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FUSION 

Institut for Statskundskab er nu officielt en del af Aarhus School of Business and Social Sciences. 
Det skete med den nylige fusion af Det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Aarhus School of Busi-
ness, som er et direkte resultat af den faglige udviklingsproces, som Aarhus Universitet har 
igangsat. 

Kandestøberen sætter derfor fokus på Handelshøjskolen og vores nye samlede fakultet med en 
række temaartikler om de studerende på ASB og om, hvad vi kan bruge fusionen til rent fagligt. 
Det kan du læse om på side 6. Kandens redaktion besøgte Studenterlauget, som er en slags para-
plyorganisation for foreningslivet på ASB, og forsøgte at lære mere om vores nye medstuderende. 
Vi tog feltarbejdet så alvorligt(!), at vi også tilbragte en aften i ”Klubben”, som er ASB’s pendant til 
fredagsbaren eller PF-fest, for at undersøge til bunds, hvem ASB’erne er. Derfor kan vi i dette num-
mer bl.a. fortælle vores læsere om fænomenet ”Lille fugl fald død om” på side 14. Samtidig valgte 
vi også at tage lidt hjerteligt imod vores nye forenings-kollega ved at udfordre Studenterlauget til 
den klassiske Kandestøberen foreningsdyst. Hvem, der slap fra dét med æren i behold, kan du 
læse om på side 13. 

Derudover er det en glæde for os at kunne præsentere otte nye spillekort til de legendariske 
”Underviserspillerkort”, som vi bragte i november sidste år. Du finder din ”boosterpack” med de 
første fire kort på side 22. De sidste fire kort får du med næste nummer af Kandestøberen.   

Den sidste tid har det politiske billede særligt været præget af oprøret i Mellemøsten. Kandestø-
beren dækker udviklingen i Mellemøsten med et interview af fem unge fra henholdsvis Jordan, 
Egypten og Tunesien og deres engagement i opstanden i regionen. Læs artiklen på side 18. 

God fornøjelse med Kandestøberen. 

Forsiden er lavet af 
Vanessa Salome Christophersen

Leder
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com

Kanden tog 
på feltstudie 
til den anden 
ende af Ring-
gaden, for at 
blive klogere 

på ASB’erne og 
vi blev taget 
godt imod af 

Studenter-
lauget.
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 TEMA: 
  FUSION MED ASB 

Handelshøjskolen blev grundlagt i 1939 og 
har siden 1951 udbudt HA-uddannelsen. 

Siden 1. januar 2007 har Handelshøjskolen 
været en del af Aarhus Universitet som 
fakultet. 

Der går 16.678 studerende på vores nye 
fakultet “ASBSS”. Heraf kommer de ca. 7000 
fra ASB. 

Der er nu 705 videnskabeli-
ge medarbejdere. Af dem er 
de 50 fast tilknyttet Institut for 
Statskundskab. 

Dekanen for Aarhus School of 
Business and Social Sciences 
er Svend Hylleberg, der 
tidligere var dekan for Det 
Samfundsv idenskabe l ige 
Fakultet.

Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet og Handelshøjskolen 
skal efter planen være fuldt ud 
fusioneret i løbet af 2011. 
I overgangsfasen skal man 
stadig kontakte de to nu-

værende administrationer i spørgsmål om-
kring uddannelse, forskning, samarbejde etc. 
ligesom begge hovedområders hjemmesider 
også fortsætter.

Til efteråret bliver det akademiske kvarter 
også indført på Handelshøjskolen på bag-   
grund af et et ønske om at tilpasse sig univer-
sitetets retningslinjer og gøre det lettere for 
studerende og medarbejdere. 

Den 1. januar i år skete der noget med Institut for Statskundskab - og selvom du 
måske ikke direkte har mærket til det, så er det nu et faktum, at vi er studerende og 
medarbejdere på Aarhus School of Business and Social Sciences. Det tidligere sam-
fundsvidenskabelige fakultet er fusioneret med ASB (Handelshøjskolen, “Kræmmer-
en”, kært barn...). Kanden sætter spot på fusionen med en håndfuld mere og mindre 
saglige temaartikler, som er resultatet af kande-redaktionens dybdeborende journalis-
tiske arbejde i felten. Inden du begiver dig i kast med resulatet af dette, bringer Kan-
den først her lidt fakta om “ASBSS”. 

Handelshøjskolen set fra Vestre Ringgade en sommerdag - hovedindgan-
gen ligger på Fuglsangs Allé.  
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 ASBSSSS?! Hvad kommer         fusionen til at betyde?

Tema: Fusion med ASB

 Niels Bjørn Grund Petersen
 nielsbgp@gmail.com

”Hvad kommer der til at ske med vort elskede 
IFSK?”  spurgte den fortvivlede reporter 
prodekan Peder Østergaard.
”HVAD VIL DU MED OS?!” hulkede reporteren 
angstfuldt videre. Men heldigvis var der råd 
for det hele, og fortvivlelsen blev forvandlet 
til indsigt og håb om en bedre fremtid, ikke 
mindst for vores børn. 
Peder Østergaard slår hurtigt fast om 
Statskundskab, at ”det er en god uddannelse, 
som har et godt brand og er meget velesti-
meret hos dem, der skal ansætte. Der bliver 
ingen forandringer for forandringernes 
skyld. Hvis der kommer ændringer, så skyl-
des det facts om, at der er behov for dem”. 

Desuden har Østergaard ingen planer om at 
skære i foreningernes budgetter, men mener 
derimod at, ”foreningerne er en kilde til viden 
og til at have en form for basis til at lave for-
andringer”.  Derudover bliver navnet for 
fakultetet ikke ASBSS (Aarhus School of Busi-
ness and Social Science), da forkortelsen; 
”minder om noget i Tyskland i fyrrerne”. Og 
med fornyet håb og en forsigtig stemme 
begyndte reporteren at spørge ind til de 
reelle konsekvenser af fusionen. 

Karrierecenter
En af de helt store og mærkbare forandringer, 
som fusionen med Handelshøjskolen vil med-

føre, er oprettelsen af et karrierecenter på 
IFSK. Handelshøjskolen har i flere år haft sit 
eget karrierecenter, som finansieres af virk-
somheder som Vestas, Danske Bank og Dong 
Energy. 
Karrierecenteret vil få sit eget kontor på IFSK 
og være frit tilgængeligt for alle studerende, 
som har lyst til at blive klogere på mulighed-
erne efter studierne, danne overblik over 

egne styrker eller få op-
lysninger om, hvad det 

kræver på CV’et for at få ansættelse i en be-
stemt virksomhed. For selvom cand.scient.
pol’er i høj grad er kvalificerede til et of-
fentligt embede, så mener Peder Østergaard 
at, ”der vil blive en konvergens i retning af 
den måde man leder offentlige og private 
virksomheder, og jeg tror på, at der på sigt 
vil være flere cand.scient.pol’er, der bliver an-
sat i private virksomheder”.  Derudover vil 
det kommende karrierecenter formidle stu-
diepraktikpladser til de studerende, og det vil 

Ja, rygterne florerer bag de gule mure. Vil de have os til at fusionere foreningerne? Vil 
de skære i budgettet? Vil de lave radikalt om på uddannelsen og tvinge os alle sam-
men til at ligne poppede handelshøjskolestuderende?! Strækscenarier er der nok af, 
men heldigvis har Kanden fået en fod indenfor og talt med Peder Østergaard, prodekan 
for det nye storfakultet på Aarhus Universitet. Peder Østergaard har været med fra 
projektets begyndelse og øvet indflydelse på fusionen gennem arbejdsudvalg. Han vil 
også fremover beskæftige sig med at forme og integrere det nye fakultet.

“ Der bliver ingen forandring-
er for forandringernes sky-
ld. Hvis der kommer æn-
dringer, så skyldes det facts 
om, at der er behov for dem”
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 ASBSSSS?! Hvad kommer         fusionen til at betyde?

blive nemmere at finde praktikarbejde. Man 
forventer at have et karrierecenter klar inden 
for et års tid. 

Flere udvekslingsaftaler med interna-
tionale universiteter
IFSK har allerede mange aftaler med uden-
landske universiteter, men med fusionen vil 
der blive endnu flere muligheder for de rej-
selystne. Handelshøjsskolen og det tidligere 
samfundsvidenskabelige fakultet vil nemlig 
få adgang til hinandens internationale forbin-
delser. Derudover vil det også løse et admi-
nistrativt regnestykke, da man søger at få 
lige så mange udvekslingsstuderende til Aar-
hus, som vi selv har studerende i udlandet. 
Handelshøjskolen har langt flere udenland-
ske studerende og det kan hjælpe med at af-
balancere IFSK’s underskud af internationale 
studerende.

Mere samspil mellem studierne
Fusionen vil skabe en større fleksibilitet mel-
lem uddannelserne. Det vil blive muligt at 
låne undervisere fra Handelshøjskolen og i 
højere grad udnytte kompetencer fra de an-
dre institutter. Man vil søge at integrere ud-
dannelserne mere, bl.a. ved at oprette et 
fælles IT-system, så det bliver nemmere at 
skifte studie eller tage enkeltfag på de andre 
uddannelser.

Mulighed for valgfag på bachelor
Ifølge bekendtgørelsen skal der være mindst 
10 ETCS point til valgfag allerede på bache-
loruddannelsen, og det kommer efter al 
sandsynlighed også til at gælde på IFSK. 
Grundet fusionen vil man få mulighed for at 
præge sin uddannelse i flere retninger end 
tidligere. Det vil man dels fordi, det bliver 
muligt at vælge valgfag og dels fordi, der vil 
blive et bredere spektrum af fag – heriblandt 
økonomifag fra Handelshøjskolen. Det bliver 
studienævnet, som kommer til at afgøre, 
hvilke fag der har den nødvendige relevans 
for uddannelsen, og som dermed bliver valg-
bare.  

 

Klubben åbner!
Sidst men ikke mindst kommer fusionen til at 
give adgang for statskundskabere til den 
famøse klub ”Klubben”, der er Handelshøj-
skolens centrum for fest og excentriske ud-
skejelser. Ifølge Peder Østergaard, ”vil det da 
være dårlig stil, hvis man ikke gjorde det!” 
Han tilføjer: ”Da kronprinsen læste statskund-
skab, da kom han da tit i Klubben, det er et 
meget søgt sted”. Det betyder, at den ellers så 
lukkede ”Klubben”, der også er kendt for sine 
delikate burgere, i fremtiden kan blive til-
holdssted for sultne cand.scient.pol’er! Meget 
tyder desuden på, at Klubben kommer til at 
rykke nærmere de gule mure, da man vil 
forsøge at samle hele fakultetet i nærheden 
af universitetsparken. Det er, hvad der i store 
træk venter os.

“Grundet fusionen vil man få 
mulighed for at præge sin 
uddannelse i flere retninger 
end tidligere
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I seng med fjenden 
          – eller den nye ven?  

