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Oktober. En uendelig mængde utålmodige bøger har oprettet en forening på mit bord. Jeg har en vi-
sion om at indsamle den sublime mængde viden, at bestige 5. sal for at rydde op i kasserne på loftet, 
at sende breve til kongen af Congo. Jeg vil være den hurtigste sprinter og den, der danser tango fordi 
jeg kan se det gør glad at danse. Jeg vil ekspandere min horisont, blive klog udi sociale intelligens, 
jeg vil servere den rappe replik. 

Uendeligt er uden for rækkevidde – min horisont kalkulerer kun i tid og rum. Det er måske derfor, 
bunken af bøger hele tiden vokser, og den øverste bliver rasende, når jeg lægger en ny ovenpå. For 
det betyder, at den ikke længere er første prioritet. Selvom meningen ikke var at nedprioritere, sker 
det hele tiden, i takt med at følelsen af at være utilstrækkelig vokser sig stor og stærk. Nu har jeg jo 
heller ikke valgt et studie, der bygger på ´tragten´ fra metode, nærmest lige modsat! Der må være 
en alternativ forklaring på, at Statskundskab favner så bredt, som det gør. Noget med at kunne defi-
nere én specifik interesse for ikke at tabe pusten, når der nu er så mange veje, man kan gå. Men valg 
betyder også fravalg. Kasserne på 5. sal sløjfes fra listen som det første. Men hvad så bagefter? Fra-
valg er smerteligt. Men jeg tror ikke det er sundt at efterstræbe det uendelige, så jeg må starte et 
sted. 

Indtil videre kan jeg da starte med oktober. Oktober er folketingets åbningsmåned, det er måneden 
for debatter om fremtidsforskning, lønreduktion på IFSK og debatter om, hvorvidt folk har politiske 
holdninger. Oktober er tiden for Rudy Frederiksen-effekten (den, der får børnechat-konsulenter en 
mas til at bekende deres sande intentioner). Det er tiden, hvor kineserne ifølge Amnesty Interna-
tional gennemfører den olympiske nedtælling til omfattende menneskerettighedsreformer, før legene 
løber af hæsset i 2008. Det er tiden, hvor FN´s ledelse lægges i nye hænder. 

Det er måneden, hvor man godt må tilbringe en stille eftermiddag i sofaen i selskab med oktoberkan-
den og glemme alt omkring sig, for derefter igen at tage skæbnen i egne hænder og gå på byture, 
studieture, opture, nedture, svedeture, stævnemøder, foreningsmøder, møder med Danske Bank, 
viceværten og BMI. 

Bøgerne på bordet starter snart en demonstration af ren frustration over, at Microsoft nu har haft min 
fulde opmærksomhed i en time! God fornøjelse med oktoberkanden. 

Redaktører
Louise Jørgensen & Kristian Larsen

Forresten...
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Kære Peter

Jeg rækker dig hermed stafetten og spørger: 
Har folk politiske holdninger? Umiddelbart 
virker dette spørgsmål nok lidt underligt i et 
land med stor deltagelse ved folketingsvalg 
og folkeafstemninger. Man må dog gå ud fra, 
at der er en mening i al denne vælgeraktiv-
itet. Når tvivlen alligevel melder sig skyldes 
det nogle resultater omkring amerikanske 
vælgere i 1950’erne, der oprindeligt blev 
publiceret af Philip E. Converse, men som 
også er repliceret i mange andre lande til an-
dre tider. Det ene resultat drejer sig om ust-
abilitet over tid. Vi kan illustrere med danske 
data. De samme respondenter blev i 1971 
og 1973 bedt om at tage stilling til en meget 
markant holdning (”I politik bør man stræbe 
efter at skaffe alle samme økonomiske vilkår 
uanset uddannelse og beskæftigelse”). �3% 
af respondenterne skiftede tilsyneladende 
holdning i perioden. Faktisk fandt Converse, 
at man kunne bruge ”random walk” til at 
forklare det meste af holdningsudviklingen 
over tid. Converse’ andet resultat var, at der 
ikke var nogen særlig sammenhæng mellem 
svar på spørgsmål, der fra observatørens 
synspunkt tappede beslægtede holdninger.  

Mange venlige hilsner

        Jørgen

Udfordringsstafet

Kære Jørgen

Du har rakt mig stafetten med spørgsmålet: 
Har folk politiske holdninger? Du refererer til 
nogle studier, specielt af Converse, som 
synes at vise, at vælgernes holdninger er 
usamenhængende, ustrukturerede og ust-
abile over tid, og du gør korrekt opmærksom 
på, at disse resultater også genfindes i stud-
ier fra andre lande, herunder Danmark. Du 
kunne have tilføjet, at man finder ganske 
tilsvarende resultater, når man undersøger 
vælgernes faktuelle viden omkring sam-
fundsforhold og politik. Tilsammen tegner 
disse studier – og de er ganske talrige – et 
nedslående billede af vælgerne som i det 
store og hele uvidende og holdningsløse.

Hvis dette vælgerbillede er korrekt, har det 
såvel kausal- som værditeoretisk nogle im-
plikationer. Opfattelsen af vælgerne (eller 
borgerne) som stort set uvidende og uden 
veldefinerede og nogenlunde stabile hold-
ninger er en stærk begrundelse for en so-
cialpsykologisk tilgang til studiet af politisk 
adfærd på mikroplan, som den for eks. 
repræsenteres af Michigan-skolen (parti-
identifikationsteorien) inden for vælgerad-
færdsforskningen. Det er jo godt for dem, 
der tenderer i den retning. Men samtidig – 
og det er så det værditeoretiske aspekt af 
spørgsmålet - forekommer det mig, at en 
sådan opfattelse af vælgerne gør det sværere 
at argumentere for demokrati som styre-
form. Hvis vælgerne virkelig er så uvidende 
og holdningslabile eller holdningsløse, burde 
man så ikke foretrække et oplyst enevælde? 
Med uvidende og holdningsløse vælgere, 

I de kommende udgaver af Kandestøberen vil man kunne følge med i den nystartede 

udfordringsstafet blandt instituttets professorer. I nedenstående har Jørgen Poulsen 

udfordret Peter Nannestad med spørgsmålet: 

Har folk politiske holdninger? 

Udfordringsstafet
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som politikerne skal stå til regnskab overfor, 
må demokratiske politikker blive særdeles 
inefficiente og dermed medføre et velfærd-
stab. Det findes der en righoldig litteratur 
om. Rige lande som Danmark kan have råd 
til en sådan inefficient styreform, men for 
fattige lande vil den simpelthen være for dyr. 
Det bliver autokrater i sådanne lande jo hell-
er ikke trætte at minde os om, når vi løfter 
den demokratiske pegefinger over for dem 
og deres styre, og de har faktisk en pointe, 
hvis vi fastholder forestillingen 
om den uvidende og hold-
ningsløse vælger!

Men behøver vi at fastholde 
det mistrøstige billede af 
vælgeren, som Converse og 
andre har tegnet? Det mener 
jeg ikke. Rygtet om væl-
gernes manglende viden og 
– ikke mindst – mangel på 
strukturerede, sammenhæn-
gende og stabile holdninger 
er stærkt overdrevet. Det er i 
hvert fald hovedresultatet af den undersø-
gelse, jeg publicerede i 1989 under titlen 
Reactive Voting in Danish General Elections 
1971-79. Selv om det ikke fremgår specielt 
klart af titlen, vedrører den centrale em-
piriske analyse i bogen netop de danske 
vælgeres holdninger til partierne i perioden 
1971-79. De data, jeg analyserer i bogen, er 
nemlig primært målinger af individuelle væl-
geres grad af sympati for de forskellige par-
tier.

Hvis Converse’s beskrivelse af vælgernes 
holdninger var korrekt, måtte man forvente, 
at der ikke ville være noget klart mønster i, 
hvordan vælgernes sympati fordelte sig på 
de forskellige partier. Det skulle være ret til-
fældigt, hvilket parti en vælger, der havde 
størst sympati for parti A, skulle opfatte som 
det næstmest sympatiske (mangel på sam-
menhæng og struktur). Man måtte ligeledes 
forvente, at der ville være stor ustabilitet i, 
hvordan et eventuelt mønster ville udvikle 

sig over tid (manglende tids-
konsistens). Og endelig skulle 
man forvente, at der ikke 
ville være nogen sammen-
hæng mellem mønstrene i 
vælgernes grad af sympati 
for de forskellige partier og 
faktiske begivenheder og ud-
viklinger i den ”virkelige 
verden” (manglende viden).

For at gøre 207 sider kort: in-
gen af disse forventninger 
viste sig at holde stik. Der 

fremkom et klart og let identificerbart møn-
ster i vælgernes holdninger til (sympatigra-
duering af) de forskellige partier. Dette møn-
ster kunne anskueliggøres ved hjælp af et 
todimensionalt ”partirum”. X-aksen i dette 
rum var den velkendte højre-venstre dimen-
sion i dansk politik. Y-aksen adskilte primært 
”system partier” fra ”anti-system partier”. 
Analysen indikerede således, at det var væl-
gerens opfattelse af partiernes indbyrdes 

Udfordringsstafet

“Rygtet om vælgernes man-
glende viden og – ikke 
mindst – mangel på struk-
turerede, sammenhæn-
gende og stabile hold-
ninger er stærkt overdrevet.

“

Udfordreren Den udfordrede
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placering på disse to diemsioner, plus vælge-
rens egen placering i forhold til de to dimen-
sioner, der afgjorde, hvor stor eller lille sym-
pati han eller hun havde for de forskellige 
partier. Der var altså på dette niveau både 
struktur og sammenhæng i 
vælgernes holdning til de 
forskellige partier. Og mere 
endnu: vælgerne havde 
åbenbart også en viden om, 
hvordan de enkelte partier 
forholdt sig til hinanden, 
som ikke var helt ringe: 
havde jeg bedt en af mine 
politologiske kollegaer om 
at placere de danske partier 
i det todimensionale ”parti-
rum”, hvade resultatet 
næppe set meget an-
derledes ud.

Ved en sammenligning af  
”partirum” over tid viste der 
sig en ret stor stabilitet fra 
valg til valg. Vælgernes holdninger til de for-
skellige partier var ikke statisk, men der var 
ikke antydning af en ”random walk” i, hvor-
dan de forskellige partier blev placeret i par-
tirummet på forskellige tidspunkter. Tværti-
mod viste det sig, at ændringer i vælgernes 
sympatifordeling på de forskellige partier, og 
dermed ændringer i partiernes indbyrdes 
placering i ”partirummet”, i høj grad fulgte 
ændringer i de parlamentariske samarbe-
jdsmønstre i den foregående periode.

Det vælgerbillede, min bog tegner, er altså 
et ganske andet end det, der kommer frem i 
Converse-inspirerede analyser. Vælgerne 
viste sig at have velstrukturerede holdninger 
til de politiske partier, baseret på en slags 
mentalt landkort over partisystemet, hvorpå 
de kunne placere såvel partierne som sig 
selv. Placeringen af partierne i ”partirum-
met” syntes i høj grad at være baseret på 
partiernes politiske adfærd. Og der fandtes 
en betydelig højere grad af stabilitet over tid 
end man skulle have forventet, hvis væl-
gernes holdninger til de forskellige partier 

var mere eller mindre tilfældig. ”Min” vælger 
viste sig således at være rimelig velinfor-
meret og i stand til at basere sin holdning på 
denne viden. Det er måske ikke gode ny-
heder, hvis man er tilhænger af socialpsykol-

ogiske tilgange og forklar-
inger i politologien. Men det 
må være gode nyheder, hvis 
man er tilhænger af de-
mokratisk styre.

Men hvordan kan vælgerne 
have velstrukturerede og 
sammenhængende hold-
ninger til de politiske partier 
og samtidig, som Jørgen 
Poulsen anfører, have meget 
usammenhængende og us-
trukturerede holdninger til 
forskellige issues? En mulig 
forklaring kunne være, at 
folk - i stedet for at oplagre 
issues og deres holdninger 
til dem enkeltvis et sted på 

deres mentale harddisk - primært bruger is-
sues til at opdatere deres opfattelse af de 
politiske partiers og deres egen placering i 
”partirummet” og derefter  i de fleste tilfæl-
de lader være med at lagre de enkelte issues 
og deres holdning til dem. Vi kan derfor tæn-
ke os en vælger, der har sammenhængende, 
velstrukturerede og stabile holdninger på et 
overordnet niveau, men ikke, når vi ser på 
en samling enkelte issues. 

Dixi et salvavi animam meam.

Udfordringsstafet

Følg med næste gang i udfordrings-

stafetten, hvor Peter Nannestad ud-

fordrer Georg Sørensen

“...vælgerne havde åbenbart 
også en viden om, hvordan de 
enkelte partier forholdt sig til 
hinanden, som ikke var helt 
ringe: havde jeg bedt en af 
mine politologiske kollegaer 
om at placere de danske par-
tier i det todimensionale ”par-
tirum”, hvade resultatet næppe 
set meget anderledes ud.

“
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Censur
Af Sine Worm Jensen & 

Anne Sofie Breumlund Bentsen 

I Kandens maj-nummer i år blev borts-
kaffelsen af ekstern censur på det meste 
af bachelor-uddannelsen problematiser-
et. Kritikken blev søgt imødegået med 
undervisernes garantier om, at de bruger 
den fornødne tid til at rette opgaverne, 
at der er et klagesystem, at man fra insti-
tuttets side har sparet der, hvor det gør 
mindst ondt, og desuden overholder den 
gældende lovgivning på området. Til 
trods for disse argumenter bør det over-
vejes, om afskaffelse af censur er en far-
bar vej, hvis karakter- og klagesystemets 
troværdighed skal opretholdes. Sam-
menlignet med statskundskab på Køben-
havns Universitet, ser det mindre godt 
ud for IFSK.

Censur på afveje

IFSK ynder at bryste sig af uddannelsens 
høje kvalitet og gode omdømme. Det er da 
også et ry, vi som studerende kun have en 
interesse i at fastholde. Det kan imidlertid 
vise sig på sigt at give ridser i lakken, at man 
i efteråret 2005 har valgt at lade økonomiske 
besparelser ramme ekstern censur, da denne 
netop er med til at kvalitetssikre uddan-
nelsen. Instituttet overholder ganske vist den 
gældende lovgivning på området, da der kun 
er et krav om, at 1/3 af eksamenerne på hele 
uddannelsen skal være med ekstern censur. 
Til trods for at der rent juridisk ikke er nogen 
hindring for at skære ned på censuren, så er 
beslutningen en forringelse af retssikker-

heden, hvordan man end vender og drejer 
det. Intern censur betyder nemlig, at der kun 
er en person til at rette og bedømme op-
gaven. Hermed kan den studerende komme i 
tvivl om rigtigheden af sin karakter. 

Fire øjne ser bedre end to
Klagesystemet rammes også af besparelserne, 
selv om den grundlæggende struktur ikke er 
ændret. Fjernelsen af ekstern censur med-
fører nemlig, at der ved en klageproces 
forekommer flere tilfælde, hvor der kun er én 
underviser til at vurdere klagens berettigelse. 
Det er oven i købet samme underviser, der i 
første omgang rettede opgaven, som skal 
beslutte om egen bedømmelse var fejlvur-
deret. Systemet appellerer derfor til, i tilfælde 
med intern censur, at den studerende på 
trods af afvisning går videre med sin sag og 
anker bedømmelsen - blot fordi afvisningen 
kan mistænkes at være begrundet i under-
viserens egen faglighed. Det kan ikke være i 
nogens interesse, at der i højere grad skabes 
tilskyndelse til at anke. Det er nemlig en res-
sourcekrævende proces for den studerende 
og underviser samt en økonomisk bekostelige 
affære for instituttet, da der her inddrages 
fire uvildige og ministerielt beskikkede per-
soner til at vurdere opgaven. 

