt salg og 
dårligt besøgte arrangementer. 

Fredagsbarens rolle
Fredagsbaren har påtaget sig et større 
ansvar end tidligere, specielt i form af 
indkøb af eksempelvis glas og duge til 
foreningernes fester. Samtidig er øko-
nomerne, som ofte mødte talstærkt op 
i fredagsbaren, skiftet ud med psykolo-
gerne, som indtil videre ikke har været 
ligeså stærkt repræsenteret. Dette kan 
skyldes, at de psykologistuderende for 
det meste er at finde i Nobelparken, og 
derfor ikke kommer forbi samfundsfag-
lig kantine i samme omfang som juris-
terne og statskundskaberne. 

Folkene bag fredagsbaren har selv 
forsøgt sig med nogle initiativer, som 
skal øge antallet af fremmødte i frem-
tiden. En brugerundersøgelse viste, at 
de studerende ikke mente, at fredags-
baren var åbent længe nok. Derfor er 
åbningstiden blevet udvidet med én 
time, så den nu først lukker kl. 19.00 i 

stedet for 18.00. I samme brugerunder-
søgelse fandt de ansvarlige også ud af, 
at mere intime omgivelser var ønsket. 
Derfor er fredagsbaren nu blevet flyttet 
ind i forhistorisk. 

Bag om tallene
Fredagsbaren er ikke nogen forening 
i sig selv og har derfor ikke nogen 
medlemmer, hvilket gør fredagsbaren 
afhængig af, at PF, JUS og Kein Cortex 
promoverer arrangementerne til deres 
medlemmer. Så er det i virkeligheden 

slet ikke fredagsbarens skyld, at der 
fredag efter fredag er manglende op-
bakning til fredagsbaren?

Vi har også snakket med det nye koordi-
nationsudvalg i PF om, hvilke initiativer 
de har tænkt sig at sætte i værk for at 
fredagsbaren skal blive mere besøgt i 
fremtiden. 

Fremtidige initiativer
”Vi fra PF vil forsøge at samarbejde bed-
re med Jura og Psykologi og få nogle 
konkurrencer og events på banen, der 
kan lokke folk til. Som det første initiativ 
er det blevet besluttet, at der hver fre-
dag skal være raflebar, hvor man får sin 
øl gratis, hvis man slår en 6’er. 

Vi vil også kæmpe for bedre priser fra 
Studenterhusfonden, så vi kan sælge 
billigere til fredagsbaren, men det kan vi 
dog ikke garantere.” siger Nicole Würtz.
Fredagsbaren er et rigtig godt arrange-
ment og en god måde at skyde weeken-
den i gang på. 

Tag dine venner med, så vi får en fre-
dagsbar med højt besøgstal og bedre 
stemning, og støt op om de nye ini-
tiativer både fra fredagsbaren og 
foreningerne. 
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“ Tag dine venner med, så vi får en fredags-
bar med højt besøgstal og bedre stemning, og støt 
op om de nye initiativer både fra fredagsbaren og 
foreningerne.
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Interview

Eksklusivt interview:
Monte Carlo
Torsdag den 25. april går det atter løs igen. Kapsejladsen 2013 
skydes i gang med 25.000 tilskuere, vild underholdning og en 
heftig dyst mellem de forskellige studier. Til at kommentere det 
hele har man i år skaffet Peter Falktoft og Esben Bjerre, bedre 
kendt som Monte Carlo-drengene fra P3 og DR3.

Kandens skribenter fangede de pop-
ulære og kække radio- og tv-værter for 
at høre, hvordan de har tænkt sig at lede 
slagets gang til kapsejladsen, hvilke 
fordomme de har om os statskundsk-
absstuderende og om de selv er klar på 
at tage en tur i båden.

Kan I beskrive kort til de af vores 
læsere, som ikke kender jer, hvem 
Esben Bjerre og Peter Falktoft er, og 
ikke mindst hvad Monte Carlo er for 
et program? 
To unge mennesker i midten af 20’erne, 
der har et dagsaktuelt radioprogram på 
Danmarks Radios Program 3. Og så lig-
ner den ene umiskendeligt en jøde.
 
Hvis I skulle have studeret på univer-
sitet i stedet for journalisthøjskolen, 
hvad ville I så hver især have læst og 
hvorfor? 
Peter: Jura – udelukkende for at spare 

advokatsalæret, når man skal købe no-
get rigtig dyrt. Nej vent, noget med dyr, 
nej teologi. Vent, jeg kunne sgu læse 
det hele. Nej, det bliver sgu medicin. 
Bare for at kunne skrive en recept til 
sig selv. 
Esben: Jeg tror bare, at jeg ville læse 
statskundskab. Så kunne jeg få lov 
at bestemme uden sådan for alvor at 
skulle stå til ansvar. Lidt ligesom Helle-
hviskeren.

Forestil jer, at I er forskere på uni-
versitetet med ubegrænset tid og 
ressourcer. Hvad ville I hver især 
forske i? 
Peter: Kræft. Det kan sgu ikke være 
rigtigt, hvor lang tid kan det tage at 
udvikle den medicin? 
Esben: Sådan lidt a la fortrydelsespiller. 
”Ej, det har jeg alligevel ikke lyst til at 
have”. Det må simpelthen kunne lade 
sig gøre efterhånden.
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Hvad er jeres fordomme om os 
statskundskabsstuderende på Aar-
hus Universitet? 
Esben: At de alle sammen gerne vil ar-
bejde i EU, men ender i Slagelses kom-
munalforvaltning. 
Peter: De har alle sammen en hemmelig 
drøm om at tage ekspresvejen ind i 
Folketinget for det Radikale Venstre.
 
Vi kæmper alle hårdt for gode kara-
kterer, et relevant studiejob og et im-
ponerende CV. Hvad er jeres opskrift 
på succes? 
Peter: Jeg har jo altid vidst, at jeg var no-
get helt specielt. Så læg jer i slipstrøm-
men af mig. Nej, arbejd hårdt.
Esben: Lav noget, du virkelig synes er 
sjovt og interessant. Ellers orker man 
ikke rigtigt at lægge alle de timer i det, 
der er nødvendige for at få succes. Det 
skal sgu være sjovt at gå på arbejde. I 
hvert fald de første ti år. Derefter kan 
man jo blive en grisk skiderik og kun 
tænke på pengene.
 
Hvad kan man forvente af jer som 
kommentatorer til Kapsejladsen 
2013? Hvad bliver forskellen fra sid-
ste år, hvor det var Jørgen Leth og 
Dennis Ritter, som var konferenciers? 
Esben: Vi er jo ikke vant til at have billede 
på, så vi er helt ekstatiske over at kunne 
få oplevelsen i 3D.
Peter: Den her gang bliver det væsentlig 
federe, især for de medicinstuderende, 
fordi de kan koncentrere sig om konkur-
rencen frem for at have et øje på Jørgen 
Leth, som kan falde sammen hvert øje-
blik, det skal være.
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“ Jeg forventer, at folk gi’r sig så meget, så det 
er lige før rigor mortis indtræffer.

Hvad er jeres egne forventninger til 
årets kapsejlads? 
Esben: Jeg forventer at folk gir sig så 
meget, så det er lige før rigor mor-
tis indtræffer. Konkurrencen handler 
om det vigtigste, der overhovedet er 
på et studie: retten til at håne andre. 
Og det kan godt være juristerne ikke 
forstår det, men den kapital, der ligger 
i retmæssigt at kunne håne andre, er 
uendeligt meget mere værd end øko-
nomisk kapital.  
Peter: Fest, drama. 
Esben: Måske et dødsfald.
Peter: Vi har jo hørt, at der før har været 
dykkere i vandet. Det håber vi meget 
på igen.
 
Hvorfor tror I, at valget er faldet på 
jer? Hvad kan I, som ingen andre 
kan? 
Peter: ALT!  
 
Hvilke erfaringer fra jeres Putin-tur 
kan I bruge, når I skal lede slagets 
gang til Kapsejlads 2013? 
Peter: Absolut ingen. Det her er et uni-
versitet, hvor det ikke nødvendigvis er 
de riges afkom, der får deres vilje. 
Esben: Jeg tænker, at vi i høj grad kan 

trække på Ruslandserfaringerne, når 
det kommer til det uforudsete. Om-
vendt er rammen – altså en masse 
glade unge mennesker – meget ulig 
det, vi så i Rusland. Her går folk mest 
med bøjet nakke og et blik, der siger: 
”Ta’ mig væk herfra.”
 
Kunne I selv finde på at tage en tur i 
båden, all inclusive? 
Esben: Jeg bryder mig meget lidt om 
vand og endnu mindre om at blive 
beskidt. Så det må blive et nej tak her-
fra. 
Peter: Jeg elsker at sejle – du – Esben, 
hader det.
 
I de foregående år har det været mu-
ligt at oddse på udfaldet af kapsej-
ladsen. Kan I give nogle tips om ud-
faldet af dette års kapsejlads? 

