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Back to school it is!

Den friske duft af et nyligt overstået regnvejr rammer én, når man stikker hovedet ud 

af vinduet. Kalenderen påpeger, at dags dato er mandag d. 1. september. Alle trækker 

vi i vores bedste sæt tøj, spidser blyanterne en ekstra gang og vandrer med den nyligt 

afstøvede Jeva-taske på ryggen mod endnu en periode på skolebænken.

Bag os ligger minimum 12 år tilbragt med diktatoriske lærere, spanskrør, obligatoriske afleve-

ringer og utallige tilfælde af buksevand (som offer, bøddel eller brødebetynget, neutral tilskuer). 

Hvorfor vender vi atter tilbage til uddannelsessystemet? Hvad får os til at tage endnu et semester 

bag de gule mure ved Institut for Statskundskab?

Eller endnu mere mærkværdigt: hvad får nogen til at påbegynde deres FØRSTE semester her i 

politologiens højborg? De stakkels mennesker må da for pokker være klar over, at denne frivillige 

indlæggelse kommer til at omfatte mindst fem hele år af deres ungdom – eller hvad?

De mulige svar på ovenstående spørgsmål er mange og forskelligartede (havde vi forsøgt at give 

ét entydigt svar, ville vi alligevel ikke være egnede til at begå os på Statskundskab). 

Måske kan folk bare ikke få nok af festerne, det sociale liv i IFSK’s mange foreninger og kantinens 

udsøgte pølsehorn?
 

Måske er idéen om signifikansniveauer, policydeterminanter og beslutningsprocesser i EU bare så 

besnærende, at det ville være umuligt at leve uden intellektuel stimulus fra studiet?

Måske er det en blanding? Måske er man bare medlem af en okkult sekt, der sætter pris på for-

valtning?

Vi ved det ikke.

Vi kan blot konstatere, at IFSK atter summer af liv. Nye såvel som gamle ansigter diskuterer i 

gangene, griner, spiller bordfodbold og går til forelæsninger og fredagsbarer. Alle tøffer de rundt 

med hver deres gøremål, hver sine interesser og hver sin dagsorden. Og det kan vi lide!

Mangfoldigheden af personligheder og muligheder ved Statskundskab er netop vores motivation 

for dagligt at tage turen til universitetet med et smil på læben og ikke blot sidde derhjemme og 

satse på at klare sig gennem eksamenerne ved selvstudium.

Så derfor siger vi ”velkommen til efterårssemesteret på IFSK!” Såvel nyligt ankomne studerende 

som gamle politologiske rotter ønskes et hyggeligt/sjovt/spændende/givende semester.

Med dette første nummer af Kandestøberen, som det tager sig ud i sin 18. årgang, håber vi, at 

alle kan blive hjulpet blidt ind i de studiemæssige rutiner. Bladet spænder vanen tro meget bredt: 

lige fra tre siders udforskning af begrebet ’social kapital’ i Udfordringsstafetten til mere outrerede 

artikler som en guide til den ultimative kødsovs.

Kanden er skrevet af jer og skal læses af jer. Det er jeres talerør og mulighed for at blive hørt af 

både studerende og professorer. Gør os alle opmærksomme på, hvad der kunne forbedres i jeres 

studiemæssige dagligdag eller forfat en rørende reportage fra fredagens eskapader til en PF-fest.

Så har I noget på hjerte, så kom endelig forbi til Kandens onsdagsmøder (kl. 15 på Fællesforening-

skontoret) eller send en mail om netop din idé/ artikel/fotoekspertise/kaffedrikningsegenskaber 

til kanden@ps.au.dk.

Vi glæder os til (forhåbentlig) at kunne underholde jer i studieåret 08/09.

VELKOMMEN!

Leder

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 
Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk
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Fælles retningslinjer for 
vejledning til seminar- og 
bacheloropgaver?

Debat: Vejledning

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk 

Det anbefales til stadighed de studerende på Statskundskab at vælge seminarer, som 

afsluttes med seminaropgaver. Der findes dog ingen retningslinjer for vejledningen 

omkring opgaveskrivningen, hvilket kan føre til store forskelle mellem de enkelte 

seminarer.

I pjecen ”Seminarer – gode råd til studerende” 

skriver Torben K. Jensen, at ”det stærkt [kan] 

anbefales, at man på kandidatuddannelsen 

vælger en del seminarer, der afslutter med 

karakterbedømt hjemmeopgave for at træne 

skriftlighed og for at forberede sig på special-

eskrivningen”. Desuden er det netop blevet 

vedtaget, at de studerende på kandidatdelen 

som minimum skal skrive én seminaropgave 

per semester, hvorved vigtigheden af hjem-

meopgaverne understreges. Men mange stu-

derende på Statskundskab har nok oplevet, 

at der er stor forskel på, hvordan og i hvilket 

omfang der gives vejledning til seminarop-

gaverne.

Så hvad kan der egentlig forventes af vejled-

ningen, når der skrives en seminaropgave 

eller bacheloropgave på Statskundskab? 

Studieleder Thomas Pallesen fortæller, ”at der 

ikke er regler i studieordningen for, at der fx 

skal være synopsis- og opgavegennemgang 

og for hvor meget vejledning, der skal gives i 

forbindelse med opgaveskrivningen”. Dog si-

ger Thomas Pallesen, at det er normalt, at der 

gives respons på synopsis og opgaveudkast 

samt vejledning i forhold til opgaveskrivnin-

gen. Derudover påpeger Thomas Pallesen, at 

der er afsat en ekstra undervisningstime om 

ugen i bachelorseminarerne i forhold til de 

almindelige seminarer, som efter hensigten 

skal give et særligt fokus på opgavevejled-

ning. 

Anna Juul Bager fra Politologisk Studenter-

forum fortæller, at det har været diskuteret 

i StatsRådet, at der er et muligt problem 

med den til tider store forskel i omfanget af 

vejledning, både for seminarerne og bach-

eloropgaverne. Anna Juul Bager mener, at der 

er et generelt ønske blandt de studerende 

om, at der kommer flere overordnede ret-

ningslinjer for vejledningen, og i Politologisk 

Studenterforum er holdningen, at ”det kunne 

være dejligt med en fælles høj standard”. 

Dog understreger hun, at nye overordnede 

retningslinjer ikke skal blive til minimums-

standarder, som kunne risikere at sænke det 

høje niveau for vejledning, som mange un-

dervisere i øjeblikket giver.

Thomas Pallesen tror ikke, at der er et sær-

ligt stort problem, og han mener desuden, at 

faste retningslinjer for vejledningen ikke er 

en god idé. Han påpeger i denne sammen-

hæng vigtigheden af, at underviserne har 

mulighed for fleksibilitet, både i forhold til 

seminarets indhold og tilrettelæggelse samt 

i forhold til hvilke studerende, der deltager. 

På denne baggrund ser der ikke ud til at være 

udsigt til retningslinjer omkring vejledning-

en, men Anna Juul Bager siger afsluttende, 

at hvis der kommer et større krav fra de stu-

derende og muligvis konkrete forslag til en 

løsning, er hun meget interesseret i at tage 

diskussionen i studienævnet.
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Udfordringsstafetten

Kære Kim,

Social kapital er et populært begreb for tiden. 

Det hævdes ofte, at det er velegnet til at be-

lyse en række samfundsmæssige dynamikker 

og at tilstedeværelsen af social kapital med-

fører en række positive forhold som lykke, 

sundhed, økonomisk vækst og et velfun-

gerende demokrati. Er der efter din mening 

basis for denne lovprisning eller er begrebet 

blot modeord uden selvstændigt indhold?

Med venlig hilsen

Vibeke

Kære Vibeke,

Tak for dit spørgsmål om social kapital. Som 

du skriver, er begrebet yderst populært for 

tiden. Eksempelvis er knap 90 procent af alle 

artikler, der nogensinde er publiceret om so-

cial kapital publiceret efter årtusindskiftet, 

og antallet af artikler om social kapital i løbet 

af de seneste tre år overgår langt antallet af 

artikler om fx parlamenter, interessegrupper, 

kulturel kapital, markarbejdere eller fram-

ing. På trods af – eller måske netop på grund 

af – denne popularitet er det dog ikke helt 

klart, om begrebet er et frugtbart politolo-

gisk værktøj. Så svaret på dit spørgsmål er 

ikke ligetil.

I den første udgave af udfordringsstafetten har Vibeke Lehmann Nielsen valgt at 

sparke debatten igang ved at spørge Kim Mannemar Sønderskov, hvorvidt social kapi-

tal udelukkende er et buzzword, eller om det er et begreb, som er kommet for at blive 

indenfor politologien.

vs.

Udfordreren Den udfordrede
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På den ene side er der en overflod af studier, 

der hævder at social kapital har konsekvenser 

for en række politologisk relevante fænomen-

er, og at en række af disse konsekvenser er 

positive set fra en samfundsmæssig syns-

vinkel. Utallige empiriske studier beretter, 

at social kapital medfører – eller i hvert fald 

hænger sammen med – økonomisk vækst 

og velstand, staters evne til at gennemføre 

politiske reformer og føre effektive policies, 

en velfungerende statslig administration, 

borgernes demokratiske kontrol af og input 

til det politiske system, et øget uddannels-

esniveau, øget innovation, bedre integra-

tion af indvandrere og i det hele taget min-

imering af transaktionsomkostninger samt 

maksimering af gruppers 

evne til at løse kollektive 

handlingsproblemer. Social 

kapital kan altså fremme 

vores forståelse af en ræk-

ke fænomener og er sam-

tidigt en væsentlig sam-

fundsmæssig ressource.

På den anden side er det 

desværre uklart, hvad social 

kapital egentligt er. En del 

af denne uklarhed skyldes 

sandsynligvis begrebets 

popularitet. Som med an-

dre modefænomener er der 

nogle der anvender begrebet på grund af dets 

popularitet og ikke fordi det er specielt anv-

endeligt i det givne tilfælde. Dette medfører 

naturligvis en del sjusk. – Men en stor del af 

årsagen uklarheden skal tilskrives nogle af 

de forfattere der i sin tid introducerede be-

grebet. En af de første definitioner findes i 

Robert Putnams Making Democracy Work, 

hvor social kapital defineres omtrent således: 

social kapital er de aspekter af samfundets 

organisering – fx tillid, normer og netværk 

– der fremmer samarbejde og derigennem 

samfundets efficiens. To forhold ved denne 

definition springer i øjnene. For det første de-

fineres social kapital ved dets funktion; social 

kapital er noget der har positive konsekvens-

er for samfundet. Det er derfor ikke den store 

overraskelse når Putnam konkluderer at so-

cial kapital får demokratiet til at fungere og 

gør os klogere, sundere, tryggere og rigere. 