Effekten af fjernelsen af ekstern censur
En tidligere undersøgelse i Kandens maj-
nummer påviste, at der har været en svag 
stigning i antallet af klager efter ind-
skrænkningen af den eksterne censur. Det 
kan tyde på, at fjernelsen af ekstern af cen-
sur har medført større utilfredshed blandt de 
studerende – selvom det først kan vurderes

Fortsat på side 8

Klagesystemets opbygning

Klageproces Intern censur Ekstern censur

1. Skriftlig klage Én underviser vurderer klagen To censorer vurderer klagen

2. Skriftlig anke 
(I tilfælde af afvist klage) Fire ministrielt beskikkede personer vurderer klagen
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endeligt, når systemet har fungeret over en 
række eksamensperioder. Utilfredsheden 
kan imidlertid være større, end hvad disse 
tal udtrykker, da der kan være nogle studer-
ende, der egentlig ønsker at klage over 
eksamen, men som slet ikke orker den om-
stændelige proces, som en klagesag altid vil 
være. Således kan utilfredshed med censur-
systemet ikke udelukkende måles i antallet 
af klagesager.  

KU går den modsatte vej 
Det synes mærkværdigt, at IFSK har valgt, 
at besparelserne skal ramme eksamenscen-
sur, da man på Københavns Universitet har 
valgt at gå i den modsatte retning. Her har 
man indført mere brug af ekstern censur på 
statskundskabsuddannelsens bachelordel: 
”Vi har for nylig (2005) indført ny studieord-
ning for bachelor-uddannelsen, hvori der 
rent faktisk indgår flere karakterbedømte 
eksaminer med ekstern censur end hidtil”, 
udtaler Inge Duus Hjortlund, som er studi-

evejleder ved Institut for Statskundskab i 
København. Det er primært introducerende 
fag, der bedømmes af en intern underviser 
på KU, mens store fag som Økonomi, Inter-
national Politik og Metode alle bedømmes 
med ekstern censur. På IFSK bedømmes 
disse fag derimod med intern censur. Besyn-
derligt set i forhold til, hvor meget betydning 
disse fag tillægges på instituttet.

Er det den rigtige prioritering?
Det er velkendt, at indskrænkningen skyldes 
økonomiske hensyn, men spørgsmålet er 
stadig om prioriteringen er velvalgt. Som 
flyvefærdige cand.scient.pol.er er de ned-
skrevne karakterer det eneste den studer-
ende officielt får med sig fra instituttet som 
bevis på uddannelsens udbytte – derfor er 
de så væsentlige. For at dette skal fungere 
som kvalitetsstempel ude i ’den store 
verden’, må der fortsat herske troværdighed 
herom. Derfor her en appel til på ny at re-
vurdere censurordningen. 

Oversigt over forskelle i brugen af censur på bachelordelen på KU og IFSK

Bachelor fag på KU Censor Bachelor fag på IFSK Censor

Politologisk grundkursus Intern Politologisk grundkursus Intern

Metode 1 Ekstern Metode 1 Intern

Metode 2 Ekstern Metode 2 Intern

Intro. kildekritik og videnskabsteori Intern Idéhistorie og videnskabsteori Intern

Politisk teori og idéhistorie intern

Økonomi Ekstern Økonomi Intern

Sociologi Ekstern Sociologi Intern

International politik Ekstern International politik Intern

Alm. og sammenlignende statskundskab Ekstern Komparativ politik Ekstern

Offentlig politik Intern

International + national forvaltning Ekstern Offentlig forvaltning Intern

Ø-fag Ekstern

Formidlingstemauge Intern

Valgfag 1 Ekstern 6. semester valgfrie fag Ekstern

Valgfag 2 Ekstern Bachelorprojekt Ekstern

* Intern censur henviser til, at det kun er en underviser fra instituttet, der retter opgaven.
* Ekstern censur henviser til, at der enten er to interne censorer til at rette opgaven, eller en 
intern og en ekstern censor fra et andet universitet.
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Metode på metode
Af Klaus Bach

Med mine nyerhvervede statistiske egensk-
aber har jeg set på bedømmelsen af min år-
gangs eksamenskarakterer ved sommerens 
metodeeksamen. Opgaverne fra de 235 stud-
erende blev delt mellem tre af instituttets an-
satte for at blive bedømt. Opgaverne er ikke 
som hidtidigt sendt til ekstern censur efter 
intern bedømmelse, men er kun blevet un-
derlagt intern bedømmelse (der er ingen in-
tern censur). Det vil sige, de kun blev bedømt 
af én.
Bedømmerne har dog indledningsvis skrevet 
en rettevejledning, gennemgået opgave 
fælles på sætningsniveau og rådført sig med 
hinanden i tvivlstilfælde.

Men er det nok til at sikre, at der bedømmes 
efter de samme kriterier? Forskellen mellem 
den mest ’gavmilde’ og mest ’strenge’ bedøm-

Ens karakter ved forskellige 
bedømmere?

mer var på ikke mindre end 0,71 karakter. Det 
højeste gennemsnit var på 8,55 (nA=8�) og 
det laveste på 7,84 (nC=76). Den sidste 
havde et gennemsnit 7,�4 (nB=70).
Kontrolleret med Bonferroni-konfidensinter-
valler viser det høje gennemsnit sig også at 
afvige signifikant målt med et alfa-niveau på 
0,01 (N=235).

Der skal dog nævnes nogle ting, der kan med-
føre forudsætningsbrud på antagelsen om til-
fældig udvælgelse af opgaverne. Opgaverne 
har ikke været delt tilfældigt ud, men den, der 
i gennemsnit har givet de højeste karakter, 
har bedømt den første tredjedel af de indle-
verede opagaver. Og det er jo naturligvis mu-
ligt, at de dygtige studerende har tingene fær-
dige før tid og afleverer først. En læsegruppe 
kan også have fulgtes op for at aflevere, og 
dermed har personer på samme niveau aflev-
eret i en klump.
Ovenstående argumenter har været fremført. 
Endelig kan det også være en følgevirkning af 
afskaffelsen af ekstern censur.

Karakter 5 6 7 8 � 10 11 Total

A Antal 2 3 10 24 32 15 3 8�

8,55 (nA=8�) % indenfor bedømmeren 2,2 3,4 11,2 27,0 36,0 16,� 3,4 100

% af krakteren 50,0 18,8 26,3 27,6 47,1 78,� 100 37,�

B Antal 1 6 14 26 21 2 0 70

7,�4 (nB=70) % indenfor bedømmeren 1,4 8,6 20,0 37,1 30,0 2,� 0 100

% af krakteren 25,0 37,5 36,8 2�,� 30,� 10,5 0 2�,8

C Antal 1 7 14 37 15 2 0 76

7,84 (nC=76) % indenfor bedømmeren 1,3 �,2 18,4 48,7 1�,7 2,6 0 100

% af krakteren 25,0 43,8 36,8 42,5 22,1 10,5 0 32,3

Total Antal 4 16 38 87 68 1� 3 235

8,14 (N=235) % indenfor bedømmeren 1,7 6,8 16,2 37,0 28,� 8,1 1,3 100

% af krakteren 100 100 100 100 100 100 100 100

Note: A, B og C repræsenterer de tre rettere af metodeeksamen.
Afvigelser, hvor en bedømmer har givet +/- 10%-point af en karakter end andelen af opgaver 
“beretter til” er fremhævet.
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Der er arbejde til dig, når du er færdig med din uddannelse. Også selvom du ikke er 

verdensmester til alt, har topkarakterer på eksamensbeviset eller et CV spækket med 

checkede studiejobs. Det viser alle erfaringer. Faktisk fortæller statistikken, at kun gan-

ske få færdiguddannede statskundskabere går arbejdsløse. Med andre ord: der er ingen 

grund til panik.

Kanden sætter i dette nummer fokus på livet uden for de gule mure: Hvilke kompetenc-

er man kan bruge fra sit studie? Hvor bliver man ansat? Hvordan er det at søge sit første 

job? Hvad lægger arbejdsgiverne egentlig vægt på ved en jobsamtale? Og ikke mindst 

hvad bliver der gjort fra studiets side for at ruste os til det arbejdsmarked, der venter, 

når de 5 (+) år i selskab med Weber, Luhmann, Wilson og er overstået? 

Tema: IFSK’ere i arbejdslivet
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Jobtema
Af Lars Højholt 

Når uddannelsessystemets sikre hænder 
slipper grebet om dig og skubber dig ud af 
reden, er det tid til at bevise, at du kan stå 
på egne ben. Statistikken viser dog en blød 
landing – arbejdsløshedsprocenten er i 
bund og lønnen skal nok kunne bære de 
fleste udgifter.

For de der er gået den direkte vej gennem 
uddannelsessystemet tæller det ca. 18 års 
uafbrudt skolegang. 18 år spenderet i trygge 
rammer, som du selvfølgelig selv har haft 
ansvaret for at udfylde. Når de 18 år er gået, 
er det dig selv der skal skabe dem. Det kan 
være en skræmmende tanke, for er man klar? 
Er der jobs at få? Hvad med løn og arbejd-
smiljø? Som statskundskaber kan du dog 
trøste dig selv ved tanken om, at det såmænd 
er gået ganske godt for de mange, der er 
trådt ud af de gule mure før dig. 

De seneste arbejdsløshedstatistikker fra DJØF 
viser at kun 5% af de færdiguddannede cand.
scient.pol’er er arbejdsløse. Og en undersø-
gelse fra fagforeningen viser desuden, at ca. 
en fjerdedel får job allerede inden de er ble-
vet færdige med specialet. Et speciale, der i 
mange tilfælde ikke vil have nogen som helst 
tilknytning til det job, du får. Hvis du skriver 
om vandmiljøplanen 1998 er det altså ingen 
hindring for, at du kan ende i job i finansmin-
isteriet. 

Hvor ender du så? Tja, det kan vel ikke kom-
me som nogen overraskelse, at de fleste 
ender i den offentlige sektor. Hele 73% ender 
i enten amt, kommune eller stat i en funk-
tionærstilling. Ifølge DJØF var det for 
statskundskabere, der demiterede i 2005 
især Århus Amt, Finansministeriet, Uden-
rigsministeriet og Ministeriet for Videnskab 
og Teknologi der var de helt store aftagere. Af 
de 27% der endte i den private sektor fordel-
te de sig ud på jobs hos bl.a. Dansk Ungdoms 
Fællesråd, McKinsey, Danske Bank og De-
loitte. 

Til det første job er det godt ikke at være 
kræsen og mange nyuddannede er ofte meget 
mobile, viser en undersøgelse. Drømmejob-
bet kommer senere, når du har fået lidt mere 
erfaring, men så ender du ifølge Danmarks 
Statistiks lønoplysninger også med en brut-
toløn på mellem 35000 og 38000 om 
måneden. Så sov trygt om natten – hold dig 
til hvad du synes er mest spændende og hav 
lidt tålmodighed. 

Statistikken viser…!
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Siden den nye bestyrelse blev introdu-

ceret på Aarhus Universitet har der været 

øget fokus på de studerendes evne til at 

kunne begå sig i erhvervslivet. ”Selvom 

de fleste på IFSK hurtigt kommer i job er 

der dog ingen grund til ikke at udvikle 

studiet”, lyder det fra studieleder Thom-

as Pallesen, da talen falder på de studer-

endes redskabsmæssige kompetencer. 

Han forsikrer dog, at det ikke vil gå ud 

over fagligheden i fagene. 

Universitetets traditionelle 
kerneværdier knytter sig til 
idealerne om fri forskning 
og forskningsbaseret under-
visning. Det er dog vigtigt 
samtidigt at udstyre de stu-
derende med en række 
værktøjer, der kan gøre dem 
brugbare i samfundet. Det 
betyder dog ikke, at de stu-
derende skal være 
grydeklare til ministeriet, 
men at de har en række værktøjer i bagagen, 
der kan lette overgangen til erhvervslivet. 
Selv om de fleste fra IFSK finder et job hur-
tigt betyder det dog ikke, at man ikke er op-
mærksom på de krav samfundet stiller til 
nyuddannede studerende. ”Vi vurderer 
løbende hvad der efterspørges, og justerer 
studiet hvis vi vurderer, at det stiller de stud-
erende bedre,” kommenterer studieleder 
Thomas Pallesen. 

Gamle IFSK’ere rådgiver
Hvert år mødes ledelsen med et såkaldt aft-
agerpanel, der rådgiver om de skiftende krav 
fra arbejdsgiverne til de fremtidige embeds-
folk. Panelet består af en række tidligere stu-
derende, der i dag besidder ledende stillinger 
i det offentlige, såvel som det private som 
kommunalchefer og konsulenter. De roser 
statskundskabernes evne til at tænke sys-
tematisk, metodisk og vores evne til at anv-
ende vores brede faglighed. I de seneste år 
har de dog efterspurgt en opkvalificering af 
de studerendes metodiske kundskaber, samt 

vores evne til at formulere 
os skriftligt såvel som 
mundtligt. ”Vi lytter selvføl-
gelig til de gode råd, vi får,” 
siger Thomas Pallesen.

Den nye studiereform der 
trådte i kraft sidste år inde-
holder netop en række ele-
menter, der blandt andet 
har til formål at forbedre de 
studerendes kompetencer. 
Flere timer i metode skal si-

kre et solidt kendskab til kvalitativ og kvanti-
tativ dataindsamling og behandling. I kom-
parativ politik er der ikke kun tilført flere 
timer, men også indlagt skriveøvelser, og 
dermed er både den almendannende fa-
glighed og de kompetencegivende redskaber 
opkvalificeret. I flere fag er eksamensformen 
ændret til mundtlig eksamen, og dette træner 
de studerendes evne til at gøre en komplice-
ret problemstilling forståelig på ganske kort 

Jobtema
Af Lars Højholt

Studerende på IFSK rustes 
også til arbejdslivet

”Vi vurderer løbende hvad der 
efterspørges, og justerer studiet 
hvis vi vurderer, at det stiller de 
studerende bedre.

”Thomas Pallesen
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tid. Det kan være en ganske vigtig egenskab, 
når chefen mangler en up-date på krisen i 
mellemøsten eller en redegørelse for de af-
gørende punkter i debatten om det kommu-
nale budget.  

IFSK’s videre udvikling
Internationalisering er et tiltag, vi vil se ført 
ud i livet i de kommende 
år. Det betyder, at det i 
fremtiden vil være oblig-
atorisk at tage min. 1 en-
gelsk-sproget fag på 
overbygningen. ”Det er 
ikke noget, der egentligt 
er støttet af aftagerpan-
elets medlemmer, men 
det kan skyldes at arbe-
jdspladserne rundt om-
kring i landet stadig er 
meget danske. Det kan 
dog ændre sig i fremtiden 
med den øgede globali-
sering, og dermed træner 
vi de studerende i at 
præsentere en problem-
stilling på engelsk”, ud-
taler Thomas Pallesen. 
For hver 4 fag der udbydes på overbygningen 
i de enkelte afdelinger skal et af fagene være 
engelsksproget. Dette sker i et forsøg på at 
sikre et passende udbud af engelsksprogede 
seminarer. 

Et andet kommende indsatsområde er endnu 
blot i støbeskeen. I et interview med NIRAS 
konsulenterne sidste år, blev der efterspurgt 
bedre ledelsesmæssige kompetencer hos 
statskundskabere. Vi ender tit i en ledende 
stilling på et tidspunkt i vores karriere, men 
er ikke nødvendigvis klædt godt nok på til at 
håndtere den opgave. ”Allerede fra næste år 
vil der blive udbudt et ø-fag, der omhandler 

organisatorisk ledelse, og det er ikke utæn-
keligt, at vi i fremtiden vil se flere fag på 
overbygningen, der retter sig mod ledelsesori-
enteret kompetenceopbygning. Der vil i så 
fald være tale om, at vi inddrager kapaciteter 
udefra, da det ikke er et fag, vi normalt 
beskæftiger os med på statskundskab,” fast-
slår studielederen.