Peter: Jeg holder jo på medicin, for 
det må bare kræve et vist gåpåmod at 
fjerne organer. 
Esben: Der er en vis kynisme hos 
lægerne, som vi ikke rigtigt tror, findes 
hos de andre.

Kan man finde jer på dansegulvet til 
Kapsejlads Afterparty i Klubben?
Peter: Næh.
Esben: Peter kommer jo sjældent ud, så 
jeg gætter på, at vi tager hinanden i ar-
men og stiller os i et hjørne og drikker 
revisorsjusser.
 
En sidste ting, som I synes, vi skal 
have med?
Peter og Esben samstemmende: 
Egentlig skal man bare huske det gode 
humør – så er alt andet lige meget.
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Aprilsnar!
Vi har gransket arkiverne efter aprilsnarer i de danske medier 
og bringer her et udpluk af vores favoritter.
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Off topic

1946
Statsradiofonien (nuværende DR)

Opfinder har konstrueret apparat, der kan se et hvilket som helst 
sted på kloden.

1987
Ekstra Bladet

Der skal indføres en særlig skat, som overvægtige mennesker 
skal betale.

1992
TV-avisen

Der skal indføres CO2-afgift på mennesker.

1994
TV-avisen

Det danske forsvar vil hjælpe til med 
at passe børnene i de danske børne-
haver, hvor mange pædagoger er gået 
på orlov. Forsvaret mangler opgaver, og 
ser dette som en oplagt tjans for raske 
soldater.

2006
Information

Regeringen har besluttet at privatisere 
og sælge tre af de danske universiteter 
og højere læreanstalter, nemlig Syd-
dansk Universitet, Copenhagen Busi-
ness School og Danmarks Tekniske 
Universitet. Dog ikke RUC, “da det des-
værre var småt med interessen”. Blandt 
de potentielle købere er Grundfos, Novo 
Nordisk og A.P. Møller. Denne aprilsnar 
viste sig så troværdig at Ritzaus Bureau 
hoppede på den og sendte denne nyhed 
ud.

2007
iForm

Mild fedme styrker kroppen. 10-25kg overvægt giver styr-
ketræning, hver gang vi rejser os fra sofaen.

2008
Berlingske

Enlige danskere skal 
have en særlig “sin-
glecheck” og ret til 
at møde senere om 
mandagen. 

2008
Berlingske

Tobaksrygning er 
en hovedfaktor i 
global opvarmning, 
men da antallet af 
rygere falder, vil 
dette fald alene 
være nok til at 
standse afsmelt-
ningen fra polerne.

2010
P4 Syd

Peter i Hovborg har fanget en ulv. Hvis man har lyst, kan man komme forbi og se den.
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Helle Thorning Schmidt 
– gal eller genial?
Kontanthjælpsreformen, SU-reformen, skattereformen, til-
bagetrækningsreformen, fleksjobreformen og en vækst-
pakke. Danmark svømmer i reformer, som har medført en 
rekordlav socialdemokratisk vælgertilslutning.

Er de seneste politiske tiltag en hån 
mod de vælgere, som har stemt på en 
rød regering, eller er vores nuværende 
statsminister en dygtig leder, der blot 
ved, hvad der er bedst for Danmark?

Regeringens reformkurs
Bølgerne går højt i rød blok for tiden. 
Ikke kun Enhedslisten og SF, men også 
Socialdemokratiet har interne stri-
digheder om regeringens reformkurs. 
Nogen vil dermed kalde Helle Thorning 
for en ulv i fåreklæder – en socialde-
mokratisk statsminister, som fører blå 
politik. Godt nok står der i grundloven at 
”folketingsmedlemmerne er ene bundet 
ved deres overbevisning og ikke ved 
nogen forskrift af deres vælgere” – og 
vel heller ikke af deres parti. Men har 
man som vælger ikke krav på et vist 
niveau af gennemsigtighed med den 
politik, man kan forvente en kommende 
statsminister vil føre? Er Helle Thorning 
en dårlig statsminister?

Ikke ifølge Dennis Nørmarks. I hans de-
batindlæg i Politiken den 7. marts 2013 
skriver han, at Helle ikke bliver bedømt 
på hendes politiske evner, men på evner 
som folkeforfører, strateg, taler, stem-
mesluger, manager og politisk ”sælger”. 
Hun bliver bedømt ud fra pressens og 
presserådgivernes præmisser om popu-
laritet og et sikkert genvalg i stedet for 
på det, det burde handle om: nyttig og 
effektfuld politik, som er holdbart på 
den lange bane. 

Politiske mål kontra personlige hensyn
Vi er selv blevet præsenteret for dette 
dilemma i makroøkonomi, hvor kort-
sigtsløsninger ikke har nogen effekt 
eller ligefrem forværrer tingene på lang 
sigt. Eller fra almen statskundskab 
og pol.intro, hvor det diskuteres, om 
politikernes mål er, at føre en holdbar 
politik, eller om politikere har en mere 
office- og/eller vote-seeking adfærd, og 
dermed kun tænker på det næste valg. 

Kunne det tænkes at Danmark endelig 
har fået en statsminister, som prioriterer 
selve politikken og landets fremtid frem 
for andre personlige hensyn? 

Som Dennis Nørmark skriver, så kan 
hun ”vise sig at være overordentlig stor 
ud fra de kriterier, som man rettelig bør 
vurdere en politiker på: evnen til at gøre 
det, som er rigtigt, på trods af at man in-
gen popularitetsmedaljer vinder, modet 
til at vende sine egne ryggen, når ens 
egne tager fejl, og viljen til at handle på 
en måde, der gavner landet, længe efter 
at man selv er trådt ned fra taburetten.”

Det er svært at gennemskue om Helle 
Thornings politiske kurs afspejler hen-
des sande ideologi, eller om hun rent 
faktisk gør (og ikke mindst tør) det, hun 
mener, er bedst for Danmark. 

Genvalgsmæssigt ser hendes strategi 
ud til at være en selvmordsmission, men 
kun tiden kan vise, om hun er gal eller 
genial. 

Artikel
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“ Nogen vil kalde Helle Thorning for en ulv i 
fåreklæder - en socialdemokratisk statsminister, som 
fører blå politik.



Redaktør på Kandestøberen?
Til årgang 2013/2014 søges to nye redaktører til institutbladet for ansatte og studer-
ende ved IFSK, Aarhus Universitet. Bemærk, at der ansøges i par.

Stillingen er aflønnet med 15 timer pr. mand for hver af de otte udgivelser. Det er dog 
nødvendigt at sætte weekenden d. 27.-28. april af.
 
Send jeres ansøgning på max 1 A4-side til kanden@ps.au.dk. Ansøgningsfristen er 
fredag d. 12. april.
 
I er velkomne til at kontakte de nuværende redaktører på ovenstående mail eller ved 
direkte henvendelse til Charlotte (30110707) eller Julie (28944227).
 
Alle opfordres til at søge!
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Anmeldelse

Elektronisk Sommer 
i vinter-dystopi
Vi bringer en anmeldelse af Peter Sommers koncert på Train i 
Aarhus, torsdag den 7. marts 2013.

Da jeg entrerer Train for at opleve Pe-
ter Sommers koncert i tournéen ”Alt 
forladt”, er det med spændte forvent-
ninger, da diverse anmeldelser af det 
nye album af samme navn har bedyret 
elektroniske numre uden fængende 
omkvæd. Altså en noget anderledes Pe-
ter Sommer end vi kender ham. 

Sceneopsætningen ligner nærmest no-
get fra en katedral, og senere fortæller 
Sommer, at sangene her foregår et 
sted mellem kirken og værtshuset. 
Det næste, jeg hæfter mig ved, er, at 
der ikke er noget trommesæt! I stedet 
er der en med en DJ-pult og tromme-
plade. Derudover er der en guitarist og 
en pianist.

Der lægges ud med ”Tvivlen er i Huset”, 
som ikke efterlader nogen tvivl om, at 
vi er i det dystre hjørne, og allerede her 
må anmeldelserne komme til skamme, 
for jeg tager mig selv i hurtigt at stå og 

synge med på omkvædet – på trods af, 
at jeg aldrig før har hørt sangen. Den 
næste sang slår det elektroniske islæt 
fast, og måden, hvorpå den elektroni-
ske lyd i nummeret bare vokser og vok-
ser, er en perfekt illustration af det kaos, 
fortvivlelse og frustration som hele al-
bummet er et udtryk for. Det omhandler 
nemlig lige netop situationen, når man 
ikke kan finde ud af at elske den, man 
elsker, og må gennemgå en smertefuld 
skilsmisse. 

Også gamle numre tages op. Tradi-
tionen tro bliver de omfortolket, så de 
passer med lyden på den nye plade – 
og det fungerer. Det fungerer at lade de 
gamle numre blive indhyllet i dystopien 
og frustrationen.

Hele vejen igennem bygges der op til 
en større og større fest, og koncerten 
afsluttes med ”Rødt kort” og ”Fra rot-
terne, til kragerne, til hundene”, som 
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Stefan Kvamm (ham med DJ-pulten) 
får lov at lave til en regulær elektronisk 
danse-bombe! 