Tema: Fusion med ASB

 Anne Schmidt Stolberg
pandestolberg231286@hotmail.com

Da vi ankom om formiddagen blev vi mødt 
ved indgangen af SLs mediemedarbejder To-
bias, der sammen med Claus fra SL stod klar 
til at fortælle og svare på alle de spørgsmål, 
vi måtte have om ASB og Studenterlauget. Vi 
startede i et mødelokale anrettet med 
kildevand, frugt og Mo-
kai og det mest be-
mærkelsesværdige; en 
plastiklomme med infor-
mationer om, hvad det 
nu var for en størrelse, vi 
havde med at gøre. 
Allerede uden at læse et 
ord af den sirligt anbrag-
te folder, havde man 
dannet sig et ret sigende 
billede om SL. Det kan 
godt være, det er en 
forening af studerende 
og for studerende, men 
det køres professionelt 
som en forretning, og 
det med forret-
ningsmøder var tydelig-
vis ikke noget uvant for 
vores værter.
På side 1 erfarede vi, at SL 
er en non-profit studenterorganisation med 
over 3500 medlemmer. Non profit betyder 
dog langt fra små budgetter, som tværtimod 
ud fra statskundskabs målestok så rigeligt 
svarede til det større medlemsantal. SL som 

forgrener sig over 8 forretningsområder har 
en samlet omsætning på ca. 14 millioner om 
året, hvor de mest kendte områder under or-
ganisationen nok er Klubben, Rusugen, de to 
kantiner, Cafeen og deres burgerbar, samt 
den glitrende pendant til Kanden; Commer-

ciel. 
Studenterlauget har på 
årsbasis over 300 stu-
derende ansatte, og ud 
over i de indlysende 
stillinger forbundet med 
bar og kantinedrift, 
dækker det også over 
markedsføring, og en 
bred vifte af projektstil-
linger. En del af disse 
stillinger kan efter sam-
menlægningen også 
besættes af statskund-
skabere, så det er en 
god ide fremover at hol-
de sig opdateret med 
SLs jobopslag, (http://
www.studenterlauget.
dk/about-sl/jobs/stu-
denterlauget.html) hvis 

man søger et studierele-
vant arbejde eller lidt ekstra lommepenge
At det var en stor kanon, vi havde med at 
gøre, blev yderligere bekræftet for Kandens 
skribenter, da vi blev inviteret på cappuccino 
i Klubben, og burger i plug in, burgerbaren, 

I forbindelse med sammenlægningen med Handelshøjskolen til det nye Aarhus School 
of Business and Social Sciences har Kandestøberen lagt vejen forbi Handelshøjskolen 
ved flere lejligheder. Vi er blevet passet og plejet, som amatørjournalister ellers kun 
kan drømme om, på en måde, der klart viste, at foreningslivet centreret omkring Stu-
denterlauget (SL) var en noget anden økonomisk og organisatorisk størrelse, end vi er 
vant til det fra Statskundskab.

Foreningsgangen på Handelshøjskolen
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“

og i det hele taget serviceret på et niveau, 
som foreningerne på IFSK nok ikke kan 
præstere. For Kanden ville en udgift til 10 
burgere, cappuccino og fri øl en hel aften til 
sultne skribenter, have efterladt et betydeligt 
hulrum i budgettet, mens samme gestus slet 
ikke syntes at berøre SL. 
Nej, Studenterlauget minder umiddelbart slet 
ikke om det vi forbinder med en studenteror-
ganisation. Det er hverken PF, PB eller Kan-
destøberen, men alle foreningerne på en 
gang og mere til. Det er en paraplyorganisa-
tion for alle foreninger på Handelshøjskolen. 
Studenterlauget er organiseret som en 
hvilken som helst anden virksomhed, med en 
bestyrelse og en ansat direktør. Med den for-
retningslignende karakter kunne man nemt 
tro at dette ville sætte sit præg på viften af 
foreninger, så disse ligeledes ville tegne et 
strømlinet og overskudsgivende business 
billede, hvilket dog langt fra er tilfældet. 
ASB’s foreningsliv byder både på en bob-
forening, en Nick og Jay forening, revy lige-
som os og et utal af andre foreninger af både 
mainstream og niche karakter, og har som vi 
kender det en foreningsgang, dog i noget 
større skala.
At der ifølge Studenterlauget skal være plads 
til denne diversitet i foreninger stemmer o-
verens med SL’s værdier, omkring åbenhed 
overfor organisationer og medlemmer, hjælp-
somhed og tilgængelighed overfor de studer-
ende. De har ligeledes en værdi omkring i 
fællesskab at arbejde for et mere socialt stu-

dentermiljø, med fokus på faciliteter 
og begivenheder til de studerende. 
De lægger ikke skjul på at SL er en 

forretning, 
som skal 
løbe rundt, 
men under-
streger at 
p r i s e r n e 
holdes så 
lave som 

muligt. Herudover fremhævede To-
bias under vores besøg den væsentlige for-
skel ved en samlet forening, der dækker så 
mange forskellige områder, nemlig, at man 
kan bruge overskuddet fra nogle forretninger 

såsom Klubben, på at finansiere underskud 
på andre områder, som f.eks. lavere priser 
for de studerende i kantinen.
Det blev under vores besøg på Handelshøj-
skolen klart, at SL ikke er et stort ondt kapi-
talist monster, der vil kuppe foreningerne og 
undertrykke de studerende. De har ligesom 
os visioner om at skabe de bedst mulige 

rammer for en god studietid for deres med-
lemmer, og har en klar social profil. Der kan 
helt klart være nogle ”stordriftsfordele” for 
foreninger ved at blive lagt under SL, som 
f.eks. har professionelle folk ansat til at va-
retage foreningernes økonomi og budgetter. 

Dog er der helt klart ting ved IFSK’s 
foreningsstruktur som vi foretrækker. Det 
forekommer, at SL i mindre grad end her er 
knyttet til instituttet, hvor Institut for 
Statskundskab er tæt knyttet til og har med-
arbejdere repræsenteret i for eksempel Poli-
tologisk Bogformidling og i vores egen 
fællesredaktion. Det er Instituttet, som er 
med til at ansætte russekretærerne, hvilket 
kan sikre en større overensstemmelse mel-
lem den langsigtede profil for Instituttet og 
for eksempel rusarrangementet. Instituttet 
bidrager aktivt til foreningerne, ved at stille 
gratis lokaler til rådighed, og her på Kanden 
sætter vi i hvert fald pris på samarbejdet 
med instituttet og et fællesskab, som i højere 
grad omfatter både ansatte og studerende.

Nej Studenterlauget 
minder umiddelbart 
slet ikke om det vi 
forbinder med en stu-
denterorganisation.

En del af indretningen til formiddagsmøde på ASB
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Bjørnetimen 
   med Kanden 

Tema: Fusion med ASB

I sin undervisning lægger Christian Bjørn-
skovs absolut ikke skjul på at han er ærkeli-
beral, men ifølge ham selv, kom de liberale 
værdier ikke ind med modermælken; ”Mine 
forældre er konservative – sådan gam-
meldags Gud, Konge, Fædreland-konserva-
tive. Men i mine teenageår, da jeg sådan be-
gyndte at finde ud af mit politiske ståsted, så 
var det bare det, der passede til mine egne 
værdier”. 

Det var dog af omveje, at Bjørnskov endte 
med at læse økonomi. Efter gymnasiet læste 
han først en enkelt uge på journalisthøj-
skolen, men det vakte absolut ikke begej-
string hos den unge Christian. Efterfølgende 
var han en tur omkring det naturvidenska-
belige fakultet og læste fysik i en årrække, 
før han til sidst fandt sin hylde på økono-
mistudiet på Århus Universitet. Ifølge hoved-
personen selv, er han ”en af dem som Folket-
inget vil hade”. 

Til spørgsmålet om, hvordan Christian Bjørn-
skov var som studerende, svarer han: ”Vil du 

virkelig vide det…? Frustrerede doven! Jeg er 
verdens ringeste eksempel for mine egne stu-
derende. Jeg lavede det, der skulle til, men 
det har været en fordel for mig at jeg aldrig 
har været nervøs til eksamener”.
 …Hvis du var frustrerende doven som stu-
derende, hvordan var du så til festerne? 
”Jeg var ikke nær så doven til festerne vil jeg 
sige! Jeg boede på kollegium, og hvis det var 
torsdag aften kunne man da godt liiige få en 
enkelt. Så der var gode fester på kollegiet og 
også i det svømmemiljø jeg færdes i.”

Som forelæser har Bjørnskov både været til-
knyttet IFSK og Handelshøjskolen, og ifølge 
ham selv, er der er en stor forskel mellem de 
studerende: ”Statskundskaberne er generelt 
meget velforberedte i økonomifagene. De 
fleste handelsskolestuderende ser makroøko-
nomi som et nødvendigt onde, statskundska-
bere er meget mere engagerede.” (Ja man 
skulle næsten tro, han prøvede at score bil-
lige point hos Kandens læsere med sådanne 
rosende fraser!) Til gengæld mener Bjørnskov 
også, at vi på statskundskab kan lære noget 

I en koralrød pullover træder Christian Bjørnskov ind på Løves bog – og vincafé en 
kold fredag eftermiddag, og kigger sig spejdende omkring. Den vellidte forelæser har 
gennem de sidste 5 år undervist i makroøkonomi på IFSK, men fra årsskiftet har Insti-
tut for Økonomi overtaget undervisningstjansen i økonomifagene. Til sine forelæs-
ninger på IFSK har Bjørnskov formået at forene høj faglighed med en god portion li-
beral humor. Sidst men ikke mindst har han forundret adskillige statskundskabere 
med sine morgenmadsvaner, som rutinemæssigt består af Matilde kakaomælk og 
Guldbagerens det bedste. Menuen på Løves indbefatter dog ikke Matilde, så udstyret 
med en sort kop kaffe, er Christian Bjørnskov klar til at møde Kanden…

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com
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af den målrettethed de besidder på 
Handelshøjskolen, hvor de er langt mere be-
vidste om, hvad de vil med deres uddan-
nelse. Point taken! 

Bjørnskovs lykkeforskning 
I sin forskning beskæftiger Christian Bjørns-
kov sig bl.a. med effekter af ulandsbistand 
og globaliseringstendenser i samfundet, men 
det er især hans lykkeforskning, der har vakt 
stor interesse i medierne. Bjørnskov har bl.a. 
konkluderet, at en spændende karriere, den 
rigtige partner og et liv uden børn kan være 
faktorer, der fremmer ens lykke som men-
neske. ”Arbejdslivet er en stor del af vores 
hverdag, og det er enormt vigtigt for vores 
identitet og sociale relationer at vi har et ar-
bejde. Den med kærligheden er selvforkla-
rende, og så viser det sig bare i talrige under-
søgelser at hjemmegående børn begrænser 
hvad forældrene kan, og de bekymrer sig alt 
for meget. Børn er glimtvis af lykke, men 
hverdagen tynges med bekymringer”, uddy-
ber han. 

Christian Bjørnskov har undervist i Makroøkonomi på statskundskab, men er til dagligt tilknyttet 
Handelshøjskolen. 

At danskerne i en årrække er blevet kåret til 
verdens lykkeligste folkefærd, er der ifølge 
Bjørnskov to overvejende forklaringer på: For 
det første har det danske folk en ekstrem 
grad af tillid til hinanden, og for det andet 
har danskere en enorm stærk tro på, at man 
har frihed til at vælge hvordan man vil leve 
sit liv. “Danskerne føler frihed til at vælge 
selv og lave sit liv om, hvis man er utilfreds. 
Der er meget få valg i Danmark, som er ta-
buiserede.” 

Tror du man bliver lykkelig af at læse 
statskundskab? ”Uddannelse er normalt ikke 
noget der gør os lykkelige i sig selv, men det 
at mange statskundskabere engagerer sig i 
noget, er nok noget der bidrager.”
Nu er det jo faktum, at den gennemsnitlige 
statskundskaber stemmer til venstre for 
midten. Kan det have en betydning for vores 
lykke? 
”Hvis man er lyserød eller dagligdags konser-
vativ betyder det ikke noget, men fløjene er 
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forskellige. Er man rigtig blå er man mere 
lykkelig end hvis man er rigtig rød. Det som 
blå fløj ser som retfærdigt, når der er nogle 
der bliver belønnet for en ekstra indsats eller 
deres talenter, oplever rød fløj som udbyt-
ning af de fattige. Så hvis man er meget rød, 
tolker man flere forhold i samfundet som ud-
tryk for noget basalt uretfærdigt,” forklarer 
han.  

Forholdet til kakaomælk 
Christian Bjørnskov har talrige gange indta-
get sin morgenmad, bestående af Matilde ka-
kaomælk og rundstykke, siddende bag kate-
deret foran et propfyldt Søauditorium med 
studerende, som er mødt til morgenforelæs-
ning i makroøkonomi. Afhængighedsforhol-
det til kakaomælk er ifølge Bjørnskov opstået 
da han var barn, og det udviklede sig, da han 
i sin ungdom var elitesvømmer.

Kanden bliver dog nødt til at konfrontere 
Bjørnskov med, at fortrolige kilder knyttet til 
redaktionen, har set ham spise en hotdog og 
skylle den ned med en Cocio i en pølsevogn 
på Trøjborg. Men Bjørnskov afviser enhver 
tvivl og udtaler, at hans præferencer er klare: 
”Jeg er Matilde-mand!”