Balancen er intakt
Disse mange tiltag 
skal dog ikke tages 
som et udtryk for et 
skred i balancen mel-
lem den almendan-
nende og den kompe-
tencegivende del af 
studiet, forsikrer 
Thomas Pallesen og 
påpeger, at det han-
dler mere om at finde 
den rette balance. Der 
er således blot tale om 
justeringer af studiet, 
der klæder de studer-
ende bedre på. Profes-
sor i offentlig forvalt-
ning, Jørgen 

Grønnegård Christensen, der er et af de 5 in-
terne medlemmer i bestyrelsen ved Aarhus 
Universitet vurderer ikke, at den nye bestyr-
else får nogen betydning i retning af større 
erhvervsorientering af de enkelte studier ved 
Aarhus Universitet. ”Universitetet har altid 
knyttet sig til kerneværdierne om fri forskning 
og forskningsbaseret undervisning, og vil 
også gøre det i fremtiden,” mener Grøn-
negård. ”Det er dog vigtigt at vi ikke uddan-
ner folk til arbejdsløshed. Humaniora har ofte 
produceret for mange studerende med en lidt 
skæv profil i forhold til, hvad der efterspørges 
af det samfund, der senere skal aftage de 
studerende,” slutter han. 

“Vi ender tit i en ledende stilling på et 
tidspunkt i vores karriere, men er ikke 
nødvendigvis klædt godt nok på til at 
håndtere den opgave. ”Allerede fra 
næste år vil der blive udbudt et ø-fag, 
der omhandler organisatorisk ledelse, 
og det er ikke utænkeligt, at vi i frem-
tiden vil se flere fag på overbygningen, 
der retter sig mod ledelsesorienteret 
kompetenceopbygning.

“
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Line Søndervang Christensen blev i de-

cember 2005 ansat som fuldmægtig i 

Danmarks Statistik, før specialet var fær-

digbedømt. Her fortæller hun om, hvor-

dan det var at søge sit første job, hvor-

dan det gik til samtalen, og hvad man 

som nyudsprunget kandidat fra 

Statskundskab har at byde ind med.

Hvorfor søgte du jobbet?
”Jeg havde ikke noget drømmejob, jeg gik 
efter. Jeg søgte en del jobs både i det of-
fentlige og i det private, men jobbet i Dan-
marks Statistik, tiltalte mig, bl.a. fordi det var 
en stilling i centraladministrationen, og jeg 
syntes, at det kunne være spændende at ar-
bejde med offentlig administration.” 
Hvad lagde du vægt på i din ansøgning?
”Da jeg jo var helt nyuddannet, kunne jeg 
ikke opliste en række relevante joberfaringer, 
så jeg måtte i stedet slå på, at jeg havde et 
godt kendskab til den offentlige sektor og til 
arbejdet med kontraktstyring i kraft af min 
uddannelse. Derudover nævnte jeg, at jeg 
havde haft studiejob og været i praktik hos 
Rambøll Management. Jeg vedlagde også en 
karakterudskrift, da jeg ikke havde fået mit 
eksamensbevis med specialekarakteren end-
nu.”

Hvorfor tror du, at du kom til samtale?
”Ja, det har nok ikke været pga. min speci-
alekarakter, for den havde jeg som sagt ikke 

fået endnu. Måske var det, fordi jeg lagde 
vægt på, at jeg vidste en del om den of-
fentlige sektor fra de fag jeg havde haft på 
statskundskab, og fordi jeg havde praktisk 
erfaring fra et relevant studiejob.” 
Hvordan syntes du samtalen gik?
”Den første samtale syntes jeg ikke gik særlig 
godt. De spurgte en masse ind til en række 
faglige opgaver. Men jeg havde jo ingen er-
faringer at byde ind med, da jeg jo var helt 
nyuddannet. Derfor havde jeg en lidt dårlig 
fornemmelse, da jeg gik derfra. Anden sam-
tale syntes jeg til gengæld gik meget godt. 
Den handlede mere om personlighedstræk og 
måder at håndtere opgaver på. Generelt syn-
tes jeg, at stemningen var god til begge sam-
taler, hverken trykket eller ubehageligt form-
el.” 

Hvad er udfordringerne ved at være 

nyuddannet?
”Flere af mine venner havde nærmest aller-
ede fået job, før de afleverede specialet. Med 
mindre man kun går efter én bestemt stilling, 
tror jeg der er masser af jobs at finde. Og 
som nyuddannet kan man slå på, at man 
altså godt kan en masse ting, selvom man 
ikke har prøvet det før i praksis. Man får jo 
nogle metodiske færdigheder med sig fra 
studiet, og man har fra f.eks. eksamenssitu-
ationer også lært noget om at præstere et 
stykke arbejde i pressede situationer.” 

I de følgende efterårsnumre vil Kanden følge vejen fra jobannonce over ansøgningsudformning til 
ansættelsessamtale inden for en række jobområder. I artiklerne vil vi sætte fokus på, hvad arbe-
jdsgiverne egentlig lægger mærke til, når færdiguddannede kandidater søger job. I dette num-
mer har vi talt med Line Søndervang Christensen og hendes arbejdsgiver Peter Sandager om 
ansættelsen som fuldmægtig i Danmarks Statistik. Line sendte en motiveret ansøgning på bag-
grund af en jobannonce, der blev bragt i Djøfbladet i oktober 2005.

Vejen til jobbet: ansøgeren

Jobtema
Af Carolina Kamil
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Kontorchef Peter Sandager var med til at 

bedømme Line Søndervang Christensens 

ansøgning. Her fortæller han om, hvor-

dan man finder den bedste til stillingen, 

hvad der netop gjorde, at Line blev an-

sat, og hvorfor det nogle gange kan være 

en kvalitet i sig selv at være nyuddan-

net.

Hvordan foregår udvælgelsesprocessen?
”Hvis der er mange ansøgere, skriver en 
sekretær et kort resume af ansøgningerne 
med relevant erfaring, motivation og uddan-
nelse. De, der slet ikke ser ud til at matche 
jobfunktionen, ryger så ud. Derefter går jeg i 
gang med læsningen. Først læser jeg selve 
ansøgningen og vurderer, hvordan den er for-
muleret, og hvor godt indholdet matcher job-
bet. Dernæst kigger jeg på CV’et, og til sidst 
skimmer jeg karaktererne for at se, om det 
ser nogenlunde fornuftigt ud. Endelig ser jeg 
også på, om de har haft nogle relevante stud-
iejobs, og hvilke fag de har valgt på studiet. 
Hvis jeg skal vælge, vil jeg sige, det er an-
søgningen, der vægter højest, ikke CV’et eller 
eksamensbeviset.” 

Hvorfor kom Line til samtale?
”Dels havde hun gennemført en relevant ud-
dannelse og havde haft et studiejob, hvor hun 
havde siddet med databehandling. Det talte 
højt. Derudover var ansøgningen godt motiv-
eret. Der er nemlig også vigtigt, at man kan 
forklare hvorfor, man søger stillingen.”

Hvad lægger du mærke til ved samtal-

en?
”Vi afholder i reglen to samtaler. Den første 
samtale er en ren faglig samtale, mens den 
anden mere går på personligheden. At Line 
ikke havde nogen konkrete arbejdserfaringer 
gjorde ikke så meget i forhold til det faglige. 
Hun havde prøvet at arbejde med databehan-
dling, hvilket var fint. Men vi så lige så meget 
på, hvordan ansøgerne så ud til at gå til de 
konkrete opgaver. Her efterlod Line et godt 
indtryk, og det samme gjaldt sådan set til an-
den samtale.”

Hvad er så afgørende i den endelige vur-

dering?
”Når først man er kommet til anden samtale, 
så er man meget tæt på jobbet. Her foregår 
udvælgelsen ofte på en guldvægt, idet de sid-
ste tre-fire ansøgere kan være stort set lige 
kompetente. Line havde arbejdet med data 
før, og så efterlod hun et indtryk af, at hun var 
god til at disponere sin tid og overholde dead-
lines. Det, og andre mindre konkrete fornem-
melser gjorde, at vi i sidste ende ansatte 
hende.”

Hvorfor ansætte en nyuddannet?
”Lysten, engagementet og viljen, som mange 
nyuddannede har, er guld værd. Den kan sag-
tens trumfe flere års erfaring i en ansættel-
sessituation. Line blev også valgt frem for 
flere ansøgere med joberfaring. Det koster 
selvfølgelig lidt i indkørselsfasen, men det 
kan gevinsten i form af engagement og 
virkelyst fuldt ud kompensere for.”

Vejen til jobbet: arbejdsgiveren

Jobtema
Af Carolina Kamil
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Hvilke kompetencer fra studietiden læg-

ger man mærke til ude på arbejdsmarke-

det efter fem år bag universitetets gule 

mure? Kanden har lavet et interview med 

Anne og Ina, som afleve-rede deres spe-

ciale på IFSK for tre år siden. Her gives 

nogle gode råd og erfaringer om, hvor-

dan man som studerende kan forbedre 

sine kompetencer til et job i 

”den virkelige verden”.

Valg af fag og profil
Både Anne og Ina har bemærket, 
at de i deres job har haft brug for 
de såkaldte ”hårde” fag som 
metode og økonomi. Ina frem-
hæver f.eks., at hendes valg af 
Risbjergs seminar i avanceret 
kvantita-tiv metode samt et andet seminar i 
kvalitativ metodeteknik blev bemærket af ar-
bejdsgiveren ved jobsamtalen. Desuden var 
det et stort plus at kunne vise, at de i deres 
speciale havde anvendt meto-delæren i prak-
sis ved en undersøgelse af landets kommun-
er.
Anne fremhæver mere ”de klassiske 
statskundskabs dyder”, som hun mener et 
eller andet sted hol-der i virkeligheden”: ”Vi 
er generalister, som arbejder analytisk og 
systematisk, og som hurtigt kan sætte os ind 
i tingene og få overblik”. Desuden fremhæver 
de begge, at man på overbygningen bør spe-
cialisere sig inden for et område (f.eks. of-
fentlig forvaltning). Derved skaber man sig 

en profil og kan fortælle arbejdsgiveren, hvad 
ens kerneområde er.

”Hot specialeemne”
Anne og Ina skrev sammen speciale om 
strukturreformen og anbefaler meget, at man 
finder et kon-kret specialeemne, som måske 
også er lidt ”oppe i tiden”. Anne gør opmærk-
som på, at det er vigtigt at skrive om en 
problemstilling, der har en relevans og er 
forholdsvis empirisk. Det viser, at man kan 
forholde sig til virkeligheden, og hun synes, 
det er deprimerende, hvis specialet ikke kan 
bruges til noget som helst. Anne og Inas spe-
ciale blev brugt i Strukturkommissionens rap-
port og i flere medier. Det er selvfølgelig også 

vigtigt at skrive om noget, som 
man finder interessant, og som 
har relation til ens jobønsker 
fremover, hvis det er muligt.

Studiejobs i Århus?
Begge har haft flere jobs i løbet 
af deres studietid, bl.a. hos 
Århus kommune, Dansk Indus-
tri, Dansk Arbejdsgiverforening 

og studentermedhjælp på IFSK. 
Ina vil meget gerne punktere myten om, at 
de relevante studiejobs kun findes i Køben-
havn:” Man skal ikke hoppe på den der med, 
at der ikke er studiejobs i Århus. Der er 
masser af studiejobs i byen, der er en stor 
kommune, mange konsulent-virksomheder, 
og der er også muligheder på universitetet”. 
På nær ét semester, havde Ina studiejobs i 
hele tiden på overbygningen og mener, at det 
er med til at få en ”op i tempo” og kunne 
overskue flere ting. Hendes erfaring er, at 
selvom man ikke har arbejde, har man alli-
gevel travlt, og studie-jobs gør at man ser 
tingene fra en anden synsvinkel.
Ina har også haft et praktikophold i Århus 
kommunes afdeling i Bruxelles og synes, det 
var dejligt at komme ud i berøring med virke-

IFSK og virkelighedens 
verden

Jobtema
Af Morten Schmidt
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ligheden. Hun mener, at opholdet har med-
ført, at hun nemmere kunne få viden ind, når 
hun ud fra egne erfaringer havde noget 
”at hænge viden op på”.

Sociale- og formidlingsmæssige kom-

petencer
Anne og Ina har også tilegnet sig rele-
vante kompetencer ved andre aktiviteter 
i deres studietid. An-ne fremhæver, at de 
personlige egenskaber også er vigtige; 
man skal ligesom passe til det job man 
søger. At man f.eks. har været aktiv i det 
sociale liv på studiet giver også kompe-
tencer mener Anne, der selv var frivillig i 
et par år i PB: ”Det viser, at man involverer 
sig i ting og får nogle sociale kompetencer, 
som også er vigtige på arbejdspladsen”.
Ina har ikke deltaget i foreningsarbejde i 
studietiden, men har været instruktor i Pol.
Intro.: ”Det er rigtig fedt at kunne sige til ar-
bejdsgiveren, at man har undervisningserfar-
ing”. Hendes erfaring er, at det giver mere at 
undervise på IFSK end at følge de formidling-
skurser, der bliver udbudt af ar-bejdsgiveren. 
Hvilket fag man underviser i betyder ikke så 
meget, med mindre det er metode, som helt 
sikkert er et plus. I hendes arbejde bliver 
både mundtlig og skriftlig formidlingsevne 
vigtigere og vigtigere.

Gode råd
Afslutningsvis nævner både Anne og Ina, at 
det som sagt er vigtigt at skabe sig en profil 
på over-bygningen ved valg af fag. Desuden 
er et relevant studiejob også en rigtig god 
ting. Ina opfordrer til, at man bruger sit net-
værk til at finde et godt studiejob. Netværket 
er ofte bredere, end man tror, og man kan 
altid udvide det ved f.eks. at snakke med 
nogle andre folk, end dem man plejer at 
snak-ke med i kantinen. Så efter disse mange 
gode råd er der vel ikke rigtig andre mu-
ligheder end at komme i gang med at forbed-
re sine kompetencer til et job i ”den virkelige 
verden”.

Kort om Anne og Ina

Anne Heeager 
Christensen
Anne er ansat 
som fuldmægtig 
i Øko-nomisk 
sekretariat hos 
Kommunernes 
Landsforening i 
København med 
fokus på Grund-
takstområdet 

Ina Risom Bøge
Ina har tidligere 
været for-
sknings-assis-
tent hos Social-
forskningsinstituttet. 
I dag er hun 
konsulent hos 
Niras Konsulen-
terne i Århus og 
arbejder med 
kvantitative og 
kvalitative anal-
yse- og evaluer-
ingsopgaver.

Specialet: Anne og Ina skrev sammen i 2003 
specialet ”Faglig bæredygtighed – det tredje 
argument i debatten om den optimale kom-
munestruktur”, inden Strukturkommissionen 
afgav deres rap-port.

Seminar: De underviste (også sam-men) i 
foråret på IFSK i seminariet: Kommunalrefor-
men – i et bagud- og især fremadrettet pers-
pektiv. De synes det var et godt forløb og de 
kunne godt tænke sig at undervise igen på et 
senere tidspunkt
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Af Louise Torp

En tidlig torsdag morgen drog 34 forvent-
ningsfulde medlemmer af Kandidatforeningen 
afsted på Kandidatforeningens første studie-
tur til København. Efter en bustur på små 4 
timer, der bød på røverhistorier og under-
holdning fra en morgenfrisk buschauffør, var 
første stop på turen besøg hos CEPOS. Her 
berettede direktøren Martin Ågerup om opret-
telsen af CEPOS og dennes funktion som 
tænketank. Med hovedet fuldt af liberalt 
tankegods, fortsatte vi til Kommunernes 
Landsforening, hvor vi blev præsenteret for 
arbejdslivet for en praktikant, studentermed-
hjælper og fuldmægtig hos Kommunernes 
Landsforening. Studieturens første dag blev 
afsluttet på ægte ”studietur-vis” med fælless-
pisning og bytur, så Kandidatforeningen nu 
også har fået sin ilddåb i hovedstadens nat-
teliv. Efter et par timers søvn på hostel 
”Sleep-in Heaven” mødte vi op i Udenrigsmin-
isteriet for at tale med en kontorchef, der for-
talte os om arbejdet i Udenrigsministeriet. 
Turens sidste besøg inden hjemturen til Århus 
var hos Kræftens Bekæmpelse, hvor vi udover 
at få et indblik i organisationens arbejde samt 
Kræftens Bekæmpelse som arbejdsplads, 
blev mindet om, at alkohol er usundt, rygning 
er bandlyst og sund mad er godt! Det kunne 
man så tage med i sine tanker om de sidste 
1½ døgn, der udover faglige indtryk havde 
bestået af McDonalds mad, cigaretter og 
store mængder alkohol! Tak for en god studi-
etur.