Efter et brag af en koncert, som har ført 
os gennem både eftertænksomhed og 
musikalsk udfordrende lyd, er jeg ef-
terladt med følelsen af, at Peter Som-
mer ikke længere blot er ordækvilibrist, 
men nu også kan gå for at være musik-
eksperimenteur! 

Anmeldelse: 5 ud af 5 kander

Info: 
Peter Sommers tour ”Alt forladt” fortsæt-
ter, og han gæster blandt andet Northside 
fredag den 14. juni.
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Åbningen af 
den nye foreningsgang
Fredag den 5. april fra klokken 14-17 åbner den nye forenings-
gang officielt.

Foreningsgangen er flyttet. Det er fak-
tisk en hel del måneder siden, men der 
har ikke været en officiel åbning af den 
nye foreningsgang endnu. Det bliver der 
snart lavet om på. 

Det kommer til at ske med rød løber, 
røde snore, der skal klippes over, foto-
graf, DJ og med lidt underholdning fra 
foreningernes side. Instituttet har været 
i det gavmilde hjørne og donerer lidt 
mad og øl til begivenheden. Der er med 
andre ord ingen grund til ikke at smutte 
forbi den nye foreningsgang efter en 
lang dag på læsesal, og inden weekend-
en skal fejres i fredagsbaren.  

Åbningen af den nye foreningsgang sker 
også i anledningen af, at der er kommet 
ny kunst på gangen. Således har insti-
tuttets kulturforening, AtU, stået bag, at 

kunstneren Linnea Søndergaard Slip-
sager har malet to vægmalerier på gan-
gen. Har man endnu ikke haft mulighed 
for at komme forbi og se kunstværk-
erne, er åbningen af den nye forenings-
gang en oplagt mulighed. 

Inden åbningen den 5. april er det 
meningen, at der skal to sort/hvide foto-
grafier af fotografen Kasper Rebien op 
at hænge. Nu bliver der noget kønt at 
kigge på, hvis man ikke er de få hel-
dige foreningsfolk, der har adgang til 
foreningskontorerne, og man alligevel 
hænger ud på foreningsgangen. 

Selvom man ikke er engageret i 
foreningsarbejde er man meget vel-
kommen til at opholde sig på forenings-
gangen. Der er alligevel masser af 
muligheder for at hænge ud på gan-
gen. Udover at PB har åbent hver dag 
mellem 12-13, er der i samme tidsrum 
mulighed for at flade ud på et par bløde 
røde fatboys, mens man spiser sine rug-
brødsmadder. 

Foreningsmenneske eller ej, så er der 
hermed en opfordring til at komme 
forbi den ”officielle åbning” af den 
nye foreningsgang fredag den 5. april.  
Tilmeld dig gerne eventet på facebook. 

Foreningsgangen
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“ Det kommet til at ske med rød løber, røde 
snore, der skal klippes over, fotograf, DJ og med lidt 
underholdning fra foreningernes side.
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Debatsiderne

Journalistdrømmen, 
der forbliver en drøm
Med dette indlæg forsøger vi at sætte fokus på, hvor vanskeligt 
det er at vinkle sin uddannelse i en journalistisk retning efter 
bacheloren i statskundskab. Denne vanskelighed finder vi pro-
blematisk, fordi statskundskab kombineret med journalistik  
skaber journalister med stor samfundsfaglig viden, hvilket netop 
er hvad fremtidens journalistik synes at have brug for.

Drømmer du også om titlen cand. pu-
blic? Held og lykke. I stedet for en kvote 
2-ansøgning, hvor adgangsbilletten er 
en kombination af egenskaber, faglig 
kompetence og erhvervsfaring, kræves 
nu et unuanceret gennemsnit som ad-
gangskrav på kandidatuddannelsen i 
journalistik i Aarhus. I 2012 var dette 
snit på 8,47 – et utopisk gennemsnit 
for mange statskundskabsstuderende. 
Som statskundsskabstuderende har 
man i første omgang opnået impone-
rende resultater i gymnasiet og derefter 
dygtiggjort sig i yderligere tre år. Kan 
det virkelig passe, at man ikke er kvali-
ficeret til at uddanne sig til fagjournalist 
og bidrage med sin specialviden inden 
for samfund og politik på grund af et 
gennemsnit? Og er det rimeligt at under-
lægge alle bacheloruddannelser samme 
adgangsgivende gennemsnit på trods af 
store forskelle i indhold og det generelle 
bedømmelsesniveau? Er en sammen-
ligning af bachelorernes gennemsnit 
fra eksempelvis Musikvidenskab og 
Statskundskab ikke lige så absurd som 
at sammenligne aber og sten?

På Institut for Statskundskab gælder 
normalfordelingen, og her er 7 en 
god, solid karakter. Når vi modtager et 

7-tal for en velskrevet og struktureret 
eksamensopgave, klapper vi derfor 
hinanden på skulderen. Problemet er 
bare, at karakteren 7 langt fra er til-
strækkelig, så snart vi kommer uden 
for instituttets mure. En kombina-
tion af statskundskab og journalistik 
udgør ellers en oplagt mulighed for 
at sikre samfundsrelevant journalistik 
med høj faglighed, fordi disse to fag 
deler samme genstandsfelt; nem-
lig politik og samfund. Men selvom 
statskundskab og journalistik synes 
at være uddannelsessystemets svar 
på det lykkelige parforhold, forhindrer 
adgangskvotienten i mange tilfælde 
denne kombination, som møder store 
udfordringer allerede før første date. 

Det store spørgsmål er, hvorfor valget 
er faldet på et firkantet gennemsnit 
som adgangskrav på den journalis-
tiske kandidatuddannelse, når der på 
professionsbacheloren i journalistik på 
Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole modsat er tale om en særskilt 
optagelsesprøve, som lægger vægt på 
bestemte kvalifikationer såsom bred 
viden, gode skriftlige kompetencer og 
kreativitet. Her vil vi gerne fremhæve, 
at et gennemsnit på 8,47 ikke nød-
vendigvis er et udtryk for disse kvali-
fikationer, og at det er vores indtryk, at 
der er en uoverensstemmelse mellem 
dem, der KAN søge ind og dem, der VIL 
søge ind, hvorfor man ved at anvende 
dette gennemsnit som adgangskvo-
tient risikerer at frasortere de stude-
rende, som rent faktisk har størst jour-
nalistisk potentiale. Den tankegang, 
der ligger bag både en optagelsesprøve 
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og en kvote 2-ansøgning, er konkret stil-
lingtagen til den enkeltes kompetencer, 
hvilket i vores optik synes at være et 
mere retvisende bedømmelsesgrundlag. 
Men hvorfor er både optagelsesprøven 
og kvote 2-ansøgningen blevet fravalgt 
på kandidatuddannelsen? Skyldes det, 
at optagelse på baggrund af karakter-
gennemsnit umiddelbart er nemmere og 
mindre ressourcekrævende?

Hvis man som de fleste andre af sine 
medstuderende ikke kan fremvise det 
påkrævede karaktergennemsnit, findes 
der umiddelbart følgende alternativer: 
1) Gennemføre sin bacheloruddannelse 
i statskundskab og derefter søge ind på 
professionsbacheloruddannelsen i jour-
nalistik, 2) supplere sin kandidat med 
en ét semester kort tillægsuddannelse i 
journalistisk formidling, eller 3) forsøge 
at tilegne sig erhvervserfaring. Men… 
Det første alternativ forlænger ens ud-
dannelse med to år, hvilket tvivlsomt er 
i Uddannelsesministerens ånd. Det an-
det alternativ gør ikke den studerende 
til journalist, og som ”sidegevinst” kan 
tillægsuddannelsen fra sommeren 2013 
ikke længere forhåndsgodkendes – og 
dermed er der ingen SU og kan ikke 
indskrives som en del af den samlede 
uddannelse. Dette skyldes, at tillægs-
uddannelsen forlænger uddannelses-
tiden, da de 30 ECTS-point fra Journal-
isthøjskolen kun overføres til 10 ECTS 
på Statskundskab. Det tredje alternativ 
synes nærmest urealistisk, da man som 
statskundskabsstuderende ikke kan få 
fingrene i journalisternes praktikpladser. 

Skal vi give op?
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Niels Mulvad, 
lektor på cand.public:
“Klædt på til at forklare 
styrker og svagheder ved analyser”

Journalistik drejer sig i stigende omfang 
om at formidle egne og andres under-
søgelser. Alt for mange journalister har 
svært ved at forstå og analysere data og 
tal. De formidler ofte blot andres konklu-
sioner uden at kunne gå ind i grundlaget 
for dem. Med en baggrund i statskund-
skab er man klædt godt på til at forstå 
styrker og svagheder ved analyser. Det 
kan bruges i journalistik.