For de kommende studerende i makroøko-
nomi, er det ikke Matilde-manden, der vil 
møde dem til forelæsningerne fremover. Men 
muligvis er det ikke det sidste IFSK har set til 
ham, eftersom Instituttet for tiden arbejder 
på at kunne udbyde et kandidatfag, som 
både vil være muligt for statskundskabere og 
økonomer at tage. Hvis det bliver realitet, vil 
det være med Bjørnskov som underviser… 
”Men indtil da, kommer jeg selvfølgelig til at 
savne statskundskab”, slår Bjørnen fast.  

Kan du gætte Bjørnskovs præferencer?

 1. Matilde eller Cocio ?
 2. Camping eller storbyferie ?
 3. Birkes eller håndværkere ?
 4. IFSK eller ASB ? 
 5. Karrygul eller koralrød ?
 6. Quiet night in eller crazy night out ? 
 7. Reality-tv eller dokumentar ?   
 8. A-menneske eller B-menneske ?
 9. Politikere eller økonomer ? 
 10. Øl eller cocktails ?
 11. Friedman eller Modigliani ? 
 12. Euro eller krone ?
 13. Rød eller blå bloks økonomiske redningsplan ? 
 14. Baywatch eller Modern family ? 

 Find Bjørnskovs svar på side 46

Bjørnequizzen ”Kend din Bjørn”
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Der var således ikke tale om en intern dyst 
på IFSK, men derimod en dyst med meget 
mere langtrækkende konsekvenser; en dyst 
mellem Nick & Jay og Johnny Cash, mellem 
virksomhedsøkonomi og metode, mellem 
Vestfyn og Cult Shaker. Vi følte således, vi 
kæmpede for intet mindre end hele den poli-
tologiske verdens ære, da vi gav bolden op 
til et brag af en foreningsdyst i kapitalister-
nes højborg.  

Første heat blev indledt med en sikker sejr til 
Kanden, da Anne nåede først til bunds i en 
Cult Shaker. SL var tydeligt rystede over ikke 
at være de hurtigste i Klubben til at drikke 
Cult Shaker, så de mandede sig op og gav 
Frederik værdig modstand, da statskund-  
skabs hofdrik Vestfyn Pilsner skulle sættes 
til livs i næste heat. Dette heat endte officielt 
uafgjort til trods for Kandens store forspring, 
pga. uenigheder om den tilladte mængde af 
ølskum i den tomme flaske. 

De næste to heats vidnede om Kandens (og 
politologiens) uovertrufne excellence, hvor 
SL end ikke kom i nærheden af sejren. Tredje 
heat var skumfidus-run-
den, hvor Kandens Mik-
kel fik plads til hele 11 
skumfiduser i munden, 
mens SL’s udsendte gav 
op efter de 4. Igen i 
fjerde heat vandt Kan-
den en knusende sejr, da 
Mathias lynspiste meter-
snørebånd, mens SL 
kunne se måbende til 
med 80 cm snøre hæn-

gende ud af munden ved heatets afslutning. 
Herfra skal lyde en opfordring til Mathias om 
at stille op i de officielle verdensmesterska-
ber i snørebåndsspisning.  

I femte og sidste heat havde Studenterlauget 
ganske tydeligt mistet enhver kampgejst og 
livsglæde, og blev slået af Kandens piger i en 
udfordring, der skulle teste deltagernes 

I anledning af nærværende blads tema rykkede Foreningsdysten i denne måned ned på 
Handelshøjskolen for at udfordre ingen ringere end mægtige Studenterlauget på deres 
egen hjemmebane i Klubben. 

Mikkel 
demon-
strerede 
over-
legenhed i  
skumfidus 
i mund, 
og sikrede 
Kandens 3. 
sejr.

strategiske og rumlige forståelse: 
puslespilslægning på tid.

Herfra skal lyde et stort tillykke til Kanden, 
der efter de sidste to foreningsdyster synes 

noget nær uovervindelige. 
Samtidig vil vi gerne rette en 
stor tak til Studenterlauget, 
der sørgede for at vi fik en 
herlig aften i Klubben. Og til 
sidst er der vist kun tilbage 
at sige, at den eneste grund 
til Studenterlauget har så 
mange penge, er, at deres 
tårer er af guld. For neder-
laget til Kanden og politolo-
giens verden sved, og de 
græd. Åh, hvor de græd.  

Kanden vs. Studenterlauget
 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

Frederik viser skum, mens SL stadig 
drikker.
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Kanden i 

I anledning af dette nummers tema, er Kan-
den draget i felten for at undersøge det 
berømte og berygtede fænomen, der hver 
evig eneste torsdag huserer under 
Handelshøjskolen og reducerer fremmødet til 
fredagens undervisning betragteligt (der er 
dog iflg. Studenterlauget ikke ført statistik 
over tabstallene). Vi har inden afgang ned-
justeret vores forventninger på opfordring 
fra Studenterlauget, der mener at netop 
denne torsdag (17.  februar) bliver en relativt 
tam aften. At aftenen faktisk viser sig at være 
bragende festlig kan enten tyde på, at den er  
en uventet succes eller at standarden for en 
god fest i Klubben er… ja, urimeligt høj. Det 
er måske det sidste, der er tilfældet – man 
skal huske på, at de lige har haft besøg af Nik 
& Jay. (Kære nye PF-bestyrelse: Vi vil også 
gerne have besøg af Nik&Jay. Pleeease.). 

Lidt mere creme
Umiddelbart klinger ”Klubben” af sene aften-
er i hjembyen med smykkeværksted, scooter-
kørekort og S, P eller K. Men Klubben på ASB 
er en club – Studenterlauget  råder simpelt-
hen over en masse lækre kvadratmeter under 
jorden, som de har dedikeret til festivitas 
med snakkebåse, dunkel belysning, to store 
barer og sågar en bus (!) med fadølsanlæg. 
Fadøl koster 20 kroner og for 65 kroner kan 
man forsøge sig med en såkaldt ”lille fugl 
falder død om”, der tæller vodka, Bacardi 

rom, Pisang Ambon, Sprite og citrus lime = 5 
genstande. 

Da vi ankommer ved 21-tiden er der allerede 
fuld af mennesker – ”alle mulige mennesker” 
som det lyder i Nik&Jay’s nye ulideligt øre-
hængende ørehænger, “Fest”. Men her har  
d’herrer ”hårde hvidevarer” ikke helt ret. ”Alle 
mulige mennesker” er en overdrivelse, varia-
tionen blandt de fremmødte er begrænset 
(ikke at vi er meget mere diverse på IFSK). 
Der er naturligvis et antal outliers (ham kom-
mer vi tilbage til senere), men hovedten-
densen er mere eller mindre klar: De er så’n 
lidt lækre på ASB. Så’n lidt mere… med creme 
på. Generelt. Mængden af hår i lokalet er for 
eksempel holdt på et særdeles kontrolleret 
niveau. Moralen blandt fyrene synes at være, 
at hvis man partout vil have langt hår, så skal 
der også masser af snask i det. Vi finder også 
beviser på, at det vindblæste look med jern-
hårde side-spikes på toppen ikke døde i 
2002. Skjorten klarer sig godt på disse egne i 
varianterne hvid, grå eller lyseblå, evt. kryd-
ret med en gang nålestriber for damerne. Vi 
spotter ikke én eneste skovmandsternet 
denne aften. Hunk-o-meteret trækkes op af 
overvejende pæn hud, hvide tænder og ad-
skillige indtagende beviser for at Studenter-
laugets fitnesscenter er en succes. Og netop 
her støder vi på en outlier: Bodybuilderen. En 
bastant herre, der øjensynlig har pendlet 

Det er ikke fordi, det er en hemmelighed. Nede under Handelshøjskolen er der en 
kælder. En stor kælder, som de kalder Klubben. Og i Klubben er der fest. 

Tema: Fusion med ASB
Shirin  Ørberg

anneshirin@gmail.com

Konsulent: Mathias Bornæs
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mellem fitness, solarium og tribal-tatovør 
det seneste årti – vi kan ikke helt gætte, hvad 
han mon læser. Hvad angår den kvindelige 
pendant, babe-o-meteret, er der ingen smalle 
steder. End ikke én forvirret udvekslingsstud-
erende i rullekrave kan vi opstøve, selvom 
Klubben er en ugentlig hverdagsevent, og så 
er vi her endda på en ”tam” aften. Der er 
dømt stilletter, korte kjoler og særligt den 
højtaljede nederdel synes at være et hit – 
party à la business. Den højtsiddende blonde 
hestehale er moderne på ASB, og på pigetoi-
lettet lægges der makeup med et håndelag, 
jeg aldrig har set mage til før. 

Rekylsprøjt og konklusion
À propos pigetoilettet, må en anke være på 
sin plads. Faktisk er det forbløffende, hvor 
mange piger, der deltog i festen, når man 
medregner at en fjerdedel af bestanden på 
skift stod i køen til pigetoilettet. Her må vi 
fremhæve PF-fes-
ternes totalt 
overlegne toilet-
faciliteter. En 
mandlig kande, 
der ønsker at 
være anonym*, 
tilkendegiver, at 
der på herretoi-
lettet er så trængt 
omkring pis-
soiret, at man må 
forberede sig på 
hoftekontakt og 
anstrenge sig for 
ikke at ramme  
hinanden. Her in-
troducerer han 
mig (verbalt) for 
begrebet rekyl-
sprøjt. Interes-
sant.

Klubben kan altså 
beskyldes for at 
bringe sine besø-
gende i et ube-

Kanden besøgte Klubben på en våd aften i februar, hvor Nik & Jay fik skabt 
fest både i London, Hong Kong og Klubben. 

hageligt dilemma, hvor den festlige stem-
ning og de billige priser i baren motiverer til 
at drikke mere, mens de mangelfulde toilet-
faciliteter kan skabe stor ulykke senere på 
aftenen. Alt andet lige (ceteris paribus på 
latin, you know it) er Klubben et besøg værd. 
Der er rigtig god stemning og fyldt med fest-
glade og cremede unge mennesker. Denne 
aften var kønsfordelingen meget lige, og 
begge køn udviste stor flirtevillighed. Så er 
man single og kørt sur i det sædvanlige ud-
valg af skovmandsskjorteklædte og behårede 
politologer m/k, er det måske værd at prøve 
lykken i Klubben. Ellers er Klubben simpelt-
hen et sted, hvor man altid er garanteret en 
rigtig fest om torsdagen, hvor Nik&Jay står 
bag ca. hver tredje sang, der spilles. Der er 
dog kun adgang for gæster, der læser på ASB, 
men Studenterlauget afslører at reglerne nok 
bliver lempet, nu hvor vi deler fakultet. 
*Mathias Bornæs
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Dagligt skal vi høre på brok over vores sam-
fundsfaglige kantine. Kagen er for dyr, kaffen 
smager af opvaskemiddel, dagens ret er ke-

delig og kagen 
er for lille. Det 
er blot få af de 
sure opstød, 
man overhø-
rer i køen 
(køen er for 
lang!).  Ryg-
terne er blæst 
fra længere 
nede af Ring-
gaden til Kan-
dens residens 
for en dag: På 
ASB serverer 
de en burger, 
der er så 
mundvands-
f r e m k a l -
dende, at Stu-
denterlauget 
har været 
nødsaget til at 
investere i en 
top-of-the-line 

affugter, for at undgå flere sagsanlæg fra gli-
dende studerende.  Som repræsentanter for 
et kritisk nyhedsorgan som Kandestøberen, 
måtte vi til bunds i sagen.  Primært fordi his-
torien til fulde opfylder alle nyhedskriterier 
(vi gider ikke lige liste dem op her – men det 
gør den altså!), og på ingen måde fordi Stu-
denterlauget gav os en gratis burger… med 
cola.
 
Undersøgelsen
Burgerbaren Plug-Inn drives af Studenter-
lauget og er indrettet som en amerikansk 
diner fra 50’erne. Da vi ankom, så folk ud til 
at hygge sig gevaldigt i de små båse med 

mintgrønne sofaer. Det er værd at nævne det 
totale fravær af krummer, sammenkrøllet 
sølvpapir og dressing-pletter på bordene – en 
mulig indikator på, at studerende på ASB er 
bedre mennesker end os. De formår at bryde 
forbandelsen fra ”Tragedy of the commons”. 