Efteråret byder stadigvæk på en masse ar-
rangementer, og da vi i skrivende stund 
runder medlem nummer 200, tyder det på, at 
disse arrangementer også bliver succeser. 
Programmet for efteråret kan ses på www.
kandidatforeningen.dk, hvor der også kan ses 
billeder fra tidligere arrangementer. Program-
met kan også hentes på Kandidatforeningens 
kontor (fællesforeningskontoret i bygn. 
1350).

Husk vores kontortid fredag kl 13-14, hvor du 
kan tilmelde dig de forskellige arrangementer 
eller bare kigge forbi til en øl og en hyggelig 
stund.

På gensyn til arrangementerne.

Kalenderen

26. oktober: Vinsmagning

2. november: Ph.d.-foredragsaften

10. november: Fællesspisning før PF-fest

15. november: Retorikforedrag 
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Udgifterne til pensum på studiet løber op i 
mange tusinde kroner hver år. Det har vi alle 
opdaget, men totalbeløbet er overraskende 
højt. Det viser en stor undersøgelse, DJØF 
StudSamf har gennemført. I løbet af studi-
etiden betaler en samfundsvidenskabelig stu-
derende i gennemsnit over 17.000 kroner for 
bøger, kompendier mv. Den gennemsnitlige 
årlige udgift ligger på 3.600 kroner – beløbet 
er højere på bachelordelen, mens kandidat-
delen er lidt billigere. Udgifterne til bøger mv. 
svarer til, at vi næsten skal bruge en hel 
måneds SU hvert år på de nødvendige under-
visningsmaterialer. Et forsigtigt overslag for 
udgifterne til alle studerende på landsplan 
viser, at studerende årligt bruger i nærheden 
af 300 millioner kroner på pensum.

Det synes vi i DJØF StudSamf er alt for meget. 
Vi har derfor foreslået politikerne på Chris-
tiansborg, at udgifterne til pensum bliver fr-
adragsberettiget. Det vil være en økonomisk 
håndsrækning til de studerende. Det vil liges-
tille studerende med fx erhvervsdrivende, 
som kan trække udgifter til fagbøger o.lign. 
fra i skat. 

Forslaget vil også modvirke den omfattende 
kopiering – lovlig og ulovlig - der finder sted. 
Undersøgelsen viser, at halvdelen af alle stu-
derende piratkopierer IT-programmer mv. i 
større eller mindre omfang. Og næsten tre ud 
af fire har gang i kopimaskinen i stedet for at 
købe bøgerne. Fradragsret vil være en hjælp 
målrettet studerende med de højeste ud-
gifter. Det vil samtidig sætte gang i en positiv 
spiral med større oplag af de enkelte bøger – 
og dermed lavere priser pr. bog fra forla-
gene.

Færre udgifter til bøger vil også mindske be-
hovet for erhvervsarbejde. Undersøgelsen 
viser, at 80 pct. af alle studerende i sam-
fundsvidenskab har et job ved siden af studi-
erne. Hvis vi arbejder lidt mindre, har vi mere 
tid til studierne – og kan blive hurtigere fær-
dige, som regeringen ønsker. 
Vi håber, at forslaget om fradragsret bliver 
rejst i Folketinget i løbet af efteråret. Men in-
dtil det forhåbentlig bliver vedtaget, kan jeg 
fortælle, at du som medlem af DJØF StudSamf 
får 20 pct. i rabat på alle bøger fra DJØFs 
forlag.

Gør pensum 
fradragsberettiget!

Skattefradrag
Af Simon Krøyer, Statsrådet

Vil du vide mere, kan du finde hele un-

dersøgelsen på DJØFs hjemmeside på 

www.djoef.dk/studerende
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Af Lene Krog

I disse sparetider er også sparekniven på 
IFSK blevet svunget. Det er denne gang gået 
ud over instruktorerne, som må se i øjnene, 
at deres slid med at udvide horisonterne 
blandt bachelordelens studerende fremover 
ikke vil give det samme beløb nederst på 
lønsedlen. Besparelserne og hele forløbet om-
kring dem har skabt en del røre i geledderne, 
og denne artikel vil derfor prøve at belyse, 
hvad der er sket samt hvordan og hvorfor.
Umiddelbart lød det ellers, som om vi gik den 
stik modsatte trend i møde, da et ønske om 
flere instruktortimer på 2. 3. og 4. semester 
blev imødegået i forbindelse med reformen af 
studieordningen. Her sparede man først nogle 
penge i forbindelse med, at der blev skåret på 
censuren ved eksamener på grunduddan-
nelsen, og en del af disse sparede kroner blev 
flyttet over på den konto, der kom til at 
hedde: flere instruktortimer. Mange blev 

s a n d s y n l i g v i s 
glade for at høre, 
at der fremover er 
sat flere timer af 
til det horisontud-
vidende og eksa-
mensklargørende 
arbejde, der fore-
går på hold-
timerne. Så man 
fristes til at sige så 
langt så godt.

Men for flere instruktorer blev det samtidig 
klart, at der i kølvandet på den glædelige ny-
hed fulgte andre knap så glædelige nyheder. 

Hen over nytåret blev det besluttet at skære 
instruktorlønningerne kraftigt i de forskellige 
fag, fx er der blevet sparet 44% på økonomi 
fra forårs- til efterårssemestret, hvilket 
selvfølgelig er en yderst kedelig nyhed, når 
man er instruktor.    
Studieleder Thomas Pallesen forklarer, at be-
sparelserne på instruktorernes lønninger ikke 
hænger sammen med reformen af studieord-
ningen, men derimod hænger sammen med, 
at ledelsen i anden anledning blev opmærk-
somme på, at instruktorlønningerne på IFSK 
før besparelserne lå meget over de retningsli-
nier, der gives fra finansministeriet. Man beg-
yndte derfor at undersøge sagen og nåede 
frem til det, Thomas Pallesen kalder den mest 
skånsomme løsning, som også stadig stiller 
instruktorerne på IFSK bedre end de før om-
talte retningslinier fra ministeriet. Thomas 
Pallesen vedkender, at der er sparet penge på 
området og at flere instruktorer er gået ned i 
løn. De, der er ramt hårdest, er dem, der har 
haft flere hold i og med at de, modsat tidlige-
re, får løn for samme antal koordinationstimer 
som de, der kun underviser et hold, men 
dette giver mening da materialet jo er det 
samme til alle timer. Thomas Pallesen står 
inde for, at den nye ordning er en god og fair 
løsning. 
Flere instruktorer er uenige i denne konklu-
sion. Det medgives, at den nye lønordning er 
inden for overenskomstens minimumskrav, 
men ordningen afspejler ikke instruktorernes 
reelle arbejdsopgaver, fordi der bl.a. ikke er 
indregnet timer til kontortid, besvarelse af 
emails fra studerende og til at rette hjem-
meopgaver, til trods for at det forventes at de 
studerende afleverer en eller flere opgaver i 
løbet af et semester. De uklare retningslinier 

- Flere timer til de studerende
 men færre kroner til instruktorerne

Instruktornedskæringer

Nedskæringer
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mht. hvad instruktortjansen nu indebærer, 
sætter instruktorerne i en ubehagelig situa-
tion, eftersom de nu har valget 
mellem at arbejde gratis eller lade 
det gå ud over de studerende.

Det er dog ikke kun selve lønned-
gangen, der går instruktorerne på, 
men hele forløbet omkring beslut-
ningen. Det har på nogle instruk-
torer virket, som om ledelsen har 
prøvet at få besparelserne gennem-
ført ad bagvejen ved at fejlinfor-
mere samt ved at forsøge at holde 
besparelserne hemmelige. Fx var 
nogle stillinger opslået med højere 
timetal eller helt uden timetal, 
således at instruktorerne først blev 
klar over ændringerne, efter at de havde søgt 
stillingerne. Da ledelsen så senere oplyste om 
ændringerne, manglede der en reel begrun-
delse, hvilket synes at være noget, flere in-
struktorer stadig savner. 
Thomas Pal-
lesen afviser, at 
der har været 
hemmelighed-
skræmmer ier 
og skjulte dags-
ordener i forbin-
delse med pro-
c e s s e n . 
Ændringerne er 
gennemtænkte, 
og der er blevet 
gjort meget ud 
af at informere 
bredt om, hvad der er foretaget. Mht. retning 
af hjemmeopgaver er det meningen, at dette 
skal integreres i den forberedelsestid, der er 
sat af til almindelig undervisning.

Flere instruktorer mener, at ledelsen har kørt 
en kedelig stil i forbindelse med lønnedgan-

gen og kunne have ønsket, at man havde ind-
draget faglærere og/eller instruktorer til en 

snak om den 
reelle arbejdsb-
yrde, der ligger 
i de forskellige 
fag, før man la-
vede de endeli-
ge ændringer.  
Ko m m u n i k a -
tionen mellem 
undervisere og 
instruktorer på 
den ene side og 
ledelsen på den 
anden har været 
meget ensidig 
og oftest ikke 

eksisterende. Den nye ordning gør det noget 
mindre attraktivt at være instruktor på IFSK 
og kan i værste tilfælde betyde, at der bliver 
mangel på kvalificerede instruktorer. Dette er 
en alvorlig konsekvens, da instruktortimerne 

udgør en central komponent i bach-
eloruddannelsen.
”Der er ingen, der synes det er sjo-
vt at spare”, sagde Nikolai Wammen 
i TV2 Østjylland for nogle dage 
siden, ”men det vigtige er, at man 
finder en god og holdbar løsning, 
som man kan være bekendt”. Hvem 
har så ret – er der tale om en løs-
ning, vi kan være bekendt på IFSK? 
Ledelsen holder fast i, at der er tale 
om en fair og god løsning, men at 
dømme efter de reaktioner, jeg har 
fået fra involverede instruktorer, 

kunne det se ud, som om der er sket et alvor-
ligt brist i kommunikationen, da denne besked 
skulle formidles ud til sagens berørte.

“Det medgives, at den nye lønord-
ning er inden for overenskomstens 
minimumskrav, men ordningen af-
spejler ikke instruktorernes reelle 
arbejdsopgaver, fordi der bl.a. ikke 
er indregnet timer til kontortid, bes-
varelse af emails fra studerende og 
til at rette hjemmeopgaver.

“

“Det har på nogle instruktorer virket, 
som om ledelsen har prøvet at få 
besparelserne gennemført ad 
bagvejen ved at fejlinformere samt 
ved at forsøge at holde bes-
parelserne hemmelige.

“
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Det er på tide, at PF indser, at røgfrie fre-

dagsbarer er til det fælles bedste. Medi-

cins festforening umbilicus har siden 

starten af juni haft røgfrie fredagsbarer 

og fester. Vi ringede derfor til Odd-André 

Wahtne (festansvarlig i UMBI) for at 

spørge til deres erfaringer med tiltaget:

Hvordan fungerer de røgfrie fredagsbar-

er? 
Det fungerer meget godt - alle folk virker til-
fredse. Det er ikke noget problem, at folk ikke 
må ryge. Har jeres røgforbud fået folk til at 
ryge mindre? 
Ja, der er jo mange som primært ryger til 
vores fester og barer – og de har i hvert fald 
fået en god grund til at stoppe. Vi har ikke 
været røgfrie så længe, men jeg har indtryk 
af, at røgforbuddet allerede har haft en lille 
effekt på antallet af rygere. Der er i hvert fald 
ikke flere, der ryger nu! Odd mener desuden, 
at røgfri fredagsbar på statskundskab vil 
være et positivt tiltag (så mon ikke dette vil 
medføre flere medicinere til vores fredags-
bar?).

Ud fra et utilitaristisk argument vil en røgfri 
fredagsbar være at foretrække: Den aggre-
gerede nytte vil højnes, da de få rygeres ikke 
vil genere det store flertal af ikke-rygere. Et 
rygeforbud vil sætte en effektiv stopper for 

volden på de passive rygerlunger. PF siger: 
”en god weekend starter i fredagsbaren”, vi 
siger: ”en bedre weekend starter i en røgfri 
fredagsbar”. 

Vil det være for besværligt at gennemføre et 
rygeforbud? Nej – tværtimod: At tillade rygn-
ing er langtfra en passiv ikke-handling; PF 
stiller askebægre op, og disse skal tømmes. 
Der er altså tale om en aktiv handling fra PF’s 
side, når de tillader rygning. Dette kombin-
eret med direkte salg af cigaretter i baren 
tenderer mod en decideret opfordring til ryg-
ning!

At tiltaget i første omgang kun bør gælde fre-
dagsbaren, skyldes, at vi til dels køber røg-
entusiasternes argument om, at røgen cam-
ouflerer lugten af sved på dansegulvet. Dette 
argument holder umiddelbart ikke, når det 
gælder fredagsbaren, hvor der jo ikke er no-
gen grund til at svede.

Hvad siger PF så?
Fredagsbarsansvarlig, Ulrik Boe Kjeldsen, er 
umiddelbart positiv over for ideen om en røg-
fri fredagsbar. Ulrik synes dog ikke fuldt ud at 
have indset problemets omfang. Han mener 
ikke, at en røgfri fredagsbar vil få folk til at 
ryge mindre, og han mener, at en stor del af 
UMBI’s røgfrie succes skyldes deres små bar-
lokaler, som lettere bliver tilrøgede. Ulrik 
synes, at en røgfri fredagsbar er en interes-
sant ide, som han agter at tage op med de 
baransvarlige fra jura og økonomi.

I øvrigt mener vi, at Kartago bør ødelægges.

I øvrigt mener vi…
… at fredagsbaren bør være røgfri!

Af Søren Konnerup & Peter Fisker

Strøtanke
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… at fredagsbaren bør være røgfri!

Under temaet ”Religion og Politik” 

præsenterer Kritisk Profil tre forskellige 

foredrag. Vi håber at disse små introduk-

tioner vil kunne vække en interesse hos 

læseren. Et medlemskab af Kritisk profil 

koster 30 kr. per semester, mens et en-

kelt foredrag koster 15 kr. Alle medlem-

mer af DJØF/stud.samf. har dog fri ad-

gang til foreningens arrangementer. 

Mikael Rothstein, 
Religionsvidenskab 
(KU)

Bomben i tur-

banen
Onsdag d. 25. ok-
tober kl. 16.15-
18.00 i aud. A1, 
bygn. 1333
Historisk set er 
velfærdssamfundet 
og borgerrettighed-

erne i Europa vokset frem i kamp mod, ikke i 
kraft af, religion. Religion er imidlertid kom-
met for at blive, så uanset en sekulær sam-
fundsordning må religionerne altid indkalkul-
eres i samfundet som en afgørende faktor. 
Frihedsrettighederne gør det således muligt 
for alle at udfolde den religion de ønsker, in-
tellektuelt som praktisk, så længe landets 
love ikke brydes. Det er dog ikke et system 
som er lige oplagt i alle kulturer. Hævdelsen 
af det sekulære, humanistiske samfunds in-
stitutioner og grundlæggende strukturer er 
derfor ikke af universel gyldighed – men det 
er vores bedste mulighed. Foredraget dis-
kuterer disse spørgsmål ud fra et religions-
videnskabeligt perspektiv.