En videreuddannelse i journalistik kan 
også bruges inden for traditionelt arbej-
de i statskundskab. I stigende omfang 
drejer det sig her om at kunne formidle 
sine resultater klart. Og også på forhånd 
kunne skære sine undersøgelser til, så 
man undersøger relevante spørgsmål. 
Her kan de journalistiske metoder 
hjælpe.

Gitte Sommer Harrits 
og Sarah Junge, 
hhv. studieleder og næstformand i 
studienævnet på IFSK:
“Alternative veje til journalistiske 
kompetencer”

I rejser et vigtigt og yderst relevant 
problem for Statskundskabsstuderende. 
Som vi ser det, er vi nemlig endt i en lidt 
uheldig situation pga. flere af hinanden 
uafhængige beslutninger. Problemet er, 
at disse beslutninger hver for sig har 
gode grunde, og næppe vil være for-
nuftige at lave om. Derfor må vi tænke 
i alternativer.

Lad os tage beslutningerne først:

For det første har man på Cand.public.-
uddannelsen besluttet at optage stud-
erende på baggrund af gennemsnittet 
på BA-uddannelsen. Det kan der være 
gode grunde til, bl.a. at det er vanske-
ligt at bedømme mange ansøgere ret-
færdigt ud fra motiverede ansøgninger. 
Samtidig er det ulovligt at lave særlige 
”kvoter” for studerende for forskellige 
fag, for hvad kan egentlig begrunde at 
Statskundskabsstuderende skal tildeles 

en plads frem for eksempelvis en Medi-
evidenskabsstuderende? 

I indlægget argumenteres der for, at en 
årsag til problemet er Statskundskabs 
generelle lave karakterniveau. Det har vi 
svært ved at se logikken i, da karakter-
erne jo gives ud fra de målbeskrivelser, 
vi har, i mange tilfælde af både interne 
bedømmere og eksterne censorer. Når 
vi diskuterer med vores aftagere, så 
får vi således ofte ros for, at med en 
Statskundskaber, der ved man, hvad 
karakteren er udtryk for, dvs. hvad den 
studerende kan. Denne troværdighed vil 
vi nødig sætte over styr.

For det andet har vi besluttet ikke at 
give fuld merit (30 ECTS) for den jour-
nalistiske tillægsuddannelse, hvilket 
desværre forhindrer vores studerende 
i at blive optaget her. I ”gamle dage” 
gav vi 10 ECTS, men ifølge nye regler 
skal man kunne få 30 ECTS for at blive 
optaget. Vi har dog vurderet, at der ikke 
er 30 ECTS, der kan ses som relevante 
for Statskundskab eller Samfundsfag. 
Igen handler det om troværdighed, og 
hvis man har en Kandidatuddannelse i 
Statskundskab, så skal man også have 
taget nogle fag (eller have været i prak-
tik), som giver de nødvendige kompe-
tencer.

Men hvad gør vi så?

Dette stiller, som debatindlægget peger 
på, vores studerende i en uheldig situ-
ation. Det er vi klar over, og vi deler 
bekymringen. Derfor arbejder vi lige nu 
med nogle ideer, blandt andet at lave 
seminarer, der integrerer journalistiske 
kompetencer i et almindeligt seminar-
forløb, eller et dobbeltseminar. Det er 
lige nu kun på tegnebrættet, men vi 
håber, at det kan realiseres snart. Andre 
gode ideer er også velkomne!

Henrik Bødker, 
Centerleder på Center for 
Journalistiske Universitetsuddannelser:
“Aber og sten, 7- og 10-taller og 
journalistdrømmen, vi sammen skal 
holde i live”

Cand.public uddannelsen har fra starten 
haft som mål at tiltrække studerende 

med forskellige BA-uddannelser - både 
fra humaniora og samfundsvidenskab. 
Det var pakken af forskellige opta-
gelseskriterier med til at sikre. Den 
praksis blev forladt, da administrationen 
havde svært ved at håndtere klager over 
afslag. En kvalitativ vægtning af forskel-
lige kriterier er svær at gøre objektiv, 
gennemsigtig og fair. At det ville skabe 
et problem med sammensætningen af 
cand.public holdene, var vi klar over; 
man kunne måske sige, at vi har er-
stattet en kilde til uretfærdighed med 
en anden.

Rene karakterer er ikke en smuk løsning, 
men er lavet ud fra en forvaltningslogik. 
Men der er tydeligvis forskellige kulturer 
for karaktergivning på fakulteterne; og 
også inden for disse. Det skal dog ikke 
blandes sammen med indholdet af ud-
dannelserne, som det antydes i debat-
indlægget ”Journalistdrømmen, der for-
bliver en drøm”, der også spørger, om 
en sammenligning af karaktergennem-
snit på tværs af fakulteter er lige så ab-
surd som at sammenligne aber og sten. 
Det er det ikke: man sammenligner jo 
ikke indhold men karakterer. Et 7-tal fra 
statskundskab er jo ikke mere værd end 
et 7- eller 10-tal fra musikvidenskab, 
fordi statskundskab handler om politik 
og samfund. Der er brug for journalister 
med mange forskellige kompetencer og 
viden. Problemet er, at de forskellige 
karakterkulturer forhindrer os i at spejle 
denne mangfoldighed i vores uddan-
nelse.

På Center for Journalistiske Universitet-
suddannelser (CJU) har vi derfor det 
sidste års tid undersøgt muligheden 
for at få lov til at lave kvoter, der kan 
være med til at sikre en bred vifte af fag 
på cand.public uddannelsen. Det har vi 
ikke kunnet komme igennem med. Og 
det er måske forståeligt nok, at man 
fra Universitets- og bygningsstyrelsens 
side ikke kan medgive, at karakterer er 
en relativ målestok. Så det er ikke ad 
den vej, der skal arbejdes på en løsning. 
Men det betyder ikke, at vi — eller I stu-
derende — skal give op.

Debatten fortsætter på næste side...
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Det, vi på CJU vil overveje er mulighed-
erne for at genindføre en mere håndholdt 
vægtning af adgangskrav og/eller at ind-
føre adgangsprøver og/eller interviews. 
Dette kunne være med til at sikre en 
mere mangfoldigt sammensat gruppe 
af studerende. Det vil være bedre for ud-
dannelsen, de studerende og dem som 
skal aftage vores kandidater. 

Det I som studerende kan gøre er at tage 
initiativ til en snak om karakterkulturen 
på statskundskab. Karaktergivning er 
måske relativ imellem fagområder, men 
er det jo ikke — eller skal ikke være det 
— inden for fag eller fagfelter. Karakter-
er handler om opfyldelsen af de målkrav, 
der opstilles i studieordningen. Hvis alle 
studerende på et hold ”demonstrerer 
omfattende opfyldelse af fagets mål, 
med nogle mindre væsentlige mangler” 
ja så skal alle have karakteren 10. Det 
skal normalfordelingen ikke blandes ind 
i. Om den bliver det eller ej, ved jeg ikke; 
det må I snakke med studienævnet på 
statskundskab om. Og det gælder også 
spørgsmålet om, hvor mange ECTS til-
lægsuddannelsen kan godskrives til.

Det korte af det lange er, at vi har fælles 
interesser i at få løst problemet; og at vi 
hver især har forskellige muligheder for 
at finde en løsning. Jeg håber bestemt 
ikke, at journalistdrømmen skal forblive 
en drøm for studerende på statskund-
skab. Det ville være synd og skam. Vi har 
brug for både aber og sten.

Er der et emne, du kunne 
tænke dig at tage op til 
debat?

Kontakt os på kanden@
ps.au.dk eller til redaktions-
møde hver mandag kl 11 på 
Kandens kontor på forenings-
gangen



Cand.scient.pol - livet uden for de gule mure - ultimo april 
Hør tre cand.scient.pol’er fortælle om overgangen fra at være 
studerende til at være ansat i en virksomhed.

A Day With Deloitte - 10. april fra 10-13
Mød tidligere statskundskaber Peter Thorgaard som arbejder hos 
Deloitte Consulting i servicelinen Strategy. Peter er selv tidligere 
studerende fra School of Business and Social Sciences og har 
været ansat i Deloitte i knap et år.

A Day With “Karriere i EU” - 3. april fra 10-13
Er du interesseret i en karriere indenfor EU? Så kom forbi til en snak 
med Henrik M. Meilstrup fra EU Careers om mulighederne for en 
karriere i EU, og om hvad netop din uddannelse kan bruges til i EU.

Karrieremuligheder for en 
cand.scient.pol? 

A Day With Venture Cup - 17. april fra 10-13
Drømmer du om at blive iværksætter? Grib chancen for at få 
værdifulde råd til, hvordan det kan lade sig gøre, når Venture Cup 
besøger os i karrierecentret. 

> Læs mere på careerevents.au.dk

Besøg AU Career i dit nye karrierecenter på Bartholins 
Allé 9, bygning 1450, lokale 114 eller like os på facebook 
og få de vigtigste updates: facebook/careerau

au
AARHUS UNIVERSITET                      

 

- Arrangementer fra AU Career til alle statskundskabere om, hvad 

der venter på den anden side.
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Flid, dygtighed og 
nysgerrighed er vejen frem
I denne måned går Karrierekanonen tæt på Jakob Jensen, direk-
tør for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. For blot 12 år 
siden havde han sin gang her på instituttet – en tid han beskriver 
som lykkelig og lærerig.