Vi var knap blevet indkvarteret i en bås, før 
de første burgere kom rullende – frit valg 
mellem bøf og kylling. Studenterlauget impo-
nerede med råstegte kartofler og dyppelse 
som tilbehør. Som gode statskundskabsstu-
derende er vi naturligvis superstrukturerede 
og har opstillet nogle parametre (!!!) til 
bedømmelsen. Vi har desuden sikret maksi-
mal variation på den uafhængige variabel 
idet Frederik valgte bøf, og Shirin kylling. Vi 
har også lavet et display, som vi har kaldt ”Ta-
bel 1” for at virke mere professionelle. 

En meget, meget saglig anmeldelse af Handelshøjskolens famøse burger.

Figur 1. 
ASB-burger 
med kyl-
ling, 40 kr.

Tema: Fusion med ASB
Frederik Vincent Langkilde

fvlangkilde@hotmail.com

Shirin  Ørberg
anneshirin@gmail.com

ASB-burgeren 
   – a qualitative approach

 

Tabel 1: Burgervurdering 

Udseende Se Figur 1. Den er pæn. 

Burger Bøffen er velstegt; saftig indeni og en god stegeskorpe. Kyllingen 
er saftig, men smager ikke af frygtelig meget. Desuden er kødet 
en tand overproportioneret ift. resten af fyldet (krølsalat, tomat, 
agurk og en god krydderdressing i begge varianter samt ost på 
bøffen).  

Rammen om løjerne er en rustik, luftig italiensk bolle… ”Den er 
sgu go’, altså” (Redaktør-Anne) 

Kartofler m/ 
snask 

Lidt kolde, men velsmagende. Masser af snask, ”det kan man 
aldrig få nok af” (Redaktør-Anne).  

Residualkategori Man får rigtig meget burger for pengene, faktisk mere end de 
fleste har brug for i frokostpausen. Derfor er prisen på 40 kr. fair 
nok, men man kan med fordel være to om udgiften og 
fortæringen. 

Der hænger et flot Shell-skilt på væggen. 

Samlet vurdering Den samlede vurdering lander på 3½ kander ud af 5 mulige. 

Burgeren var lækker, men for stor og lidt for kedelig til prisen. 
Den kunne med fordel peppes op med flere krydderier og 
grønsager på bekostning af mindre kød. Kartofler er dog et hit! 
Redaktør-Stine udtaler eftertænksomt: ”Det er en festivalburger”.  

Note: N=2; Signifikant: Ja; Standardfejl: 200 g. 



Selvom det er koldt og mørkt derude så holder PB 
stadig åbent!

Så kom ind forbi til en kop varm økologisk kaffe, en 
slapper i sofaen eller et spil UNO med læsegruppen.

Vi har åbent alle hverdage fra 12 - 13

Derudover vil den afgående bestyrelse gerne be-
nytte lejligheden til at sige alle medlemmer tak 

for et godt år i foreningen.

På glædeligt gensyn!
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NO ONE DIED FOR ME BEFORE

”Jeg har aldrig 
oplevet noget 
lignende. Det er 
en meget vold-
som følelse: 
unge mennesker 
akkurat som 
mig kæmper for 
en sag, der er 
min og tusinde 
andre egypte-
res, og de bring-
er det største 
offer; deres liv.” 

Det er tydeligt 
han er bevæget, og jeg synker også selv et 
par gange. Det her er ikke bare luftfotos fra 
Tahrirpladsen i Cairo – det her er hans 
hverdag.

Hvad sker der i Egypten?
Laila er en 25-årig jurastude-
rende, der bor i Alexandria, 
hvor demonstrationerne ikke 
har været så voldsomme. 
”Den 28. januar var det Vre-
dens Dag, hvor der var 
mange store og også voldeli-
ge demonstrationer i Egyp-
ten, siden den dag har der 
selvfølgelig været demon-
strationer, men ikke ligeså 
voldsomme.”

Laila er meget aktiv i oprøret mod Mubarak: 
hun viderebringer informationer om, hvad 
der sker i Egypten, når hun ikke lige er ude 
for at protestere, hvilket betød hun måtte 
sidde i husarrest. Det betød dog ikke, at hun 
ikke fortsatte: under censuren, hvor al inter-
net og telefoni var lukket ned i Egypten, for-
måede hun stadig at få beskeder ud: 

”Today is another step towards our glo-
rified revolution.  We will not give up ! 
We will not surrender!  Mubarak: after 
you have been humiliated by what your 
thugs have done, killing innocent peo-
ple and oppressing others,  why are you 
still glued to the damn chair???
 GET OUT...  GET OUT...”

Lailas facebook wall har været mere 
informativ end de fleste netaviser 
her på det sidste.
Lailas almindelige liv, som studer-
ende har været sat på stand by de 
sidste par uger pga. de mange 
demonstrationer. Men det ikke er 
ufarligt: hendes familie har flere 
gange sagt at hun ikke skal gøre 
det, men alligevel fortsatte hun 
kampen – og nu er der flere kampe, 
der skal kæmpes, nu viderebringer 
og oversætter hun historier fra 
demonstrationerne i Bahrain, Al-
geriet og Libyen.

”No one died for me before” skriver den 27-årige læge Muhammad. Han bor i Cairo, 
Egypten, hvor der efter atten dages revolution er lykkedes demonstranterne at få de-
res tidligere præsident Hosni Mubarak til at gå af.

Reportage fra Mellemøsten
Gitte Kjær Petersen

20092466@post.au.dk

Laila, 25-årig jurastuderende fra 
Alexandria, Egypten.

Muhammad, 
27-årig 
læge, Cairo, 
Egypten.
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““Ja, vi vandt” siger Nadia nu, “men det er jo 
kun lige begyndt. Lige nu har militæret mag-
ten, og det er farligt. Vi skal være opmærk-
somme på, at de ikke bliver siddende.” Nadia 
er 23 år, og læser statskundskab: “det er 
umuligt at bruge de mange teorier, jeg har 
lært. Jeg analyserer en masse og tænker en 
masse tanker omkring, hvorfor det her sker, 
og hvad der sandsynligvis vil ske – men i mit 
hjerte, håber og tror jeg på et andet resultat, 
end det teorier forudsiger.” 
Nadia har selv oplevet at måtte sove med alt 
sit tøj på sammen med hele familien I samme 
rum af frygt for indbrud og plyndringer: “Jeg 
var så bange. Vi kunne høre skud og råb, og 
vi har ingen våben at forsvare os med. Jeg 
kunne se kugler komme flyvende forbi mit 
vindue”.

Da jeg spørger til Det Muslimske Broderskab 
og deres kommende rolle i en ny regering 
ryster begge piger på hovedet: “I taler ikke 
om andet I Vesten. Deres rolle I demonstra-
tionerne har været stærkt overvurderet. Det 
var den egyptiske befolkning, og især ung-
dom, der demonstrerede. Vi har ikke et sær-
ligt veletableret demokrati med mange parti-
er, det er det, vi skal til at have bygget op nu” 
siger Laila. “Jeg ser ikke en engang Det Mus-
limske Broderskab som parti” siger Nadia, 
“og jeg vil heller ikke betegne dem som eks-
treme. Jeg tror først, de bliver ekstreme, hvis 
de bliver ekskluderet fra at deltage i vores ny 
demokrati på lige fod med andre.”

Hvad sker der I Jordan?
Janet fra Jordan er 20 
år og læser til farma-
ceut. Hun er begej-
stret for at mange ara-
bere endelig har fået 
mod til at stille sig op, 
og sige sin mening. 
“Demokrati er lig nul i 
Mellemøsten, men alt 
det her viser, at folk 
virkelig bekymrer sig 
og virkelig ønsker 

dette her. Det gør mig meget glad.” Men til 
spørgsmålet om hun vil af med Jordans 
konge, er svaret klart nej: “Vi er glade for 
vores konge, han gør mange gode ting for 
folket. Det er mere regeringen, vi er trætte 
af”. 

Hvad sker der I Tunesien?
Slim er fra Tunesien, der hvor det hele star-
tede: ”Politiet var der lige pludselig og 
sparkede og slog for at opløse demonstra-
tionen. Der var tåregas overalt. Jeg løb indtil, 
jeg ikke kunne trække vejret mere og endte 
til sidst på et hotel på hovedgaden. Jeg var 
meget bange men også helt euforisk. Jeg vid-
ste, at folk ville dø, og at det også kunne ske 
for mig, men jeg følte, at sagen var så meget 
vigtigere end mit eget liv.” Slim gemte sig, 
men blev alligevel fundet af en politibetjent, 
men han fik heldigvis forklaret ham, at han 
bare havde været der for at se, hvad der 
skete og mærke stemningen. 

“Det er kaotisk lige nu, men tuneserne har 
det godt og er ved godt mod. Jeg håber 
meget, at vi en dag kan få et godt samfund 

baseret på demokrati og 
menneskerettigheder. 
Jeg bruger alle mine 
vågne timer på denne 
revolution, fordi jeg 
håber og tror, at det 
kan være med til at æn-
dre vores samfund til 
det bedre, så vi kan få 
frie medier, en de-
mokratisk regering, 
jobs til de unge og ikke 
mindst frihed”.

Jeg ser ikke en engang Det 
Muslimske Broderskab 
som parti, og jeg vil heller 
ikke betegne dem som ek-
streme

Janet, 20 årig, farmaceutstuderende, Jordan 
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Mellemøstens fremtid? 
                     - Et politologisk perspektiv

Hvorfor lige nu?
Man var nået til et punkt, hvor hvad som 
helst kunne tricke det: Tunesien er et godt 
eksempel på det, og faktisk udgav Mark Seg-
dwick en artikel for ca. et halvt år siden, hvor 
han forudså noget lignende.
Man havde en generel følelse af hjælpeløshed 
– man kan ikke gøre noget – den unge mand, 
der satte satte ild til sig selv af frustration, 
fordi politiet lukkede hans frugtbod, han e-
neste levevej, fordi han ikke havde de rigtige 
papirer. Nu er der så nogen, men så er der 
alligevel nogen, der gør noget, og så hopper 
alle med på den.
I det egyptiske tilfælde har det længe været 
klart at, Mubarak var blevet en ældre og syg 
mand, der mistede kontrol og magt. Egypten 

har stor fattig-
dom, og han 
kunne ikke 
klare de mest 
basale udfor-
dringer.
Derudover var 
der øgede 
evner bland de 
unge hip-pro-
tester, der er 
globaliserede 
og har brugt 
facebook og 
twitter aktivt 
under revolu-

tionen: de unge har aldrig oplevet et land 
uden Mubarak.

Det har været svært at forudsige, hvornår der 
skulle ske noget, der har været en stor grad 
af tilfældighed. Der har været demonstration-
er før, hvor der ikke er sket noget.
Egypten vækker genklang i andre dele af re-
gionen: det har de altid gjort; socialt, kul-
turelt osv., så når egypterne protesterer, spre-
der det sig naturligt til andre dele af 
Mellemøsten: Jordan, Bahrain osv.

Mark Segdwick lægger ud, og begynder med 
at tale om revolutionens elementer: lige nu i 
Egypten har de formået, at gøre oprør mod 
deres siddende regering og få præsidenten til 
at gå af, men den sidste del af revolutionen 
er ikke trådt ind endnu: transition af magt. 
Lige nu er det militæret, der sidder på mag-
ten, og ifølge Mark Segdwick betyder det 
ikke, den store forskel for den egyptiske be-
folkning lige nu: Egypten har igennem de sid-
ste halvtreds år været et militært regime med 
Mubarak i spidsen, og nu er det faktisk i 
endnu højere grad et militært regime.

Valbjørn slår fast, at der er sket en forandring 
– men hvilken forandring og forandring til 
hvad? spørger han. Naturligvis har han selv 
nogle bud på et svar: der har i medierne 
været omtalt to muligheder for en revolution 
i Egypten: Enten kan det blive ”Murens fald” 
om igen, altså et stort gennembrud, der vil 

Reportage fra paneldebat den 16.2.2011: A1 summer af interesser før dagens panel-
debat med Mark Segdwick, Morten Valbjørn og Thomas Fibiger går i gang. 