Lars Qvortrup, Center for In-
teraktive Medier (Syddansk)

Muhammed-krisen: Reli-

gion, politik og offentlig
Onsdag d. 1. november kl. 
16.15-18.00 i aud. A1, bygn. 
1333
Verden er i udgangspunkt et komplekst, og til 
tider også farligt sted, at befinde sig. At de-
batten i den lille andedam vi kalder Danmark, 
kan påvirke millioner af mennesker kloden 
rundt, er den hyppigste konklusion på Mu-
hammed-tegningerne. Men kan man dermed 
opstille en kausal-pil mellem tegningerne og 
den fysiske opstandelse mellemøsten var vid-
ner til? Eller er forholdet mellem religion og 
politik mere kompliceret? Foredraget vil un-
dersøge disse påstande og samtidig diskutere 
hvorfor der opstod en verbal skyttegravskrig 
blandt de offentlige meningsdannere i køl-
vandet på tegningerne. 

Anders Berg-Sørensen, Insti-
tut for Statskundskab (KU)

Adskillelser af religion og 

politik
Onsdag d. 8. november kl. 
16.15-18.00 i aud. A1, bygn. 1333
Spørgsmålet er, om sekularisme er en entydig 
størrelse? For at svare herpå vil foredraget 
forfølge tre teser: For det første, at aktuelle 
formuleringer af sekularisme har en tendens 
til at blive anti-politiske, fordi de overskrider 
det politiske felt i deres fundering. For det an-
det, at de har en tendens til at blive anti-re-
ligiøse, fordi deres opfattelse af religion er 
endimensionel. Og for det tredje, at det er 
mere frugtbart at forstå sekularisme i flertal 
end i ental med fokus på konkrete tvister og 
forhandlinger om skellet mellem religion og 
politik. På den måde bliver sekularisme indle-
jret i demokratiet snarere end set som forud-
sætning for demokrati.

Kritisk Profil



Den forgangne måned har budt på en del PF-
arrangementer og dermed travlhed fra vores 
side. Vi startede med at fejre dette års 
russere til Rus-cafeen d. 29/8. Traditionen tro 
var det et arrangement, hvor de nye 
statskundskabere viste deres forbløffende 
evne til at feste og danse på borde. Dette 
gjorde sig også gældende til den senere se-
mesterstartsfest, hvor de garvede statskund-
skabere gjorde selskab. Som noget nyt solgte 
vi, efter en anbefaling fra et lyst hoved, Fern-
et Branca.. Dette har været en overvældende 
succes, og af den grund vil der fremover blive 
serveret Fernet Branca i shots-baren. Senest 

har vores Blå Mandag fest forsødet livet på 
IFSK gennem en nostalgisk stemning og 
lyden fra 90’erne. September har budt på to 
faglige arrangementer fra PF. Elisabeth Ar-
nold, Rasmus Emborg og Lotte Hansen start-
ede med at give os deres bud på, hvem der 
sætter dagsordenen i dansk politik. Friis Arne 

Petersen holdt sidenhen et imponerende fore-
drag om USA’s midtvejsvalg. 

Studieturen nærmer sig mod stor hast, og i 
den forbindelse glæder 30 forhåbningsfulde 
statskundskabere sig til at drage mod Tyrkiet, 
knytte nye sociale kontakter og blive klogere 
på dette potentielt kommende Euroland. Der 
skal både tales med kvinderettighedsforkæm-
pere, repræsentanter for den danske ambas-
sade, en liberal tænketank og forkæmpere 
for kurdernes rettigheder. Der er lagt op til en 
kanon studietur, som vi ser meget frem til! 

 Politologisk Forening

På vores hjemmeside www.polfor.dk kan du mere udførligt følge 
nyhederne fra PF. Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer 
eller gode råd, er du altid velkommen til at kontakte os på 
polfor@polfor.dk



 Politologisk Forening

Sådan ser den forgangne måned ud fra linsen af PF-kameraet. 
Alle billederne er fra vores hjemmeside. Hvis du vil se hvordan 
du eller dine kammerater morede sig til sidste PF-fest, så gå 
ind på www.polfor.dk og tjek billederne under det pågældende 
arrangement.



 Politologisk Forening

Torsdag d. 26. oktober er det igen tid til, at PF og Statsrådet slår dørene op for den tilbageven-
dende årlige tradition Faglig Dag.
Faglig Dag er en dag for jer, der studerer her på Institut for Statskundskab, og dermed en dag, I 
ikke må gå glip af. 
I har undervisningsfri for til gengæld at kunne deltage i en perlerække af spændende foredrag og 
debatter med nogle af Danmarks førende forskere og debattører. Temaet i år er EUROPA. 
Således vil dagen følge 3 spor: 

>> Ét der går i dybden med EU og ser på fremtiden og mulighederne for EU. 
>> Et andet spor der ser på det kulturelle fællesskab og de værdier, 
      der binder os sammen i Europa 
>> Et tredje der har fokus på hvor Europas grænser går, såvel EU’s som Europas. 

For at slutte dagen af og binde de tre spor sammen afholdes der en debat om, hvorvidt der findes 
et alternativ til EU for Europa. Efter denne spændende dag kan I mødes i PF’s Torsdagscafé om 
aftenen og sammen få fordøjet de mange indtryk. 

Herunder ses det endelige program for dagen. Når tiden nærmer sig, vil I rundt omkring på 
studiet kunne finde mere detaljerede programmer for dagen. Vi håber at se jer alle til en spæn-
dende dag på IFSK.

Faglig dag på IFSK

10:15-12

12:00-13:00       Frokost

Er Tyrkiet en del af Eu-
ropa?

Yildiz Akdogan og
Morten Messerschmidt

”Clash of civilisations”. 
Religionskonflikt, Euro-
pas rolle som mægler 
eller konfliktmager.
Georg Sørensen

EU’s fremtid: Hvad 
skal EU tage sig af 
i fremtiden? 

Marlene Wind og
Derek Beach

9:15-10   Morgenmad og oplæg til dagens emne.
            Jens Peter Frølund Thomsen

13:15-15:00 Status for EU’s udvidels-
er. Hvordan er mulighed-
erne for nye medlems-
lande? 
Chalotte Antonsen  og 
Vibeke Sperling

Det nationale Europa.

Jan Ifversen

Fremtiden for EU’s 
forfatning og EU’s 
kommende udvidelser.

Anne Mette 
Vestergaard

15:15-17:00             Er der et alternativ til EU? 
    Keld Albrechtsen og
      Jens Kristian Lütz

Program



 Politologisk Forening

J-dag i fredagsbaren den 3. november
Kl. 15.00 – 02.00
Vinterens koldere og mørkere tider står for døren. Dette betyder også, at 
juleøllen kommer på gaden. Vi markerer traditionen tro denne festlige 
begivenhed ved lang fredagsbar d. 3. november. Fredagsbaren åbner 
som sædvanligt kl. 15.00, hvor det som altid vil være muligt at nyde 
kolde øl over et spil TP, poker eller backgammon. Det bliver dog først 
muligt at smage på juleøllen kl. 20.59, hvor den bliver frigivet, men så vil 
den til gengæld også løbe i de strideste strømme resten af aftenen og 
godt ud på natten. 
Alle er velkomne, og fra tidligere år ved 
vi, at det har været et kæmpe til-
løbsstykke, så derfor opfordres alle til at 
komme tidligt – så undgår I at stå i kø for 
at komme ind! 

Europa Café 26. oktober

 
Som en god afslutning på faglig dag inviterer PF til torsdagscafé d. 26. okto-
ber kl. 20 – 01. Efter du i løbet af dagen har fået stillet din faglige sult, kan 
du komme og stille din tørst med forskellige øl fra hele Europa. Du kan ud-
nytte denne fantastiske mulighed for at diskutere dagens spændende og 
berigende foredrag - ikke kun med dine egne venner, men også andre stud-
erende fra IFSK på tværs af årgangene. Dette gøres i hyggelige omgivelser, 
hvor der også vil være mulighed for at teste din viden omkring Europa i den 
forrygende ’Europa-Quiz’, hvor der vil være store præmier på høj kant.  

Husk at det er gratis for medlemmer og koster 20 kr,- for ikke medlemmer, 
så husk dit PF-kort. 

10 november. Som navnet afsløret er temaet for denne PF-fest Swing. 
Det rygtes, at der til denne lejlighed er fremskaffet et swingband – 
også kaldet bigband, der i vores tilfælde består af ikke færre end 18 
musikere af den fineste slags! 
Iklæd dig dit fineste kluns – helst jakkesæt eller gallakjole- og træd ind 
i stemningen af de usædvanligt stilfulde 1930’ere til en rask swing om 
på dansegulvet.

Swing fest den 10. november
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Igen i år, mere præcis d. 26. oktober, ar-

rangerer PF med support fra Statsrådet 

faglig dag, som i år har temaet Europa. 

Her følger en lille appetizer til dagens 

forløb.

Europa – ikke EU
Faglig dag er for alle på statskundskab, og de 
forskellige foredrag og debatter vil fortrinsvis 
blive holdt i instituttets egne lokaler, men 
ellers rundt omkring på universitetet. Temaet 
er som sagt Europa - vel at mærke ikke EU, 
som for mange nok ville være en kende for 
tørt. Derfor kommer foredrag og debatter 
også til at omhandle kultur og værdier i Eu-
ropa udover EU. Dagen starter allerede kl. 
09.15, hvor der vil blive serveret morgen-
mad, som inkluderer rundstykker i kantinen. 
Alle er velkomne, inden den faglige dag for 
alvor begynder.

Masser af muligheder
Dette år er universitetets egne specialister på 
området stærkt repræsenteret blandt fore-
dragsholderne, men der er også hentet folk 
udefra, blandt andet til debatten mellem 
Morten Messerschmidt og Yildiz Akdogan om 
Tyrkiets rolle i forhold til Europa. Arrange-
mentet er sammensat således, at det burde 
kunne udfordre samt være lærerigt for alle 

uanset semes-
ter. Så PF håber 
på, at så 
mange som 
muligt dukker 
op på dagen. 
Hvis man ikke 
kan komme til 
hovedparten af 
arrangement-
erne, så har 

Faglig Dag - en introduktion

man mulighed for at vælge at komme til dem, 
som man finder interessante. For som man 
også skal huske, er det på faglig dag op til en 
selv, om man vil dukke op. Dagen er yderst 
frivillig, selvom al almindelig undervisning er 
strøget af skemaet, så ligesom sidste år kan 
dagen bruges på andet end det egentlige for-

mål – fx ser mange dagen som en ekstra 
chance for at læse op på det, man ikke har 
nået endnu, eller til at få genopfrisket det 
glemte..

Caféhygge
PF anbefaler dog, at man kommer og deltag-
er. For at slutte denne, forhåbentlig yderst 
spændende, dag med gode foredrag og de-
batter ordentligt af, bliver der traditionen tro 
holdt torsdagscafe i kantinen om aftenen. Ca-
féen starter kl. 20 og bliver forhåbentligt med 
den sædvanlige statskundskabshygge. For 
man skal jo ikke glemme at hygge.

NB! Kaffe og kage bliver ikke serveret til fore-
dragene pga. logistiske årsager med de 
mange foredrag forskellige steder.

   Af Julian Sejr og Sebastian Frandsen

M
orten M

esserschm
idt

Yildiz Akdogan
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I sidste nummer af Kandestøberen henviste 
PF i sit svar på Lars Højholts indlæg ‘Hvad 
blev der af ambitionerne, PF?’ til “den efter-
spørgsel for fed dansemusik, der findes her 
på instituttet”. Ingen tvivl om, at der er en 
sådan efterspørgsel. Af svaret fremgår endvi-
dere, at fed dansemusik leveres af livebands. 
Men hvorfor nu det? Hvorfor ikke hyre en 
dygtig DJ? Personligt vil vi hellere høre en 
velvalgt professionel DJ end et kopiband, som 
spiller gymnasiefunk eller danske 80’er-
schlagere.

Ingen tvivl om at bands som Tennis og Poplic 
leverer varen, men de hører desværre til 
sjældenhederne. Dertil kommer det økono-
miske, som også er et omdrejningspunkt for 
den verserende debat: Livebands er dyre. 
Meget dyrere end en god DJ. De er også min-
dre fleksible. Og når det drejer sig om kopi-
musik, så lyder de sjældent bedre end origi-
nalerne.

Der kan selvfølgelig være en særlig stemning 
og energi knyttet til livebands, måske endda 

en aura af autenticitet (men så alligevel ikke, 
hvis det er kopimusik). Men en dygtig DJ kan 
også skabe stemning på dansegulvet. En 
dygtig DJ er ikke bare “en skide pladevender, 
som drejer en kiks rundt og stikker en syl i”, 
som Malk de Koijns ‘Suppe, steg og is’-DJ.
Dette indlæg skal på ingen måde betragtes 
som en generel kritik af PFs særdeles festlige 
fester, men kun som et forslag om at over-
veje alternativer til livebands – evt. også ved 
fredagsbarerne. Hvis der herved samtidig 
kunne frigøres penge, kunne de passende 
bruges på at sænke priserne eller udvide 
øludvalget.

Din fest - dit valg

P.S. Ægte (autentisk!) fisker er selvfølgelig 
hjemmelavet. 

Hellere dygtige DJs og gode øl
>> Livemusikkens svøbe: En anden vinkel på debatten om PFs
festprioriteringer

PFs festopskrift

Vores festopskrift

   Af Rasmus Tovborg og Thor Hvidbak



Kandestøberen

30

Af Jonas Toxvig og Lasse Laustsen

Rådet >> anden runde

Denne gang i Rådet: Tej melder afbud til 
møder, men møder alligevel Søren Gade! 
Jonas flirter med TV-2, men ender med at 
sabotere en nødhjælpsdukke fra Røde 
Kors! Peter arbejder flittigt på den røde 
front, men har alligevel hverken mødt 
Svend Auken eller den eneste ene! Med 
andre ord bringer Kanden endnu en gang 
en uhyggelig skarp karakteristik af ’nu-
tidens unge’ på IFSK. Så læs videre når 
også Gorm Harste, lunkne colaer og 
Dylan McKay bringes i spil…

Siden sidst
Semestret er nu skudt i gang, hvilket i 
Statsrådet har betydet arbejde med sikring af 
mulighed for tilbagemelding på bachelorop-
gaver, diskussion af ny evalueringsordning og 
sidst men absolut ikke mindst økonomisk 
støtte til Kandidatforeningen via Statsrådets 
guldreserver. Dette kunne dog ikke sikres – 
og hold nu godt fast – pga. for lavt frem-
møde! Med andre ord har Statsrødderne i 
mindre grad end normalt siddet ved forhan-
dlingsbordet og i stedet ”beskæftiget sig med 
at melde afbud til møder,” som Tej udtrykker 
sig. Dette har imidlertid givet mulighed for 
ungdommelige udskejelser i det ganske 
land!

