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Oven på sidste udgivelses lettere fjendtlige tone mellem Kanden og Jul på IFSK, er der kommet 
andre boller på suppen. Kanden kan således nu reportere om et behageligt samarbejde mellem 
redaktionen og Jul, hvis medlemmer i skrivende stund har l¬nt vores ka₧emaskine. Dette m¬ 
siges at vÞre et udtryk for stor tillid, eftersom ka₧emaskinen er en af Kandens mest vÞrdifulde 
ejendele. Men dermed har julefreden ikke sænket sig. Som Kanden i dette nummer kan berette, 
har ₨nanskrisen ramt Jul, der nu be₨nder sig i eksistentiel krise. I det hele taget har ₨nanskrisen 
slået sine folder på IFSK – særligt i forbindelse med faglig dag, hvor krisen formåede at tilkæmpe 
sig selveste dagsordenen. Dette bliver selvfølgelig også afdækket senere i bladet.
 
Også på andre fronter er denne udgave af Kandestøberen blevet medie for, hvad vi i mere diplo-
matiske termer vælger at betegne som ”uenigheder”. Debatten angående statskundskabskom-
passet mellem Jens Blom-Hansen og studerende bag undersøgelsen fortsætter således i dette 
blad. Bladet byder desuden på en debat om kantinen og udviklingen i kantinepriserne mellem to 
af Kandens skribenter og Tom Ebbe Jakobsen, som er direktør af Studenterhusfonden af 1991, 
der bestyrer kantinen.

Vi er glade for at være medie for disse debatter, men føler dog, at vi alligevel vil understrege, at 
vi ellers er en både fredelig og fredselskende redaktion. Og dertil en redaktion med vokseværk. 
Kanden har s¬ledes inden for den sidste m¬ned p¬ trods af ₨nanskrisen oplevet en vÞkst, som 
slår alle rekorder. Vores nuværende lokale kan kun lige akkurat stå mål med fremmødet til redak-
tionsmøderne, hvor der midlertidigt bliver importeres stole fra læsesalene, mens vindueskarmene 
omdannes til bænke. Derfor kommer omfordelingen af foreningslokalerne måske ikke på et helt 
ugunstigt tidspunkt. I den forbindelse vil vi fra Kandens redaktion med udgangspunkt i den nu-
vÞrende vÞkstrate gerne anmode om at blive over₩yttet til A1. Bliver dette ßnske imßdekommet, 
kan vi godt stadig have plads til at dele med b¬de Kritisk Pro₨l og Kandidatforeningen, for det, 
synes vi faktisk, er rigtig hyggeligt. 

A1 eller ej er vi meget glade for de mange nye skribenter, og alle er fortsat meget velkomne til at 
kigge forbi til vores møder onsdag kl. 16.

Vinderbilledet til Kandens forside blev taget af PF og er fra rus-festen d. 18 september. Den bed-
ste illustration til temaet om stereotyper er lavet af Johan Sivertsen og er en collage af 7 forskellige 
russere - den kan ses på temaforsiden side 5. 

God læselyst!

Kanden - nu med vokseværk!
Leder

Bolette Danckert
Bolette_Danckert@hotmail.com

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk
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Studietur:

Vi rejser til Kina d. 
7/10 - 15/10, og vi 

glæder os til en 
rigtigt fed tur.

Faglig:

Tak for et kæmpe 
fremmøde til Faglig 

Dag
- Glæd Jer til flere 

spændende foredrag 
her i efteråret

Fredagsbaren:

Juleøllen udkommer 
i år d. 30/10, så det 
bliver et brag af en 

fradagsbar

Festudvalg:

Det blivere vildere 
til efteråret!

Der er sket ændringer i 
datoerne, så hold Jer 

opdateret på 
hjemmesiden

Kasserene 
fra Herning minder 

om:

HUSK AT FORNY 
DIT MEDLEMSKAB

polfor.dk
polfor@polfor.dk

En efterårshilsen fra udvalgene i 
P O L I T O L O G I S K  F O R E N I N G

PF og 

Kandidatforeningen  
hooker op igen her 

til efteråret. 
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Tema: 
Kender du typen?
I dette nummer af Kanden har vi fokus på 
stereotyper. Læs bl.a. om hvorfor vi ka-
tegoriserer mennesker i bestemte typer, 
og hvad konsekvenserne heraf er. Dette 
giver Lars Thorup et bud på i artiklen på 
side 6-7.

Du kan også læse om de to vidt forskellige 
(ideal)typer, statskundskundskabsstuder-
ende kan kategoriseres efter. Dette er på 
side 8-9. 

På side 10-11 giver Kanden dig en yderst 
ironisk introduktion til stereotyper, man 
bør kende. Det drejer sig om jura-dåsen, 
den hjemløse og hippien.

Gæt med i Kandens udgave af tv-pro-
grammet ‘Kender du typen?’. Her gælder 
det om at gÞtte ₨re forskellige forelÞsere 
ud fra billeder af deres hjem og IFSK-
livsstilseksperten, Gitte Sommer Harrits’, 
kommentarer. Find artiklen på side 12-
15.

Tag Kend-dig-selv-testen, og ₨nd ud af 
om du er festabe, jura-like, nørd eller 
ærkestatskundskaber. Find testen på side 
16.

Hvordan føles det at være en stereotype, 
som skiller sig markant ud fra andre? In-
terview med de ensomme og udstødte 
skjulte tutorer side 18-19.

Billedet til højre er indsendt af Johan 
Sivertsen til Kandens forsidekonkurrence. 
Det er sammensat af syv russere, og kan 
således betragtes som et udtryk for e-
lementer af den typiske statskundskaber 
anno 2009. Selvom PF løb med forside-
sejren, synes vi, at billedet fortjener en 
plads i bladet - så her er det!
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Hvorfor går humanister 
altid i hjemmestrik?

En stereotype er en kategorisering af andre mennesker efter typisk racer, religion, na-

tionalitet eller lignende. Men hvorfor opstår de, hvorfor har vi brug for på den måde at 

kategorisere mennesker, og hvad er konsekvenserne heraf? Kandestøberen har mødt 

Lars Thorup Larsen for at få en forklaring

”Stereotyper er næsten altid implicit en ned-
vurderende betegnelse, og derfor er stereo-
typer per de₨nition ogs¬ altid negative,ó si-
ger Lars Thorup Larsen og fortsætter, ”Det er 
altid en vanvittig forenkling – og selvom de 
måske rummer et gran af sandhed, gør det 
dem jo på ingen måde sande.”