Det kan ej heller overraske at andre der an-

vender Putnams definition finder at social 

kapital har en række positive samfundsmæs-

sige konsekvenser – hvis ikke ville det jo ikke 

være social kapital der blev undersøgt… Det 

andet forhold der springer i øjnene er, at det 

ikke specificeres, hvad det er der medfører 

de positive konsekvenser. Det er således op 

til den der anvender definitionen at fylde 

indhold på. Mange forskellige definitioner er 

derfor blevet anvendt.  Med et utal af defi-

nitioner er det temmelig uklart, hvorfor so-

cial kapital har ovenstående konsekvenser. 

Ligeledes er det uklart, 

hvorvidt det er et begreb 

med selvstændigt indhold 

eller om det blot dækker 

over allerede eksisterende 

begreber.

Ovenstående betyder at 

man nok bør være varsom 

inden man konkluderer, at 

social kapital er en gave 

for politologien og sam-

fundet. Jeg vil dog alligevel 

vove pelsen og hævde at – 

under de rette betingelser 

– kan social kapital give os 

gyldige svar på spændende og relevante poli-

tologiske problemstillinger, og at der faktisk 

er en vis grund til at tro at social kapital har 

visse gavnlige effekter.

Ifølge de fleste opfattelser af social kapital 

dækker det over karakteren af de relationer, 

der findes mellem medlemmerne af en grup-

pe, en organisation eller et samfund. Social 

kapital vedrører således gruppemedlem-

mernes opfattelse af de andre medlemmer. 

Set i det lys er det oplagt, at social kapital 

kan influere på hvordan gruppemedlem-

merne agerer i situationer, der har betydn-

ing for gruppens samlede velfærd. Det er 

derfor nærliggende at social kapital influerer 

på gruppens evne til at løse fælles problemer 

“Jeg vil dog alligevel 
vove pelsen og hævde 
at – under de rette 
betingelser – kan so-
cial kapital give os 
gyldige svar på spæn-
dende og relevante 
politologiske pro-
blemstillinger”



Kandestøberen

8

Ifølge Kim Sønderskov er social kapital et brugbart politolo-

gisk redskab, hvis og såfremt det bliver brugt rigtigt.

og at denne indflydelse har et selvstændigt 

bidrag udover de formelle spilleregler der 

findes i gruppen og udover gruppens behold-

ning af andre former for kapital – fx økono-

misk og uddannelsesmæssig kapital.

Hvorvidt social kapital faktisk influerer på 

gruppers evne til at løse fælles problemer og 

gruppens samlede velfærd er naturligvis et 

empirisk spørgsmål. For at fremkomme med 

gyldige svar på dette spørgsmål skal mindst 

tre kriterier være opfyldt: For det første skal 

begrebet defineres uden hensyn til dets for-

ventede funktion. Definitionen skal klart 

specificere hvad begrebet indeholder. For 

det andet skal det sandsynliggøres, at social 

kapital faktisk er årsagen til, og ikke en kon-

sekvens af, det fænomen der undersøges. 

Hvis det fx undersøges, hvorvidt social kapi-

tal medfører god regeringsførelsesførelse 

(som nogle hævder) må det godtgøres, at 

kausaliteten ikke går den anden vej. For det 

tredje skal det godtgøres, at en eventuel 

sammenhæng mellem social kapital og den 

afhængige variabel ikke blot er forårsaget af 

en tredje variabel, der både påvirker social 

kapital og den afhængige variabel – det skal 

altså sandsynliggøres at social kapital har et 

selvstændigt bidrag. Disse krav til empiriske 

undersøgelser er ikke særegne for under-

søgelser af social kapital, men set i lyset af 

ovenstående kritikpunkter er de formentligt 

særligt relevante for folk, der bedriver for-

skning i social kapital.

Efter min overbevisning er det altså muligt 

at fremkomme med gyldige svar på, hvor-

vidt social kapital faktisk har konsekvenser 

for samfundet og dermed om social kapital 

er et politologisk relevant begreb. Og efter 

min overbevisning er der allerede udført 

nogle studier, der nogenlunde overholder 

ovenstående anvisninger. En række studier 

definerer eksempelvis social kapital som 

tilstedeværelsen af høj grad af tillid blandt 

medlemmerne af en gruppe. Derefter under-

søges det om grupper med høj grad af tillid 

er bedre til at løse fælles problemer sammen-

lignet med andre grupper. Alternativt under-

søges det, om individer med høj grad af tillid 

til andre gruppemedlemmer oftere agerer på 

en måde, der fremmer gruppens velfærd i 

forhold til individer med mindre tillid. En del 

af disse studier viser, at social kapital – defi-

neret som tillid – har betydning for gruppers 

samarbejdsevne og dermed for en lang ræk-

ke samfundsmæssige fænomener. Samtidigt 

sandsynliggør de, at denne indflydelse kan 

til tilskrives en selvstændig effekt af social 

kapital.

Så svaret på dit spørgsmål Vibeke er, at so-

cial kapital under de rette betingelser være 

et gavnligt politologisk begreb, men samti-

digt at der er bedrevet rigtigt mange dårlige 

undersøgelser, hvis resultater skal tages med 

forbehold.

 

Alt det bedste,

Kim



STUDIESTART
Læs videre og kom godt ind i dit nye 

semester sammen med Kanden!



Her på Kanden glæder vi os til at møde jer, den nye generation på IFSK og da stu-

diestart kan være en hård affære, bringer vi her et par visdomsord, der forhåbentlig 

kan hjælpe jer godt i gang.

På gyngende grund

Mens de sidste tåger fra hytteturen letter, sid-

der du måske netop nu og overvejer, hvad du 

helt præcist er gået ind til. Hvis du gør det, 

er du i samme situation som næsten alle nye 

studerende her på stedet. De fleste føler sig 

lidt rodløse, lidt fremmede og meget i tvivl 

om, hvad det vil sige at studere på univer-

sitetet, hvorfor især de første uger kan virke 

overvældende. 

Det første indtryk, du nok 

vil få af studiet, er, at det 

fylder en meget stor del af 

din hverdag og samtidig 

virker uoverskueligt. Du 

vil måske tvivle på, om du 

forstår nok, om du læser 

nok, og om du nogensinde 

kommer til at bruge ordet 

”normativt” i en sætning.

Vi her på Kanden kan for-

sikre dig om i hvert fald én 

ting: Studiet bliver meget mere overskueligt 

over de to næste semestre, fortvivl ikke.

Visdomsord

I starten bør du koncentrere dig om din umid-

delbare hverdag – overblik over foreningerne

og fag skal nok komme. Opbyg en strukture-

ret uge, så bliver studiet hurtigt mindre stres-

set. Beslut dig for, hvornår på ugen du læser 

til hvilke fag, og forsøg at overholde planen. 

Lav aftaler med dine læsegrupper ca. en uge 

frem. Beslut dig for, hvor du læser henne og 

væn dig til ikke at lave andet i den tid, du 

læser – især hvis du læser hjemme. Mange 

finder det lettere ikke at 

lade sig distrahere ved at 

bruge læsesalen eller Stats-

biblioteket. 

Gør en indsats for at lære 

dit hold at kende – prioritér 

ikke læsning over sociale 

arrangementer i starten: 

Studiet bliver langt mere 

overkommeligt, hvis du 

deler det med andre.

Hvad selve det faglige indhold angår, er der 

meget at læse her på studiet, ofte på rigtig 

højt niveau i fx videnskabsteori, men lad dig 

ikke skræmme unødvendigt af sværheds-

graden og mængden. Det tager tid at lære nye 

koncepter, og forståelse kommer ofte først 

lang tid efter, man først stifter bekendtskab 

med en teori – ofte først til holdtime, eller 

måske først i læseferien. Koncentrer dig om 

at identificere den kerneteori, som teksterne 

prøver at præsentere, og hvilke dele af denne 

teori underviserne lægger vægt på – ofte kan 

en god forståelse opnås uden nødvendigvis 

at nærlæse alle detaljer i Vandmiljøplanens 

76 sider (i pol.intro.).

Gode læsevaner og gode bekendtskaber er 

nøglen til 5 gode år på IFSK. Her på Kanden 

håber vi, du får alle tiders studiestart. 

Ny på IFSK

Tema: gode råd

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

“Prioritér ikke læs-
ning over sociale ar-
rangementer i star-
ten: Studiet bliver 
langt mere overkom-
meligt, hvis du deler 
det med andre.”

At læse pensum, kan være 

nok så vigtigt, men ...

...socialt samvær med

klassekammerater og 

læsegruppen kan i

sidste ende hjælpe

dig med at klare dig 

igennem studiet

Hvad er 1. semester?
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Tema: gode råd

Anne Lerche Pedersen
20062388@ps.au.dk 

Line Bækgaard
20051839@ps.au.dk

Ægte samfundsfag

Efter et veloverstået første år på IFSK er man på 3. semester for alvor klar til at gå i 

gang med fag, som mange forbinder med ”ægte samfundsfag” – nemlig komparativ 

politik, makroøkonomi og sociologi. De næste to semestre arbejdes der en del med 

den skriftlige fremstilling, hvor pointen er at vise overblik. Dette kommer især til 

udtryk i undervisningen i komparativ politik.

Komparativ politik

At struktur og overblik er vigtigt i dette fag, 

finder man ud af allerede til første forelæs-

ning, som man forlader forpustet og med 

skrivekrampe. Komparativ politik (kom.pol., 

KP – find selv på flere navne) strækker sig 

over to semestre og centrerer sig om Eastons 

systemmodel. Man vil stifte bekendtskab med 

mange af statskundskabens grundlæggende 

teorier, og faget spænder bredt i form af 

fx magtteori, demokra-

tiseringsteori og teorier 

om civilsamfundet samt 

et særskilt EU-forløb. 3. 

semester afsluttes med 

en 4-timers skriftlig ek-

samen, men frygt ej – det 

skulle eftersigende kunne 

lade sig gøre at hive ”en 

bestået” i land, hvis blot 

man har styr på sin rede-

gørelse. Le grand final er 

en 6-timers skriftlig eksamen efter 4. semes-

ter. Til begge eksaminer er det vigtigt at have 

et godt og overskueligt noteapparat stablet 

på benene, for pensum er stort, og tiden er 

knap. Der er forskellige vandrenoter i omløb, 

som kan være en god hjælp til at danne sig et 

overblik over pensum, men som det altid gør 

sig gældende; forhold dig kritisk! Tabeller er 

desuden et must have i kom.pol. 

Makroøkonomi

Isen smelter, lemmet rejser sig … Bag denne 

underlige ordsammensætning gemmer der 

sig blot én af de utallige 

huskeregler, som instruk-

torerne ynder at ryste ud af 

ærmet i faget makroøkono-

mi. Og brug dem alt det, du 

kan, for det er igen udenad-

slære, når der står eksamen 

på programmet til januar. 