Fisketur, stille ture på Vestfronten og 

weekender i Aalborg
Hvis du ligesom medlemmerne af Rådet er til 
hygge og naturoplevelser kan du roligt læse 
videre. Rådet kan nemlig berette om store 
personlighedsudviklende møder med Søren 
Gade, Steffen Brandt og en udeblevet Svend 
Auken. Men på trods heraf er ”der stadig stille 
på Vestfronten”, ”i kærlighedslivet” eller 
”manglende bid fra de helt store fisk i Rus-
festens Put and Take sø,” som de tre ungers-
vende hver især udtrykker sig. Det har im-

idlertid ikke skortet på muligheder såsom 
studieture, TV-2 koncerter, Idrætsdag og ikke 
mindst Socialdemokratisk kongres i Aalborg. 
Størst bid var der på studieturen, hvor det 
lykkedes Jonas, at sabotere en Røde Kors ud-
stilling ved at hjembringe den dertilhørende 
poserende dukke…

Kandens spil
Tidligere på året piskede Kanden en brum-
mende Cola-automat i et læsegrupperum på 
Foreningsgangen op til at være vinterens helt 
store, hotte topic i Statsrådet. Automaten 
blev fjernet og tørstige IFSK-studerende fik 
via studiekortet adgang til en tilsvarende au-
tomat i forhistorisk kantine døgnet rundt. Fo-
rinden producerede Kandens pendant til 
’Danske Spil’ det revolutionerende brætspil 
”Spillet om Cola-automaten” (Kanden, Feb-
ruar 2006). Dette gik kort og godt ud på at 
genplacere cola-automaten alternative steder 
på instituttet. Som led i en massiv propagan-
dakampagne for spil-redaktionen lokkedes 
Rådet til en dyst på den noget brogede spil-
leplade, der indeholder både IFSK- og virkeli-
ge kendisser. Vi giver ordet til Gunnar-Nu-
Hansen:

”Tæt opløb i kampen om starten: Jonas start-
er og rykker ti felter frem forbi studi-
enævnet”... ”Peter forstyrrer et læsegrup-
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pemøde og flyttes tilbage til Statsrådet”...”Tej 
lander på Dylan McKay”...”Automatens plac-
ering underkendes af Studienævnet og Jonas 
rykker seks felter tilbage”...”Peter lander på 
kantinen og får ekstra forsyninger!”...”Tej 
lander på Kritisk profil, møder Niklas Luh-
mann, som sender ham på PF-
kontoret!”...”Peter lander på TV-2 og venter 
derefter en omgang”... ”Jonas gentager Tejs 
succes og besøger Luhmann, kritisk profil og 
PF” ... ”Peter møder Gorm Harste”... ”Tej 
nærmer sig Rektors kontor, men stoppes af 
Bjørn Lomborg”... ”TV-2 koncerten nærmer 
sig sit klimaks, da både Tej og Jonas synger 
med på ”Be bab a lu la”, hvorefter Steffen 
Brandt sender dem tilbage til Statsrådskon-

toret”... ”Peter vinder spillet og går amok i 
ekstatisk jubelrus!”

I sin egenskab af kontaktformidlende institu-
tion havde Kanden fremtryllet en skøn, ung 
præmiepige. En rødmende Peter blev således 
hyldet med kindkys og endeløse klapsalver, 
alt imens han modtog ’Rådet-trofæet’ i form 
af en teflonpande – intet bider på teflon, eller 
for den sags skyld på en statsrådspolitiker!
Næste gang stilles skarpt på valget til Statsrå-
det – er Rådet mest til flæsk eller ænder? 
Stiger fremmødeprocenten, og udskiftes de 
rolige naturoplevelser i Nordjylland eller i de 
vesteuropæiske skyttegrave med PF’s jagt-
marker? Læs med i næste måned – i RÅDET!

     Tej om Jonas       Jonas om Peter     Peter om Tej

Hjemstemning i 
ørådet?

Parforholds-
mæssige kvaliteter…

Julefrokoster…

Farligste træk 
som politisk 
modstander?

Politiske konflikter 
i Statsrådet?

Politiker fra det 
virkelige liv?

Dyr, rolle eller 
position i Statsrådet?

Jeg har ikke ret mange klare 
erindringer fra julefroko-
sterne… Festligt er et ord, der 
falder mig ind lige nu…

 
 ???

Ja, det ville jeg, for jeg har 
et langt tættere samarbejde 
med Peter. Vi ved, hvor 
vi har hinanden politisk

Hans netværk og 
energi kombineret 
med gode talegaver

 
 Ja!

  Han ER jo en politiker 
    fra det virkelige liv!

   
  Hmmm. Aggressiv 
    midtbanespiller

Jeg har svært ved at tro, 
at selv DK4 ville sende 
den udgave af Robinson 
så det bliver ikke aktuelt

Nu skal man jo passe på med 
de her sten inde i et glashus... 
mere Volvo end vildbasse ly-
der mit gæt? 

     Ganske festligt

Jeg tror ikke, at jeg kan 
komme på nogle lige-
frem farlige træk

Enkelte medlemmer fra Rad/
Lib og SPL ville åbne op for 
udveksling af studerende på 
bachelordelens grundfag, 
hvilket jeg selv var uenig i.

   Troels Lund Poulsen.

En revisor (som 
de fremstilles af 
Monty Python).

Jeg har en idé om, at Peter og 
jeg i stedet kunne indgå et poli-
tisk fornuftsægteskab med 
henblik på at isolere højrefløjen 
i Rådet

     Som en usleben 
          diamant!

Da der var flere flasker 
snaps end snapsedrik-
kere, kniber det lidt med 
hukommelsen…

Hans store indsigt i de 
(studenter)politiske sager 
på såvel lokalt som na-
tionalt plan

Ikke af nævneværdig 
slags i StatsRådet, så 
vidt jeg kan huske. 

Svend Auken. En 
Socialdemokrat med 
hjertet placeret solidt 
til venstre.

Som alle andre Frit’ere er 
han en truet dyreart i 
StatsRådet

Rådsm
edlem

m
erne om

 hinanden
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På vej til Studenterbaren en regnfuld 
tirsdag eftermiddag. Jeg har en aftale 
med vores allesammens allerstebedste 
makro-ven og tænker over, hvad han 
mon er for én, ham Christian, når han 
ikke tegner IS-LM-kurver, kommer med 
borgerlig-liberale stikpiller eller lytter 
forventningsfuld til ”den faste svarer”. 
Den slags siger jo ikke særlig meget om 
en person. Næ, jeg må finde ud af, hvilket 
fyld, der skal være på hans pizza, hvem 
han helst vil spise frokost med og hvilket 
dyr han sammenligner sig selv med. Det 
er den slags, der afslører et menneskes 

personlighed.

Som forventet af en liberal handelshøjskole-
ansat økonom ankommer Christian på 
minuttet, og for at starte med én af de nemme 
spørger jeg, hvad han tænker lige nu og her. 
Svaret kommer overordentligt prompte: 
”Hvor er det dog godt at få den øl!”. 
Sådan begynder det, mit møde med Christian 
Bjørnskov – blandt venner kaldet Bärwald – 
denne helt almindelige småregnende tirsdag 
engang i september.

Men lad os starte ved begyndelsen – det er 
efterhånden blevet så populært. Christian er 
født og opvokset i Haderslev i Sønderjylland, 
og tog umiddelbart efter studentereksamen 
til Århus for at læse på Journalisthøjskolen. 
Det var dog ikke sagen, så efter lidt erh-
vervsarbejde startede han på fysik. ”Fordi det 
var de fag jeg var god til i gymnasiet – dansk 
og fysik.”
Fysikken blev dog kort efter afløst af økonomi 
og det skal ikke skiftes ud. Christian er i dag 

tilknyttet Handelshøjskolen i Århus, under-
viser i makroøkonomi her på instituttet og er 
desuden medlem af centerrådet i den borger-
lig-liberale tænketank CEPOS.

Den indre delfin
Og nu til det væsentlige…”Hvis du var et dyr, 
hvilket ville du så være?”
”Det har jeg altid gerne villet spørges om. Jeg 
ville være en delfin! Det er et charmerende 
og intelligent dyr, der svømmer rundt og hyg-
ger sig, men jeg ville nok komme til at kede 
mig, for der sker ikke rigtig noget spændende 
i deres liv. Jeg lever efter mottoet: man skal 
gøre det, der er sjovest! Også selvom det 
ikke altid er så sundt.” 

”Hvornår er det sjovest?”
”Det er især når man vinder. Jeg spiller tennis 
og svømmer og når man står der, lige inden 
kampen sættes i gang, så handler det om at 
vinde – og måske ikke så meget om at være 

Steiners Stævnemøde
med økonomi-Christian

Af Elisabeth Steiner

Christians selvportaræt
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med. Jeg synes dog, jeg er en fair taber, sel-
vom jeg bestemt ikke er glad for mig selv når 
det sker…Som den ene gang, hvor jeg boede 
på kollegie og der var fest. Jeg tabte i TP til to 
piger og gik i seng klokken halv ni.”

”Er du også meget konkurrence-minded i 
forhold til dit arbejde?”
”Altså på arbejdet handler det selvfølgelig 
også om at få sine artikler i de største og 
bedste tidsskrifter, men det handler lige så 
meget om at indse sine begrænsninger og in-
drømme, at man har brug for hjælp til nogle 
ting. Det handler jo om at man skal bruge 
sine evner så godt som muligt – relativt set. 
Engang imellem er det ved at indgå i et sa-
marbejde, hvor man kan komplementere hi-
nanden.”. 

”Er det så også økonomi du er bedst til 
– relativt set?”
”Jeg bevæger mig jo i en mærkelig gråzone 
mellem økonomi, statskundskab og sociologi. 
Jeg er vel specialiseret i det, som ingen andre 
forstår.” 

Sandhed og konsekvens
Efter lidt løs snak om tennis og svømning, 
som Christian dyrker aktivt, falder snakken 
på tre nok så kendte - om ikke hypede – per-
sonligheder: B.S. Christiansen, Peter Aschen-
feldt og Lars Von Trier.
”Altså Peter Aschenfeldt har jeg ikke noget 
særlig godt indtryk af og Lars Von Trier er 
bare frygtelig. Jeg ville nok helst spise frokost 

med B.S. Christiansen, fordi han mener, hvad 
han siger – der er ikke så meget pis med 
ham, men konsekvens i alt hvad han foretag-
er sig. Det kan man godt savne, for folk er tit 
så uldne omkring deres holdninger. Om man 
kan lide B.S. eller ej – man ved ihvertfald al-
tid, hvad han mener!”. 

Det med ærlighed er noget, Christian også 
selv forholder sig til, ikke mindst i sit engage-
ment i den borgelig-liberale tænketank CE-
POS. ”I CEPOS handler det ikke om partifarve, 
men om hvorvidt der er en liberal tankegang 
i de problematikker, vi behandler. Derfor kri-
tiserer jeg også gang på gang regeringen. Jeg 
siger min ærlige mening, for jeg er her for at 
være ærlig. Det er for eksempel også derfor 
vi i CEPOS er meget glade for SF’s handel-
spolitik, og derfor roser vi partiet”      

Alt godt fra havet
Jeg må indrømme, at jeg faktisk er ret impo-
neret. Øjeblikkeligt som jeg stiller et 
spørgsmål, får jeg et velovervejet svar. Som 
med B.S. – ikke så meget pis. Derfor bliver 

jeg også overrasket da 
Christian – modsat alle os 
andre – åbenbart ikke har 
ræsonneret meget over, 
hvad der skal være på 
hans pizza:
”Hvad der skal være
på min pizza!!!??
Øhhmmm…
(Lang pause). Det er et 
håbløst spørgsmål… Den 
sidste var med alt godt 
fra havet.”.

Ølglassene er efterhån-
den tomme og efter at have lagt øre til en hel 
halv times beklagelser over min skræk for 
økonomieksamen får staklen lov at slippe. 
Jeg takker for en hyggelig snak og bevæger 
mig op fra Studenterbarens dyb og ud i den 
småregnende tirsdag dengang i september.  



Kandestøberen

34

Hvis man gerne vil have fingeren på pulsen, 
er lufthavnsboghandlen et godt sted at gå 
hen. Find afdelingen for management, selvre-
alisering, new age, jægersoldatbiografier og 
fremtidsforskning. I Kastrup har man pas-
sende valgt at samle disse populære genrer i 
én sektion.
Men er fremtidsforskning videnskab eller vil-
de gæt? På den ene side er det tydeligt, at 
fremtids‘forskere’ er ivrige 
efter at indskrive sig i en 
akademisk diskurs. Om-
vendt reagerer de på 
metodekritik ved at henvise 
til, at fremtidsscenarier ikke 
skal opfattes som forudsi-
gelser, kun kreative bud på 
en fremtid, som vi selv (er-
hvervsledere, forstås) er 
medskabere af. Der synes 
således at være tale om en 
ambivalens, som måske nok kan være effek-
tiv kommunikativt og salgsmæssigt (‘vi kom-
mer med videnskabelige og innovative forud-
sigelser’), men som reelt smager af 
pseudovidenskabeligt hykleri.

Strange machines og prognoser
3. november 2005 var Rolf Jensen i Go’ Mor-
gen Danmark, hvor han bl.a. fortalte, at den 
vigtigste nyskabelse om 30 år ville være 3D-
kopimaskinen. For at understrege monstrum-
mets revolutionære potentiale havde han 
medbragt en musselmalet vase, en lille bond-

egård og en pc-mus – alle i solid plast. Sam-
tidig forudsagde han en radikal individualiser-
ing af æstetikken: “I fremtiden bliver vi alle 
vore egne designere. Hvis jeg synes, at denne 
vase er smuk, så er den smuk.” Rolf havde 
også fremskrevet boligarealer og kunne 
således kundgøre, at fremtidens par ville 
have to køkkener, et maskulint og et feminint 
– for “der er jo plads til det.”

Den skeptiske vidensso-
ciolog M. Meyerheim var 
imidlertid ikke overbev-
ist, hvorfor han spurgte: 
“Nu er det ikke bare no-
get, du sidder og finder 
på, vel?”, hvortil Rolf 
svarede, at han skam 
byggede på “tunge data” 
fra Danmarks Statistik 
samt uspecificerede in-
ternationale holdning-

sundersøgelser. Herefter sagde han ordret: 
“Og så lægger man bare linealen på!” Her ser 
vi i idealtypisk form forestillingen om frem-
tidsforskning som videnskabeligt (‘tunge 
data’) prognosearbejde (‘linealen’).

Thinking out of the box (or without a 

box): romantikkens geni
At fremskrivninger typisk har et konservativt 
bias bør ikke overraske en tautolog. Denne 
indsigt udgør baggrunden for den anden for-

At gå med både bælte og seler: 
Fremtidsforskningens paradoksale 
dobbeltsatsning

Af Thor Hvidbak, forsker i fremtidsforskning ved 

Tautologisk Institut for Tautologi

“Er det bare noget med at  brain-
storme over en spand kaffe?  
“Ja, det er det faktisk. Men vi tager 
dog også højde for de tre mega-
trends: individualisering, globaliser-
ing og digitalisering.

	 	 	 			“(én af de ansvarlige bag det såkaldte zombie-fremstød) 
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estilling om fremtidsforskning, der repræsen-
terer et opgør med prognoseforestillingen.
En særlig form for ironi var romantikkens, 
hvor man havde et ironisk forhold til den 
konkrete realitet, der blot blev brugt som af-
sæt for abstrakt drømmeri og fantaseren. Når 
fremtidsforskere argumenterer imod værdien 
af historisk viden, udtrykker de denne ironi, 
ligesom de nærmest appellerer til guddom-
melig inspiration (mere verdsligt: jo mindre 
viden, jo højere frihedsgrader).
I Deadline 2. sektion argumenterede Rolf 
Jensen 15. januar således for, at universitet-
suddannede eksperter udgør futurologiens 
antitese: De er 
eksperter i det 
bestående (igen en 
dybsindig tautologi) og 
tænker bagudrettet. 
For at overskride den 
nuværende samfund-
slogik skal man undgå 
at videreføre dens 
forældede tankemøn-
stre. Mantraet om in-
novation og kreativitet 
fordrer alternativ 
tænkning. Futurolo-
gernes såkaldte 
metode består følgelig 
i konstruktion af frem-
tidsscenarier, “hvor nutidens skyklapper ikke 
hæmmer vort udsyn” (futuria.dk), og hvor 
“uvidenheden er en fundamental præmis” 
(DJØF-bladet, nr. 16 2006, p. 30).

Den skrøbelige syntese: fri leg inden for 

rammerne af tre megatrends
Ved årsskiftet bragte DR et interview med én 
af de ansvarlige bag det såkaldte zombie-
fremstød, der dødsdømte alt fra fængsler og 
P-vagter til kærlighed og pølsevogne. En 
skeptisk radiovært spurgte: “Hvordan finder I 
på det her? Er det bare noget med at brain-
storme over en spand kaffe?” Svar: “Ja, det 
er det faktisk. Men vi tager dog også højde 
for de tre megatrends: individualisering, glo-
balisering og digitalisering.” Således iklæder 

banalitetens apostle sig deres pseudoviden-
skabelige gevandter.
Man kan være skeptisk over for det kognitivt 
plausible i forestillingen om, at jo mindre man 
ved, jo bedre er man til at komme med spå-
domme. Hvis man insisterer på at vide meget 
lidt om det eksisterende, så kan man let blive 
offer for en naiv begejstring i mødet med nye 
fænomener – og fx betragte digitalurets ind-
tog som udtryk for et radikalt samfundsmæs-
sigt brud. Samfundet er konstant radikalt 
nyt: “Føler du, at vi [netop nu] er på vej mod 
en ny samfundslogik? Du har helt ret!” (cre-
ativeman.info).