Stereotyper opst¬r, fordi man klassi₨cerer 
sig selv i forhold til og i modsætning til an-

dre, og hvad de 
er. Typisk i for-
hold til hvordan 
man ser ud, eller 
hvor man kom-
mer fra, men 
det kan også 
være, hvordan 
man agerer. Ek-
sempelvis bliver 
folk, der snak-
ker med dialekt, 
lynhurtigt stem-
plet som bon-
derøve med jord 
under neglene 
og måske også 
i hovedet, mens 
en pige med 
lyst hår, stiletter 

og lange negle i løbet af et splitsekund får 
placeret sig midt i den klassiske forestilling 
om naive blondiner. En stereotype er altså en 
slags patchwork af forskellige egenskaber, 

som man forbinder med en gruppe af men-
nesker. 

óDet, at vi klassi₨cerer andre folk i stereoty-
per, knytter sig til en forestilling om, at vi selv 
er mere normale end dem,” siger Lars Thorup 
Larsen, ”Og vi har lyst til at være normale, for 
der er en implicit vurdering af, at det normale 
altid er bedre end det unormale. Man må godt 
skille sig ud og brande sig selv, men det skal 
altid ske inden for normalitetens rammer.” 

Samtidig er det at nedgøre andre gennem 
karikerede stereotyper med til at skabe sam-
menhold internt i en gruppe, og dette er 
endnu en forklaring på, hvorfor stereotyper 
opstår. Dette bliver ifølge Lars Thorup Larsen 
forstærket af, at vi har en tendens til at sam-
menligne det bedste fra vores egen gruppe 
med det dårligste fra andre grupperinger. På 
den måde kommer vi selv til at fremstå endnu 
bedre – i hvert fald i vores egne øjne. 

Med lidt selvransagelse må vi nok erkende, at 
denne pointe ikke rammer helt forkert – det 
er nok ikke så få IFSK’ere, der har gjort sig 
skyldige i at generalisere fra de nok relativt 
få RUC’ere, som slipper let gennem en grup-
peeksamen, til hele den samlede RUC-popu-
lation (som i øvrigt alle er autonome, går med 
Bevar Christiania trøjer og sidder i rundkreds 
70 % af døgnet), mens alle vi andre på IFSK 
sidder og knokler på læsesal 10 timer i døg-
net og altid får alt for lave karakterer.  

Tema: Stereotyper

- Kanden søger svar på, hvorfor stereotyper opstår

Thea Christina Thusgaard Gregersen
thea_thusgaard_fck@hotmail.com

Bolette Danckert
Bolette_Danckert@hotmail.com

“”Hvis man begynder 
at være meget sam-
men med humanister, 
finder man ud af, at 
de er andet end hjem-
mestrikkede trøjer, og 
er man sammen med 
juristerne, finder man 
ud af, at de egentlig 
også er meget men-
neskelige.
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Der kan være nogle ubehagelige konsekvens-
er forbundet med stereotyper. På samfund-
splan kan det føre til nogle modsætningsfor-
hold mellem grupper, fordi vi skaber vores 
egen gruppeidentitet i modsætning til andre 
grupperinger. Men også på individniveau kan 
stereotyper være problematiske. 

”Stereotyper kan blive nærmest en selvop-
fyldende profeti,” siger Lars Thorup Larsen, 
”Det kan blive til forventninger, som er svære 
at slippe ud af.” Eksempelvis kan alle de neg-
ative stereotypeforestillinger, som knytter 
sig til indvandrere, gøre det svært for nogle 
indvandrebørn at bryde ud af denne rolle. 
Ligeledes er der forventninger knyttet til at 
komme fra et akademikerhjem, til at komme 
fra enten Vestjylland eller København eller til 
at studere forskellige fag. 

Stereotyper er dog langt fra statiske – tvært- 
imod bliver de forældet, endda meget hur-
tigt, mener Lars Thorup Larsen. Hvis man 
åbner Bourdieus bøger om habitus, vil man 
derfor sikkert kunne se, at hans beskriv-
elser af, hvilke kulturelle værdier, der knytter 
sig til forskellige erhvervsgrupper, slet ikke 
gælder mere. Hvor mange kan fx på stående 
fod sige, hvad der adskiller den kulturelle 
betydning af hhv. ‘Rhapsody in Blue’ og ‘An 
der Schönen Blauen Donau’, som er to af de 
værdier, der optræder i Bourdieus oprindel-
ige livsstilskort? Hvis man ikke er opmærk-
som på den udvikling, som sker, har man 

lige pludselig en helt forkert forestilling om, 
hvordan andre grupperinger er, ser ud og 
agerer. Eksempelvis er der, ifølge Lars Tho-
rup Larsen, sket store ændringer i, hvordan 
statskundskabsstuderende ser ud – og det 
er ikke alle, der er opmærksomme på denne 
forandring. 

“Hvis jeg fx forsøgte at klæde mig ligesom 
de studerende i et forsøg på ikke at skabe 
afstand, ville jeg sandsynligvis ramme forbi, 
fordi min fornemmelse for de studerendes 
stil ikke er helt opdateret,” siger Lars Thorup 
Larsen.

Som understreget indledningsvis, er stereo-
typer en voldsom forenkling, som kun har 
ringe – hvis overhovedet nogen – forankring 
i virkeligheden. Derfor falder de hurtigt sam-
men, når man lærer folk bedre at kende.

”Hvis man begynder at være meget sammen 
med de folk, man har en stereotypefore-
stilling om, bryder det hele sammen,” siger 
Lars Thorup Larsen. ”Hvis man begynder at 
vÞre meget sammen med humanister, ₨nder 
man ud af, at de er andet end hjemmestrik-
kede trøjer, og er man sammen med juris-
terne, ₨nder man ud af, at de egentlig ogs¬ 
er meget menneskelige. Det er jo netop, 
fordi stereotyper bygger på en forenkling – 
en forenkling, som ofte slet ikke har hold i 
virkeligheden.” 
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Den typiske statskundskaber 
Tema: Kender du typen?