Dog er det større sammen-

hænge, end du har været 

vant til, idet BNP, valuta, ud-

landsgæld og arbejdsløshed 

er centrale størrelser. Til forskel fra mikrofor-

løbet vil mange opleve makroforløbet som 

mere sammenhængende, idet det i høj grad 

er centreret om den såkaldte IS-LM model, 

som huskereglen i første linje relaterer sig 

til.

Du vil blandt meget andet få forståelsen for, 

hvorfor den lave arbejdsløshed ikke kun er 

godt, og at der langt hen ad vejen er tale om 

et trade-off, når der skal træffes sunde, økon-

omiske beslutninger. Det var der engang en 

mand, der slet ikke forstod. Men ham kan du 

med garanti høre meget mere om til forelæs-

ningerne.

“Man [er] på 3. se-
mester for alvor klar 
til at gå i gang med 
fag, som mange forb-
inder med ægte sam-
fundsfag”

Isen 

smelter, 

lemmet 

rejser sig 

- Makro-

økonomi 

er hjem-

sted for 

utallige 

huske-

regler

Hvad er 3. semester?



Sociologi

Sociologiens gen-

standsfelt er over-

ordnet samfundet, 

og som de fleste 

er blevet klar over, 

er dette et meget 

vidt begreb. For-

løbet i sociologi 

rummer da også 

så forskellige em-

ner som fæng-

se ls indretn ing, 

demokrati, socialkontorer, kropssprog, 

medier, magt for blot at nævne nogle. Fagets 

vidtfavnende natur kan i visse tilfælde lede 

holdtimerne ud af nogle falske tangenter, 

hvorfor det kan være fornuftigt at holde sig 

holdtimens tema for øje, når man gennem-

fører sin argumentation. Marmorbogen bliver 

fortsat en skattet ven, som dog selvfølgelig 

skal lægges lidt på is, når I skal skrive jeres 

opgaver. Allerede i efterårsferien er der mu-

lighed for at afprøve teoriernes gyldighed, 

om end ingen rigtigt har tid, lyst eller 

mulighed for at rette det færdige re-

sultat. Derfor kan denne prøveopgave 

naturligvis føles en smule nyttesløs, 

så de fleste gemmer deres kræfter 

til ugeeksamensopgaven. Her har ek-

samen de sidste par år omhandlet det 

danske skolesystem og regeringens 

”noget for noget”-udspil. 

Marmorbogen 

er lidt lige 

som at ringe 

til en ven, når 

der (igen) er 

en sociolog, 

man ikke 

rigtig forstår.
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Offentlighedskuren jHvad er 5. semester?
Tema: gode råd

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk 

Ny forbedret kur

Da jeg for et år siden selv blev sat på en 

lignende kur, var der tale om en mindre krads 

udgave. To gange om ugen var der indlagt 

en statskundskabelig pendant til ”fredags-

snolder” i form af ø-faget, hvilket underteg-

nede overlevede på i ”offentlighedskurens” 

mørkeste stunder. I er så at sige prøvekaniner 

for andengenerationsudgaven af samme kur, 

men fortvivl ikke.

Jeres muligheder ligger derfor andre steder. 

Så vidt undertegnede er underrettet, overlev-

er jeres stamlæsegrupper også 5. semester. 

Et klassisk, men alligevel rigtig godt råd er 

derfor at holde fast i læsegruppemøderne i 

forhistorisk. Markarbejderadfærd, budget-

planlægning og policydeterminanter glider 

meget lettere ned, når de krydres med daglig 

tomgangssnak om TV3’s nyeste realitysatsn-

ing og et spil bordfodbold.

Godt i gang med kuren

Første forudsætning for en god start på den 

megen offentlighed er nærmest indbygget i 

skemaet. Forelæsninger og holdtimer slut-

ter ikke senere end kl. 16. Undertegnede 

forestiller sig, at ikke mindst forelæserne i 

Offentlig Forvaltning må opleve en student-

ermæssig interessestigning af dimensioner 

sammenlignet med sidste års timer tirsdag 

eftermiddag/aften fra 16-18. Desuden er un-

dervisningen lagt i juridisk auditorium, hvor 

antallet af strømstik måske ikke er tidssva-

rende, men dog væsentligt større end i Bar-

tholin-bygningen.

Som en nyhed er der til offentlighedskuren 

dette år tilsat en ændring af eksamensfor-

I har nu overstået størstedelen af de indledende ”stræk-bøj-øvelser” og kan se frem til 

det sidste semester, før I endelig får lov at præge jeres studie selv. Indtil da forventes 

det fra instituttets side, at I overlever på statskundskaberens svar på slankepulveret 

”slimfast” bestående af lige dele forvaltning og politik, men begge 100% offentligt ind-

bagt. Her følger en guide til at undgå ”vægtvogterens opmærksomhed” og få indsneget 

et par godbidder i denne offentlighedens ”studiekur”.

men til hjemmeopgave i Offentlig Politik. 

Med undertegnedes kendskab til denne 

proces fra forårets BA-fag kan følgende råd, 

der forhåbentlig lader denne ellers bestemt 

spiselige del af kuren glide lettere ned, vi-

deregives: Find en problemformulering 

tidligt og udnyt muligheden for vejledning. 

Næppe banebrydende for jer, men skulle det 

virkelig sortne for jer i oktober måned, finder 

I denne helt elementære påmindelse, når I fe-

brilsk gennemlæser dette (til den tid gamle) 

Kanden-nummer.

Virker kuren?

Og her svarer den klassiske statskundskaber: 

”Det kommer an på, hvordan du definerer 

’virker’!”  (Paradoksalt set er svaret jo for-

kert, for kuren har jo åbenlyst virket, hvis 

man begynder at svare med dette statskund-

skabens mantra). Men ja – den virker. Sjovt 

nok, også når den ikke virker! Der er den 

gruppe af studerende, som i al fremtid vil 

få julelys i øjnene ved tanken om adminis-

trationens opbygning og sikkert skrive spe-

ciale inden for forvaltning. Og så er der den 

gruppe, som kommer igennem og bliver så 

lykkelig på 6. semester, fordi diverse valgfag 

smager som mør oksemørbrad med den mest 

cremede bearnaise efter offentlighedskuren.

Men frygt ej – 5. semester er langt hen ad 

vejen også spændende og for mange af os 

i hvert fald anvendeligt, når vi senere i den 

føromtalte tv-kanals fremtidige show ”Hvem 

vil være funktionær?” vinder en arbejdsplads 

i Hammel Kommune.



POLITOLOGISK FORENING

Kære allesammen, 

Politologisk Forening er glade for endelig at 
komme i gang med semestret igen.
Således kan vi både byde velkommen til alle 
nye studerende men så sandelig også til jer, 
der vender tilbage til de gule mure efter en vel-
fortjent sommerferie. 

Vi glæder os til at se jer til både fredagsbarer, 
PF-fester samt faglige arrangementer. 

Ikke mindst årets faglige dag skal nævnes, der i 
år ligger den 24. september, som fagligt udvalg 
i samarbejde med StatsRådet er i fuld gang med 
at få på plads.

Første PF-fest vil i dette semester løbe af 
stablen den 3. oktober. 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så 
I allesammen kan nå at komme med til 
denne fantastiske begivenhed. 

I den sammenhæng vil vi selvfølgelig 
minde jer om at huske at gentegne jeres 
medlemskab af Politologisk Forening, 
som koster 80 kr. pr. år.
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Tema: hvad kan du blive?

Anne Andreassen
20030932@ps.au.dk 

Marie Louise Blauenfeldt
20021956@ps.au.dk

Der findes næppe den studerende på IFSK, som ikke før eller siden har stiftet bekendt-

skab med den sejlivede fordom om, at vi alle uddannes direkte til en karriere som 

statsminister.

”Statskundskab! – Skal du så være statsminister?”

Og de er her da også, politikerspirerne, der 

drømmer om Christiansborgs bonede gulve, 

og med varierende held stiller op, hver gang 

folket skal vælge nye repræsentanter. Poli-

tikerspirerne kan afvæbne det klassiske 

spørgsmål med en kommentar om, at det i 

virkeligheden ikke er Statsministeriet, men 

Sundhedsministeriet og en karriere som den 

nye Jakob Axel Nielsen der trækker. 

Men hvad med alle os andre? For spørgsmålet 

stopper jo ikke her, men med en kausalkæde 

ligeså signifikant som, at en PF-fest med-

fører hovedpine, så efterfølges statsminister-

spørgsmålet af et forundret og til tider gan-

ske skeptisk ”Jamen, hvad kan du så blive??”

For at afhjælpe Kandens læsere disse aka-

vede situationer, hvor man desperat prøver at 

forklare, at det hverken en karriere i Folket-

inget eller som sagsbehandler i Thisted Kom-

mune, der nødvendigvis er det gyldne en-

demål for fem års studier på IFSK, henledes 

derfor opmærksomheden på den spritnye 

folder ’Cand.scient.pol. – eksperter i offen-

tlige relationer’. Foruden inspiration til al-

ternative karrieremuligheder, giver folderen 

nemlig læseren et helt arsenal af gode svar 

på de klassiske spørgsmål om kompetencer 

og karriere, som omverden ofte konfronterer 

os IFSK’ere med.

Det andet ultraklassiske og lidt skeptiske 

spørgsmål, som vi ofte møder er: ”Hvad 

lærer du så på statsministerskolen? (IFSK 

red.)”.  Statskundskab er en af de bredest 

sammensatte samfundsvidenskabelige ud-

dannelser på AU. Og med dine hårde studier 

og eksamener i videnskabsteoretiske prin-

cipper, kausale sammenhænge, valgsyste-

mer og intergovernmentale relationer i EU, 

opbygger du kompetencer som avanceret 

analytisk og metodisk indsigt og træning i 

at spytte rapporter af høj akademisk kvalitet 

ud på rekordtid. En stærk og attraktiv sam-

mensætning, der gør os til førsteklasses AC 

medarbejdere og konsulenter in spe i både 

det offentlige og private.

Men også HR-chefer udenfor de typiske of-

fentlige institutioner og de velkendte opin-

ionsundersøgende konsulentbureauer er så 

småt begyndt at få øjnene op for vores bredt 

anvendelige generalistuddannelse. Så spil 

bolden og grib chancen for en utraditionel 

cand.scient.pol. karriere.

To IFSK’ere i aktion

Til eksempel har Danmark største forsynings-

virksomhed DONG Energy ansat strategisk 

rådgiver i CSR Helene May Vibholt, nyuddan-

net cand.scient.pol. fra IFSK og MPP fra Har-

vard University.

I 2006 var hun medforfatter på virksomhedens 

første ansvarlighedsrapport.  Hun har gode 

erfaringer med uddannelsens multiple anv-

endelighed ”Cand.scient.pol.’er står stærkt i 
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”Statskundskab! – Skal du så være statsminister?”

forhold til det samfundspolitiske. Vi har poli-

tisk og organisatorisk tæft og kan overskue 

og analysere mange problemstillinger, struk-

turer, netværk og dagsordener, både internt 

og eksternt i organisationen” udtaler Helene.