For Jakob var tiden som studerende 
på Institut for Statskundskab travl. 
Med studiejob hos både Informations-
kontoret ved Aarhus Universitet, som 
studentermedhjælper for Magtudred-
ningen, underviser på Danmarks Jour-
nalisthøjskole, pol. intro instruktor af to 
omgange og udlandsophold i Seattle, 
var der nok at se til. 

Hjælpsom embedsmand
Ikke længe efter det sidste punktum i 
specialet var sat, blev Jakob ansat som 
fuldmægtig i Socialministeriet og hans 
karriere var nu skudt i gang. Netop ar-
bejdet inden for det sociale område har 
dannet rammen omkring hele hans eft-
erfølgende karriere. 

De tre politiske områder, han har 
beskæftiget sig særligt med, er social-, 
ligestillings- og beskæftigelsesområ-
det, hvilket er tre områder, der hænger 
uløseligt sammen. Der har derfor været 
en klar rød tråd gennem hele karrieren: 
”Den røde tråd har for mig været, at 
være embedsmand på områder, der 
handler om at hjælpe folk, der har brug 
for en særlig hånd”. 

I dag arbejder Jakob som direktør for 
Styrelsen for Fastholdelse og Rekrut-
tering, en styrelse, der hører under 
Beskæftigelsesministeriet og har 250 
ansatte. Styrelsen blev oprettet den 8. 
februar 2012 og har til formål at fasthol-
de mennesker med nedsat arbejdsevne 
og rekruttere udenlandsk arbejdskraft 
for på den måde bidrage til, at der er 
balance på arbejdsmarkedet. For Jakob 
har det været utrolig spændende, at få 
lov til at bygge styrelsen op fra bunden: 
”Jeg er glad for at have fået chancen 
for at kunne bygge det op sammen med 
en mange andre dedikerede chefer og 
medarbejdere”. 

Brugbar værktøjskasse
I Jakobs arbejde som direktør beskæf-
tiger han sig med komplekse problem-
stillinger, og her kommer de analytiske 
redskaber, han tilegnede sig under 
studietiden, ham til gode: ”Det gode ved 
statskundskab er, at man får redskaber 
til at analysere på hvad som helst. Man 
bygger hele tiden ovenpå, og til sidst har 
man en stærk analytisk værktøjskasse”. 
En værktøjskasse, som han bruger, når 
eksempelvis styrelsen skal udarbejde 

beslutningsgrundlag, implementere lov-
givning, opstille samfundsøkonomiske 
regnestykker og optimere egen organ-
isation. 
 
Jakob mener derfor, at man kan bruge 
meget fra studiet, men man skal sam-
tidig ikke undervurdere det, man lærer, 
når først man er færdiguddannet. 

Tiden som statskundskabstuderende 
er en unik tid, hvor man kan fokusere 
på sig selv og fokusere på, hvordan 
man bliver et kompetent og dygtigt 
menneske, mener Jakob Jensen. Det 
handler om, at være nysgerrig og fylde 
den unikke tid bedst muligt ud: ”Det gør 
man ved at nyde det, være flittig og tage 
alle chancer for at blive dygtig”.  

De chancer kan både være studiejob, 
udlandsophold, praktik eller andet. Man 
kan altså ikke opstille nogen klar formel 
for, hvordan man når langt og får en god 
karriere, men Jakob har dog alligevel 
tre gode råd, han gerne vil give videre: 
”Vær flittig, gør dig dygtig, og udforsk 
verden!”

Karrierekanonen
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“              Det handler om, 
at være nysgerrig og fyl-
de den unikke tid bedst    
muligt ud.
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Brevkanden

Brevkanden
Søren og Søren er som altid klar til at løse læsernes kvaler. 
Send dit spørgsmål til kanden@ps.au.dk eller aflever det i den 
blå postkasse uden for Kandestøberens kontor.

Kære brevkanden

Nu hvor alle melder sig ud af SF, så er 
mit spørgsmål, om der overhovedet er 
nogle tilbage i SF, når vi når sommeren? 
Og hvis der ikke er, om det ville være 
muligt at overtage magten i SF en fre-
dag aften over en øl med et par gutter 
fra ens hold?

Hilsen den tredje Søren

Kære Søren (glimrende navn må vi sige)

Sjovt, du spørger om netop dette. Som 
det ser ud nu, ser vi ingen problemer i 
at overtage SF inden sommeren. Vi har 
selv leget med tanken om det, men blev 
enige om, at der ikke ville gå lang tid, før 
vi ville ligge i en intern fløjkrig om, hvor-
vidt vi skulle have Amaron eller Barolo 
til vores tapas - så vi er gået væk fra 
ideen om overtagelse og kommet frem 
til, at det var noget dumt at diskutere 
om, da man blot kan vælge begge. Men 
at vi vælger at lade være betyder jo ikke, 
at I skal holde jer tilbage. Så vores råd 
må være at se tiden an og slå til, hvis 
muligheden byder sig. For der er vel et 
eller andet ved at have kunnet kalde sig 
for formand for SF.

Hilsen Søren og Søren

Kære brevkanden

Jeg er på grund af min lejlighedssitua-
tion, hvor jeg snart står uden lejlighed, 
begyndt at overveje, om jeg skulle flyt-
te i kollektiv, men jeg ved ikke, om det 
er acceptabelt? Er det for hippie-agtigt 

eller kan det lige gå anno 2013?
Hilsen Sophie

Kære Sophie

Sjovt, du spørger om netop dette. Vi kan 
kun anbefale, at du søger i kollektiv. 
Som medlem i et kollektiv bliver man 
frigjort fra omverdens pålagte normer 
og man kan realisere sig selv som et 
menneske i en social kontekst. Dertil er 
der en tendens til at folk, der bor i kol-
lektiv, er mere nøgne og frisindede om-
kring flere forskellige partnere, så det 
er jo ikke en dårlig sidegevinst. Du må 
endelig sige til, hvis du finder et kollek-
tiv at bo i, da vi, Søren og Søren, meget 
gerne vil forbi og sige hej. Vi vil meget 
gerne opleve sådan et sted med vores 
egne øjne og …

Hilsen Søren og Søren

Kære brevkanden

Min verden styrtede nærmest sammen 
den anden dag, da det kom frem, at Rolf 
faktisk ikke er ren. Hvad fuck gør jeg? 
Og kan det virkelig passe, eller er det 
bare det pure opspind for at ødelægge 
mit idols rygte?

Hilsen Rolf er ren, og hvis ikke er han 
tilgivet!

Kære person, som stadig stoler på Rolf

Sjovt, du spørger om dette. Vi er sim-
pelthen ved at være trætte af at skulle 
beskytte velmenende og oprigtige per-
soner mod så hårde angreb, som vi ser 
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VINDER AF 
KAFFEKORT

Tillykke til Niels 
for at have bidrag-
et med månedens 
bedste spørgsmål. 

Kaffekortet kan 
afhentes på 
Kandens kontor.
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Rolf være udsat for disse dage. For kort 
tid siden var det vores egen Fitness An-
ders, der var blevet beskyldt for at bruge 
elevatoren og spise osteboller, og nu er 
det den stakkels Rolf, der bliver beskyldt 
for noget så usandsynligt som at have 
brugt såkaldte ”ulovlige” stoffer for at 
fremme hans præstation på jernhesten. 
Den danske mediemaskine kører på 
højtryk for at sprede denne åbenlyse 
usandhed. Vi er på redaktionen sikre på, 
at det såkaldte interview blot er en ret 
god omgang Photoshop, for Rolf ville al-
drig kunne indrømme noget, han aldrig 
har gjort. 

Hilsen Søren og Søren

Kære brevkanden

Jeg skal lige have et moderåd. Jeg har 
kigget lidt på jeres billeder og kan se, 
at I begge går med hat, og (må jeg sige 
det?) gør det godt. Men jeg er fortvivlet 
over, at jeg er begyndt at se sixpencen 
skyde frem her og der. Min store frygt 
er, at det bare er begyndelsen og at 
vi til sommer vil se horder af hipsters, 
der vader rundt med deres sixpence og 
runde briller, mens de drikker gyldne 
damer eller sipper af deres lommelærke 
med en eller anden whisky i. Er det bare 
mig, der er paranoid - eller ser I også 
signalerne?

Hilsen personen, der går uden hat!