Paneldebat om Mellemøsten
Gitte Kjær Petersen

20092466@post.au.dk

Mark Sedgwick, lektor ved 
Afdeling for Religionsviden-
skab, Aarhus Universitet
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“sprede demokratiserings bølger i Mel-
lemøsten, ligesom det skete i 1989. 

Det andet sce-
nario, der har 
været dis-
kuteret er 
med Iran som 
case, som 
også opleve-
de en revolu-
tion i 1979, 
hvorefter et 
i s l a m i s t i s k 
teokrati blev 
indsat. Derfor 
er der er også 
nogle, der an-
ser dette som 
en mulighed 
for islamis-

mens indtog i 
Mellemøsten.

Valbjørn ligger vægt på, at disse to scenario-
er er forsimplinger og ekstremer, og at der 
sandsynligvis ikke vil ske nogle af delene, 
men derimod noget ind i mellem. Han kom-
mer med en lang række historiske eksem-
pler, som ikke ville blive gennemgået her af 
hensyn til pladsmangel.  

Religionens rolle i revolutionerne.
Der kommer et spørgsmål fra salen om reli-
gionens rolle under revolutionen og både 
Mark Segdwick og Morten Valbjørn er enige 
om, at den udprægede frygt for et islamisk 
teokrati styret af det Muslimske Broderskab 
er overvurderet: de er den eneste reelle op-
position landet har haft i lang tid, og de er 
relativt velorganiserede, selvom de har været 
forbudt, og deres ledere har været smidt i 
fængsel. De er en vigtig aktør, især fordi de 
har været eneste alternativ til Mubarak, men 
de er en minoritet: det er måske 10-15% af 
befolkningen, der støtter. Det er også vigtigt 
at huske, at der ligesom i alle mulige andre 
organisationer er intern splittelse i mellem 
de ældre traditionalister og de yngre globali-
ster.

Hvad kommer der til at ske?
Hvis man accepterer de demokratiske spil-
leregler, skal man have stærke partier til at 
styre processen, og det har Egypten ikke lige 
nu. Det egyptiske retsvæsen er ret stærkt og 
progressivt, men generelt er deres institu-
tioner ret svage, og den nuværende opposi-
tioner er svag og fragmenteret uden ledelse. 
Egypterne er heller ikke vant til at lave koali-
tionsregeringer og 
gå på kompromis, 
så det er også en 
ting, der skal læres.
Lige nu er der to 
muligheder: enten 
bliver hæren – også 
efter et. evt. valg – 
eller også går de af. 
Valbjørn og Segd-
wick er enige om, 
at det sidste nok 
desværre er mest 
sandsynligt. Men
 Ingen havde forud-
set at demonstra-
tionerne ville bryde 
ud overalt rundt i 
Mellemøsten, så 
måske kan be-
folkningerne over-
raske igen.

Efekterne af revolutionen i Egypten har været 
meget forskellige rundt omkring i Mel-
lemøsten, og demonstrationsbølgerne spre-
der sig stadigt, så det er svært at vide, hvad 
der kommer til at ske herfra.

Men Ingen havde forudset at 
demonstrationerne ville bryde 
ud overalt rundt i Mellemøsten, 
så måske kan befolkningerne 
overraske igen.

Morten Valbjørn, Adjunkt, 
Institut for Statskundskab

Thomas Fibiger, Studievej-
ledningen for Nordisk 
Sprog og Litteratur, 
AFdeling for Etnografi og 
Antropologi.
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Kanden præsenterer:
BOOSTERPACK

I november måned (blad nr. 3, årgang 20) 
publicerede Kandestøberen “Underviser-
spillekortene”. Her finder du også       spil-
lereglerne. Med den nye boosterpack kan du 
se frem til flere timers hårrejsende under-
holdning og hjertebankende spændning i 
dysten på googlehits, publikationer m.m.

I november 2010 præsenterede Kanden sine læsere for “Un-
derviserspillekortene”. De blev en så stor succes, at vi nu 
med stolthed bringer jer 4 splitnye kort til at booste spæn-
dingen. I næste nummer af Kanden udgives yderligere 4 kort. 

Underviserne har om muligt endnu mere vilde special abili-
ties og der er endnu mere slibrigt bonusinfo at samle på. 

Rigtig god fornøjelse!  



Derek Beach

IP

Kontor nr:
  026

Google hits:
 42.600

Publikationer:
  48

Special ability:
7(All-american Beach)  Derek Beach pacifi-
cerer sine fjender med sin acapella version er 
prodigy klassikeren “Smack my Beach up”

Bonus info:
Sagnet fortæller at Derek er Chris McDonalds for 
tabte søn. Endvidere har Derek en fortid som sta-
tist i hit-serien ”Melrose Place”, hvor magtkampe 
og erotiske intriger inspirerede ham til at forske i 
international politik på IFSK.

Jørgen Møller

Kom.Pol.

Kontor nr:
  022

Google hits:
 45.800

Publikationer:
   145

Special ability:
6 (Blue-eyed beauty Storm) Jørgen Møller 
overtog I 2004 David Beckhams rolle som 
kampagneansigt for Brylcreme.

Bonus info:
Møllers arbejde på IFSK er egentlig bare en nebenge-
sjæft. Hans primære indtægtskilde er royalties fra tu-
risternes råb i Ekkodalen på Bornholm: ”Hva’ drikker 
Møller?...” Desuden har han vundet titlen som Årets 
Forelæser 85 gange.

Mette Skak

IP og Pol.Intro

Kontor nr:
  214

Google hits:
          1.840

Publikationer:
  55

Special ability:
5 (Check mate! )Mettes legendariske pick-up line: 
”Hej, jeg hedder Mette Skak. Vil du med hjem og 
ta’ min dronning med dit tårn?” *blinker frækt*

Bonus info:
Mette bærer regnsæt indenfor, og har gennemført 
hele forelæsninger uden at tage sin lyserøde cykel-
hjelm af. Hendes hjerte banker for Rusland og flere 
kilder hævder at have set en tatovering med skrif-
ten ”Mother Russia” på hendes underarm.

Nina Smith

  Mikroøkonomi.

Kontor nr:
  325

Google hits:
              173.000

Publikationer:
  206

Special ability:
3(Sweetness cluster strike ) Nina Schmidt er sødere 
end 14 stykker sukker i en lunken kop kaffe. Besid-
der en fantastisk evne til at bruge ordet ”pervers” i 
størstedelen af hendes forelæsninger

Bonus info:
Hun har allerede skabt sig et så formidabelt ry på 
IFSK, at flere ordsprog kan føres direkte tilbage hen-
de. Hvem har ikke hørt om ordsproget: ”du skal ikke 
græde over spildt Nina Schmidt”, ”man kan ikke se 
skoven for bare Nina Schmidt” eller ”man skal ikke 
sælge skindet før Nina Schmidt er skudt”.
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Virkeligheden
 bag pensum

Studierejser
Ingeborg Mark Jakobsen

20092491@post.au.dk

Som statskundskaber står jeg ofte tilbage 
med en masse teoretisk viden og knap så 
meget praktisk erfaring. Det kan være svært 
at se, hvordan man skal tilegne sig denne 
form for praktisk erfaring. Det vrimler jo ikke 
ligefrem med critical junctures og folkelig 
opstand på Social en lørdag nat. I hvert fald 
ikke af den slags, som beskrives i pensum. I 
den forbindelse er jeg med til at arrangere en 
af Mellemfolkeligt Samvirkes Next Stop-rej-
ser. Turen går i 3 uger til et af verdens abso-
lutte brændpunkter, i år Iran, Palæstina/Isra-
el, Egypten, Syrien/Libanon/Jordan, Burma 
eller Venezuela. 

Destinationerne giver masser af muligheder 
for at udforske dine yndlingssider af politol-
ogiens verden! Langt de fleste destinationer 
falder under Freedom House’s kategori af ik-
ke-frie lande. Man får derfor mulighed for et 
unikt indblik i, hvordan det egentlig er for 
den almindelige borger at leve i sådan et 
land. Hvordan fungerer hverdagen, og hvilke 
muligheder har de unge for at forbedre deres 
situation? Sidste års tema for IP-eksamen var 
Iran og deres atomvåben. Med Next Stop får 
du mulighed for at møde iranerne udenfor 

teorien om magtbalancering. Turen er også 
ideel for dig, som fortryder, at du ikke nåede 
årets studietur eller bare gerne vil have mere 
tid til at gå i dybden med Palæstina/Israel.  
 
Konceptet rækker ud over det, man normalt 
forbinder med en studietur. Det er en tur for 
dig, som ikke kun vil opleve, men også op-
leves. Man får på den ene side en unik mu-
lighed for at komme i nærkontakt med civil-
samfundene i de udvalgte destinationer og 
møde folk i øjenhøjde. Men man får på den 
anden side også en chance for at nedbryde 
stereotyper om os danskere hos dem, man 
møder på sin vej. Det er altså en aktiv rejse 
med masser af dialog, hvor man måske kan 
få mulighed for at diskutere de abstrakte teo-
rier om de forskellige landes institutionelle 
prædikat med lokale eksperter, og måske få 
udfordret rækkevidden af de generalisering-
steorier vi mestrer her på studiet.

Så er du i tvivl om, hvad du skal bruge uni-
versitetets lange sommerferie til og har du 
brug for et anderledes perspektiv på pensum 
inden næste semester går løs, så kom med 
på Next Stop 2011!    

Gangene på statskundskab summer af politisk interesse. Hver dag fyldes vi med ud-
tryk som liberalt autokrati, demokratisering, magtbalancering og civilsamfund. Men 
hvordan hænger det egentlig sammen med alle disse udtryk uden for pensum? 

Fakta om Next Stop
Infomøder:
Kbh.: 14. marts eller 27. april kl. 17-18.30 på Fælledvej 12, 
2200 København N.
Århus: 6. april kl. 17-18.30 i U-huset, Klosterport 4 C, 4 sal. 

For mere information, kontakt Next Stop-koordinator Maria 
Boll: mbo@ms.dk   
Eller tjek: http://www.globalcontact.dk/nextstop



Politologisk Forenings nye bestyrelse vil gerne 
sige tak for det store fremmøde til generalforsamlingen, hvor 

spændingen var høj, da den nye bestyrelse skulle vælges. 

Med nød og næppe klarede vi os igennem nåleøjet, og vi ser 
frem til masser af fede fester, faglige arrangementer og ufor-

glemmelige oplevelser sammen med jer.

Glæd jer til semestrets 
første PF-fest 

fredag d. 11. marts 

- det gør vi!
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Opråb fra Russekretærerne:   
    It’s Tutor Time!  

Rusugen 2011

Årets russekretærer måler tilsammen 349 cm 
(det er Henrik, der trækker ned), men deres 
ambitioner rækker helt til stjernerne! De to 
blonde 4. semesters studerende er allerede i 
fuld gang med at gøre innovative ideer til 
rusuge-realiteter, og når man spørger dren-
gene, hvordan de vil karakterisere sig selv, 
lyder svaret prompte: 
Asger: Vi er nok svigermors drøm…
Henrik: Men hvis I vil have det, kan vi også 
være jeres bad boys?!   
 Asger og Henrik var begge tutorer sidste år 
- en oplevelse som gav dem masser af erfa-
ring, de nu kan trække på som russekretærer. 
Begge er de enige om, at Rusugen på 
statskundskab med sine mangeårige tradi-
tioner er noget helt unikt, men samtidig vil 
de forsøge at skabe fornyelse til konceptet:  
Henrik: ”Vi vil arbejde på at gøre Rusugen 
endnu bedre! Det skal ikke blive gentagelse 
og stiafhængighed. Det der tænder os, er at 
give arrangementet et personligt twist”
Asger: “Som Newton engang sagde: We are 
standing on the shoulders of giants!  Det er 
vores forpligtigelse at skubbe overlæggeren 
det der lille tak højere! ”
Vil man også se forandringer ift. den blå tu-
tortrøje? 
Asger: ”Ja, det bliver en wife-beater, hvor 
man kan flashe sine guns!”