Kirstine Barud Thomsen
kirstinebarud@hotmail.com

Den første type er overskudstyperne, dem, 
der bare har styr på det hele. Typerne, der 
sagtens kan ₨nde tiden og lysten til at lÞse 
hele pensum (gerne 2 gange for lige at få 
dele hele med), mens de selvfølgelig synes, 
det er super vigtigt at være engageret i det 
sociale på studiet og derfor er fast inventar 
på foreningsgangen. Typerne, som er så en-
gageret i samfundet (og deres cv), at med-
lemsskab af et ungdomsparti er en selvfølge, 
ligesom det er enormt vigtigt at ₨nde tid til 
frivilligt arbejde et par gange om ugen – man 
skal jo huske, at ikke alle er ligeså privilegeret 
som én selv. Det er også grunden til, at denne 
type allerede i sit sabbatår var ude og redde 
verden som frivillig, eller i det mindste var på 
dannelsesrejse under fremmede himmelstrøg 
for lige at sætte tingene lidt i perspektiv – be-
vis ₨ndes i form af billeder p¬ Facebook. Det 

er typerne, der karrieremæssigt har lagt 
planer siden de var 12år og selvfølgelig har 
haft studierelevant arbejde siden 1. semes-
ter, ligesom de sprog-lige kundskaber er 
blevet optimeret på aftenkursus – det er jo 
ikke nok bare at have et gennemsnit på 12, 
når de skal ansøge til det udenlandske uni-
versitet, hvor de selvfølgelig har planlagt at 
studere på deres allerede tilrettelagte kandi-
dat. Det er typerne, som altid møder op 
mandag morgen sprængfyldt med energi og 
bare synes, at det var allertiders at få lov til 
både at arrangere, være hjælper og rydde op 
efter pf-festen og ikke har noget problem 
med at komme op og løbe 20km lørdag mor-
gen – for denne type har nemlig også fornuft 
nok til altid at stoppe festen, mens legen er 
god.  Det er typerne, der kort sagt har over-
skud i livet - og ikke behøver købe hele 
kagehylden i kantinen for at klare sig gen-
nem eftermiddagsforelæsningerne. 

Og så er der de andre. Typerne, som kæmper 
for at få læst bare halvdelen af pensum, mens 
de desperat leder efter den der ”forenings-

Som der i verden findes både tykke og tynde, høje og lave, flotte og grimme, gode 

og onde, kan man sige, at der på institut for statskundskab i grundreglen findes to 

forskellige typer studerende. To typer, der på vidt forskellig måde klarer sig gennem 

de 5 år på den akademiske legeplads, IFSK.



9

2009

gangó med en kop ka₧e i h¬nden og en or-
dentlig omgang tømmermænd, fordi de naivt 
tror, at man kan stoppe, mens legen er god, 
n¬r man har drukket en ₩aske ₨sk. Typerne, 
som i bund og grund er ret ligeglade med de 
fattige børn i Afrika, og som synes, det er 
smadder ærgerligt, at der ikke er Operation 

Dagsværk på uni – det var så lækkert med en 
gratis pjækkedag, hvor man kunne sove 
længe. Typerne, der er lidt beklemte ved at 
kalde 3 måneder i Thailand med sol, druk og 
strandfester for en dannelsesrejse, mens de 
skyldigt må indrømme, at det eneste, de har 
planlagt efter bacheloren, er endnu et sab-
batår. Dem der har en lang, overbevisende 
tale om, hvordan servitrice-arbejde også er 
enormt studierelevant, og om hvorfor de ikke 
helt føler sig klar til at engagere sig i et ung-
domsparti. Det er typerne, som argumenterer 
for, at cykelturen op ad Ny Munkegade er 
næsten ligeså godt som en løbetur, og som 
sætter en ære i at holde sig topinformeret om 
kageudbuddet i kantinen. Det er typerne, 
som tror, at overskud er en by i Rusland, og 
som klarer sig gennem studiet ved det spinkle 
håb om, at næste semester nok skal blive 
bedre.

…hvilken type er du? 

… & DJØF

Da StatsRådet er de statskundskabsstuderendes interesseorganisation, og dermed har til formål at sikre de bedst 
mulige forhold for studerende, tager StatsRådet også del i DJØF Studerendes arbejde.

 Til dem, der er dugfriske og just indtrådt i statskundskabernes rækker, skal det kort forklares, at DJØF (Dan-
marks Jurist og Økonom Forbund) er de videregående samfundsfaglige uddannelsers fagforening. DJØF Studer-
ende er de studerendes delforening i DJØF og et interessefællesskab for mere end 14.000 studerende.

DJØF Studerende sætter de studerendes vilkår på dagsordenen og bygger bro mellem de studerendes tid på stud-
iet og deres fremtidige karriere. Arbejdet som frivillig i DJØF Studerende giver mulighed for at møde studerende 
fra andre DJØF-uddannelser, være med til at arrangere en masse fede arrangementer, som f.eks. virksomhed-
spraktik og vinsmagning, og samtidig opbygge et stærkt netværk.

Ønsker man blot at drage nytte af de mange fordele som medlem i DJØF Studerende kan her b.la. nævnes, at 
man i forbindelse med jobsøgning kan indsende ens ansøgning, hvorefter DJØF vender tilbage inden for 24 timer 
med råd og vejledning. Et andet nævneværdigt tiltag dette efterår er DJØF’s talentudviklings-projekt for kvinder, 
hvorigennem man får en mentor der er topleder i det danske erhvervsliv. Ellers kan man som medlem hente hjælp 
til praktikplads, legatsøgning, specialeskrivning og meget mere.
Hvis du er interesseret i at hßre nÞrmere om muligheden for at blive DJÏFi₨ceret s¬ kontakt StatsR¬det 
(statsraad@ps.au.dk). Eller se mere på DJØF Studerendes hjemmeside (www.djoef.dk/Studerende.aspx). 

Du kan ogs¬ ₨nde DJÏF Studerende p¬ Facebook (http://www.facebook.com/djoefstuderende).
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Vigtig viden om stereotyper 

Tema: Kender du typen?

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk

I al videnskabelighed, er vigtigt at holde sig 
for øje, at en opdeling i stereotyper er en 
yderst glimrende måde at opnå viden om an-
dre kulturer på, for alle vil jo vide, at samtlige 
udsagn om stereotyper er af upåklagelig vi-
denskabelig karakter og dermed fuldkom-
men korrekte og sande. 