Kære person, der går uden hat

Sjovt, du spørger om dette. For det 
første vil vi gerne opfordre dig til at be-
gynde med at gå med hat. At gå med hat 
er befriende og har flere fordele, blandt 
andet at man kan markere med hatten 
frem for at sige hej - så virker man lidt 
westernagtig. Ydermere kan man tage 
hatten af, når man ser en flot dame. Det 
kan de så godt lide. Og til sidst beskyt-
ter den mod angreb fra luften af forskel-
lig art. Men tilbage til dit spørgsmål: Vi 
håber ligesom dig, at denne mærkelige 
trend ikke spreder sig til vores stolte 
instituts gule vægge. Sixpence hører 
hjemme to steder: På jagt med de andre 
rige forretningsfolk og på arbejdsløse 
briter fra 1900-tallet. Og siden der bliver 
gået meget lidt på jagt i uniparken, med 
undtagelse af psykologerne til fredags-
bar, og siden vi er kommet videre fra 
1900-tallet, ser vi ingen grund til, at 
trenden spreder sig. Men som du selv 
peger på, kunne det lige ligne nogle 
first movers at overbevise nogle hip-
sters om, at det lige netop er den hat, 
man skal have på, mens man ryger ens 
selv-rullede cigaretter og drikker gyldne 
damer. Så vi kan ikke afvise, at det kom-
mer til at ske, men vi håber, at her blot 
er en fase for nogle enkelte forvirrede 
individer. Vi krydser fingre. 
 
Hilsen Søren og Søren

Kære brevkanden

Meget simpelt: Hvem vinder kapsejlad-
sen?

Hilsen Niels

Kære Niels

Sjovt, du spørger om netop dette. Meget 
simpelt: Det gør PF! 

Hilsen Søren og Søren

“ Min verden 
styrtede nærmest 
sammen den anden 
dag, da det kom 
frem, at Rolf faktisk 
ikke er ren.
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PraktiKanden

Praktik i provinsen
Jeg har i et semester været analyse- og udviklingspraktikant 
i afdelingen Byrådsservice i Odder Kommune. Det var et fuld-
stændig fantastisk semester i en afdeling med søde og dygtige 
kolleger, meget alsidige og spændende arbejdsopgaver, stort 
men aldrig for stort ansvar og et indblik i den virkelige verden.

Odder Kommunes byrådsservice
Odder Kommune er efter Strukturrefor-
men en af Danmarks mindste kommu-
ner indbyggermæssigt med sine knap 
21.000 indbyggere. Kommunen ligger 
geografisk syd for Aarhus og nås rela-
tivt nemt på en 40 minutters togtur med 
”Odder-grisen” fra Aarhus banegård. 
Selve Odder by er relativt lille og Råd-
huset ligger midt i byen. Odder Kom-
mune ledes p.t. af en socialdemokratisk 
borgmester, men borgmesterfarven har 
skiftet nogle gange de seneste perioder. 
Odder Kommunes største udfordring 
er indbyggertallet og herunder den de-
mografiske sammensætning, og der 
arbejdes derfor strategisk med at gøre 
kommunen attraktiv som bosætterkom-
mune. 

Afdelingen Byrådsservice, som jeg var 
praktikant i, er afdelingen lige under 
det politiske niveau og har som primær 
opgave at servicere Byrådet. Afdelingen 

består af en del udviklingskonsulenter 
og udvikling af såvel strategier og poli-
tikker er nogle af afdelingens væsentlig-
ste opgaver, hvorfor der dagligt er et 
meget naturligt samspil med byråd-
spolitikere, direktører og kommunens 
mange institutioner. 

Min motivation for at tage i praktik
Efter otte semestre på uni havde jeg et 
stort behov for at komme lidt væk fra de 
gule mure og ud i den virkelige verden 
og se, om jeg med mine statskund-
skabskompetencer kunne bruges til 
noget. Derudover havde jeg brug for 
et afbræk fra den efterhånden meget 
vanlige rutine, som et semester med 
tiden kommer til at udgøre. Praktikken 
endte med at blive som analyse- og 
udviklingspraktikant i Byrådsservice i 
Odder Kommune. Selve lokationen var 
ret underordnet for mig – derimod var 
praktikopslaget med meget alsidige 
og spændende arbejdsopgaver den 

primære årsag til, at jeg søgte netop den 
praktikstilling.

Selve jobsamtalen efterlod mig med 
et utroligt positivt indtryk af min kom-
mende praktikplads, men derudover var 
det relativt sparsomt, hvad jeg havde 
af mere konkrete forventninger til min 
praktik. Jeg vidste faktisk ikke, hvad 
præcist man får en arbejdsdag til at gå 
med i en afdeling som Byrådsservice, 
inden jeg startede. Mine tanker omkring 
praktik inden praktikstart var mere ge-
nerelt, at jeg glædede mig til at komme 
i gang og til forhåbentlig at få nogle 
rigtig spændende arbejdsopgaver samt 
et godt og lærerigt praktikophold. Det 
skulle vise sig at holde stik.

Eksempler på arbejdsopgaver
Mine arbejdsopgaver spændte utroligt 
bredt. Fælles for dem alle var, at jeg 
på hver enkelt opgave var koblet på en 
af de faste medarbejdere i afdelingen. 
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Jeg fik mulighed for at samarbejde med 
en række forskellige medarbejdere og 
derfor også mulighed for at arbejde 
med flere forskellige områder. En af for- 
delene ved et så ”lille” praktiksted er, 
at det giver god mulighed for at få et 
bredt indblik i kommunens opgaver. Jeg 
delte kontor med tre udviklingskonsul-
enter, alle scient.pol’er fra IFSK, hvilket 
gav mulighed for fantastisk sparring og 
forståelse for, hvad jeg har af forcer, 
interesser og tilgange. Fælles for mine 
arbejdsopgaver var endvidere en rigtig 
god balance mellem ansvar for løsning 
af opgaven og samtidig mulighed for 
sparring, herunder muligheden for at 
stille alle de nødvendige spørgsmål. Jeg 
følte, at jeg havde stort ansvar og frihed 
til at løse mine arbejdsopgaver, men jeg 
havde aldrig følelsen af at være ”ude på 
for dybt vand”. 

En af de første arbejdsopgaver, jeg la-
vede, var i forbindelse med at Odder 
Kommune er en af de første kommuner i 
Europa, der har indført iPads i deres fol-
keskoler til alle elever. Dette har medført 
utroligt stor interesse fra mange sider. 
Kommunens skolekoordinator bad mig 
derfor om at udarbejde en pjece om 
dette projekt. Jeg researchede og skrev 
pjecen, og selve udarbejdelsen skete 
i samarbejde med skolekoordinator, 
kommunens kommunikationschef og 
en ekstern grafiker. Pjecen bliver i dag 
uddelt til interesserede, herunder eks-
empelvis når kommunen holder konfer-
encer om deres digitale læringsmiljøer. 
Pjecen ligger endvidere tilgængelig på 
kommunens hjemmeside.

Et andet eksempel på en arbejdsopgave 
er mit løbende arbejde gennem stort set 
hele praktikken på projekt Fremtidens 
Dagtilbud. Her har jeg blandt andet lavet 
research på området, skrevet notater af 
forskellig art, været med til at forberede 

og afholde borgermøde og forberedt in-
spirationstur for Børn, Unge & Kulturud-
valget. Dette arbejde har endvidere budt 
på rigtig meget projektstyring.

Endelig kan eksempelvis nævnes udar-
bejdelse af rapport og sagsfremstilling 
om en brugerundersøgelse til behan-
dling hos Miljø & Teknikudvalget. Deru-
dover kan nævnes, at jeg som noget af 
det sidste i min praktik gav vejledning 
til en af kommunens folkeskoler om en 
tilfredshedsundersøgelse, som skolebe-
styrelsen ønskede at foretage blandt 
forældrene. Skolen havde ingen erfar-
ing med udarbejdelse af spørgsmål, 
opsætning elektronisk af spørgeskema 
eller indhold i informationsbrev, hvilket 
jeg gav dem vejledning i. Dette var et 
meget håndgribeligt eksempel på og 
ikke mindst en oplevelse af, at jeg som 

statskundskaber besad noget viden, 
som andre ikke havde og ikke mindst 
havde brug for.

20 eller 30 ECTS point
Jeg valgte at skrive en praktikopgave og 
dermed få 30 ECTS point for min prak-
tik. Denne model er der både fordele og 
ulemper ved. Ulempen er helt oplagt, at 
det kræver, at man kan finde tid til at 
skrive opgaven. Den helt store fordel 
for mig at se er, at det var en rigtig sjov 
og spændende proces at skrive en op-
gave med udgangspunkt i den virkelige 
verden. I stedet for at blive inspireret til 

“ Mine arbejdsopgaver spændte utrolig bredt. 
Fælles for dem alle var, at jeg på hver enkelt  
opgave var koblet på en af de faste medarbejdere 
i afdelingen.

en problemstilling i pensum eller klas-
seværelset, var det for mig motiverende 
at skrive en opgave ud fra mit kendskab 
til kommunen.

Udbytte og tanker om praktik
Udbyttet af mit praktikophold er især, at 
jeg har fået øjnene op for, at jeg kan en 
helt masse ting, som andre sætter pris 
på. De ting, som jeg nogle gange tager 
lidt for givet, er faktisk ganske efter- 
spurgt ude i den virkelige verden, og 
det er en rigtig dejlig og bekræftende 
opdagelse. 