Henrik: ”Med mit politiske ståsted in mente, 
bliver det en drøm for mig at styre en masse 
russere, haha! Det er fristende at lave t-
shirten rød… Men så igen, nogle traditioner 
skal man bare ikke pille ved!” 
Det øjebliksbillede som Asger og Henrik kan 
trække ud fra deres egen tid som tutorer, er 

Til sommer skal et par hundrede, spritnye statskundskabere endnu engang igennem 
Den Legendariske Rusuge. Men allerede nu starter forberedelserne, bl.a. med rekrut-
teringen af tutorer, som kan dele ud af deres erfaringer, skabe team spirit på holdene 
og ikke mindst piske en stemning op på Social Clubs podier. Kanden har mødt de 
nyansatte Russekretærer, Asger Narud og Henrik Lundorff til en snak om deres for-
ventninger til arrangementet samt hvilke kompetencer, det kræver at blive en del af 
tutorfamilien.

Du nyansatte russekretærer for 2011 Henrik  Lundorff 
(øverst) og Asger Narud (nederst).

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com



den forvandling de oplevede fra russernes 
første dag i AULA til Parkløbets intro: ”Man 
ligner en kæmpe idiot med udklædningen. 
Alle har været til fest mandag, tirsdag, ons-
dag, og alligevel går folk ”all in” til Parkløbet. 
Det er fedt,” mindes Henrik. 
Rusugens fornemste opgave bliver at inte-
grere russerne på statskundskabsstudiet, 
men med 80 tutorer i staben, handler det 
iflg. Asger og Henrik også om, at tutorerne 
kan få noget personligt med sig; 
”Man skal melde sig som tutor, hvis man 
virkelig brænder for projektet og har lyst til 
at holde traditionerne i hævd. Ud over klas-
sikerne i form af et større netværk og fede 
oplevelser, så vil Rusugen give nogle kompe-
tencer, man kan tage med sig i sit videre 
studieliv”, uddyber Henrik. 
Asger: ”Vi arbejder på at kunne afholde nogle 
arrangementer, som vil sætte tutorerne end-
nu mere i centrum; Skabe grobund for at de 
kan udvikle deres samarbejdsevner og give 
dem nogle gode værktøjer, så de føler sig 
godt klædt på før arrangementet starter.”  
Som russekretærer er det Henrik og Asgers 
opgave at udvælge hele tutorholdet. De ty-
deliggør dog, at der ikke findes en idealtype 
for tutorer, fordi staben netop skal afspejle 
de mange forskellige typer, der er at finde på 
statskundskab: ”Nogle stemmer til højre, an-
dre til venstre for midten. Nogle går i Con-
verse, andre i stilethæle. Det vigtigste er, at 
man som tutor besidder en form for 
statskundskabspatriotisme og brænder for 
at påvirke og videreføre det helt unikke stud-
ieliv,”  lyder det fra Asger og Henrik. 
Skulle man have fået våde tutordrømme efter 
at have læst denne artikel, kommer der yder-
ligere informationer om ansøgningsproce-
durer i midten af marts. I mellemtiden lyder 
det fra russekretærerne: ”Glæd jer, det bliver 
vildt! Vi citerer lige Nik og Jay igen: Vi kom-
mer til at vælte hele lortet ligesom en strike”. 

Kandestøberen søger 
to nye redaktører!

Til årgang 2011/2012 søges 
to nye redaktører til insti-

tutbladet for ansatte og stu-
derende ved Statskundskab 

på AU.

Ansøgningsfristen er den 
4. april og I bedes som par 
sende jeres ansøgning til 

kanden@ps.au.dk.

Er der spørgsmål til jobbet, til arbejds-

opgaverne eller løn er man meget vel-

kommen til at kontakte de nuværende 

redaktører Stine Bonde (stinebonde@

hotmail.com) eller Anne Stolberg (pan-

destolberg231286@hotmail.com)
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Kan vi gøre uddannelsen 
endnu bedre? 
     – Opfordring til debat

Vores oplevelse på bacheloruddannelsen var, 
at efter nogle indledningsvis meget travle 1., 
2. og 3. semestre gik tempoet kraftigt ned på 
4. og 5. semester. Det skyldes sandsynligvis, 
at man på de tre første semestre har tre for-
skellige fag hvert semester, mens man på 4. 
og 5. semester kun har to fag pr semester. 
Det betyder, at man på 4. semester har min-
dre end ti undervisningstimer pr. uge, mens 
man på 5. semester kun har otte undervis-
ningstimer pr. uge.  Selvom mængden af pen-
sum samtidig bliver skruet op, mener vi ikke, 
at det modsvarer de færre timer. For os stu-
derende kan det virke tiltalende, at arbejds-
presset på studiet er lidt mindre, så der kan 
bruges (mere) tid på studiejobs, foreningsar-
bejde, etc. Udgangspunktet må dog være, at 
studiet skal være et fuldtidsstudie, og det 
mener vi ikke, at det er i sin nuværende form 
på 4. og måske særligt på 5. semester.  Siden 
ø-faget blev afskaffet på 5. semester er der 
indført en hjemmeopgave i offentlig politik, 
hvilket vi synes er en rigtig god ide.  På trods 
af hjemmeopgaven på 5. semester mener vi 
imidlertid ikke, det er nok til at udfylde 5. 
semester. Vores forslag er, at der bliver ind-
ført et lille 5-ECTS metodefag på 5. semester, 
som udvider de metodiske færdigheder.

Hvorfor mere metode?  
Vi mener, der er flere gode grunde til, at de 
metodiske færdigheder skal styrkes på ba-
cheloruddannelsen. For det første tror vi, at 
både bacheloropgaverne og rigtig mange op-

gaver i offentlig politik kan forbedres, hvis 
metode er mere frisk i erindringen. Argu-
mentet er, at et netop afsluttet undervis-
ningsforløb i metode vil mindske de tidsmæs-
sige ressourcer, det kræver at skabe et stærkt 
metodisk grundlag for sin opgave. Dermed 
vil der være mere tid til at fokusere på argu-
menterne og det rent indholdsmæssige. For 
det andet får vi ofte på studiet fortalt, at 
statskundskabere fra Aarhus har et godt 
metode-brand. Men vi tvivler på, at brandet 
kan opretholdes, hvis vi ikke styrker de 
metodiske kompetencer. Metodeundervisnin-
gen er således både blevet opgraderet på an-
dre statskundskabsstudier og på flere socio-
logiuddannelser. Hvis vi vil opretholde en 
status som klassens metodedukse, skal der 
derfor gøres noget. For det tredje er gode 
metodiske kompetencer uden tvivl efter-
spurgt i ”den virkelige verden”. Derfor mener 
vi, at mere metode vil kunne øge værdien af 
en cand. scient. pol. fra Aarhus på jobmarke-
det. Sidst, men ikke mindst, er det vores op-
levelse, at der også er en efterspørgsel fra de 
studerende om mere metode.

Hvordan mere metode?
Et ekstra metodefag kan skrues sammen på 
mange måder. Modellen, som vi foreslår, er, 
at der bliver indført et valgfrit metodefag på 
5. semester. Man kan således forestille sig, at 
der bliver udbudt forskellige metodefag, som 
fx et kvantitativt fag, som gennemgår mere 
avancerede statistiske metoder, eller et kvali-

Vi synes, at bacheloruddannelsen på statskundskab er god. Men fordi uddannelsen er 
god, skal der ikke hviles på laurbærene. Man bør en gang imellem stille sig selv 
spørgsmålet: Kan vi gøre uddannelsen endnu bedre? Som vi vil argumentere for i det 
følgende, mener vi, at svaret på dette spørgsmål er ja.

Debat: Et ekstra metodefag
Adam Thomsen

adam@ps.au.dk

Peter Thorgaard
petert@ps.au.dk



tativt fag, som går mere i dybden med fx in-
terviewteknikker eller diskursanalyse. 
Ligeledes kunne man forestille sig fag, der 
går i dybden med metodiske problemstillin-
ger, som ikke afdækkes i metodeforløbet på 
1. og 2. semester, som fx metoder til norma-

tiv teori eller caseanalyser. Et 
problem ved at indføre et fag 
mere på 5. semester er det ekstra 

eksamenspres, der meget naturligt vil følge 
med et ekstra fag. Netop denne problematik 
var en af årsagerne til at afskaffe ø-faget i sin 
tid. Vi foreslår derfor, med inspiration fra In-
stitut for Økonomi, at faget bliver tilrettelagt 
som et kort, intensivt fag i starten af semes-
teret med forholdsvist mange timer om ugen 
i den første halvdel af semestret. Dermed kan 
eksamen afholdes i oktober, så man netop 
undgår en alt for presset eksamensperiode i 
december/januar. Desuden skal eksamens-
omfanget og pensummængden selvfølgelig 
stå mål med, at det er 5-ECTS points fag.
Sluttelig skal det pointeres, at vi begge har 
været eller er metodeinstruktorer, og derfor 
nok er en smule farvede i vores opfattelse af, 
hvad bacheloruddannelsen i statskundskab 
skal indeholde. Derfor vil vi opfordre alle der 
har en interesse i bacheloruddannelsen til 
tage stilling til spørgsmålet: Kan vi gøre ud-
dannelsen endnu bedre?

“Hvis vi vil opret-
holde en status 
som klassens 
metodedukse, 
skal der derfor 
gøres noget

Nyt fra StatsRådet
Den første måned af semesteret har budt på StatsRådets arrangement ”Bananmad” som løb af sta-
blen onsdag d. 9. februar. Omkring 80 studerende mødte op for at høre om statskundskabere med 
helt almindelige jobs, og hvordan deres karrierevej havde formet sig, siden de forlod de gule mure. 
Aftenen kan med vores egne ord betegnes som succesfuld med en positiv stemning, hvor der blev 
erfaringsudvekslet på tværs af generationer. Tak til alle der mødte op, det var dejligt at se så mange!
Ellers har måneden været præget af opstart og konstituerende møder i studienævnet, fællesrådet 
og universitetsbestyrelsen, så nu er vi klar til et nyt semester. I studienævnet er der netop blevet 
udformet et helt nyt evalueringsskema til holdundervisningen, således at det fremover bliver lettere 
at evaluere både holdtimernes tilrettelæggelse og instruktorens indsats. Derudover undersøges pt. 
muligheden for elektronisk upload af eksamensspørgsmål og bilag, da det vil være en ekstra bonus 
også at have bilag i elektronisk form. 
Derudover venter vi på d. 9. marts hvor Den Faglige Udviklingsproces kulminerer med præsenta-
tionen af de nye visioner og den nye struktur organisationsstruktur for AU. Dette finder sted kl. 
14.30 i aulaen, og vi vil selvfølgelig samle op på, hvilken betydning det får for os her på IFSK.
Til slut vil vi minde om studiemiljøundersøgelsen som forløber indtil d. 13. marts. Her har du mu-
lighed for at sige din mening om studiemiljøet på både AU og IFSK. Så klik ind på www.au.dk/studi-
emiljo2011 og giv dine mening til kende ligesom 4500 andre 
studerende allerede har gjort!

Vores næste møde er torsdag d. 17. marts kl. 16.15 og alle er 
som altid velkomne til at møde op! 
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Ingen Løkke varer ved       Puls på Politikken

”Løkke brugte i den grad nytårstalen til at 
sætte sin egen dagsorden” siger lektor Rune 
Slothuus, der forsker i politisk holdningsdan-
nelse ved IFSK, som desuden har bemærket 
en ændring i statsministerens framing over 
for vælgerne. Lars Løkke gør sig tydeligvist 
umage - men afspejles det i vælgernes hold-
ninger?

Magtforholdet 
Ifølge et kvalitetsvejet gennemsnit af me-
ningsmålinger udarbejdet af Søren Risbjerg 
Thomsen, professor og valgekspert fra IFSK, 
er der fra december til og med januar en 
fremgang i Venstre fra 35 til 40 mandater. 
Fremgangen sker samtidigt med en man-
datnedgang for de resterende borgerlige par-
tier, hvor Konservative går fra 11 til 9 man-
dater, Dansk Folkeparti fra 25 til 23 og 
Liberal Alliance fra 12 til 8. På trods af at 
Venstre er gået fem mandater frem, er de 
borgerlige partier i den samlede stilling gået 
tre mandater tilbage. Det viser sig, at ud-
viklingen hovedsagligt skyldes en ændring 
af partivalg internt i de borgerlige partier, 
hvor størstedelen af Venstres fremgang skyl-
des stemmer fra Konservative og Liberal Alli-
ance. Løkke og Venstres position er hermed 
blevet styrket på bekostning af de reste-

rende borgerlige partier. På trods af, at ”Løkke 
er trådt meget mere i karakter de seneste 
måneder, hvor han har lignet en enmands-
hær” som Niels Dahl, redaktør på Altinget-
Christiansborg, skriver – så udeblev den sam-
lede gevinst, da det ikke lykkedes Løkke at 
kapre vælgere fra rød blok. 