Lige så banebrydende er nyansatte Rune 

Andersen, der er kontraktkonsulent i Falck, 

Offentlig Service og cand.scient.pol. fra IFSK: 

”Jeg skrev et klassisk statskundskabsspeciale 

om amerikansk udenrigspolitik. Bredden i 

min uddannelse gør, at jeg kan få overblik 

over og strukturere store mængder stof, uan-

set emnet. Desuden er jeg vant til at skrive 

meget og kan nemt levere et dokument på 

30-40 sider.” 

Opdag muligheder og bliv inspireret af 

andre

Bag IFSK’s tykke gule mure kan det være van-

skeligt, at få øje på og skaffe sig viden om de 

mange forskelligartede karrieremuligheder. 

Kandidatforeningen har sat sig for at bygge 

bro mellem studie- og arbejdslivet ved blandt 

andet at arrangere en årligt tilbagevendende 

Erhvervsmesse.

Vi inviterer også virksomheder på besøg på 

instituttet og tager selv ud på erhvervsorien-

terede studieture. Og via vores nedværksda-

tabase IFSK Conexus kan studerende komme 

i kontakt med færdige cand.scient.pol.’er til 

inspirations- og erfaringsudveksling.    

Så tænk ud af boksen, og benyt dig af alle 

de kompetencer, din generalistuddannelse 

giver dig.

Det er kun din kreativitet og dit ambitions-

niveau, der sætter grænserne for dine fremti-

dige jobmuligheder.

Folderen ’Cand.scient.pol. – Ekspert-

er i offentlige relationer’ er udarbej-

det af fakultetet i samarbejde med 

instituttet og Kandidatforeningen. 

Kompetencefolderen henvender sig 

primært til private virksomheder og 

skal fungere som øjenåbner. 

Du kan anvende folderen til kar-

riereinspiration og finde inputs til 

ansøgningen eller ammunition til 

spørgsmålsregnen fra den vagt op-

lyste omverden.

 

Find folderen på 

www.kandidatforeningen.dk eller 

www.samfundsvidenskab.au.dk



Statskundskabsstudiet byder på et hav af festlige og sociale aktiviteter, og her er et 

bud på, hvad du som minimum ikke vil undvære.

J-dag

Denne dag fejrer hele fakultetet, at juleøllen 

er kommet! Mange vælger at fortsætte fra 

fredagsbaren starter, og indtil festen slut-

ter om natten, og gildet forlades kun for at 

forsyne sig i pølsevognen udenfor kantinen, 

som er anbragt til lejligheden. J-dag er en 

kombination af fest og farver, juleøl og hot-

dogs, støvledans og julemusik, og eftersom 

dette lyder tiltrækkende på de fleste studer-

ende, vil vi råde dig til at dukke tidligt op. 

Juledag

Juledagen er og bliver én af de fedeste dage 

i hele året. Et miks af utrolig billig øl, un-

derholdende julerevy, udklædte instruktorer 

samt julefest om aftenen skaber en helt spe-

ciel stemning på statskundskab, som ikke ses 

andre steder. Dagen byder også på faglige 

indslag i form af årets tale samt kåringen af 

årets underviser og forsker. Om aftenen står 

den på fest i kantinen for dem, som stadig er 

friske efter dagens turné i instruktorbarerne 

…

Kapsejlads 

Kapsejlads er dagen, hvor Universitetsparken 

fyldes med flere tusinde studerende, der med 

stort engagement følger landets største øl-

stafet. På statskundskab betyder dette hård 

og intensiv træning fra PF’s side, mens alle vi 

andre bidrager med tilråb og jubel på selve 

dagen. De forskellige studiers indmarch er 

desuden en del af højdepunktet, hvor alle 

midler tages i brug for at imponere den store 

skare af mennesker. En fantastisk stemning 

kombineret med kolde fadøl, kampgejst og 

god musik gør kapsejlads til én af de be-

givenheder, du som statskundskaber absolut 

ikke må gå glip af! 

PF-fester

Festerne på statskundskab arrangeres af PF 

og løber af stablen ca. en gang om måneden 

med forskellige temaer. Stedet er samfundsf-

aglig kantine, musikken er oftest live, og 

stemningen er altid i top! Desuden bør du 

ikke gå glip af muligheden for at blive hjælp-

er til festen og dermed møde en masse fest-

glade studerende fra alle årgange.

Fredagsbar

Fredagsbaren finder sted hver fredag i sam-

fundsfaglig kantine sammen med jura og 

økonomi. Du bør holde øje med PF’s kalender, 

idet nogle fredagsbarer udvides til lang eller 

semilang. Her har du en oplagt mulighed for 

at slappe af og drikke kolde øl efter en lang 

uge med metode og videnskabsteori!

Ting du ikke må gå glip af!

Tema: fest og farver

Marie Agerbæk
20061505@ps.au.dk



Kandidatforeningen gentager sidste års forrygende succes 
med:

Erhvervsmessen 2008
torsdag d. 2/10 kl. 9.00 – 16.00

i samfundsfagenes kantine.

Ved fremmøde får du rige muligheder for at skabe kon-
takter, der kan give fremtidige praktikantstillinger,     

studiejobs og naturligvis ansættelse efter endt uddan-
nelse. Så hvem ved – måske finder du dit drømmejob på 

Erhvervsmessen 2008.

På messen finder du alle typer af ansættelsesmulighed-
er. Således er konsulentbureauer, internationale virk-

somheder, ministerier, styrelser, regioner, kommuner og 
meget andet repræsenteret.

Messen skydes i gang kl. 9.00 med kaffe og rundstykker 
til de morgenfriske. Alle er velkomne.

Kig forbi og kravl op ad første trin på         
karrieretrappen – der kunne meget vel være 

et job eller en praktikantstilling til dig!
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Det gode liv - på SU

Mad og bolig. 

Selv om det kan være rart med en stor 

lejlighed, er boligen et sted, hvor der virke-

ligt kan spares lidt penge, så der er ekstra 

til sjov. Det billigste er at bo på kollegium, 

og særligt dem med fælleskøkken er billige. 

Denne boligform giver også andre fordele, 

idet der ofte er mulighed for at deltage i en 

madklub. Den økonomiske fordel ved dette 

er stor, ligesom det sikrer et minimum af 

social samvær og ordentlig mad. Orker man 

ikke at bo så tæt sammen med andre, kan 

man også danne en madklub med læsegrup-

pen eller andre fra holdet.

Fest

Det er umådeligt sjovt at slå sig løs på cock-

tailbarerne ved åen, men knap så sjovt er det 

at finde en masse gule kvitteringer i hånd-

tasken næste formiddag. Den bedste måde at 

feste på rent økonomisk er at starte med en 

Tema: studielivet

Maren Bach Grønbech
20052250@ps.au.dk

Gymnasieårene var en dejlig tid - i hvert fald rent økonomisk. Mor og far betalte mad 

og bolig, og SU’en kunne bruges på tøj, rejser, fest mm. Det er derfor en stor omvælt-

ning at flytte hjemmefra og starte på universitetet. Når først husleje og mad er betalt, 

er der ikke meget plads til sjov. Sådan behøver det dog ikke at være - Kanden bringer 

her en guide til, hvordan man kan opretholde det gode liv på SU.

forfest. Her kan man selv lave billige cock-

tails, og sørger man for at drikke godt til, 

skal man kun holde rusen ved lige, hvilket 

kun kræver et par drinks, hvis man er kom-

met godt fra start. Desuden er forfest tit den 

sjoveste del af festen

Rejser

Det er altid dejligt med en pause fra studi-

erne, men desværre er Europa dyr at rejse i, 

og skal man længere væk, er billetterne dyre. 

Man kan dog sagtens rejse i Europa for blot 

et par tusinde kroner. I boksen nedenfor ses 

regnskabet for sådan en tur. Ved at melde sig 

ind i organisationer som Servas (www.servas.

com) og Couch Surfing (www.couchsurfing.

com), kan man mod et lille indmeldelsesge-

byr bo gratis ved mennesker over hele verden. 

Dertil kommer, at man ofte får aftensmad og 

morgenmad med, hvilket sparer udgifterne 

til disse måltider. 

Århus-Tirstrup  180

Tirstrup - europæisk by 600

Transport (interrail - one country) 500

Overnatning  300

Morgenmad      0

Aftensmad      0

Frokost   400

Sjov              1000

Total              2980

Undgå samme 

skæbne som 

denne  unge herre 

- følg Kandens 

gode råd
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Madhjørnet : Kandens Kødsovs

Kødsovs er ikke uden grund den su-

verænt mest populære ret i studen-

terkøkkenet – den er let, hurtig og billig. 

Og så smager den rigtig godt. Kanden 

bringer her en guide til, hvordan du får 

mest ud af din kødsovs. 
 

Billigere og lettere:

Køb stort ind:

Typisk er det billigere og mere effektivt at 

købe meget ad gangen. Konserves kan holde 

sig i flere år, og fx løg kan klare måneder, så 

køb en kasse dåser eller 2 kg løg, når du ser 

dem på tilbud.

Lav store portioner og frys ned:

Det sparer både tid og penge, hvis du laver 

mad til flere dage ad gangen. Frys det, du 

ikke spiser i dag, ned. Fordel det i portioner 

i fryseposer, fjern overskydende luft fra pos-

erne og mas dem flade, så er de lettere at tø 

op. Tø poserne op i en balje varmt vand eller 

i en mikrobølgeovn.

Kødsovs nok til 1 person i 4 dage:
1-2 løg (1 stort eller 2 små)

olie til stegning (enhver slags på nær kold-

presset olivenolie)

1 kg. hakket oksekød (fx 15-22 %)

2 dåser koncentreret tomat

3 dåser hakket tomat

salt, peber, oregano, chili

+ evt. champignoner, majs, soltørrede tomat-

er, peberfrugt

Fremgangsmåde
1. Hak løg groft, husk at vaske det. 

2. Dæk bunden af en stor gryde med olie, 

smid et enkelt stykke løg i og varm op ved 

middel varme – når det bobler omkring løget, 

er olien varm. Smid resten af løget i. Hæld 

løg og olie over på en tallerken, når løget er 

gyldent.

3. Skru op til høj varme, fyld kødet i, lad 

det stege lidt i en klump, findel det med en 

grydeske. Målet er nu at få vand og fedt kogt 

fra: Når vandet begynder at sive ud af kødet, 

saml kødet i siden af gryden, lad vand sive ud 

i den anden side og lad det koge væk. Hold 

gryden på skrå og fjern fedt med en ske. 

Fordel kød igen og lad det stege. Gentag evt. 

processen et par gange.

4. Når vand og fedt er fjernet, og al kødet 

er brunet, fyld koncentreret tomat i, bland, 

og lad det stege i et minut eller to ved høj 

varme. Stegning af tomatkoncentratet gør 

det mindre surt.