Da de ₩este studerende kan betragtes som 
værende unge, kan der stadig mangle nogle 
mentale sku₧er, men Kandestßberen vil 
hjÞlpe dem p¬ vej ved en klassi₨cering af de 
stereotyper, statskundskabere burde have 
kendskab til nu om dage. Inden blikket glider 
ned over beskrivelsen af den første stereoty-
per det væsentligt at holde sig in mente, at 
artiklen er skrevet med et voldsomt glimt i 
øjet. De følgende beskrivelser er selvfølgelig 
voldsomt overdrevne og må betragtes som 
idealtyper i stedet for videnskabeligt ud-
viklede billeder af de beskrevne personer. 

Juradåsen 
Udtrykket ”juradåse” henviser til kvindelige 
studerende ved juridisk institut. En juradåse 
kan kendes på det smarte tøj og det oftest 
afblegede hår, der altid sidder, som det skal. 

Desuden er juradåsen medansvarlig i projek-
tet ”tæppe på juras læsesal”, da gedigent og 
sundt fodtøj har en tendens til at have en 
højde på minimum ti centimeter. Ti centime-
ter er dog ikke noget, en juradåse normalt 
giver sig af med. Juradåser kender ikke 
udtrykket ”for meget make-up” og er nært 
beslægtede med en anden populær stereo-
type, nemlig poletnegeren. Typisk har ju-
radåserne valgt deres studie, fordi deres yn-
glings₨lm er óLegally Blondeó, og de bare 
ved, at god stil (korte nederdele) kan få selv 
den mest standhaftige dommer til at sympa-
tisere med deres klienter. 

Den hjemløse

Stereotypen ”hjemløs” er nært beslægtet med 
en anden gruppe af mennesker, nemlig va-
gabonderne. For ikke at skabe forvirring og 
associationer til lækre sko, vil de dog her blot 
blive omtalt som hjemløse. En hjemløs trans-
porterer remedierne til livet og vejen i en 
barnevogn og er grundet manglende vaske-
faciliteter i den danske o₧entlighed en smule 
usoigneret i sin fremtræden. De hjemløse har 
det hele land som deres hjem, men opholder 
sig typisk i større byer. De har et utrolig åbent 

I takt med at den menneskelige hjerne bliver ældre, opbygger den et kompliceret sys-

tem af mentale skuffer, der muliggør en hurtig klassificering og forarbejdning af alle 

de indtryk, den til dagligt bliver mødt med. Børns hjerner opfanger, i modsætning til 

de voksnes, et utal af detaljer, når de observerer deres omgivelser, men de opfatter 

kun en brøkdel af deres omverden i forhold til de voksne. Dette kan muligvis være 

medforklarende til, at de færreste 10-årige vil vide, hvad en stereotype er, for i deres 

øjne er ikke to mennesker ens, når de møder dem på gaden. Man kunne måske lige-

frem fristes til at sige, at den menneskelige hjerne forprogrammerer en række for-

domme om andre mennesker for med tiden at lette den menneskelige tænkeproces. 
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sind og er altid friske på en snak om livets 
små og store særheder. I Århus vil man typ-
isk kunne ₨nde dem p¬ den store, runde 
bænk ved Magasin, der populært har tilnav-
net ódrankerbÞnkenó. At klassi₨cere samt-
lige hjemløse som drankere er igen at bev-
æge sig ud i stereotyper, men utallige 
observationer har bekrÞftet, at de ₩este 
hjemløse betragter øl som en vigtig bestand-
del af den daglige ernæring. Som statskund-
skaber bør man dog tage disse resultater 
med forbehold, da der ikke er kontrolleret for 
andre variable, der evt. kunne forklare en del 
af denne tendens. 

Hippien

Her har vi en stereotype, hvis oprindelse og 
stiftelsen af ”Socialistisk Folkeparti” nogen-
lunde kan kodes sammen. 
Hippien var mest udbredt i 1960’erne og 
1970’erne, men er i dag igen ved at vinde 
indpas i den danske ungdomskultur. Hippien 
kendetegnes ved stort, ₩agrende tßj i mange 
mønstre, typisk holdt i jordfarver og orange. 
Fællesskabet er vigtigt for hippien, hvorfor 
de ₩este af dem bor i kollektiv eller i det 
mindste er medlem af ®n eller ₩ere ugentlige 
madklubber. ”Peace, love and understand-
ing” er hippiens erklærende mål i livet, som 
hjerteligt ønskes overført til hele verden. De 
₩este hippier ₨ndes i ßvrigt óovre hos dem 
dér fra humaniora”.

 I dag er en ny type af hippien ved at bryde 
frem, nemlig den såkaldte ”hallal-hippie”, 
der i et forsøg på at være politisk korrekt, 
krydrer tøjstilen med partisanertørklæder, 
for at sympatisere med indvandrere. Be-
grebet blev i øvrigt introduceret af Naser 
Khader (dengang han var populær og medlem 
af de Radikale) for at fremme forståelsen 
danskerne og indvandrerne imellem. 

For ikke at fremstå som racister og småborg-
erlige, vÞlger de ₩este mennesker at skjule 
deres begejstring for stereotyper.
Skulle det alligevel ske, at du er blevet fasci-
neret af fænomenet ”stereotyper”, kan du 
udøve din nye interesse, ved konsekvent at 
huske at kalde alle fulderikker for svenskere, 
italienere for pastaædere og russere for vod-
kalugtende kommunistbønder med 
pelshatte. 

Fßrste ßvelse kunne s¬ best¬ i at klassi₨cere 
undertegnede som en semi-hallal-hippie-
socialist-wannabe-statskundskaber og des-
uden halv tysker. Og husk så det berømte 
gran salt. 
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Forelæser # 1

Kender du typen?

Du kender dem fra de mange timer i auditorierne, hvor du har kunnet observere 

kropssproget, stemmen og bevægelserne. Men kan du kende dine forelæsere ud fra 

møblerne i deres hjem, varerne i køleskabet og bøgerne på borgerolen? Kanden har 

kastet sig ud i at kopiere tv-programmet “Kender du typen?”, og lukker dig i den an-

ledning indenfor i fire forskellige forelæseres hjem. Instituttets egen livsstilsekspert, 

Gitte Sommer Harrits, kommenterer på billederne, og så et det op til dig at gætte 

forelæserne. 