Holdningen til efterløn
Den omstridte efterløn fik en del opmærk-
somhed ved Løkkes nytårstale, hvor 
statsministeren meldte klart ud, at efterløn-
nen må afskaffes, hvis velfærden skal beva-
res: ”Regeringen foreslår derfor, at vi grad-
vist afskaffer efterlønnen. Vores mål er, at 
mere end halvdelen af danskerne skal arbe-
jde. For alle jer under 45 år foreslår vi, at 
efterlønnen helt afskaffes. For resten af jer 

vil vi ændre efterløn-
nen, så ændringerne 

Den sidste periode inden det forestående valg blev skudt i gang af statsministerens 
nytårstale. Lars Løkke bragte med sin fastlagte dagsorden nye emner på banen, 
hvormed han åbnede op for en afskaffelse af efterlønnen. Nytårstalen blev brugt som 
et afsæt til videre handling i kampen for at vende meningsmålingerne, hvor Lars 
Løkke efterfølgende mødte Helle Thorning i en duel i bedste sendetid fulgt af 1,2 mil-
lioner seere. ”Puls på politikken” retter denne gang blikket mod meningsmålingerne 
for at undersøge, hvordan vælgerne har reageret på statsministerens anstrengelser 
og regeringens efterfølgende efterlønsudspil samt et bud på Løkkes chancer for come-
back inden valget.

Stemmejagt
Charlotte Brandsborg

20102454@post.au.dk

“Det er svært at flytte 
stemmer, fordi folk er 
tilbøjelige til at lytte til 
den part, de i forvejen 
associerer sig med 
   Rune Slothuus
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er størst for de yngste af jer og mindst for de 
ældste.” Et styk’ klar besked og en besparelse 
på 16 milliarder årligt ifølge regeringen. Et 
forslag om afskaffelse af efterlønnen vækker 
altid delte meninger, men en longitudinal un-
dersøgelse gennem det seneste år foretaget 
af Rune Slothuus og Michael Bang Petersen 
fra IFSK viser, at holdningen til efterlønnen 
har ændret sig gradvist i retning af, at antal-
let af vælgere for en afvikling af efterlønnen 
har været stigende. Det viser sig dog, at æn-
dringen igen skal findes i Venstres egne ræk-
ker og til dels blandt Konservatives vælgere. 
Hvorfor påvirker Løkke hovedsagligt de 
borgerlige vælgere?

Svært at flytte stemmer
”Det er svært at flytte stemmer, fordi folk er 
tilbøjelige til at lytte til den part, de i forvejen 
associerer sig med,” siger Rune Slothuus, for-
sker ved IFSK. Sat på en spids betyder det, at 
vælgerne som udgangspunkt deler overbe-
visning med enten Thornings eller Løkkes 
tropper, hvorefter de tager skyklapper på. 

Skyklapper har den funktion, de 
nu engang har – og derfor 
forekommer der en tendens til, at 
vælgerne synes mere modtageli-
ge over for påstande fra den part, 
de identificerer sig med og har 
størst tiltro til. Det kan forklare, 
hvorfor det er svært at flytte væl-
gere over midten og hvorfor 
Løkke har svært ved at appellere 
til den brede befolkning, når væl-
gerne til venstre for midten har 
størst tiltro til Thorning og hen-
des kompagnoner.

Dårlige odds
Ikke alene meningsmålingerne 
truer Løkke – også en række insti-
tutionelle forhold gør sig gæl-
dende. Først og fremmest har 
den borgerlige regering siddet i 
tre valgperioder, hvilket er en 
rekord i Venstres historie. Erfarin-

gen viser, at en regering mister stemmer ved 
hvert valg, fordi jo længere tid en regering 
har siddet ved magten, i desto højere grad 
skal de stå til ansvar over for vælgerne, 
hvilket er højaktuelt efter et årti med samme 
borgerlige regering. Denne kurve forsøgte 
Løkke at knække ved at danne sin egen ”nye” 
regering gennem en omfattende ministerro-
kade, men tilsyneladende uden betydeligt 
held. Endvidere overdrog Fogh og folketings-
gruppen statsministerposten til kronprins 
Lars, der uden modkandidat blev placeret på 
statsministerposten, hvor både Helle Thor-
ning og Villy Søvndal til sammenligning blev 
valgt ved urafstemning til fordel for en mod-
kandidat, som menes at øge partilederens 
legitimitet over for vælgerne. 
Ikke meget taler for en borgerlig regering 
efter næste valg. Søren Risbjerg Thomsens 
vejede meningsmålinger taler deres tydelige 
sprog, hvori Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti alle står svagere nu end ved 
folketingsvalget i 2007. ”Jeg tror, at løbet er 
kørt,” siger Rune Slothuus, der ikke tror på et 
borgerligt comeback ved det kommende 
valg. Desværre Løkke, meget tyder på at dine 
dage som statsminister kun bliver færre. 

“Lars Løkke gør sig tydeligvist umage - men afspejles det i væl-
gernes holdninger?”
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Ph.D. Kavalkaden
Portræt af en ph.d.’er

Hester Callaghan
hestercallaghan@gmail.com 

So Henrikas, what subject are you work-
ing with?
I work on the causes of large-scale civil wars 
and low scale intrastate armed conflicts. The 
main aim of my project is to find out what the 
relationship is between inequality and the 
risk of intrastate conflict.  In other words, I 
am testing whether countries that have high 
levels of economic or social inequality are 
significantly more prone to internal distur-
bances than countries with low or intermedi-
ate levels of inequality. 

Currently I am working on my first paper 
where I am trying to find if there are any dif-
ferences in the causes of different types of 
conflicts, such as ethnic separatist, non-eth-
nic revolutionary, etc. In short, I take all coun-
tries that have been involved in various kinds 
of intrastate armed conflicts between 1946 
and 2010 (there have been almost 340!) and 
compare them in respect to various inequali-
ty indicators with the countries that have not 
been involved in any kind of conflict. 
In the later phase of my project, I will look at 
particular conflicts and focus on such ques-
tions as – “how does inequality actually con-
tribute to the escalation of violence?” and 
“under what conditions can inequality in-
crease the risk of violence?” 

Why did you decide on taking your PHD 
here at Aarhus 
University?
There are at least 
three reasons why 
I chose AU. The 
first is that I was 
well acquainted 
with AU before I 
decided to apply 
for the PhD. Dur-
ing the fall of 
2007 I spent one 
semester at the 
Faculty of Human-
ities as an ex-
change (Erasmus) 
student. I was im-
pressed with the 
way academic and 
n o n - a c a d e m i c 
staff interacted 
with students, the 
high degree of in-
formality, genuine 
respect for different opinions, and many oth-
er things.
 
The second reason is that Graduate School of 
Social Sciences provides excellent facilities 

Henrikas Bartusevičius started his PhD in September 2010 having moved from Lithu-
ania to study in Aarhus. He took a Bachelor degree in History but converted to Political 
Science for his Master’s, which he completed at Vilnius university in 2010, making him 
one of the youngest PhD students in the department.

Henrikas Bartusevičius is 24, which 
makes him one of the youngest PhD 
students in the department.
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for PhD candidates. You 
could hardly find any 
other university that of-
fers such perfect condi-
tions. Here, in AU PhDs 
have their own office 
space, decent scholar-
ship, budget for books, 
high quality academic 
advice, opportunity to 
visit international con-
ferences and PhD cour-
ses abroad, access to 
databases, academic 
software, and many 
other things. 
The third is that I knew 
that AU is one of the 
best universities in Eu-
rope in terms of the 
quality of education and research perfor-
mance. AU Department of Political Science is 
among the top 100 political science depart-
ments in the world. 

What’s the most challenging part of 
your project, have you encountered any 
difficulties in your work?
Speaking about my work in general, I could 
say that, so far, I have not experienced any 
serious difficulties.  The main problem that I 
(and many other conflict researchers) en-
counter in my PhD project is the poor quality 
of data but the main practical thing that ge-
nerally worries me is the time frame. It seems 
that three years is a long period but given all 
things you want do, the three-year limit be-
comes very constraining. I find it very diffi-
cult to limit my ambitions and set out viable 
tasks that are achievable in the course of 
three years. 

You always hear suggestions to make your 
plans ‘realistic’. The general advice is that 
you should set out ‘realistic’ goals that you 
could achieve safely. But ‘realistic’ is very 
subjective. Had I planned realistically, I 
would not be here, in AU. That is, I would not 
have applied for a PhD in AU, because it 
didn’t seem very ‘realistic’ to get a PhD posi-

tion in such a university as AU (I knew how 
fierce the competition was). Thus, I find it 
very difficult to find a balance between what 
is realistic and realizable within three years.

Do you have any hopes for what your 
project can be used for?
I do not strive to develop concrete policy 
guidelines that could help to prevent the inci-
dence of intrastate armed conflicts around 
the world. It would simply be too naïve. Hun-
dreds of scholars around the world work on 
this subject and yet there are no universally 
adopted set of prescriptions that could work 
as panacea to prevent or at least mitigate the 
devastating effects of armed conflicts. 
Nevertheless, my research is still strongly 
driven by idealistic motives to contribute to 
the research that may help at some point in 
the future to mitigate or prevent the inci-
dence of conflicts. I am only 24 (every text-
book of human psychology will tell you that 
the younger you are, the more naïve you 
are”), so I still expect that at least part of my 
work could be used for contributing to the 
above-mentioned objective.

Henrikas is writing about intrastate armed conflicts be-
tween 1946 and 2010 - there has been almost 340.
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PRAKTIKANDEN

Min farfar fyldte 85 år på Valentins Dag. Man-
den, der som patient på Hæmatologisk Afde-
ling R (i daglig tale bare ”hæma”), var min 
adgangsnøgle til et sygehus. Han skulle fej-
res på behørig vis, hvilket satte mig i uund-
gåelig kontakt med min mor og søster. Først-
nævnte er erfaren sygeplejerske, og 
sidstnævnte er på nippet til at kunne kalde 
sig jordemoder. De stiller sig begge aldeles 
uforstående over for de hele fjorten dages 
solid erfaring med det danske sundheds-
væsen, som deres yngre familiemedlem lig-
ger inde med (af rent personlige og ufaglige 
årsager har jeg min lillebror på min side). Og 
ikke nok med det: de deler opfattelse med en 
stor del af sundhedspersonalet, som mener, 
at Den Danske Kvalitetsmodel er en overflø-
dig bureaukratisk overdosis. Her blev jeg hid-
sig grænsende til Bertel Haarder. Men netop 
her ligger en stor udfordring: at overbevise 
de ansatte i sundhedsvæsenet om, at alle 
disse nye regler tjener et glimrende formål.  

Den Danske Kvalitetsmodel udgør en del af 
den nationale strategi for kvalitetsudvikling i 
sundhedsvæsenet og omhandler både orga-
nisationen, patientforløb i generel forstand 
samt sygdomsspecifikke retningslinjer for ti 
udvalgte sygdomme. Den består af 104 ak-
krediteringsstandarder, der er fordelt over 37 
temaer lige fra ledelse og hygiejne til medi-
cinering og patienttransport. Nogle standar-
der har konkrete indikatorer, som er lette at 
måle, mens andre minder lidt om løftepara-

graffer i juridiske (#”!?) termer: standarder, 
som det er op til sygehuset at fortolke ord-
lyden af og derefter selv udfylde. Det er så 
Afdelingen for Kvalitetsudvikling og Patient-
sikkerheds opgave, at det sker på Århus 
Sygehus. Det er her, jeg er praktikant. 
 