5. Hæld hakket tomat, løg, olie og krydderier 

i, bland og lad det koge op ved høj varme. 

Når det bobler, skru ned til lav varme. Gene-

relt smager retten bedst med meget salt, pe-

ber og oregano, men smag selv til med en 

ske. Lad retten koge i 10-15 minutter.

6. Server med spaghetti, brød eller salat.

Variationer:

Retten kan varieres med diverse ingrediens-

er. Generelt skal større grønsager (som pe-

berfrugt eller champignoner) hakkes og be-

handles som løgene, mens mindre sager kan 

hældes i sammen med den hakkede tomat.

Tema: studenterføde

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk
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Fredagsstrip – nej tak!
Debat: Læserbrev

Christian Madsen
20063587@ps.au.dk 

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

For mange af os blev overgangen fra den sorgløse semesterperiode, til den mere 

krævende og konsekvente eksamensperiode fejret til Danmarks Største Fredagsbar. 

Arrangementet var vanen tro arrangeret af studenterrådet (SR), som sammen med en 

masse frivillige var med til at gøre dagen og aftenen yderst vellykket, på næsten alle 

måder. Vi skylder alle de frivillige en kæmpestor tak og en masse anerkendelse for 

den indsats, de gang på gang yder – en indsats, der gør studentertilværelsen meget 

festligere for mange! Men som den opmærksomme læser allerede har bemærket, er 

der en lille dråbe malurt i bægeret, hvilket vil være omdrejningspunktet herunder. 

Sagen

Udover SR-baren, der blev orkestreret af frivil-

lige, var der til festen også andre muligheder 

for at slukke tørsten, bl.a. havde Heineken og 

Cult barer på pladsen. Men til forskel fra de 

andre udskænkningssteder havde Heineken 

og Cult investeret i dansere, hvis funktion 

tilsyneladende var at sparke gang i festen. 

Danserne var letpåklædte (meget) unge 

piger, som i Heineken-baren var placeret på 

to podier, med hver sin ”stripperstang”. I 

Cult-området var pigerne placeret på baren, 

hvorfra de hoppende servicerede de tørstige 

studerende.

Vi har ikke noget principielt imod striptease, 

når det foregår på lukkede klubber eller til 

kræmmermarkeder, men det undrer os, at 

universitetsfester er begyndt at efterspørge 

den slags underholdning. 

Vi synes, det er for lavt, og udover at det un-

dervurderer og taler ned til de mandlige stu-

derende, finder vi det uheldigt fra et ligestill-

ingsperspektiv. Hertil kan den liberale (med 

nogen ret) hævde, at det er den enkeltes 

eget valg, hvordan man ønsker at bruge eller 

ikke bruge sin krop. Vi er grundlæggende 

enige et langt stykke hen ad vejen, men det 

er ikke pigernes eller virksomhedernes ret 

til at indgå i denne forretningsforbindelse, 

vi kritiserer. Kritikken er i stedet rettet mod 

festarrangøren, der jo samtidig med at have 

base på et universitet efterspørger ydelsen.

Problemet

Udover, at ovenstående ud fra et ligestilling-

sperspektiv er helt ude i hampen, og at vi 

(som henholdsvis formynderisk social

demokrat og SF’er), er betænkelig ved, om 

unge piger kan overskue konsekvenserne af 

deres rolle på langt sigt, mener vi også, at vi 

må overveje de konsekvenser, set-up’et har 

for os alle sammen. 

Hvilke mennesker bliver vi egentlig, når kvin-

der i et neutralt rum og til et arrangement, 

hvor vi egentlig kom for at feste med vores 

medstuderende, udstilles på denne måde? 

Hvordan påvirker det vores syn på andre 

mennesker generelt - og mere specifikt, hvor-

dan påvirker det den mandlige del af de stu-

derende, som vi selv tilhører, at kvinder helt 

eksplicit degraderes? 

Ingen af de tilstedeværende har aktivt valgt 

disse ’semistrippere’ til, og det er derfor 

svært at vælge dem fra, uden derved også at 

vælge en masse positivt fra – den glimrende 

fest, det sociale osv. 

Afslutning

Der er dog ingen grund til at male fanden på 

væggen. Solen står op i morgen, og skriben-

terne bliver glade igen. Vi tror bare, at det for 

mange af os, især festarrangørerne, vil være 

fordelagtigt at overveje, hvilke produkter man 

efterspørger i bestræbelserne på at holde en 

god fest, hvilket i det store hele lykkedes. Vi 

er helt overbevist om, at ingen af de frivillige 

har efterspurgt hverken Heineken eller Cult 

alene pga. de medfølgende dansere, og vores 

ærinde er ikke at kritisere SR, som stod for en 

glimrende fest. Blot ønsker vi at påpege, at vi 

også som studerende har et medansvar, og 

at ligegyldighed ikke forbedrer eksisterende 

ligestillingsproblematikker.  



23

2008



Kandestøberen

24

At Heineken og Cults medbragte dansepiger 

skulle føre til, at mandlige studerende ud-

vikler et fornedrende kvindesyn, har jeg også 

meget svært ved at se. Jeg har nu engang 

så meget tiltro til mine mandlige medstude-

rende, at jeg er fuldstændig overbevist om, 

at de sagtens kan skelne mellem Cults dan-

sepiger og piger i almindelighed. 

Forfatterne af læserbrevet pointerer endvi-

dere, at gæsterne til Danmarks Største Fred-

agsbar ikke aktivt har mulighed for at vælge 

dansepigerne fra. Det er heldigvis ikke rigtigt. 

Alle har muligheden for at fravælge Heinek-

en- og Cult-barerne og i stedet gå i SR-baren, 

hvor bl.a. undertegnede vil stå. Her kan jeg 

garantere fuldstændig strip-fri zone.

Studenterrådet afholder næste udgave af 

Danmarks Største Fredagsbar d. 12. sep-

tember. Musikprogrammet byder på Tennis, 

Nik & Jay og TV-2. Og det hele krydres med 

Aarhus Universitetssports idrætsdag. Denne 

gang har vi desuden fået lov til at invitere 

studerende fra alle videregående uddannel-

sesinstitutioner i Århus med – så festen bliver 

endnu større denne gang!

Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til en 

kanon fredagsbar!

Og i Studenterrådet har vi faktisk allerede 

diskuteret emnet. Det gjorde vi helt tilbage 

i maj, da vi evaluerede på forårets arrange-

ment. Så denne diskussion er noget, som vi 

tager meget seriøst. Vi er dog også klar over, 

at vi holder en fest for HELE universitetet – 

og derfor må have respekt for, at forskellige 

grupper af studerende fester på forskellig 

vis. I Studenterrådet bryster vi os netop af, 

at vi har plads til alle – det ønsker vi også, at 

Danmarks Største Fredagsbar skal have. Der-

for må vi tage højde for den diversitet og de 

forskelligheder, der nu engang er blandt os 

studerende.

Jeg har stor forståelse for Lasse og Christians 

synspunkter og er også enig langt hen ad 

vejen. Men jeg mener dog, at de i den her 

sag er en smule nedladende over for Hei-

nekens og Cults dansepiger. Jeg tror faktisk 

godt, at de unge piger kan gennemskue kon-

sekvenserne af deres handlinger. Deres frem-

tid ligger nok ikke i ruiner, fordi de har ageret 

dansepiger som unge.

Først og fremmest skal der lyde en tak til d’herrer Laustsen og Madsen for at bringe 

Studenterrådets koncept Danmarks Største Fredagsbar til diskussion. Fra Studenter-

rådets side arbejder vi hele tiden på at gøre konceptet endnu bedre. Derfor er vi kun 

glade for alle de input, vi kan få. Vi opfordrer alle, der har noget på hjerte, til at troppe 

op og give deres holdninger og oplevelser til kende. Kun på den måde kan vi gøre 

Danmarks Største Fredagsbar endnu bedre.

Debat: Svar på læserbrev

Mikael Bomholt 
Formand for Studenterrådet

bomholdt@sr.au.dk

Danmarks Største Fredagsbar -
Plads til alle

v



Så står endnu et semester derude og banker  
mere insisterende på, end selv Thomas Helmig  
ville så meget som overveje at kaste sig ud i.  
Men vigtigere: Med et nyt semester følger –  
nej, ikke nødvendigvis mere Thomas Helmig,  
men derimod:  
Et nyt program fra Kandidatforeningen,  
hvor en veloplagt bestyrelse har lagt hovedet i blød  
for at stable arrangementer på benene,  
der blæser benene væk under netop dig,  
kære nuværende eller kommende medlem. 

Fødselsdag for Conexus 25/4-08 

Skulle du så alligevel mene, at vi ikke helt rammer  
plet, så er vi altid åbne for interessante, fornøjelige  
og udfordrende forslag fra vores medlemmer. 
Kommentér, foreslå, kritiser, ros på: 
kandidat@ps.au.dk

Derudover skal vi huske at sige, at vi naturligvis  
stadig tilbyder et attraktivt evigt medlemskab  
for kun 150 kr. Spar penge og bliv medlem af  
Kandidatforeningen for life allerede fra 6. semester. 

KALENDER FOR EFTERÅR 2008 

5. september:  Mød os i  
fredagsbaren – kom  

 nu! 

9. september: Ekstraordinær  
 generalforsamling 

21. september: Extreme outdoor  

24. september:  Ansøgningskursus 

2. oktober: Erhvervsmesse   

8. oktober: Formidlingskursus  

25. oktober:  Eksklusiv    
 kandidatforeningsfest 

29. oktober:  Excel-kursus 

13.- 14. november: Studietur til  
 København 

19. november:  SPSS-kursus 

3. december:              Julebar 

NB! Programmet er foreløbigt, og ret til 
ændringer forbeholdes. 

Meld dig ind i vores netværksdatabase på 
www.kandidatforeningen.dk Fællesspisning inden PF-fest 11/4-08 

Læs mere på www.kandidatforeningen.dk eller mød os i vores kontortid, 
Fællesforeningskontoret, bygn. 1350, fredag kl. 13.00– 14.00.  

Vi glæder os til at please jer!
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Interview

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk 

Nikolaj Rævdal
20051302@ps.au.dk

Hvad kan jeg blive?

Det klassiske spørgsmål, når man taler om statskundskab med onkel Hans til familie-

festen, er altid: ”Hvad kan du så blive?” I denne artikel giver vi ét muligt svar på dette 

svære spørgsmål ved at tale med Ole Moesby, som er cand.scient.pol. og i øjeblikket 

ambassadør i Tjekkiet. Udover sine job i Udenrigsministeriet fortæller Ole også om 

tiden som PF’er, hårrejsende møder med Robert Mugabe og nytten af statskundskab-

erens berømte værktøjskasse.