Tema: Kender du typen?
Ida Haugen

20072034@ps.au.dk 
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Køleskabet udmærker sig især ved det, der 
ikke er der, nemlig økologi – men til gengæld 
store mængder af hjemmelavet marmelade 
(ligner det). Der er ”value-for-money” og 
pengene bliver hellere brugt på champagne 
end på delikatessevarer. Becel-margarinen er 
drømmen om det sunde fedt i en håndevend-
ning – snarere en kvalitet. Kokke omtaler jo 
glad ₩ydende margarine som et s¬ indus-
trielt-forarbejdet produkt at det molekylært 

nærmest svarer til plastik …. 

I stuen er der også value-for-money: det er 
den klassiske 3+2’er i lædersofaudgaven. 
Med et stænk af kulturel kapital anbragt i 
form af abstrakt kunst på væggen og på bor-
det i form af weekendavisen (der dog præcist 
hverken er Politiken eller Information!)

Og sablerne signalerer jo så et stænk af indi-
vidualitet – i et ellers temmelig main-stream-
forbrugshjem.

Samlet set er vi tættere på den økonomiske 
end den kulturelle kapital, og tættere på det 
individualistiske end det fællesskabsorien-
terede segment, i retning af det moderne 
snarere end det traditionelle.
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Forelæser # 2

Bogreoler er jo interessante – her en god 
blanding af kvalitets-kriminalromaner, solide 
litterære klassikere og faglitteratur i den let-
tere genre, inklusiv biogra₨er. Det signalerer 
jo litterært overskud uden at være specielt 
avantgarde. Det må gerne både være oply-
sende og underholdende, men helst ikke alt 
for mærkeligt.

Køleskabet er ikke så oplysende – enten er 
der tale om en meget stor familie eller en der 
spiser rigtig mange havregryn med mælk. 

Opslagstavlen er konstruktion af familiei-
dyl, billeder af ungerne og postkort fra alle 
vennerne ude i verden.

I stuen ₨nder vi en interessant blanding af 
dyre arkitekttegnede spisestuemøbler og 
sofa – med noget der ligner en ikealampe fra 
loftet og billige plakater på væggen. Det må 
gerne være tjekket – men heller ikke for tjek-
ket. 

Samlet set er 
der tale om en 
søgning mod 
midten – en vis 
stil, men ingen 
overdrivelser.
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Forelæser # 3
… har jo drengerøv skrevet henover sig.
Computerspil og udslidte vandrestøvler. Der 
skal ske noget, og vi skal endelig passe på, at 
vi ikke kommer til at kede os!

Her er så også en dyrken af avantgarde – 
smagen ikke bare for den gode øl, men den 
ekstremt gode og interessante øl, som det 
kræver både viden og sikkert også lidt tilvend-
ing at kunne nyde. Men til gengæld kan man 
sætte blærerøvspoint ind på kontoen. Og det 
med rødvin er man ikke helt gammel nok til 
at have fået smag for endnu (enten fordi det 
er for surt eller bare for kedeligt).

Det er klart i retning af det moderne og indi-
viduelle segment – og med nok af både kul-
turel og økonomisk kapital. Og ikke så gam-
mel endnu!
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Forelæser # 4
Her bevæger i os meget tættere på den kul-
turelle kapital – der er fokus på kunst og in-
dretning, romantik og natur – men ikke nød-
vendigvis i kraft af dyre designermøbler. Her 
ser vi ikke noget køleskab, men mon ikke der 
er plads til lidt ₩ere ßkologiske grßntsager 
end i de ₩este andre kßleskabe. Bogreolen 
har fokus på det, der er i den – bøgerne og 
musikken. Det er ikke udseendet, det kom-
mer an på! Vi kan desværre ikke se de enkelte 
titler – men jeg vil tro at der her måske er 
plads til lidt mere avantgarde/langhåret lit-
teratur, måske en enkelt digtsamling, lige-
som musikken ikke er mainstream det hele.

Det er en blanding af moderne fællesskabs-
orientering og naturromantik med plads til 
individet. Mit bud vil være, at her kunne Poli-
tiken eller Information netop godt ligge på 
sofabordet.

Find svaret på side 39
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KEND DIG SELV-TESTEN

På IFSK går vi meget op i at inddele folk i typer, og vi ved således alle, at en ældre 

mand, bosiddende i Lemvig med lav uddannelse og lav grad af social kapital stemmer 

på DF. Men vogt dig, for kanden putter nu dig og resten af de statskundskabsstude-

rende i kasser… 

Find de svar, der passer bedst på dig, og tæl derefter sammen, hvilke symboler du har 

flest af, og se, hvilken type DU er.

1. Hvilken forelæser forguder du?

 Midtgaard 

 Stubager 

 Michael Bang 

 Frølund 
 

2. Hvordan ser din madpakke ud? 

 Sammenklappet med lever 

 Trß₩er fra kantinen 

 Sushi 

 Salat - gerne med kikærter

3. Hvilken drink ses du oftest med? 

 Daiquiris og cosmos
 
 Alt m. alkoholprocent over 40 

 kvæde-te

 kold fad

4. Hvornår tager du hjem fra PF-fest? 

 Inden den starter, da jeg ikke 
 er færdig med pensum 
 til næste  uge. 

 Når de stopper med at spille   
 Nik & Jay

 Når folk begynder at bevæge   
 sig mod social 

 N¬r oprydningsholdet ₨nder   
 mig sovende i en sportstaske i 
 garderoben.

5. Hvilken musik sætter gang i din 

fest? 

 Helmut Kool 

 Morten Breum ’Højere, vildere’

 ”Ka godt li tysk klassisk” – (dog  
 ikke Nena eller Scooter) 

 Jeg er egentlig ligeglad, bare
 der er jäger bombs  i baren

Tema: Stereotyper

Rikke Melsen
Rikke@melsenstyle.dk

Mikkel Vinter
Mikkelvinter@hotmail.com
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6. Hvad har du på dine fødder? 