Omvendt kan man være 
skeptisk over for den 
videnskabelige lødighed, 
når fremtidsforskere laver 
fremskrivninger à la Mal-
thus. Her er futurologiske 
trendbureauer næppe de 
mest lødige leverandører.
Selvfølgelig kan det ikke 
udelukkes, at det for visse 
firmaer kan være frugtbart 
at arbejde med fremtidss-
cenarier og idéudvikling. 
Det gjorde man også, før 
fremtidsforskningen op-
stod, ligesom man havde 
personalepolitik før HRM. 

Det kan heller ikke udelukkes, at en peptalk 
kan have positiv effekt – på samme måde 
som fx krystalterapi kan have positiv effekt 
gennem den behandledes selvforandring.
Men grundlæggende placerer fremtidsfor-
skningen sig imellem to stole, når den snylter 
på videnskabens kapital. Og det er betæn-
keligt, at fortænkte popsociologiske sludder-
analyser markedsføres som samfundsdiag-
nostik.
Fremtiden synes at lade vente på sig, men 
imens kan vi reflektere over uendelighed-
stegnet, der ligesom Nostradamus har meget 
at byde på: “Evighedstegnet må på en eller 
anden måde være et udtryk for fremtiden!” 
(futuria.dk).

“3. november 2005 var Rolf Jensen i 
Go’ Morgen Danmark, hvor han bl.a. 
fortalte, at den vigtigste nyskabelse 
om 30 år ville være 3D-kopimaskinen. 
For at understrege monstrummets 
revolutionære potentiale havde han 
medbragt en musselmalet vase, en 
lille bondegård og en pc-mus – alle i 
solid plast

           “
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Ved et kig ud over forhistorisk kantine på 

institut for statskundskab en tilfældig 

september morgen kan adskillige frus-

trerede 3. semesters studerende obser-

veres. Disse trætte og deprimerede men-

nesker sidder for øjeblikket og terper 

økonomi. Det spørgsmål, der vedvarende 

banker imod deres tindinger under denne 

hårde fase af deres liv er: ”Hvorfor skal 

dette læres? Hvad kan det bruges til?”

Svaret kommer her kære læser. Nærværende 
artikel er et resultat af nyere international 
forskning. Det bør nævnes, at artiklens resul-
tater ikke kunne være blevet frembragt uden 
hjælp og støtte fra Robert S. Pindyck og Dan-
iel L. Rubinfeld fra University of California – 
derfor en dybfølt tak til dem herfra.

Artiklen vil ud fra empiriske studier af byturer 
behandle det i omklædningsrum ofte debat-
erede problem: Kvinders monopolisering af 
kødmarkedet.
Det pointeres at artiklen opererer med anta-
gelsen om at kvinder har præferencer for 
drinks frem for sex. Mænd derimod bruger 
drinks som valuta/betalingsmiddel, og de har 
præferencer for sex.

På et klassisk marked vil en monopolistisk 
producent forsøge at presse prisen op over 
de marginale omkostninger. Dette kan lade 

sig gøre, idet den gennemsnitlige omsætning 
er større end den marginale omsætning. Mo-
nopolisten vil som bekendt fastsætte prisen, 
så marginalomkostninger er lig marginal om-
sætning. Dette fører til en pris der er højere 
og en mængde der er lavere end under et 
fuldkommen konkurrencemarked.

Overføres denne logik til Århus byliv (social 
club, PF fest etc.) vil monopolisten være kvin-
dekønnet. Mænd har en given efterspørgsel 
efter kvinder, der vil være lig den gennems-
nitlige nydelse, der kommer ud af interaktion 
kønnene imellem (herefter AP – Average 
Pleasure). 
Det er dog også kendt at interaktion en sen 
lørdag nat ikke udelukkende er nydelse for en 
kvinde. Der må påberegnes et vist ubehag 
(MU – Marginal Ubehag). Dette ubehag kan 
forekomme i form af pinlig stilhed næste 
morgen, dårlig lugt, opvågning i beskidt koll-
egieværelse samt forespørgsel om en ”quick-
ie” morgenen efter. Det kan dog diskuteres, 
hvorvidt selve den vertikale interaktion skal 
medregnes i Marginalt Ubehag eller Average 
Pleasure (alt efter antal indtagede drinks kan 
det gå begge veje). 
Under et marked i fuldkommen konkurrence 
vil Average Pleasure være lige Marginal Plea-
sure. Dette er dog ikke tilfældet på kød-
markedet på grund af de tidligere nævnte 
monopolistiske forhold.

Hvad skal den økonomiske 
videnskab bruges til?
>> en beretning fra det virkelige liv.

Af Dr. Soc.@ 
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Af figur 1 fremgår det, at antallet af drinks 
der resulterer i scoring er højere og antallet 
af kvinder bragt hjem er lavere end under 
fuldkommen konkurrence.

Konklusionen må således blive, at der gives 
for mange drinks, og at der bringes for få 
kvinder hjem til de kummerlige koll-
egieværelser rundt omkring i Århus og ome-
gn.

Det monopolistiske udbytte er specielt stort 
netop på dette marked, idet mændenes efter-
spørgsel må betegnes som meget uelastisk. I 
et monopolistisk marked vil monopolisten 
kunne presse prisen højere op over margin-
alomkostningerne, jo mere uelastisk efter-
spørgslen er. Profitten ved en prisstigning vil 
være til at overse, hvis størstedelen af 
kunderne substituerer væk fra markedet og 
vælger andre produkter. Mænd er dog ikke 
tilbøjelige til at substituere, da der trods en 

lille stigning i løbet af de sidste par år (takket 
være de fantastiske fem), stadigvæk ikke er 
mange mænd der vælger andre mænd og op-
pustelige får som interaktions-substitut til 
fordel for kvinder. 
Kvinder (monopolisten) har derimod et meget 
elastisk udbud jf princippet om kvinder som 
seksuelle kameler – bare se ethvert par-
forhold efter 1-års dagen.

Denne monopolisering er naturligvis et alvor-
ligt samfundsmæssigt problem. En stor del af 
mændenes Consumer Surplus bliver trans-
formet til Producer Surplus, der havner i 
kvindernes drinksglas. En opfølgende rapport 
om muligheder for bekæmpelse af kvinders 
monopol på kødmarkedet er blevet udarbej-
det. Denne er blevet forsøgt offentliggjort i 
Politica, men da den er blevet afvist, vil den 
blive bragt i næste nummer af kanden.

Figur 1:
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Fashion
Kandens moderedaktører kaster lys over 
staskundskab-uniformen
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I ægte Uffe Burchardt-stil sætter vi spot på 
statskundskabermoden, og hvordan denne 
udfolder sig under et stramt SU-budget. Vi vil 
her løfte sløret for, om moden bærer præg af 
en unik eller snarere kommune-grå unifor-
mitet. Metodisk må det dog indrømmes, at 
der ikke er taget mere forbehold for simpelt 

Hvor har du købt det tøj, du har på?
Mine sko er fra en sportsbutik, bukserne er fra Bolivia og T-shirten har jeg 
stjålet fra min tid inde hos militæret. Halskæden fik jeg af min forældre i 
julegave, da jeg var i Guatemala, fordi jeg ønskede mig noget rigtig 
dansk, og så var Thors Hammer jo lidt oplagt.

Har du en favorit i din garderobe?
Ja, mine bukser. De er sjove, og de klæder mig så godt…”I’m so much in 
it for the pussy…!”

Synes du, der er en bestemt statskundskabsstil på instituttet?
Hmm, det er nok mere aldersbetinget. Det er som om man ændrer stil 
med alderen. Jo ældre man bliver, jo mere begynder man at falde i et 
med tapetet. 

Hvordan passer du ind i det?
Jeg bryder med tapetet! Jeg synes, der er så utroligt lidt spændende tøj. 
Jeg går nok efter det, der er lidt anti-mode. 

Mads Vestergaard, 3. semester

tilfældig udvælgelse end skribenternes egen subjektive forsøg på en bred variation. Men 
læn dig tilbage og nyd fire funklende billedsider med smukke unge mennesker på 
statskundskab uden tætte tekstspalter og høje lixtal – god fornøjelse!

Hvad er god stil for det modsatte køn?
Det er, at man klæder sig passende i forhold til ens figur. Desuden må der godt 
være et twist, der giver et personligt præg. 

Og hvad er absolut no-go?
Åhh, der har jeg en lille historie, der knytter sig til det spørgsmål. En dag jeg var 
på vej hjem til mine forældre, så jeg den her fyr i toget, som var klædt i Buffalo-
agtige støvler, sorte jakkesætsbukser, en fin mode T-shirt og et Rolex-ur. Han 
læste på Handelshøjskolen, og faldt stilmæssigt fuldstændig i trit med det han 
læste. Han var arketypisk, og det holder bare ikke. Man må godt være lidt Ras-
mus Modsat og ikke bare følge strømmen som alle andre. 
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Hvor har du købt det tøj, du har på?
Mine bukser er fra Sophie, trøjen er købt i London og skoene er fra Bloom-
ers. Derudover er det meget forskelligt, hvor jeg køber mit tøj. Nu arbejder 
jeg i en tøj-butik (Bloomers), så derfor køber jeg meget af mit tøj der.

Har du en favorit i din garderobe? 
Jane Kønig smykker (kan købes i Bloomers for interesserede læsere!). 

Hvad er god stil for det modsatte køn? 
Generelt bør man klæde sig efter sin krop. Jeg lægger 
vægt på, at man er præsenteret ordentligt, men ikke 
mindst, at vedkommende udstråler, at han føler sig godt 
tilpas. Jeg tror piger fokuserer mere på, hvad man har 
på, mens drenge ser på udstråling og charme. 

Og hvad er absolut no-go? 
No-go er grimme og nedslidte sko eller en usoigneret stil. 

Christina Døssing-Elmstrøm, 5. semester

Hvor har du købt det tøj, du har på?
Skjorten (Hilfiger) er købt på Interrail i Barcelona. Bukserne er en del år 
gamle, så det husker jeg ikke. Skoene har jeg også erhvervet mig i Spanien 
på samme tur. Når jeg skal købe tøj herhjemme, så sker det primært i Solid 
eller Samsøe og Samsøe.

Hvor mange penge bruger du på tøj om måneden? 
Ca. 300-400 kr. 

Synes du, der er en bestemt statskundskabsstil på instituttet?
Den typiske statskundskaber går i cowboybukser, skjorte eller korte ærmer. 
Der er generelt en afslappet stil sammenlignet med eksempelvis jura. 

Hvordan passer du ind i det? 
Jeg går i det tøj, jeg selv kan lide – det, der er rart at have på. 

Hvad er god stil for det modsatte køn? 
Hun skal gerne gå i noget, der fremhæver… 
øh nogle ting! Altså, det kan være på mange 
måder. Både hængerøvsbukser eller et par 
stramme jeans – det vigtigste er, at det 
passer til hendes figur og former. Nederdel 
kan jeg godt lide. Det er vigtigt, at man ud-
stråler, at man føler sig tilpas. Hvis det så er 
frækt, og hun samtidig kan bære det, så er 
det bare fantastisk. 

Kasper Gori Verdoner, 5. semester 



Kandestøberen

40

Er du også blandt dem, der synes, at 

Århus til tider kan føles for lille? Går du 

også og overvejer at få noget luft under 

vingerne og komme ud og se den store 

verden? Og har du samtidigt lyst til at 

opleve en anderledes universitetstradi-

tion? Så følg med i denne serie, hvor jeg 

vil gå bag om ansøgningsproceduren om-

kring studieophold i udlandet.

Undersøgelser har på det seneste vist, at 
danske studerende i stigende grad 
fravælger studieophold i udlandet som 
led i deres universitetsuddannelser. Det 
er synd, for med fare for at opremse 
floskler, er det netop i disse globaliserede 
tider, at der er brug for folk med en bre-
dere kulturel og sproglig horisont. Sam-
tidigt er muligheden for at læse på et 
udenlandsk universitet en mulighed, 
som man ikke får igen, efter specialet er 
afleveret og ministeriejobbet lurer ude i 
fremtiden.  

Studieophold – hvornår og hvorfor?
For dem, som gerne vil sætte ekstra kolorit 
på deres uddannelse, står valget normalt 
mellem studieophold eller praktik. Det ene 
udelukker dog ikke det andet, og en del stud-
erende vælger da også at gøre begge ting. 
Det vigtigste er blot, at man kommer ud! 
Studieophold rummer både uddannelsesmæs-
sige såvel som selvudviklende aspekter. Ved 
at tage ud får du mulighed for at opleve en 
helt anderledes universitetstradition og få 
nye faglige impulser. Samtidig er det en fan-

tastisk mulighed for at komme ind under 
huden på en fremmed kultur og møde men-
nesker fra resten af verden. At søge studiep-
lads i udlandet kan være en langsommelig og 
til tider småbureaukratisk proces. Så længe 
man er i rimelig god tid med forberedelserne, 
er det dog langt fra noget, man bør lade sig 
skræmme af. Selv formåede jeg at lave an-
søgningerne på 10 dage. Da det gav en del 
søvnløse nætter, er det dog ikke noget, der 
kan anbefales. 

Hvor lang tid? Hvordan? 
Det første store spørgsmål, du skal afklare 
med dig selv, er, hvor omfattende et studieo-
phold du ønsker dig? Udover de populære og 
korte summer-schools, er den mindst tid-
skrævende og mest finansielle overskuelige 

løsning at vælge et udvekslingsophold. Dette 
indebærer, at AU / IFSK sender en studer-
ende af sted, til gengæld for at værtsuniver-
sitetet får en studerende til AU. Dermed er 
der ingen studieafgift på værtsuniversitetet.. 
Disse aftaler gælder dog normalt kun for et 

Studieophold i Udlandet: 
Pre-departure guide step 1 – before take-off

Serie om udvekslingsophold
Af Anders Ziegler Kusk
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eller to semestre. Ønsker man et længere 
eller mere målrettet ophold, kan man selv til-
rettelægge et, hvilket er en lang og res-
sourcekrævende proces. Til gengæld kan 
man få skræddersyet sin uddannelse som 
man ønsker. Henvend dig til Internationalt 
Sekretariat for mere information herom. Så-
fremt du vælger en af udvekslingsaftalerne, 
skal du gøre dig det næste store spørgsmål 
klart: Hvor vil du hen?

Tyskland, Kina, Tyrkiet, USA, Australien, 

Canada, Holland?
Så længe du foretrækker at tage studieop-
holdet i EU (samt visse lande udenfor f.eks. 
Tyrkiet), foregår ansøgningsproceduren gen-
nem IFSK. Statskundskab har nemlig oprettet 
en del udvekslingsaftaler med universiteter i 
mange forskellige europæiske lande. Hver af 
disse europæiske universitetsaftaler har en 
akademisk kontaktperson blandt underviserne 
på IFSK, og er opdelt i fagområder. Disse 
aftaler søges gennem det såkaldte ERASMUS/
SOKRATES-netværk, der også indbefatter et 
stipendium på ca. 1000 kr./mdr. Ydermere 
kan man på tilsvarende måde søge pladser i 
Norden gennem NORDPLUS- og NORDLYS-sa-
marbejdet, der dog ikke er opdelt i fagom-
råder. Endelig har IFSK et par pladser i Florida 
og Seattle, USA, men vil man generelt uden 
for Europa, finder man det store udvalg af 
studiepladser hos Internationalt Sekretariat. 
IS har aftaler i stort set alle afkroge af verden. 
USA, Canada, Kina, Singapore osv. Disse 
pladser udbydes for alle studier på univer-
sitetet, hvilket betyder at man er i konkur-
rence med alt fra etnografer til nanoteknolo-
ger. Ansøgningsproceduren til aftalerne er en 
smule mere omstændelig end hos ERASMUS, 
og der er en del flere specifikke forhold ved de 
enkelte aftaler, som bør undersøges først. 
Eksempelvis kræver mange af aftalerne en 
såkaldt TOEFL-sprogtest, som kun afholdes en 
gang om året i Århus med et begrænset antal 
pladser. Andre aftaler søges i særskilte net-
værk som eksempelvis CREPUQ-netværket, 
der kun indbefatter universiteter i Quebec, 
Canada. Efter at du har gjort dig alle disse 
ting klart, er det tid til at skrive ansøgningen, 

fagplan og ca. indhente anbefalinger og få 
dine fagplaner forhåndsgodkendt. Disse ele-
menter af processen vil jeg kigge nærmere på 
i næste afsnit. Nedenfor har jeg anført et par 
nyttige links samt nogle vigtige datoer, man 
allerede på nuværende tidspunkt bør skrive 
sig bag øret. Generelt er det dog en god idé at 

få overblik over mulighederne allerede nu, og 
det bedste sted at starte er enten Internation-
alt Sekretariat eller Studievejledningen på 
Statskundskab. God fornøjelse.