I en kold kaptajnstue på et hotel i Prag har 

Kandens udsendte reportere sat Ole Moes-

by i stævne for at høre om hans tid som 

statskundskaber og ikke mindst hans oplev-

elser i Udenrigsministeriets tjeneste. På et 

tidspunkt kommer en mand gående ind 

ad døren, der hverken medbringer Ferrero 

Rocher eller er klædt i kjole og hvidt, som vi 

nærmest havde forventet. Ikke desto mindre 

viser manden sig at være Ole Moesby, der er 

Danmarks ambassadør i Tjekkiet, men som 

absolut ikke lever op til en eneste af vores 

ambassadørfordomme. I virkeligheden mind-

er han mere om vores studiekammerater, for 

han er nem at snakke med, glad for fest og 

farver samt statskundskaber fra Århus. Der-

for går der ikke lang tid, før han er i gang 

med at fortælle om både sin studietid og de 

mange spændende job, som han har haft, 

siden han blev færdig sidst i 1970’erne.

Det gyldne CV

Ole Moesby er et skoleeksempel på de mange 

forskellige job, man kan få som statskund-

skaber. Han startede indenfor skibsprovian-

tering, senere blev han ansat i fagforeningen 

FADL, hvorefter han blev direktionssekretær i 

Danmarks Erhvervsfond. Moesby havde dog 

et stort ønske om at komme til udlandet, så 

efter et stykke tid blev han ansat hos UNICEF 

Ole Moesby sammen med PF i foråret (det er Ole i midten med t-shirten)



27

2008

i Tanzania, hvor hans opgave var at adminis-

trere organisationens udviklingsprogram.

I 1987 fik han job i det danske udenrigsmin-

isterium, hvor han bl.a. har været udstatio-

neret i Afrika, multilateral chef for Danida 

og ambassadør i Zimbabwe. Da han skulle 

indsættes som ambassadør i Zimbabwe i 

2001, mødtes han med Robert Mugabe og 

en række andre ambassadører. Ved synet 

af to udstoppede løver i præsidentpaladset 

udbrød Ole: ”I hope they don’t bite”. Hertil 

svarede Mugabe blot: ”They will not, because 

they’ll wait until the British come!”. Et år efter 

lukkede den danske ambassade i Zimbabwe 

pga. et mindre heldigt forløb af valget i 2002, 

men Ole glemmer aldrig sin korte ordudvek-

sling med Afrikas sidste store diktator.

1. april 2008 startede Moesby i sit nuværende 

job som ambassadør i 

Tjekkiet. Efter de mange 

år i Afrika og Danida kan 

det virke mærkeligt, at han 

pludselig er endt i Prag, 

hvor der hverken er ud-

viklingshjælp eller diktator-

er. Ifølge Ole har jobskiftet 

da også været krævende, 

men vha. sin gamle værk-

tøjskasse fra både statskundskab og Uden-

rigsministeriet mener han at være rustet til 

også at klare denne opgave. Ambassadøren 

anvender altså sin værktøjskasse aktivt, men 

for at forstå indholdet i værktøjskassen er 

det nødvendigt at gå tilbage til 1973, hvor en 

ung Ole Moesby startede på IFSK. 

Studietiden og PF

Ole Moesbys studietid i 1970’erne var præget 

af spændende faglige diskussioner, kortspil 

på gangene og dannelsen af PF, som Ole var 

med til at grundlægge sammen med bl.a. 

Tøger Seidenfaden. Fagligt set har Moesby 

først og fremmest anvendt sine værktøjer fra 

offentlig forvaltning, men under sine studier 

interesserede han sig primært for interna-

tional politik. Desuden lægger han vægt på 

de studerendes spændende og voldsomme 

diskussioner af fx de liberale grundidéer, 

som alle var rygende uenige om.

Studiet udgør dog, ifølge Ole, ikke kun en fag-

lig ballast, for han fremhæver også sit gode 

netværk og sin tid i PF som vigtige elementer 

i studietiden. Eksempelvis er et af hans bed-

ste minder en studietur til Leningrad, hvis 

faglige sigte var kommunisternes parade, 

men som primært kom til at handle om bil-

lig vodka og champagne. På 

trods af den våde studietur 

koncentrerede PF sig i start-

en mest om sit faglige pro-

gram, hvilket indebar både 

foredrag, diplomatirollespil 

og en lidt mere seriøs studi-

etur til Bruxelles under le-

delse af Seidenfaden. 

Ambassadøren takker af

En halv time senere har vi hørt om en per-

lerække af forskellige job, PF’s grundlæg-

gelse og Mugabes makabre humor. Tilbage 

står indtrykket af en ambassadør, som har 

prøvet lidt af hvert i sin karriere, og som 

derfor udgør et glimrende eksempel, når du 

engang skal svare på onkel Hans’ klassiske 

spørgsmål. 

Samtidig er det tydeligt, at statskundskab-

sstudiet ikke kun drejer sig om fag og værk-

tøjskasser, men i lige så høj grad om netværk 

og sociale arrangementer. Så næste gang on-

kel Hans stiller sit irriterende spørgsmål, kan 

det måske være en idé at fortælle om net-

værk, PF og studieture, som også udgør en 

vigtig del af statskundskab.

“Ole Moesby er et 
skoleeksempel på de 
mange forskellige 
job, man kan få som 
statskundskaber”
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Interview

Cathrine Vad Nørmark
20072571@ps.au.dk 

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Jørgen Elklit i Kenya

IFSK’s egen grand old man, valgeksperten Jørgen Elklit, blev i marts måned udpeget 

af FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan til at lede det sekretariat, der netop nu 

undersøger valgprocessen i forbindelse med det omstridte valg i Kenya i december 

2007.

”Det var svært at sige nej til den opgave. 

Jeg har beskæftiget mig med den slags pro-

blemer i mange år, og det kunne derfor være 

endnu en spændende og udfordrende opgave 

at blive involveret i”, fortæller Elklit. 

Efter valget i Kenya blev præsident Kibaki er-

klæret som vinder med et snævert flertal. Men 

oppositionslederen Odinga samt internatio-

nale observatører kritiserede stemmeoptællin-

gen, og der opstod vold-

somme uroligheder mellem 

de politiske fløje og landets 

forskellige etniske grup-

per. Efter et par måneder 

lykkedes det Annan at 

forhandle en aftale på plads 

mellem de to parter, og 

der blev senere indgået en 

temmelig rodet koalitions-

regering med Kibaki som præsident, Odinga 

som premierminister, en vicepræsident, to 

vicepremierministre, 40 ministre og 52 vi-

ceministre. En del af den oprindelige aftale 

var, at der skulle nedsættes en kommission, 

som kunne gennemføre en uafhængig under-

søgelse af valget, og her kommer Elklit ind i 

billedet. Som leder af sekretariatet i den uaf-

hængige kommission spiller han nemlig en 

central rolle i udredningsarbejdet.

Rod i stemmeoptællingen

Elklit forklarer, at sekretariatets opgave er 

at analysere, hvad der gik galt i valgproces-

sen og vurdere, hvad der kan gøres for at 

undgå lignende situationer i fremtiden. Han 

fortæller, at der især var problemer med 

stemmeoptællingen. ”Optællingen til præsi-

dentvalget var i princippet bare en sammen-

lægningsøvelse opdelt i tre led”, forklarer 

Elklit. Først blev stemmerne på det enkelte 

valgsted talt op. Resultaterne herfra blev 

sendt til lederen af valgkredsen, som op-

gjorde hele valgkredsens resultat. Dette blev 

så sendt til det nationale 

center i Nairobi, hvor hele 

præsidentvalget endelig 

blev gjort op. Problemet var 

bare, at processen ikke var 

tilpas beskyttet, fordi de 

personer, der som medlem-

mer af valgkommissionen 

havde ansvaret for valget 

og stemmeoptællingen, var 

politisk udnævnte. Sekretariatets opgave er 

derfor bl.a. at finde ud af, om der er blevet 

fusket med tallene og identificere de led, 

hvor det muligvis er gået galt. 

Elklit fortæller, at analysen skal munde ud 

i en rapport, som vil indebære forslag til 

grundlovsændringer og en ny valglov. Men 

han understreger, at rapporten ikke har til 

hensigt at omgøre valgresultatet. Sekretariat-

et er fra kenyansk side blevet mødt af en for-

ventning om, at de vil kunne sige, hvem der 

rent faktisk vandt valget. ”Men det er svært 

at sige noget bestemt om, hvem der vandt, 

når der er så mange fejlkilder, så det har vi 

”Succeskriteriet for 
vores arbejde er, at 
det næste valg i Ken-
ya kommer til at for-
løbe godt.”
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gjort meget for at neddæmpe forventningen 

til”, forklarer Elklit og fortsætter: ”Men i en vis 

forstand er det heller ikke det vigtigste. Det 

vigtigste er at få nogle ændringer på plads, 

så man næste gang undgår en tilsvarende 

situation. Belønningen for det her arbejde 

ville være, at det næste valg i Kenya kommer 

til at gå rigtig fornuftigt”.

Svært at gennemføre lovændringer

Hvorvidt det næste valg i Kenya kommer 

til at forløbe fornuftigt, afhænger dog i høj 

grad af det kenyanske parlament. For selv-

om kommissionen kommer med forslag og 

forbedringer, er det i sidste ende kun politik-

erne i parlamentet, der kan foretage de reelle 

lovændringer. Udarbejdelsen af rapporten er 

derfor kun den halve del af løsningen. Den 

anden halvdel, som består i at få ændrings-

forslagene gennemført, er det rigtig svære, 

for det er langtfra sikkert, at politikerne i 

parlamentet vil ændre noget som helst. Elklit 

mener, at sammensætningen af regeringen 

med 40 ministre og 52 viceministre tyder på, 

at nogle af problemerne er blevet løst ved at 

give poster til nogle af dem, der råbte mest 

op. ”Mange af dem, der er kommet ind på den 

måde, har investeret meget i den nuværende 

situation, og derfor vil de ikke være særlig 

opsat på at føre lovændringer igennem”, 

forklarer Elkilt og konkluderer, at der er stor 

risiko for, at rapportens forslag ikke bliver 

gennemført, selvom der fra det internatio-

nale samfunds side er stor opmærksomhed 

på, at det skal følges nøje.

Men hvad er så meningen med at lægge en 

masse tid og kræfter i noget, der måske er 

nytteløst, fordi politikerne ikke nødvendigvis 

vil gennemføre ændringsforslagene? Her 

forklarer Elklit, at det selvfølgelig er frustre-

rende, når ens forslag ikke bliver vedtaget af 

politiske grunde. ”Men hvis man ikke gjorde 

noget, ville der i hvert fald ikke ske nogen 

ændringer. Og så ville man heller ikke kunne 

skabe ro omkring den politiske proces ge-

nerelt i landet”, forklarer han. Han håber, de 

nødvendige ændringer vil blive gennemført, 

fordi det vil give kenyanerne bedre mulighed-

er for, at fremtidige valg kan komme til at 

afspejle deres ønsker. ”Succeskriteriet for 

vores arbejde er, at det næste valg i Kenya 

kommer til at forløbe godt. Men om det rent 

faktisk lykkes, finder vi jo først ud af til den 

tid”, afslutter Elklit.