 Converse 

 Noget der klikker så højt som  
 muigt, når jeg går på læse-  
 salen
 
 Sandaler med sokker, mine   
 fødder skulle jo nødigt blive   
 beskidte 

 Jeg har én gang mistet skoene 
 til en fest, så jeg låner bare

7. Hvad laver du i din fritid? 

 Så meget foreningsarbejde 
 som overhovedet muligt 

 Tager først ned til åen og 
 spiser brunch, hvorefter jeg   
 tager til spinning

 Prøver IGEN at sætte rekord   
 med gutterne nede i 
 professorterningklubben

 SOCIAAAAAAAL!!! (festaben)

Og hvem er du så?

 Mandag og tirsdag går som   
 regel med, at folk fortæller dig  
 hvad du har lavet i weekenden.  
 Dette inkluderer som regel  
 overnatninger i diverse 
 fredagsbarer

 Tillykke! Du er ligesom de  
 ₩este andre og m¬ fßle dig ret  
 godt hjemme på IFSK.  Pas på,
 du ikke bliver for selvfed. Du  
 bliver sku₧et, n¬r du indser, at  
 du ikke kan redde verden ene  
 mand.

 Håret sidder! Du er tjekket og  
 cappuccino-agtig og klar til at  
 vise alle andre hvor lækker du  
 er. Er du sikker på, at du ikke  
 skulle have søgt ind på jura i   
 stedet?

 Gaaab! 

Grib dit kamera, slip fantasien løs, og 
tag et billede til 

Kandens 
forsidekonkurrence

Du kan vælge at tage et billede eller 
lave en illustration, der forholder sig 
til næste nummers tema, men du kan 

også lave en forside, der ikke har 
noget med temaet at gøre, men som 

viser noget om livet på IFSK.

Næste nummers tema bliver offent-
liggjort i denne uge, så hold øje med 
vores plakater rundt på instituttet.

Send dit bud til kanden@ps.au.dk

Der er præmier på højkant og 
vinderbilledet kommer på forsiden af 

Kandens novembernummer.
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Ensomme skjulte tutorer

I forbindelse med rusugen optrådte en række tutorer som forskellige karikerede ste-

reotyper i form af skjulte tutorer. Der var tale om en energisk hestepige, fredfyldt 

hippie, indkarneret Brøndbyfan, vaske ægte West-jy’ og mange flere. Traditionen med 

skjulte tutorer kan i forbindelse med det aktuelle tema om stereotyper, betragtes som 

et videnskabeligt sociologisk eksperiment – et feltstudie i, hvordan det er at være en 

type, der i allerhøjeste grad falder uden for normalitetens rammer. Kanden har mødt 

Line Nissen (a.k.a. bakterie- og sikkerhedsfikserede Sille Bang), Christian Stenz (a.k.a. 

Svend Aukens gennem tiden største fan, Anders Auken) og Rikke Melsen (a.k.a. elit-

estuderende og gennemført stræber Alexandra Von Bech) til en snak om ensomhed, 

himmelvendte øjne og tolerance (eller mangel på samme) på Institut for Statskund-

skab. 

Hvordan oplevede i det at være en person, 

som helt åbenlyst faldt uden for rammerne?

Alexandra: Det var rigtig svært. Jeg kunne kun 

snakke om karakterer, studiestress og pensum i 

videnskabsteori, og det var der ikke nogen, der 

gad. Så folk nikkede bare og to sekunder efter 

var de gået. 

Sille Bang: Når man kom hen til en gruppe af 

folk, der stod, begyndte de at vende ryggen til 

mig – ret diskret dog. Men så måtte man bare 

være pågående. 

Anders Auken: Jeg prøvede at small 

talke ved at spørge, hvad de syntes 

om Svend (Auken, red.), om de havde 

set mindegudstjenesten og sådan 

noget. Folk kom med meget diplo-

matiske svar, men de gad ikke rigtig 

snakke med mig. 

Alexandra. Ja, folk var meget diplo-

matiske – de sagde mig ikke imod   

selvom jeg svinede 3. semester for, 

at de var kommet ind på frit optag. 

Nogle gange gjorde jeg det, mens jeg 

stod lige foran tutorerne fra 3. semes-

ter, men der var stadig ikke nogen 

reaktion. 

Sille Bang: Jeg blev nu sagt imod. Jeg 

gik rundt og spurgte folk, der havde 

været ude at rejse, om de havde taget 

sygdomme med hjem. På et tidspunkt 

kom jeg op at diskutere med en pige 

om svineinfluenza. Hun fortale at hen-

des far, der er læge, siger, at der ikke 

er nogen stor risiko. Og han havde ret 

meget forstand på det, hvilket jeg, if-

ølge hende, tydeligvis ikke havde. De 

andre smilede bare og nikkede – og 

vendte sig så og gik. 

Tema: Stereotyper
Bolette Danckert

Bolette_Danckert@hotmail.com

Alexandra Von Bech

”Jeg kommer direkte fra elitegymnasiet i 

Milano, hvor jeg pga. min fars forbindel-

ser havde studiejob ved generalkonsula-

tet. Jeg har allerede læst en stor del af 

pensum, faktisk har jeg læst alt til vid-

enskabsteori.”

Anders Auken

”Mit liv ændrede sig, da jeg mødte Svend 

på strøget, hvor han gav mig en rose. 

Siden har han været mit største idol. 

Jeg har endda ændret mit efternavn til 

Auken, og jeg er startet på statskund-

skab, fordi Svend har gået her. Men for 

tiden befinder jeg mig i stor sorg, og jeg 

har ikke smilet siden d. 4. August”.

Sille Bang (a.k.a. Line Nissen)

”Egentlig bryder jeg mig ikke om at være 

blandt så mange mennesker – bakterierne 

flyver gennem luften, og der er stor smit-

terisiko, når man giver så mange men-

nesker hånd. Derfor har jeg vådservietter 

med til at tørre hænderne bagefter.”
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Ud over at folk ikke ville snakke med jer, ople-

vede I så andre reaktioner hos folk?

Anders Auken: Jeg overhørte en samtale, hvor 

der var én, der sagde ”Ham dér – han er psyko-

pat!”.

Alexandra: Ja, bagefter fandt jeg også ud af, at 

de havde bagtalt mig. Det kunne jeg også forstå 

på de andre tutorer: Folk havde siddet og vendt 

det hvide ud af øjnene bag mig, når jeg sagde 

noget. Men det havde jeg ikke opdaget. 

Anders Auken: Det var altså kollektiv lock out – 

og så på første dag. 