Mere generelt har jeg i kraft af at have 
været i praktik i en kommune fået 
kendskab til det daglige arbejde på det 
kommunale niveau samt en forståelse 
for konsekvenserne af at arbejde i en 
politisk ledet organisation, herunder en 
god forståelse for det politiske spil, der 
foregår et sådan sted.

Jeg er utroligt glad for, at jeg valgte at 
bruge et semester på at være i praktik. 
Selvom jeg har haft forskellige studie-
jobs i løbet af min studietid, hvor jeg har 
haft mulighed for at prøve mine kompe-
tencer af, så kan praktikken noget andet. 
Praktikken giver mulighed for, at man i 
et semester kan fokusere på en række 
arbejdsopgaver uden at skulle fokusere 
på undervisning, pensum og eksamen 
samtidig. Hvor studiejobs for mit ved-
kommende har været spændende men 
sekundære i forhold til studiet, oplevede 
jeg i praktikken netop at kunne give 
arbejdet primat og fokusere helt og al-
deles på at udføre det. Det er en rigtig 
god mulighed for at kunne sætte studie, 
læsning og eksamensstress helt på 
pause og opleve, hvordan et liv med job 
er. Og det giver en fantastisk mulighed 
for at komme ud i den virkelige verden 
og prøve de kompetencer af, som bliver 
opøvet i løbet af studietiden. 

TRE UDBREDTE FORDOMME OM KOMMUNER
1) ”Kommunalt ansatte drikker meget kaffe”
      Bekræftet, de drikker umådeligt meget kaffe!!! 
2) ”De laver ikke rigtig noget ude i kommunerne”
      Afkræftet, de har faktisk ret travlt på Odder Rådhus
3) ”Kommunalt ansatte er altid sure”
      Afkræftet, de er faktisk utroligt søde og glade i Odder



PhD-livet i Glasgow
Som PhD-studerende er et udlandsophold en del af uddan-
nelsen. Mit eget projekt om de normative aspekter af ulighed 
i sundhed har bragt mig til Glasgow. Vigtige spørgsmål melder 
sig: Kan man lave research på en bar?  Kan man tale om per-
sonligt ansvar, når hele bydele lever korte, usunde liv. Et indblik 
i en tur til udlandet.

De fleste er nok bekendt med, at til-
værelsen som PhD-studerende har et 
overordnet mål: Rettidigt at indlevere og 
forsvare en afhandling. Men som PhD-
studerende er der en del forpligtigelser 
herudover. Vi tager en række kurser, 
underviser, deltager i møder og tager 
af sted på konferencer. En af disse for- 
pligtigelser er særligt attraktiv: Et læn-
gere ophold i udenlandsk et forsk-
ningsmiljø. Det betyder selvsagt foran-
dring over hele linjen: Ny arbejdsplads, 
ny vejleder, nyt hjem og nye omgivelser.

Disse linjer trykkes midtvejs i mit ud-
landsophold i Glasgow. Jeg er på den 
bekvemme side af fondsansøgninger, 
boligjagt og forsendelsen af bøger (via 
Billund, Frankfurt, Midlands og Edin-
burgh) - men på den forkerte side af 
Nordsøen ift. kontormakkerne der-
hjemme, andre flinke kollegaer og livet 
i Aarhus.

Her sidder jeg på 10. sal i Adam Smith-
bygningen, med udsigt over Glasgow og 
bjerge i horisonten. Jeg arbejder med 
ulighed i sundhed fra en politisk teo-
retisk vinkel. Det betyder, at de centrale 
spørgsmål handler om, hvilke uligheder 

i sundhedsforskelle mellem mennesker, 
der er uretfærdige. I forlængelse heraf 
diskuterer jeg også hvilken betydning 
menneskers valg og personlige ansvar 
har. Min oplevelse er, at udlandsophold-
et på flere måder giver et nyt perspektiv 
på dét arbejde. 

Det sker helt oplagt ved at jeg får an-
dres kritiske kommentarer til mit eget 
arbejde. Det sker for det første ved, 
at jeg herovre har en ny vejleder. Jeg 
mødes ugentligt med min vejleder Carl 
Knight. Vi diskuterer mit arbejde ved et 
formelt vejledermøde. Bagefter spiser 
vi frokost og diskuterer politisk teori, 
livet i Glasgow og weekendens fodbold-
resultater (vi håber begge, at Arsenals 
sæsonsnart vender). Opholdet i udlandet 
er også en god mulighed for at deltage 
i akademiske diskussioner med andre 
folk, der arbejder med tilsvarende pro-
blemstillinger. I midten af marts var jeg 
i Stirling for et præsentere en artikel og 

i starten af maj skal jeg præsentere i 
Edinburgh. 

For mig har udlandsopholdet også været 
en anledning til at tænke over egne 
forskningsspørgsmål i en anden sam-
fundsmæssig kontekst. Glasgow er en 
by med store uligheder i sundhed. En 
togtur fra Glasgows pæne Westend til 
Bridgeton i den østlige del af byen tager 
en halv time. Men for hvert af de seks 
stop på vejen falder den gennemsnitlige 
levealder markant (2 år for mænd og 1,2 
år for kvinder). Beboerne her i Westend 
tager pænt for sig af pubbens mad og 
våde varer, men har ikke så korte liv 
som de Glaswegians, der bor i andre 
bydele. Man kunne derfor spørge, om 
ikke det er en slags research, hvis jeg 
undersøger disse faktorer nærmere ved 
at gå ned på den lokale pub, Òran Mór, 
og taler lidt med min sidemand i baren. 
Det er i hvert fald den forskningsstrategi, 
jeg har tænkt mig at forfølge på lørdag.
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Ph.d.’en

“ Man kunne derfor spørge, om ikke det er en 
slags research, hvis jeg undersøger disse faktorer 
nærmere ved at gå ned på den lokale pub.
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Kandestøberen

6

3. I Frankrig er der umådeligt meget at se, de 
sydlige Cevennerbjerge er nok mit foretrukne 
sted, der er ikke så mange turister og maden 
er vidunderligt ligesom vejret, men Py-
renæerne er også fine, om end vejret dér kan 
drille; det franske baskerland er en god over-
raskelse, og én gang i livet (mindst) bør man 
opleve de 14 meters ebbe og flod på 
Bretagnes kanalkyst for dér at gå ud på hav-
ets bund udstyret med en citron og en skrue-
trækker for at spise sig mæt i østers. 

Kulinarisk er det bedste og billigste sted nok 
Bourgogne, men Perigord er også formidabel. 
En cykeltur over de norske bjerge op ad 
Setesdalen fra Kristianssand til Hardanger-
vidda, ud til fjordene og tilbage ind over Jo-
tunheimen, Dovre og Rondane kan bestemt 
anbefales. Man kommer i form, mens vejen 
stille og roligt går op ad dalene, og bagefter 
går de stejle hårnålesving meget lettere, men 
selvfølgelig skal udstyret være i orden – også 
til regn. Fysisk er det ikke så hårdt og psykisk 
lærer man meget om filosofiens ABC. Men det 
kræver meget af ledsagerne og forudsætter 
derfor et rigtig godt teamwork.

Peter Munk Christiansen
1. Jeg skal med min kone i vores sommerhus 
ved Vestkysten, og så får vi skiftende besøg 
af børn, familie og venner.
2. Vi har ejet sommerhuset i otte år, og vi er 
endnu ikke blevet trætte af at holde vores 
sommerferie der. Når det kommer, gør vi    
noget andet.
3. Hvis man kender Bjarne og Ole fra Lild 
Strand kan man altid få helt frisk fisk til 
meget overskuelige penge. Det fås ikke bed-
re.

Jørgen Møllers 
bedste rejsetip: 
“Lad være med 
at anskaffe en 
labrador”.

Nyt fra Statsrådet
Vi arbejder i StatsRådet på at gøre studiemiljøet i Forhistorisk mere attraktivt til gruppearbejde, 
hvilket sker med accept fra dekanen. 

Derudover er der, til dem der endnu ikke har bemærket det, kommet flere gruppepladser i 
U-båden, hvilket vi håber, I får stor gavn af.

StatsRådssekretæren har træffetid hver mandag kl. 13:00-15:00 og efter aftale på statsraad@
ps.au.dk.

I er i øvrigt velkomne til at skrive spørgsmål til os på vores facebookside.
 
Venlige forårshilsner
StatsRådet



Nyt fra PF
 
Kære alle sammen!

Vi er i den nye bestyrelse kommet i gang med arbejdet, og vi 
glæder os meget til det kommende år sammen med jer. Vi har 
en masse nye idéer og initiativer, men tager meget gerne imod 
forslag fra jer medlemmer, så har I nogle gode idéer, så skriv 
endelig til os inde på vores facebook-side eller send en mail til 
polfor@ps.au.dk. 

Som et nyt forsøg arbejder vi med idéen om en band-base, en 
base med musikere fra statskundskab, som har lyst til at spille 
musik til vores fester eller arrangementer. Så igen, hvis du er 
interesseret eller kender nogle der er, så skriv endelig.