Valguroligheder i Kenya, december 2007



11/9: Jeppe Kofod
WTC – Syv år efter

Har verdenssamfundet ændret sig i de syv år der er gået siden angrebet på WTC? Er Bush-doktrinen vejen frem 
hvis terroren skal udryddes eller er der andre alternativer? Socialdemokraternes udenrigsordfører, Jeppe Kofod, 
giver denne aften sit svar.

18/9: Kasper Lippert-Rasmussen og Britta Thomsen
Diskrimination og kvoter

Hvis vi ikke kan lade det være op til menneskers egne evner at opnå ligestilling, hvordan bør kvoter så benyttes til 
at undgå diskrimination? Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Kasper Lippert-Rasmussen 
debatterer diskrimination og kvoter som et middel til at opnå ligestilling med Medlem af Europaparlamentet Britta 
Thomsen. 

23/9: Tyrkisk aften
Irske nejsigere er ikke det eneste, EU-debatten omhandler. Debatten om Tyrkiets optagelse i unionen er langt fra 
afsluttet. Frit Forum inviterer denne aften interesserede til Brabrand til en EU-debat og et kulturmøde i øjenhøjde. 
Der vil blive serveret en tyrkisk ramadanmiddag inden diskussionen går løs.

25/9: Lars Andersen
Er velfærdsstaten økonomisk rentabel? 

Er topskattelettelser selvfinansierende? Hvad er forskellen på SR-regeringens og VK-regeringens økonomiske poli-
tik? Går vi mod en længerevarende økonomisk krise i Danmark? Disse spørgsmål, og sikkert mange flere, vil være 
omdrejningspunktet for aftenens debat med direktøren for AE-rådet (tidligere arbejderbevægelsens erhvervsråd) 
Lars Andersen. AE-rådet producerer som tænketank et væld af analyser af økonomien i Danmark, og analyserne 
har ofte mediernes bevågenhed. Debatten vil også give et indblik i, hvordan en moderne tænketank arbejder, og 
hvordan den definerer sig selv, f.eks. i forhold til dens liberale modstykke Cepos.

Vanen tro byder Frit Forum Århus på en lang række interessante torsdagmøder i vores

førerbunker: Amaliegade 27, Århus C.

Alle er selvfølgelig velkomne til en god debat og en efterfølgende øl i slyngelstuen. 

Torsdagsmøderne starter kl. 19.00.

Alle møder er gratis, og vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen 

Frit Forum Århus
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Skal man, skal man ikke, skal man, skal man 

ikke, skal man, skal man ikke flytte til Køben-

havn. Vi kender det alle sammen. Nogle af os 

tænker på det allerede efter et par semestre, 

men for de fleste af os, melder tanken sig 

først på kandidatstudiet. Nogen gør det for 

kærligheden, nogen gør det for at starte på 

en anden overbygningsuddannelse, mens an-

dre gør det på grund af hjemve. Imidlertid, 

er det jagten efter et relevant studiejob og 

fremtidige karrieremuligheder, der får flest 

IFSK’ere til at krydse Storebæltsbroen og 

flytte til hovedstaden. Men hvad rummer 

København egentlig? Først en lille rundtur til 

broerne og studenterlivet.

Broerne

Som en ring rundt om indre by ligger Nør-

rebro, Vesterbro og Østerbro. Livet i de tre 

bydele er vidt forskellige. Østerbro huser 

fortrinsvis middelklasse akademikere, der 

næsten alle handler ind i Irma. Til dem, der 

måtte eftersøge hårde fakta, så har Østerbro 

den højeste koncentration af Irma-butikker i 

hele landet. 

Nørrebro udmærker sig med sin etniske sam-

mensætning, hvilket er tydeligt i gadebille-

det og butikssammensætningen. Især Nør-

rebrogades kebabbikse og små mærkelige 

butikker får én til at tro, at man står ude i 

Bazar Vest. Men også mange studerende bor 

på Nørrebro, hvilket har givet Nørrebro nogle 

af byens bedste caféer rundt omkring Sankt 

Hans Torv og på Elmegade. 

Vesterbro er en blanding af Østerbro og Nør-

rebro, da der både findes middelklasse aka-

demikere og indvandrere, samt en lille rest 

af bydelens tidligere kendetegn, narkomaner 

og prostituerede. Vesterbro har de seneste 

år været offer for en udvikling, der har be-

tydet, at mange bodegaer er blevet lukket, 

men Istedgade, samt nogle af dets sidegad-

er, er stadig garant for billig øl og en lummer 

stemning.

Så kan Kanden præsentere “Manden i København”. Orhan burde have startet på 9. se-

mester her i september, men har valgt at erstatte læsesalen med studenterjob i Køben-

havn, hvorfra han de næste par numre vil skrive om livet i København som IFSK’er og 

ungt menneske. Der er en tendens til, at man stiller København op overfor Århus og 

bekræfter, at alt er bedre i hovedstaden. Er det nu også det?

I denne første artikel kan du læse mere om København som by, og hvordan det er at 

være ung studerende i byen.

Artikelserie

Orhan Gökcen
20040613@ps.au.dk

Orhan alene i storbyen

København har en metro. Århus har ikke en-

gang en letbane (endnu)!
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qAn alien in Copenhagen…

En lille omskrivning af Stings berømte vers 

kan i nogle tilfælde vise sig at være meget 

rammende, da man kan komme til at føle sig 

lidt ensom, hvis man ikke kender nogen. Der 

mangler den åbenhed og studenterstemning, 

som det store campus giver Århus. 

København er en større by end Århus. Et ek-

sempel: folk kigger ned for ikke at blive kon-

fronteret med deres stressende jag og spidse 

albuer, mens de kæmper sig ind i metroen. 

I supermarkedet skal man også kigge langt 

efter et smil eller et hej fra kassedamen eller 

-manden. Man kan, som en af mine gode 

jyske venner fortalte mig ”godt savne noget 

jysk ro” - folk har hele tiden travlt og de ser 

trættere ud i København end i Århus.

... eller hvad?

Det lyder hurtigt meget negativt, men helt 

enkelt er billedet heller ikke, da der samtidig 

er højt til loftet i København. Folk i Køben-

havn er forskellige i en grad, som jeg ikke har 

oplevet i Århus. Det er noget Berlin, Hamburg 

eller Glasgow over byen, der får den til at ad-

skille sig markant fra Århus. Der er mulighed 

for at opleve forskellige miljøer, og kul-

turscenen har bevæget sig store skridt foran 

Århus, men mest interessant for os IFSK’ere, 

er det store udvalg af relevante studiejobs.

Prøv selv at tjekke forskellige hjemmesider 

for opslag. Med flere hundrede ministerier, 

styrelser, råd og nævn og politiske organi-

sationer, så kan hverken Århus Kommune 

eller Aarhus Universitet konkurrere med des-

værre. 

Et godt udgangspunkt for et relevant stu-

diejob er www.corpusmagasing/job, men jeg 

har haft stor succes med at henvende mig 

uopfordret - så sværere er det ikke!

.. og skal turen gå til København?Skal du forlade Århus?
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Artikelserie: Kantinen

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk 

Nikolaj Thomsen Rævdal
20051302@ps.au.dk

Sundhedstjek af maden i kantinen

Som lovet i forrige nummer af Kandestøberen vil vi igen stille skarpt på kantinen. 

Denne gang bliver kantinen udsat for et sundhedstjek. Målet er ikke at vurdere kan-

tinens mad ud fra Lene Hansson-kriterier eller Atkinson-dogmer. Målet er i stedet at 

vurdere maden ud fra generelle sundhedsregler med fokus på en fornuftig kost i for-

hold til at kunne holde en stabil mæthedsfølelse og koncentration på læsesalen en hel 

dag. Derfor inviterede vi Malene og Julie fra ”Sundhed og Ernæring” fra universitetet 

op i kantinen til et generelt tjek af maden.

Efter en rundtur i kantinen udvalgte vores 

to inviterede sundhedseksperter noget mad 

ud, som de godt kunne tænke sig at se lidt 

nærmere på. Det blev i alt til 6 forskellige ret-

ter, som er almindelig i kantinen. Retterne vil 

senere i artiklen blive udsat for en nærmere 

vurdering. 

Det første syn, som mødte 

de to eksperter, var salat-

baren. Den lader ifølge 

Malene og Julie meget 

tilbage at ønske. Prob-

lemet er, at salatbaren 

mangler fibre. Salatbaren 

indeholder mange vand-

holdige grønsager og alt 

for meget ”topping”. En portion fra salatbar-

en vil således hurtigt få maven til at rumle og 

koncentrationen til at falde. Malene og Julie 

anbefalede at tilføre salatbaren flere fiberhol-

dige grønsager som broccoli og rodfrugter. 

Ellers kunne gode bulgursalater også være 

et godt alternativ til salatbarens nuværende 

indhold.

Næste stop var sandwichskabet. Det grove 

brød, som på det seneste har gjort sit ind-

tog i kantinen, fik ros af vores to eksperter. 

Hvidt brød bliver af alle eksperter bandlyst, 

da mæthedsfaktoren simpelthen er for lav. 

Salatindholdet i sandwichene var ikke helt 

tilfredsstillende, og Malene og Julie ser ingen 

grund til at smøre miracle 

whip på både over- og un-

derbolle. 

Også buffeten fik et sund-

hedstjek. Det generelle in-

dtryk var, at der var for få 

fibre i maden. Dog fik tærten 

gode ord med på vejen, da 

den indeholder en del grøn-

sager. Specielt den jernholdige spinat vakte 

begejstring. Tærtebunden er for fed, men 

dog meget tynd, hvorfor tærten alt i alt fik 

plusser i bogen.

Tærten er et meget bedre alternativ end 

frikadellen med rødkål – de to eksperter var 

meget forundret at se frikadellen som en fast 

del af buffeten. Problemet med frikadeller er, 

at det er tung mad, som sløver. Tung mad 

betyder, at det indeholder meget fedt, som 

tager lang tid at fordøje, men også gør én 

mere træt efterfølgende, hvilket ikke er godt, 

hvis næste stop hedder læsesalen. De to 

“En portion fra salat-
baren vil således hur-
tigt få maven til at 
rumle og koncentra-
tionen til at falde”
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Sundhedstjek af maden i kantinen
eksperter foreslog også, at kantinen skulle 

bage frikadellerne i ovnen i stedet for at fri-

turestege dem.

Dagens ret var denne dag ”tortilla med gua-

camole”. Smagsmæssigt fik retten mange 

roser, men eksperterne måtte erkende, at 

tortillaen (som er lavet af majs) ikke har den 

store mæthedsfølelse. Bønnerne i kødsovsen 

er dog en fornuftig spise.