Sille Bang: Der var folk der grinede af mig. Da 

vi skulle gå ned til studenterhuset tog jeg cykel-

hjelm på for ikke at slå mig hvis jeg faldt, og da 

jeg kiggede mig tilbage, var der en drengegrup-

pe bag mig, som var ved at dø af grin. Hele turen 

ned til studenterhuset måtte jeg i øvrigt næsten 

løbe af sted efter folk, der bare gik hurtigere og 

hurtigere for at slippe af med mig. 

Hvad var folks reaktioner da de fandt ud af i 

havde spillet komedie?

Sille Bang: Om aftenen var der én, der kom hen 

og sagde ”Undskyld, hvis jeg var lidt streng, men 

du var virkelig mærkelig!”. Der var også to, der 

kom og fortalte mig, at de havde ringet hjem – 

én til sin mor og én til en ven – og fortalt, at de 

var kommet i klasse med sådan en freak. 

Alexandra: Der var ikke nogen, der undskyldte, 

men de kom hen og fortalte hvor meget, de 

havde hadet mig og havde snakket om, at de 

ikke ville i læsegruppe med mig. 

Hvordan tror I det ville have været, hvis I rent 

faktisk havde været en sådan person, og så 

skulle have fortsat på studiet?

Sille Bang: Det ville ikke have været særlig      

sjovt. 

Anders Auken: Jeg var droppet ud på dag num-

mer to. Tolerancen på instituttet, som vi ellers 

går og bryster os af, er nok ikke så stor over 

for folk, der er lidt anderledes, når det kommer 

til stykket. 

Alexandra: Folk var egentlig tolerante nok – de 

accepterede mig, men de ville bare ikke lukke 

mig ind i deres fællesskab. 

Sille Bang: Ja netop. I sådan noget som læseg-

ruppe ville det have været svært. 

Anders Auken: Nej, der var ikke nogen der ville 

have været i læsegruppe med mig. Det er nok 

egentlig den sociale dimension, man kommer til 

at mangle, for der var slet ikke nogen, der ville 

være sammen med os. Derfor tror jeg ikke, man 

ville kunne klare studiet med sådan en karakter. 

Alle har jo brug for det sociale. 

Alexandra: Ja, jeg tror hurtigt, man var blevet 

helt udenfor, for man vil jo ikke blive ved med at 

gå og henvende sig til folk, der ikke gider snakke 

med en. 

Tolerancen er altså ikke altomfattende på første 
skoledag på IFSK. Kanden kan berette, at det 
ikke kun var disse tre tutorer, som følte sig en-
somme – bl.a. kom også Peter Schultz, udklædt 
som CBS/Københavner-smart russer og kom-
mende far, fortvivlet ind på Kandens kontor og 
udbrød ”Der er ingen, der vil snakke med mig. 
Det er til at blive sindssyg af!”. Men traditionen 
omkring skjulte tutorer kan også være hård for 
russerne. Skjulte tutorer er således forbudt på 
psykologistudiet, hvor man frygter, at det kan 
give russerne psykiske traumer, hvis de kommer 
til at gøre sig til grin. Her på Kandens kontor 
glæder vi os imidlertid over at vores fagkund-
skab ikke indeholder disse psykologiske as-
pekter – vi elsker vores skjulte tutorer og håber 
bestemt, at I kommer igen næste år på trods af 
ensomhed samt hånlige grin og blikke. 
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Værdibaseret ledelse: Varm luft eller 
morgendagens ledelsesværktøj?

Ph.d.-kavalkade

Ditte Hovelsø Jensen
ditte@ps.au.dk 

I slutningen af mit studium var jeg i praktik i 
en nyetableret HR-afdeling et sted i den dan-
ske forvaltning. Afdelingen hed sådan, fordi 
det skulle sig-
nalere et skifte i 
opfattelsen af 
medarbejdere. 
Medarbejderne 
skulle betragtes 
som den vigtig-
ste ressource og 
ikke bare som 
en eller anden 
”head count”. 
Jeg oplevede, at 
der blev talt 
rigtig meget om 
kompetenceud-
vikling, leder-
skab, værdi-
baseret ledelse, 
strategiske re-
krutterings- og 
fastholdelses-
indsatser, mis-
sion og vision. 
Alt sammen 
meget moderne 
- eller innovativt, for at blive i terminologien. 
Jeg oplevede imidlertid også, at der man-
glede styring og at den centrale del af for-
valtningen sugede ressourcer fra kerneop-

gaverne til administration. Og til en 
administration som i mine øjne virkede tem-
melig distanceret fra den praktiske hverdag 

på institutionerne. Min børnelær-
dom fra statskundskab sagde mig, 
at det simpelthen ikke kunne passe, 
at man ved at ændre navnet på 
personaleafdelingen og begynde at 
tale om værdier og mission på 
direktionsniveau, ændrede noget 
som helst ved motivationen og 
produktiviteten hos markarbej-
derne på institutionerne. Måske var 
der ligefrem en modsat virkning, 
fordi markarbejderne oplevede den 
administrative oprustning som de-
motiverende, fordi den ikke gav 
dem de redskaber, de efterspurgte 
i forhold til at varetage daglige op-
gaver og udfordringer.

Mit projekt handler derfor kort for-
talt, om hvordan ledelse, der ikke 
er baseret på hierarkisk ”command 
and control”, påvirker medarbej-
dere. Den grundlæggende idé i så-
dan en type lederskab er, at ledel-
sen kan påvirke medarbejdernes 

værdier, således at medarbejderne performer 
bedre – altså uden at man anvender pisk eller 
gulerod. Denne antagelse kan ses i f.eks. HR-
litteraturen, værdibaseret ledelse, leadership 

Hvad gør man, når man under et praktikophold gentagne gange spørger sig selv, om det 

virkelig kan passe at ens arbejdsopgaver skulle gøre nogen forskel? Enten accepterer man, 

at der er forskel på teori og praksis og indstiller sig på en karriere i ”the organization of 

hypocrisy”. Eller også søger man et ph.d. stipendiat, så man får mulighed for at undersøge 

om man måske tog fejl og at arbejdet rent faktisk gør en forskel. Jeg valgte det sidste.