Som kalenderen nærmer sig april intensiveres forberedelserne 
til årets kapsejlads. Vi er i fuld gang med både introen og selve 
træningen. Vi håber meget på jeres opbakning på dagen, og 
glæder os til, hvad der helt sikkert bliver et brag af en fest!

Som en sidste bemærkning skal det nævnes, at vi i samarbejde 
med IFSK fodbold arrangerer “Slaget om Fakultetet 2013” mellem 
jura og statskundskab, som løber af stablen fredag d. 3. maj.

Kærligst jeres PF - #poliYOLOgi
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Studienævnet

Nyt fra Studienævnet

Denne gang handler det om mentorordningen, der blev en suc-
ces og som derfor gentages i 2013, samt en opfordring til at del-
tage i et debatmøde om at forbedre kandidatuddannelsen, som 
afholdes i samarbejde med Statsrådet.

Mentorordning med succes gentages
I foråret 2012 gennemførte vi for 
første gang en mentorordning på 
Statskundskab. Initiativet kom fra stu-
derende og finansieringen fra Univer-
sitetets udviklingsmidler og Instituttets 
pengekasse. 30 frivillige studerende 
meldte sig til - uden løn - at bruge tid på 
at opnå kompetencer som mentorer. Og 
i løbet af foråret fik 60 studerende på 
2. semester mulighed for at få en men-
tor, med hvem de kunne diskutere små 
og store udfordringer i studielivet, og få 
svar på nogle af alle de spørgsmål, der 
ellers kan fylde (for) meget.

Mentorordningen i 2012 blev gennem-
ført som et eksperiment. De 60 stude-
rende var udvalgt tilfældigt på årgang-
en, og ved at sammenligne gruppen af 
mentees med gruppen af ikke-mentees, 
kunne vi blive klogere på, om mentor-
ordningen var en god ide. Og det er den!

I afrapporteringen af mentorprojektet 
viser de to initiativtagere og projekt-
ledere Asger Narud og Henrik Lundorff 
Kristensen, at mentorordningen ser ud 
til have betydning for både frafald og 
karakterniveau. Og på baggrund af ud-
dybende kvalitative interviews fastslår 
de at noget af mentorordningens suc-
ces blandt andet ser ud til at hænge 

sammen med, at de studerende får en 
samtalepartner, der kan sætte tingene i 
perspektiv og også stille nogle udfordr-
ende spørgsmål. 

Oven i købet ser det ud til, at mentorerne 
også har fået meget ud af at være med. 
Her har det nemlig været en fordel at 
møde andre studerende, og flere giver 
udtryk for, at det har været lærerigt at 
få sat egen udvikling som studerende i 
perspektiv ved at blive konfronteret med 
de frustrationer og usikkerheder, der er 
så udbredte på 2. semester.

Set fra studienævnets side er der der-
for god ræson i at bruge ressourcer på 
en mentorordning. For det første er det 
vigtigt for os at fastholde og udvikle det 
i forvejen gode studiemiljø, vi har på 
Statskundskab. Og mentorordningen 
ser ud til at gøre en forskel for både 
mentees og mentorer. Men samtidig 
er det også vigtigt, at vi som uddan-
nelse bliver bedre til at tage imod de 
studerende, for hvem universitetet ikke 
nødvendigvis er en oplagt hjemmebane. 
Der er ingen tvivl om, at Statskundskab 
kan føles som en anden planet, men en 
mentorordning kan måske levere en 
“guidet tour” for nye beboere, så det 
kan blive en smule nemmere at finde 
rundt.
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“ Set fra studienævnets side 
er der derfor god ræson i at bruge 
ressourcer på en mentorordning.

Som det fremgik af sidste nummer af 
Kanden, har vi derfor besluttet at vi-
dereføre mentorordningen også i 2013. 
Ansvaret for mentorordningen er nu 
overdraget til studievejledningen, men 
gennemføres ellers nogenlunde som 
i 2012. Endnu har vi ikke ressourcer 
til at tilbyde mentorordningen til alle 
studerende på 2. semester, og igen vil 
det være sådan, at ordningen tilbydes 
efter lodtrækning. På længere sigt kan 
vi forhåbentlig både udvide ordningen til 
alle studerende og gøre den permanent.

Debatmøde om kandidatuddannelsen
Som nævnt i den seneste klumme, vil 
vi i studienævnet gennemføre en form 
for servicetjek af kandidatuddannelsen. 
I samarbejde med Statsrådet inviterer 
vi derfor til debatmøde under over-
skriften “Hvordan kan vi gøre en god 
kandidatuddannelse bedre?”. Alle er 
velkomne til at deltage med ideer, kritik 
og spørgsmål, og så vil medlemmer fra 
studienævnet og et par kandidatstud-
erende komme med deres bud. Debat-
mødet afholdes onsdag den 17. april kl. 
16.00 i medarbejderloungen.



KALENDER
AtU har fået ny bestyrelse - en bestyrelse, der ikke gør mindre for at give jer et overblik over de kulturelle 

muligheder i Aarhus. Her følger anbefalingerne fra AtU i april, hvor der igen er noget for enhver smag. 
Er du til film, kunst, musik eller fotoudstillinger, så tag anbefalingerne i brug!

Få flere anbefalinger og hold dig opdateret på AtU’s Facebook-side:
“Statskundskabs Kulturforening: Across the Universe (AtU)”

Amour i Øst for paradis

Den østrigske filminstruktør Michael Haneke, 
der blandt andet vandt Den Gyldne Palme for 
Das weisse Band i 2009, er nedkommet 
med endnu en film: Amour. Filmen skildrer et 
ægtepar, hvis harmoniske hverdag smuldrer 
efterhånden som Anne bliver stadigt mere 
syg efter gentagne slagtilfælde, mens hen-
des mand, til datterens fortrydelse, insister-
er på selv at passe hende hjemme.

Priserne afhænger af ugedag og tidspunkt, 
men ligger på 60-70 kr. for studerende.

2 timer og 7 minutter, I ikke vil fortryde! 

Marie Key på Train

Marie Key har de seneste år foldet sig godt og 
grundigt ud på den danske musikvifte. Med 
sine finurlige sangtekster og sit korte krøllede 
hår har hun charmeret med stil. Til de, der ikke 
nåede det sidst hun var i Aarhus, sker det hel-
digvis igen på Train i april og endda to aftener 
i træk.

Marie Key gæster Train d. 17. og 18. april. 
Dørene åbner kl. 19.00 og koncerten starter kl. 
20.00.

Du kan opleve hende for kun 130 kr.

Gallerier i Aarhus

Aarhus er beriget med en del fine gallerier, så 
tjek det ud på nettet og læg en spadsere-
plan, eller start et tilfældigt sted og lad jer 
drive af tilfældet. Netop nu - indtil 30. marts 
- har Charlotte Fogh Gallery i Mejlgade en 
virkelig interessant udstilling ved navn Kill 
Two Birds with One Stone, hvis overordnede 
tema er.. ja, fugle. Men også efter den 30. er 
det lille galleri bestemt et besøg værd, og 
efter endt visit kan man passende gå 100 m 
videre til galleriet TANK i den Nørre Allé-nære 
del af Mejlgade, der har et fantastisk udvalg 
af grafisk kunst (til SU-venlige priser!), og 
hvor man samtidig kan drikke en virkelig dej-
lig kop kaffe.

Årets pressefotos på Aros

Traditionen tro huser Aros udstillingen Årets 
pressefotos, der er sammensat på baggrund 
af den årlige konkurrence afholdt af Presse-
fotografforbundet. Temaerne spænder fra 
prostitution over det Arabiske forår til en 
mors hjerteskærende sorg over sønnens 
død, og det kan anbefales komme uden for 
myldretiden og give sig god tid. 

Aros tager 80 kr. for studerende, men for 
200 kr får du et medlemskab af klub27, og 
dermed fri adgang MED ven eller veninde i 
et helt år. Desuden giver et medlemskab 
mulighed for at deltage i Aros’ lounges en 
gang om måneden.
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Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Selv i ordbogen  
kommer dimittend  
før succes.

Læs mere på Facebook:  
Deloitte Consulting Danmark

Peter, Sofie og Rasmus er tre af de 17 statskundskabere, som 

er ansat ved Deloitte Consulting. Vi søger flere nyuddannede, 

der kan se perspektivet, har de bedste idéer og ønsker at gøre 

en forskel.

A Day With Deloitte: Mød Deloitte, når vi besøger AU Career i 

de røde stole på Fuglesangs Allé torsdag den 21. marts 2013 

mellem kl. 10 og 13.

Her kan du få en uformel snak med Peter Thorgaard. Peter er 

selv tidligere studerende fra statskundskab i Aarhus og har  

været ansat i Deloitte i knap et år. Til arrangementet får du en 

unik mulighed for at høre, hvordan skiftet fra ”de gule mure” 

til konsulent i Deloitte har været, samt stille en masse spørgs-

mål – både de store og små.