De to klassikere i kantinen, pestobollen 

og pølsehornene, fik også et par ord med 

på vejen. Pestoen er det ”sunde fedt”, men 

generelt er der ikke meget at komme efter 

i pestobollen ud over smagen. Der er sim-

pelthen for meget energi i i forhold til, hvor 

mæt man bliver. Pølsehornet mætter, men 

består af fedt (a.k.a pølsen) og brød. Dermed 

kan pølsehornene ikke betegnes som sunde. 

Et sundhedstjek af kantinen må uundgåe-

ligt også indeholde et kig på drikkevarerne. 

Her fik mælken en tommelfinger op, da 

mælkefedt er vigtigt for mennesket. 

Det er vigtigt at få nok mælkeprodukter, da 

dette er den eneste kilde til vitaminet B12, 

som vi har brug for. Specielt piger får ikke 

nok mælkeproteiner, hvilket er et problem. 

De to eksperter foreslog to skiver ost og et 

glas mælk om dagen – dette er nok til at dæk-

ke dette behov. 

Juicen blev vurderet lidt tvetydigt. På den ene 

side må juice tælle for 1 af de 6 stykker frugt 

og grønt, vi skal have hver dag. På den anden 

side har meget af den juice, man kan købe, et 

meget højt sukkerindhold, hvorfor Malene og 

Julie ikke anbefalede at købe det hver dag. 

De små yoghurter fik også et par ord med på 

vejen. Sukkerindholdet i dem er meget højt, 

og dette gælder også for den medfølgende 

müesli. Derfor anbefalede vores to eksperter 

ikke at spise disse som morgenmad.

Pestobolle Pølsebrød Salatbar Tærte Tortilla Sandwich

Næringsindhold 2 1 3 4 4 3

Mæthedsfaktor 2 1 2 3 3 3

Smag 3 1 3 4 4 2

Nedenfor er resultatet af vurderingen af de seks udvalgte rette fra kantinen – på en skala fra 1-5 (1= meget dårlig og 

5= meget godt) og ud fra tre kriterier.

Ud fra vurderingen og den generelle snak om sundhed nåede de to eksperter frem til 

fire råd til kantinebrugerne:

Groft er godt:   grøntsager, rodfrugter, fuldkornsprodukter

Protein til piger:   mange piger får ikke nok kød, og de to eksperter   

   anbefalede, at piger spiser flere bælgfrugter og fisk. Og så er  

   det vigtigt at huske at spise kød, piger!

Drenge, pas på mors mad: spis ikke frikadeller med rødkål hver dag 

   husk frugt og grønt

Og til sidst klassikeren:  seks om dagen

De to sundhedseksperter Malene og Julie
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•   Bengtsen, Sally Khallash, Integration i Danmark og Canada. Etniske minoriteters medborger-

skab i spændingsfeltet mellem nationale integrationsfilosofier og konvergerende integrationspoli-

cies.

•    Brødsgaard, Emil Martin, Kommunalreformen – også en reform af ikke-reformerede opgave-

områder?

•    Bulig, Lisette C.N., Flexicurity – en mulig eksportvare?

•    Christensen, Christian Leth, handelspolitik i Gambia og Madagaskar.

•    Dejbjerg, Pia, Århus Kommunes integrationspolitik 2007 – Faktisk fremskridt eller fejlagtigt 

forsøg?

•    Dyrberg, Maria, Kan sport forebygge voldelige konflikter? – En analyse af, om sportsprojekter 

organiseret af danske NGO’er kan bidrage til at forebygge voldelige konflikter.

•    Eriksen, Rasmus, Dansk integrationspolitik 1998-2006.

•    Guldmann, Anders (i samarbejde med Kasper Nordentoft Lemvig), Vores øl? Stabilitet og foran-

dring i tobaks- og alkoholpolitik i Danmark siden 1950.

•    Hansen, Anders Kühnau, Incitamentsstyring i sygehusvæsenet.

•   Hauschildt, Anne Line Skou, Corporate Social Responsibility in a Local African Context – A 

Critical Perspective.

•    Hermann, Kim Jesper, Offentlig og privat ansatte – deres præferencer og motivation.

Nye specialer
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•   Ipsen, Inge Molt, Mellem dekobling og kolonisering. En undersøgelse af evalueringers kolo-

niserende effekt i offentlige, professionaliserede serviceorganisationer.

•   Jakobsen, Morten, Særinteressers mobilisering og indflydelse på lokalpolitiske beslutninger – 

folkeskoleområdet som case.

•   Jensen, Joan Bloch, På vej mod klimasikring og udvikling i Afrika – med flere bag rattet?

•   Jensen, Kristian Vork, Digitalisering af den offentlige arbejdsgang – En analyse af den elek-

troniske journalisering på SU-kontoret ved Aarhus Universitet.

•   Jensen, Kåre Vind, Velfærdspluralisme og New Public Management i den frivillige sociale sek-

tor – et socialpolitisk paradoks?

•   Johansen, Jacob Bundsgaard, En analyse af ressourceprioriteringens betydning for tilfredshed 

og resultater i de århusianske folkeskoler.

•   Kirketerp, Hans Christian Schifter, Forholdet mellem stat og kirke – i medgang og modgang.

•   Kviesgaard, Morten Palmelund, Eksterne Chok i International Politik – Om forandring i interna-

tionale organisationer mshp. NATOs igangværende engagement i Afghanistan.

•   Larsen, Bente Bundgaard, Et idrætspolitisk kup? – En analyse af revisionen af eliteidrætsloven 

i 2004.

•   Larsen, Henrik Boesen Lindbo, Strategic Cultures in ESDP. France as European Defence Driving 

Force under the Influence of Great Britain and Germany.

•   Lemvig, Kasper Nordentoft (i samarbejde med Anders Guldmann), Vores øl? Stabilitet og foran-

dring i tobaks- og alkoholpolitik i Danmark siden 1950.

•   Mohamad, Adwan Mostafa, ”It’s the occupation, stupid!” International bistand til de palæstin-

ensiske områder siden Oslo-aftalerne.

•   Møller, Marianne Schøler, Kommunalreformen – også en reform af ikke-reformerede opgave-

områder?

•   Nielsen, Torben Nøkkentved (i samarbejde med Christian Andreasen), Klassisk retorik i mod-

erne politik. En eksperimentel undersøgelse af logos- og pathos-appeller.

•   Olesen, Christian Budde (i samarbejde med Martin Olesen), svære kunst af fusionere – Et cas-

estudie af 3F og SKAT’s fusionsprocesser, med fokus på sektorforskelle og betydningen af ledelse 

og kommunikation.

•   Olsen, Julie Kirstine, Århus Kommunes integrationspolitik 2007 – Faktisk fremskridt eller 

fejlagtigt forsøg?

•    Pedersen, Christoffer P., Punctuated equilibrium i Danmark? – En undersøgelse af stabilitet og 

forandring i dansk politik med særligt henblik på mediernes indflydelse.

•   Pedersen, Anders Horst, Soldiers in the Name of Human Rights – en analyse af internationale 

menneskerettighedsorganisationers politiske stillingtagen vedrørende humanitær intervention 

samt hvilke udfordringer, problematikker og dilemmaer, som er forbundet hermed.

•   Rasmussen, Janus Munck, Amerikanske højesteretsafgørelser: Ideologibaserede eller i over-

ensstemmelse med loven?

•   Schvartzman, Yonatan, Mellem stat og marked. Danske økologiske landbrugsorganisationers 

rolle i implementering af økologipolitik.

•   Smith, Peter Sydney, On democracy and human rights promotion in Europe. A comparative 

study of efforts performed by regional organisations.

•    Søbro, Ditte, The Danish Education Act 2003. A case study based on discursive institutional-

ism of how the OECD led to policy changes.

•    Sønderskov, Peter Devantier, Løst eller fast samarbejde? – En caseundersøgelse af variationen 

i samarbejdsformen, når interesseorganisationer samarbejde med hinanden.

•    Vilain, Rasmus, ”Et kærligt parforhold eller et arrangeret ægteskab” – En analyse af interesse-

organisationers anvendelse af politiske indflydelsesstrategier i medgang og modgang.
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Kalender!
september 2008

Fredag d. 29. august til søndag d. 7. september

Festuge

Så er der festuge i Århus, hvilket betyder liv 
og glade dage i hele byen. Dette års tema 
er ”åben by”. 
Se programmet på www.aarhusfestuge.dk. 
Og til 1. semester: Husk at nyde det, selv om 
I er trætte efter rusugen, og jeres instruktor 
siger, der kun er tid til at læse i denne første 
faglige uge på IFSK. 

Søndag d. 7. september

Red Barnets landsindsamling

Sensommermånederne byder på 
rig mulighed for at støtte en god 
sag.
Den 7. september er det tid for 
Red Barnets store landsindsam-
ling.

Fredag d. 12. september

Danmarks største fredagsbar

Universitetsparken slår igen dørene 
op til Danmarks største fredagsbar. 
I år er bandet TV2 tilbage, og de får 
følgeskab af Nik & Jay og Tennis. 

Fredag d. 5. september

Hellboy 2

Dansk premiere på filmen ”Hell-
boy 2: The Golden Army”. Den 
handler om en stor, rød dæmon, 
der blev reddet fra onde nazister 
og nu hjælper de gode mod Mør-
kets kræfter! Rent Oscar-materi-
ale – den skal da ses! 
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Fredag d. 19. september

Fredagsbar

Husk fredagsbar i kantinen fra 
kl. 15. 
Dette gælder hver fredag, med-
mindre andet er annonceret.

Lørdag d. 20. september kl. 12-16

Secondhand Bazar

Er du til markedsstemning, genbrug, hygge 
og billige kup? Det er lige stedet for alle, der 
elsker rodekasser, antikke fund, prisprut-
ning og ting/tøj med historie. 
Første bazar finder sted på sTUDENTERHUS 
åRHUS, lørdag d. 20. september klokken 12-
16. Gratis entré.

Lørdag d. 20. september

Fødselsdag!

Steffen - den glade bandit fra Kandestø-
beren - har fødselsdag! Gaver bedes over-
bragt personligt eller til Kandens postboks 
– evt. fredagen inden, da kontakt kan være 
svær i weekenden.

Ønskeseddel:  Kaffekort, knus, pony, øl 
i fredagsbaren, fred i verden mv.

Søndag d. 28. september

Brætspil

Er du træt af Matador og ludo? Trænger du til 
at få udvidet din brætspilshorisont?
Den sidste søndag i hver måned bydes der på 
spil i sTUDENTERHUS åRHUS på havnen. Du 
kan prøve spil, du aldrig har fhørt om eller 
prøve de spil, du aldrig får spillet. Du kan 
også tage dine egne spil med. Det bliver nogle 
rigtig hyggelige søndage. Entré 10 kroner. 

Onsdag d. 24. september

Stand-up

Jonatan Spang optræder på Train 
med stand-up-showet “Familie”. 
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