Lad mig komme med to konkrete, pædago-
giske eksempler fra Den Danske Kvalitetsmo-
del: Ex. 1) Invasiv Behandling: 2.11.3. ”Insti-
tutionen forebygger forvekslingsindgreb i 
forbindelse med kirurgiske procedurer”. Det 
betyder helt konkret, at vi på Århus Sygehus 
har implementeret Sundhedsstyrelsens ”de 5 
trin” for Sikker Kirurgi, som benyttes forud 
for alle operationer. Her indgår ganske rele-
vante spørgsmål som: har vi fat i den rigtige 
patient, og er vi ved at foretage det planlagte 
indgreb? Ex. 2) Hygiejne: 1.5.1. ”Institutionen 
har en hygiejnepolitik, der fastlægger ram-
merne for infektionshygiejnen”. Her er den 
skønne anekdote, at især læger og læge-
sekretærer har svært ved at kapere, at de 
ikke må bære bling som ure og smykker sam-
men med uniformen eller lange ærmer under 
deres kortærmede kitler, idet det strider med 
sygehusets retningslinje for hygiejne. Men en 
kortærme-politik er ikke populær, når kulden 
lægger sig som en dyne over landet –  heldig-
vis gælder retningslinjen ikke for politolo-
gerne i administrationen. Tiøren falder imid-
lertid for de ansatte, når de oplever, hvordan 
en central database med Den Danske 
Kvalitetsmodels retningslinjer giver dem et 

Det er ikke nemt at være mig. Jeg har af og til knas med ryggen, men familiære stri-
digheder er eksponentielt værre og kan føre til spontan, menneskelig selvantændelse.

PraktiKanden Forår 2011

Per Kæmpe
p.kaempe@gmail.com



37

2011

dagligt værktøj til at finde svar på faglige og 
organisatoriske spørgsmål. Alt lige fra brand-
instrukser til specifikke behandlinger af tro-
piske sygdomme ligger tilgængeligt på net-
tet og er samlet ét sted. Så falder de i den 
diametralt modsatte grøft og vil have alt på 
orakellignende dokumentform.   

Min overordnede opgave under praktikken er 
at undersøge, hvilken strategi der har fun-
geret bedst til at implementere de mange 
standarder. Er det fx såkaldte patient-tracers, 
hvor man følger en tilfældigt udtrukket pa-
tients vej igennem systemet, eller er det, når 
to afdelinger gennemgår hinanden ind-
byrdes? Hvad er bedst til at afsløre kvalitets-
brist i afdelingerne? Den del af arbejdet tager 
jeg stadig kun tilløb til. De første dage brug-
te jeg mest på at bearbej-
de granatchokket af at 
dumpe ned i en arbejds-
plads med 6000 ansatte 
og et årligt budget på 4 
milliarder. Uoverskue-
lighed! Udstyret med kaffe 
læste jeg mig ind på or-
ganisationen og Den Dan-
ske Kvalitetsmodel for 
overhovedet at kunne af-
kode jargonen i adminis-
trationen. Siden har de 
løbende arbejdsopgaver 
spændt lige fra trivia-
liteter som at nørkle med 
tabeller i excel til mere 
farverige som at skrive et 
følgebrev til den morgen-
kaffe, der skal nydes på 
alle afdelinger fredag 
morgen inden det 
eksterne survey i uge 11, 
hvor sundhedsfaglige 
professionelle udefra skal 
vurdere, hvordan Århus 
Sygehus lever op til stan-
darderne.   

I modsætning til mine 
kvindelige familiemed-

lemmers negative opfattelse af Den Danske 
Kvalitetsmodel er implementeringsarbejdet 
ikke en gennemtrumfning af overflødige 
regler. Det er en kvalitetssikring for patien-
ten. Snart skal vi have fat i min farfar på 85, 
hvis vi skal høre historien om sundheds-
væsenet før indførelsen af Den Danske 
Kvalitetsmodel. Meget gjorde vi med sikker-
hed i forvejen rundt omkring på afdelingerne. 
Men vi skal vide det og kunne dokumentere 
det. Apropos noget helt andet står vi midt i 
en fusion med Skejby Sygehus, hvilket ikke 
har gjort afdelingens hverdag mindre spæn-
dende at følge. Jeg fik ikke direktørjobbet 
ved fusionen. Til gengæld er jeg kommet på 
god fod med min søster og min mor igen.

PS. Jeg kan bedre lide hunde end sygehuse. 

Per sidder her med “Den blå bibel”. Det er den, der bruges til 
implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel. Med andre ord: det 
er Den Danske Kvalitetsmodel.
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Månedens Middag Med  
Løve’s bog- og vincafe

Alla som inte dansar är våldtäktsmän og 
studerende, der ikke drikker kaffe er 
uden for pædagogisk rækkevidde.

Kaffe er en fast bestanddel af den søvnige 
studerendes hverdag, om det så er espresso, 
americano, café au lait, cappuccino, caffé 
Latte eller kantinens til tider halvfesne 
opvaskevand tilsat kaffeessens. Kaffe holder 
os kort sagt kørende, når pensum er uover-
skueligt. Derudover fortæller kaffe også no-
get om, hvem vi er som studerende.

Espresso er den studerende på farten. Kan 
genkendes på pågældende persons iver efter 
altid at ville bestige Randersvej i en sådan 
fart, at selv den mest rutinerede Brian-type 
siger, ”Fy for en skefuld, det går stærkt det 
der, synes du ikke Carsten”?

Caffé latte er den studerende,der i virke-
ligheden ikke kan lide kaffe, men bare har 
fundet ud af, at han/hun ikke vil være uden 
for pædagogisk rækkevidde. 

Kantinens kaffe er til den økonomiske stu-
derende, der har fået smadret smagsløgene 
af for mange smøger og fredagsbarer. 

Alle skal selvfølgelig have muligheden for, at 
finde ud af hvilken type de er, og derfor har 
kanden i denne måned udarbejdet et tilbud i 
samarbejde med Løve´s bog- og vincafe 
(Nørregade 32, 8000 Århus C ). 

Løve´s er en lun cafe med et meget rustikt 
indrettet indre. Stemningen er hyggelig, og 
omgivet af diverse nye bøger udgør Løve’s de 
perfekte omgivelser som studiecafe. Mange 
bruger således cafeen som et alternativt 
studiemiljø, men selvfølgelig er der også mu-
lighed for blot at gå ind og få en kop rigtig 
god kaffe med dertilhørende snacks og lade 
skolebøgerne blive hjemme. 

Tilbuddet er i denne måned meget simpelt. 
Man kan nemlig ved fremvisning af madku-
pon få 25 % på alle slags kaffe, eller man kan 
vælge at få et par skiver hjemmebagt brød 
med dertilhørende ost og marmelade samt 
en kop kaffe efter eget valg til 30 kr. (også en 
besparelse på 25 %). 

Månedens Middag Med

Mathias Bornæs
mathias_mark@jubii.dk



39

2011

Nyt fra Studienævnet

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

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20022205@ps.au.dk

 

Her på IFSK kan vi ikke genkende dette bil-
lede, tværtimod.

Efter de samfundsvidenskabelige og huma-
nistiske fag fik bevilget en højere STÅ-rate 
(Studenterårsværk, som er det beløb univer-
sitetet får pr. studerende, red.) har vi i studie-
nævnet øget antallet af både holdtimer og 
forelæsningstimer. På fjerde semesters KP2 
og IP forløb har det faktisk betydet en forlæn-
gelse af semestret fra 15 til 16 uger, og også 
fag som metode, sociologi, politisk teori, og 
KP1 har fået flere holdtimer og/eller forelæs-
ninger. 
Derudover har vi arbejdet med at organisere 
muligheden for individuel tilbagemelding på 
eksamen, hvilket vi nu bruger mere tid på 
end tidligere. 

De korte semestre og nedskæringer i under-
visningstiden er altså ikke tilfældet på IFSK. 
Vi mener, det er vigtigt med mange undervis-
ningstimer, da det er her, man har mulighed 
for at lære i samspil med sine medstude-
rende, hvilket vi tror på giver en bedre 
læring. 

Forelæsningerne sikrer, at man har kontakt 
med sine undervisere og får pensum præsen-
teret af en forsker, som arbejder med det i sin 
hverdag. Holdtimerne er der, hvor der er mu-
lighed for at arbejde mere konkret med teori-
erne gennem oplæg og diskussion med med-

studerende og instruktorer. Derfor er det 
vigtigt for fagligheden at bevare antallet af 
undervisningstimer.

På sidste studienævnsmøde evaluerede vi 
RUS-arrangementet, og der blev tegnet et 
positivt billede af årets arrangement, hvilket 
også afspejler sig i de nye studerendes evalu-
eringer.

De to RUS-sekretærer, Iben Olesen og Mille 
Nørgaard, har gjort et kæmpe arbejde, og de 
har forbedret arrangementet ved blandt an-
det at organisere O-løb på hytteturen, at lave 
skriftlige beskrivelser til de forskellige ar-  
bejdsgrupper blandt tutorerne og at give de 
etiske retningslinjer et løft, for blot at nævne 
nogle få. RUS-sekretærerne savnede dog lidt 
mere sparring med instituttet, og det arbej-
der vi videre på i studienævnet.

Rektor melder d. 9 marts ud, hvad resul-
taterne af den faglige udviklingsproces bli-
ver. Studienævnet har igen lavet høringssvar 
på det centrale udspil om studienævnsstruk-
tur. Igen argumenterede vi for den model, 
der ville give mest autonomi til vores lokale 
studienævn. Nu venter vi i spænding!

Derudover minder vi alle om studiemiljø un-
dersøgelsen som forløber indtil d. 13. marts. 
Klik ind på www.au.dk/studiemiljo2011 og 
giv din mening til kende.

Flere aviser har i de seneste uger skrevet om, hvordan studerende får færre undervis-
ningstimer, fordi flere fag har skåret længden af semestret ned til ca. 12 uger.

   Nyt fra

        Studienævnet
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Balkan Madness
At the music club Train 11 
March 11 p.m. there is Kaizers 
Orchestra afterparty with crazy 
balkan rythms with Balkan Beats 
DK, Klepti Klepti et al. 

Entrance: 50 kr. 

PF Party
Welcome the new members 
of the board in Politologisk 
Forening and have fun with 
your fellow students. 
Dates:
Friday 11th March
Friday 1st April

Entrance: 50 kr./20 kr. for mem-
bers. You can buy your ticket 
in Samfundsfagenes Kantine 
before the party.

Stand-Up
There is Danish Open i Stand-Up 
at Studenterhuset. The prelimi-
nary rounds:
16th March
24th March
Both days at 7 p.m.

The final is 8th April at 8 p.m.

Entrance: 60 kr./40 kr. for mem-
bers

Seondhand Bazar
2th April from 12 to 3 p.m. at 
Stakbogladen. 
Shop second hand clothes, 
shoes and accessories at the 
popular student “flea market”. 

Entrance: Free

Calendar 
Find inspiration for this months cultural, musical and other 

kinds of events at AU and in Aarhus city. 

Cinema
Aarhus Filmværksted present 
Reeltime for old and upcoming 
movie talents 8th March. Watch 
the movies:
“Tonny” by Jesper Vidkjær Ras- 
mussen 
Sulten” by Christian Kampmann 
Olsen 
“Hovedløst Begær” by Kim Lys- 
gaard Andersen 

Where: Øst for paradis

Career Days
Job fair at Radisson Blu Scan-
dinavia Hotel Wednesday 9th 
march from 10 a.m. to 4 p.m.

Theatre
“Alkymisten” is a tale about the 
shepherd Santiago who travels 
from Spain to the pyramids in 
Egypt. Based on the book writ-
ten by Paulo Coelhos. 

Until 23th March.
Where: Musikhuset

Do you have an event for the 
calandar? Write to kanden@
ps.au.dk



41

2011

Finn Amby er indskrivet som erhvervsph.d. for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2014.

David Vestergaard Axelsen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2014.

Martin Bækgaard er ansat som adjunkt for perioden 1. december 2010 – 30. november 2013.

Kim Høegh Sass Mikkelsen er indskrevet som ph.d.-studerende (4+4) for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 
2015.

Helene Helboe Pedersen er ansat som adjunkt for perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2014.

Deborah Stone er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. januar – 30. juni 2011. 

Åsne Kalland Aarstad er ansat som videnskabelig assistent for perioden 3. januar – 3. april 2011.

Lene Aarøe er ansat som adjunkt for perioden 1. maj 2011 – 30. april 2014
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