Tidsfrister
NB: Kun en frist pr. akademisk år. Dvs. disse 
datoer gælder både for efteråretsemesteret 
2007 og forårssemesteret 2008 
ERASMUS: 1. marts 2007 
IFSK’s bilaterale aftaler: 1.februar (Seattle) 
og 1. marts (Florida) 2007
Internationalt Sekretariat: 15. januar 2007 
(ikke gældende for en lang række kulturaftal-
er og specielle netværk. Se IS. Hjemmeside 
for mere information.)

Links
Liste over IFSK’s Erasmus-aftaler: http://
www.ps.au.dk/showpage.asp?lPageID=351
Liste over IFSK’s bilaterale aftaler http://
www.ps.au.dk/showpage.asp?lPageID=353
Internationalt Sekretariat: www.au.dk/is
Portal for Canada: www.studyincanada.com
Portal for USA: http://www.studyusa.com/
Portal for Australien: http://studyinaustralia.
gov.au/Sia/en/Home.htm
TOEFL-test www.ets.org/toefl/
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Hensigten med projektet er at undersøge, hvem der har magten i politiske partier. Har 
partiorganisationen overhovedet nogen indflydelse på partiets parlamentariske adfærd, 
eller er Robert Michels oldgamle, men jernhårde, oligarkilov uundgåelig? I et parlamen-
tarisk system som det danske, præget af mindretalsparlamentarisme og et stærkt frag-
menteret partisystem, bliver beslutninger truffet gennem forhandlinger mellem de politiske 
partier. Siden etableringen af Rigsdagen har flertalsdannelse været omgærdet af alvorlige 
vanskeligheder, hvilket har drevet partierne til at indgå politiske forlig, der kan sikre koali-
tioners stabilitet og dermed den nødvendige udveksling af støtte mellem konkurrerende 
aktører. De parlamentariske omstændigheder har således medført, at partierne konstant 
gennem forligsdannelsen har været nødsaget til at afvige fra deres idealpositioner. Dette 
har ledt flere danske eksperter inden for partiforskningen til den konklusion, at mindretal-
sparlamentarisme har betydet, at folketingsgrupperne er suveræne i implementeringen af 
politiske programmer, fordi der simpelthen ikke er tid til at koordinere eller tage imod ordre 
fra det ekstraparlamentariske parti. Denne konklusion bygger på en formodet sammen-
hæng mellem forholdene internt i partier og deres koalitionskompetence. Denne sammen-
hæng er yderst stedmoderligt behandlet såvel teoretisk som empirisk. Gennem en række 
casestudier vil jeg forsøge at afdække, hvilke partiinterne aktører som inddrages i den 
travle forligsproces, som foregår i det danske Folketing, efter valget er overstået, og reger-
ingen er indtrådt.

Ph.d - projektbeskrivelser

På disse sider kan du fremover følge med i 

Ph.D´ernes arbejde. Indlæggene er korte, 

informative beskrivelser af de igangværende Ph.D-

projekter. 

Partiinterne magforhold og 
forligsdannelse i Folketinget

Af Helene Helboe Pedersen
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I maj 2005 offentliggjorde man i Danmark et kodeks for god offentlig 
topledelse. Men Danmark er ikke det første land, hvor man har udarbejdet 
en form for kodeks for god offentlig topledelse. Australien, Storbritannien, 
Holland, USA og New Zealand har også formuleret kodeks’ for deres of-
fentlige topledere. Der er i forlængelse heraf noget der kunne tyde på, at 
der er tale om en ide eller ’trend’ som har spredt sig mellem en række 
lande, herunder Danmark. Det er derfor oplagt at og undersøge og sam-
menligne udviklingen i Danmark og indholdet af kodeks her, med de ten-
denser der er i andre lande – og ikke mindst samle erfaringer fra de andre 
landes implementeringsprocesser omkring deres kodeks. Det er netop 
dette arbejde med implementeringen af kodeks, som er udfordringen for 
mange offentlige organisationer lige nu. Derudover vil projektet også un-
dersøge spredningen af kodeks-ideen indenfor den offentlige sektor i Dan-
mark.

Mit projekt omhandler udviklingen i velfærdsstatens udgiftsforbrug til serviceydelser 
såsom fx sundhedsvæsen og folkeskole. Projektet udspringer dels af en undren over 
det forhold, at udgiftsforbruget til serviceydelser samlet set svinger en del over tid i 
forhold til overførselsindkomster, og dels af en undren over, hvorfor der under denne 
aggregerede udvikling findes forskellige udviklingstendenser på forskellige serviceom-
råder. Hvorfor udvikler områderne sig ikke ens? Inden for velfærdsstatslitteraturen er 
der indtil videre ikke gjort noget systematisk forsøg på at besvare denne type spørgsmål, 
primært fordi denne litteratur overvejende er angelsaksisk, og altså kommer fra lande, 
hvor servicesektorerne spiller en underordnet rolle. Teoretisk vil projektet derfor forsøge 
at præsentere en tilføjelse til denne litteratur, så den i fremtiden vil blive bedre til at 
behandle spørgsmål om udgiftsforbruget på serviceområdet. Empirisk planlægger jeg 
at gennemføre en sammenlignende undersøgelse af Danmark, Norge og Sverige, der 
som bekendt alle er kendetegnede ved store servicesektorer, hvorfor der her skulle 
være optimale betingelser for at finde svar på de to hovedspørgsmål.

Partiinterne magforhold og 
forligsdannelse i Folketinget

Spredning og konvergens af en ledelseside 
– national og lokal tilpasning?

Af Thomas Frank 

Af Carsten Jensen 
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Fredag den 29. september var en festlig og 
højtidelig dag for PB. Endelig skulle kom-
pendieovertagelsen og udvidelsen af PBs lo-
kaler markeres officielt. Efter velkomst fra 
formand Christian Budde holdt institutleder 

tilhørende kaffesirup – så nu kan vi på kaffe-
fronten komme til at mærke forskel på 
hverdag og fest, om end der bliver hård 
konkurrence med PBs nyudnævnte hverdags-
kaffe (se nedenfor). 
Vi vil gerne sige tak til alle vores gæster for 
opbakning til arrangementet, for rosende 
ord, gaver og hyggeligt samvær. Vi glæder os 
til at fortsætte arbejdet med udviklingen af 
det nye PB.

PB har fundet den ultimative PB kaffe
Efter første åbne afstemningsrunde i foråret 
blev de tre højest placerede kaffemærker ud-
valgt til finalerunden. Til sidste aktivistmøde 
blev der foretaget en blindsmagning af finali-
sterne. Morten, der er PBs kafeansvarlige, 
ville sikre sig, at valget af PB kaffen ikke blev 
farvet af brandingeffekter og reklamers lokk-
ende sprog og virkemidler. Bønnerne skulle 
én gang for alle have lov at tale deres eget 
tydelige aromasprog. Aktivisterne smagte 3 
forskellige slags kaffe, og der tegnede sig 
hurtigt et tydeligt mønster i vurderingen af de 
tre finalister. PBs nye kaffe hedder fremover 
Café Noir, der lagde sig klart i førerfeltet foran 
både Peter Larsens den røde og Karat kaffe. 
Mht. effekten af branding skal blot nævnes, 
at resultatet af blindsmagningen stemte ove-
rens med den oprindelige og åbne afstemning 
af kaffens kvalitet. Vi PB’ere er åbenbart ikke 
sådan at løbe om hjørner med, når det gælder 
kaffebønner.

Politologisk Bogformidling

Af Inge Molt Ipsen. Foto: Maren B. Grønbæk 

Det nye PB officielt indviet og 
taget i brug

Deltag i månedens bogorm og vind en autentisk pose Ali kaffe ved at sende os et svar på, hvor 
følgende citat stammer fra (pb@ps.au.dk):
“[…] the framework of actor-centered institutionalism emphasizes the influence of institutions on 
the perceptions, preferences, and capabilities of individual and corporate actors and on the modes 
of their interaction.”
 
Månedens bog er i denne måned Stephen D. Levitts Freakonomics til 89,- kr.  

Jens Blom en rigtig fin indvielsestale, der 
fremhævede udvidelsens fordele for både de 
studerende, instituttet og foreningen. Jens 
Blom fremhævede den professionelle måde, 
vi har håndteret de nye opgaver og driver 
forretningen på, og man kunne se, at aktivis-
ter, bestyrelse og de ansatte, der alle har ar-
bejdet hårdt for at få projektet til at lykkedes, 
lige voksede et par centimeter, da de rosende 
ord lod sig bundfælde. Den røde silkesnor 
blev klippet ind til den nye afdeling, og der 
blev udbragt en skål for udvidelsen. PB fik 
også en yderst velvalgt gave fra kandidat-
foreningen – flere pund magasinkaffe og der-

Christian Budde byder velkommen
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Studenterredaktionen bestående af:
Kl 2 minutter i 12: Ander Ziegler Kusk, og videre med uret: Martin B. Jensen, Allan Birkmose, 
Sebastian Juel Frandsen, Carolina Kamil (Kvart over), Morten Schmidt, Therese Arent Overgaard, 
Louise Jørgensen, Kristian Larsen (Halv), Elisabeth Steiner, Lasse Lautsen, Maren Bach Grønbæk, 
Sine Worm Jensen (kvart i), Sofie Breumlund Bentsen, Sandra Damgaard Hartmeyer og Jonas 
Toxvig. Fraværende på dagen: Julian Sejr, Christian Nordbæk, Rasmus Præst, Maja Mortensen, 
Johan Langlet, Lene Krogh, Amit Sharma og Jonas Toxvig, Lars Duvander Højholt. 
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Studenterredaktionen

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden         
Næste Deadline: Mandag den 30. oktober. 
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 KAleNDerEN oktober og november 

25

>16:00: KP-foredrag med 
Mikael Rothstein: ”Bomben i 
turbanen”,
> DJØF-kursus: Springet til 
egen virksomhed. 

23

> DJØF: Kursus i studieteknik 
for studerende.
Se www.djoef.dk
> Voxhall: Hidden Cameras

24

>19.00: Jakob Holdt: 
”Amerikanske billeder” 
på Studenterhuset
>Voxhall: Arab Strap

13

6

Train: Lars Lilholt 
- storyteller

30

19:00 Studenterhuset: 
Klüvers Big Band 
m/morgendagens 
jazz-stjerner

18. oktober

kl. 19:
Comedy-night på 
Studenterhuset

8

Kp-foredrag: 
Anders Berg-Sørensen om
”Sekularisme”

1. November

16.00: KP-foredrag, 
Lars Qvortrup: ”Religion, 
politik og offentlighed;
Muhammed-krisen

7

> Voxhall: Toumani Diabaté
> Train: Patrick Isakson

31

18.00: Studenterhuset: 
Fokuser. Kontroller. Vind. 
Arrangement vedr. 
jobsamtaler og 
eksamensskræk

14

> Voxhall: Damien Jurado
> Train: Roy Rogers & 
The Delta Rhythm Kings

           Mandag          Tirsdag    Onsdag           Torsdag                Fredag         Lørdag        Søndag

15

16.00 i Kandidatforeningen: 
Retorikforedrag
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22

13.00:
U-landsseminar på 
Studenterhuset

21

Voxhall: 
Racetrack Babies + 
January Jaunt

19

>18.30: Studenterhuset: 
Det ganske danske øl 
>20.00: Studenterhuset: 
Marie Key Band og 
Thomas Butterschøn 

28

>10.00 Studenterhuset: 
Mode-mekka for Studerende
>Voxhall: Nordiske 
mesterskaber i Salsa
>Train: Ufo Yepha

27

>20.00: Poetry Slam - DM, 
indledende runder på 
Studenterhuset
>Train: Johnson

3

> J-dag
> Train: Rasmus Nøhr

9

Train: Carlene Carter

10

Swing-fest med PF

5

19.00, Studenterhuset: 
Balkan arrangement

29

>Voxhall: Ron Sexsmith 
  & Band
>Train: Sebastian

4

Train: The Sandmen

11

>Voxhall: Juliana Hatfield
>19.00, Studenterhuset: 
  Dúné og Joy Lieberkind 

2

>Frit Forum-foredrag: Torben 
K Jensen: God Universitets-
undervisning – Hvordan?
>Train: Thomas Dybdahl

26

>Faglig dag. Se polfor.dk
>Torsdagscafe
>Vinsmagning 
v/kandidatforeningen

           Mandag          Tirsdag    Onsdag           Torsdag                Fredag         Lørdag            Søndag

   

20

Voxhall: Mercenary



>> Skitur 2007

Skituren er det afbræk, som alle stud-
erende higer efter. Hvad enten det er 
pol.intro, sociologi, økonomi eller de 
offentlige fag, som du skal til eksa-
men i, har du efterfølgende fortjent et 
afbræk. 
Derfor lanceres skituren på statskund-
skab, en social tur for alle statskund-
skabere, der føler de har fortjent en 
pause.
Turen er en god mulighed for at få nye 
bekendtskaber på statskundskab på 
tværs af hold og årgange, og kan være 
særdeles udbytterig, når det kommer 
til eksamensråd og vandrenoter! Det 
har statistisk vist sig, at der er en klar 
sammenhæng mellem skitursdelta-
gelse og fame på IFSK. Således er Jon 
Hadsund, Thor Hvidbak og Morten ble-
vet instruktorer. Sune og Rasmus blev 
rus-sekretærer. Jon, Ebbe og Chris-
tian (Houe) er kommet i PF og Kristian 

Larsen blevet redaktør på Kanden – 
blot som følge af deltagelse i skituren 
på statskundskab. Sjovt nok har dette 
års arrangører også været med på ski-
turen de sidste par år - Det er da em-
piriske beviser der vil noget?!
 
I år går turen til Alpe D’Huez og ligger 
i uge 6, så man er sikker på turen ikke 
kolliderer med eksamensperioden. 
Området er et af Europas bedste for 
både begyndere og eksperter og kal-
des ”Øen i solen” fordi der er 300 sol-
skinsdage årligt. Turen koster 3245 
inkl. 6dages liftkort, luksusbus med 
cowboytoast og lejligheder. Det er 
praktisk talt umuligt at finde bare een 
god grund til ikke at tage med (økono-
miske anliggender regnes ikke som 
god grund – se evt. danskebank.dk\
låntilskitur eller SU-lån.dk).

Efteråret er kommet. Du har tilmeldt dig eksamen, du keder dig, det regner 

og alle andre har læst mere end dig. Men livet er for kort til nedture. Meld 

dig på årets skitur senest den 1. november og løft dit succesniveau til et 

helt andet plan. 

Tilmeld dig senest den 1. november på www.pistaseski.dk 
under ”grupperejser” med log-in:STÅ-07 og Password: 
10227. 

For yderligere information, kontakt: Anders Rodenberg eller Niels Vildbrad fra 5. 
semester på hhv. 61336997 og 28748739,

Kandestøberen
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