“Min børnelærdom fra 
statskundskab sagde 
mig, at det simpelthen 
ikke kunne passe, at 
man ved at ændre nav-
net på personaleafdelin-
gen og begynde at tale 
om værdier og mission 
på direktionsniveau, 
ændrede noget som 
helst ved motivationen 
og produktiviteten hos 
markarbejderne på in-
stitutionerne. 
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Værdibaseret ledelse: Varm luft eller 
morgendagens ledelsesværktøj?

teorier m.m. Kært barn har 
mange navne! I den for-
valtningsmæssige virke-
lighed har disse idéer fået 
stigende betydning. Imid-
lertid ved vi meget lidt om, 
hvordan de virker – og ikke 
mindst OM de virker.

Jeg ser forskellige ud-
fordringer for mig. F.eks. 
medarbejdernes profes-
sionelle baggrund, som 
kunne forventes at påvirke 
opfattelsen af ledelsesini-
tiativer i almindelighed og 
ledelsesinitiativer i retning 
af at påvirke medarbe-
jdernes værdier i særde-
leshed. Det samme kunne 
den hierarkisk afstand fra 
direktion til den pågæl-
dende medarbejder. Så-
ledes kunne man godt tro, 
at nyuddannede DJØF´ere 
i de centrale dele af for-
valtningen var betydeligt 
mere modtagelige over for 
moderne buzz-words (det 
håber jeg ikke, der er forhåbentligt allerede 
internaliseret en sund kritisk sans overfor 
modeluner under uddannelsen), end en er-
faren praktiker i marken. Dertil kommer en 
hyppig ressourceknaphed, som i praksis gør 
det vanskeligt at forfßlge de ₩otte ord i or-
ganisationernes værdigrundlag. 

Indtil videre har en stor udfordring i mit pro-
jekt været at få indkredset den uafhængige 
variabel, som jeg pt. kalder værdibaseret le-
delse. Som det måske fremgår ovenfor er det 
ikke helt klart hvilken litteratur, der skal i 
spil. Dette felt er præget af, at der i vid ud-
strækning mangler solid teoridannelse i for-
hold til empiriske implikationer og indika-
torer. Indimellem kan selv kausalforholdet i 
teorierne virke uetableret. Så det har indtil 
videre været en stor og spændende ud-

fordring, og jeg nærmer mig et udgang-
spunkt for en empirisk analyse af værdibase-
ret ledelse i praksis. Min teoretiske model er 
derfor, at der er en e₧ekt fra vÞrdibaseret 
ledelse til medarbejdernes værdier, men at 
denne e₧ekt er modereret af professiona-
lisme og hierarkisk afstand. I mit empiriske 
arbejde vil jeg forsøge at undersøge om 
værdibaseret ledelse rent faktisk påvirker 
medarbejdernes værdier, således at der op-
står en højere grad af kongruens mellem le-
delsen og medarbejderne. Dette må være 
første skridt i forhold til at forbedre perfor-
mance, som er det ultimative mål. Som pro-
jektet ser ud nu, så undersøger jeg ikke om, 
der rent faktisk sker en forbedring af perfor-
mance, så der er stadig arbejde at gøre for 
de, der lige som jeg, heller ikke er fristede af 
en karriere som bureaukrat.
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PraktiKanden 

Det kan være en hektisk tilværelse at være studerende eller praktikant i udlandet. Ikke mindst 

når man er blevet shanghaiet til også at være korrespondent for Kanden. Ingen af vores kære kor-

respondenter (Marie Ussing, Canada; Jakob Orbesen, London; Louise Ussing, Hong Kong) havde 

egentlig tid til at skrive, og følgende mailkorrespondance, er derfor en beretning om stress og 

hårdt redaktionelt pres. Undskyld, kære korrespondenter. Vi lover at lade være med at spamme jer 

de næste par uger!

Hej Jakob!

Vi har sat dig på til at skrive om dit journalistik-eventyr 

allerede i oktobernummeret. Deadline er mandag d. 21. 

september, så vi håber, du er med på den! 

Peace, Redaktionen

Hej, 

Er der mulighed for, at jeg kan bytte med en anden ud-

landsfarer?

Sagen er at jeg flyver til London førstkommende lørdag. 

Herefter skal ugen gå med vigtige og praktiske detaljer. 

Jeg flyver til messe i Paris den 19. og regner først med 

at være hjemme i london søndag aften. Mandag den 21 

skal jeg indflytte i Cardiff.. Så det bliver lidt “finger å”, 

hvis jeg skal skrive noget begavet til jer!

Jakob

Hej Louise

Jakob har netop skrevet, at han har meget travlt de 

næste par uger, og gerne vil slippe for at skulle skrive 

en artikel allerede til oktobernummeret. 

Har du mulighed for at strikke noget sammen?

- Kanden

Hej Kanden,

Hmm, mener jeg skrev, at jeg gerne ville skrive i decem-

berudgaven? Kan marie heller ikke nu eller hvordan?

Jeg har nemlig også rigtig travlt lige nu og er i Kuala 

Lumpur fra d.. 18 - 23. Så det bliver desværre ret svært 

at nå.

mvh. louise

Hej Marie,

Vi er kommet lidt i problemer angående næste omgang 

af PraktiKanden. Både Jakob og Louise har meldt ud, at 

de har for travlt til at skrive om deres udlandseventyr til 

næste nummer. Derfor vil vi høre, om du kan overskue 

at skrive om dine oplevelser? 

Hilsen Kanden

Hej Kande

Jeg må nok desværre tilslutte mig Louise og Jacob og 

sige, at jeg ikke kan nå at have noget klar til d. 21 sep-

tember. Jeg er lige startet med skolen, og det hele er 

meget hektisk. Jeg har et stort oplæg og to skriftlige af-

leveringer i slutningen af september og synes derfor ikke 

lige, der er overskud til at skrive, jeg beklager meget. 

Håber i finder en løsning

Mvh Marie

Hej Jakob

Kan vi eventuelt få dig til at uddybe, hvad du har så 

travlt med til PraktiKanden? Hvad er det for nogle prak-

tiske detaljer, du skal have styre på, og hvilken messe 

er det, du skal til?

- Kanden

Hej...

Kort og godt: 

1: snakke med SU – for at konfirmere min godkendelse 

af min uddannelse

2: Konfirmere med SU, at de har modtaget mine an-

søgninger (godkendelse af SU (så jeg kan få SU), godk-

- Nu med stress og irriterende redaktører
Praktikanden

Marie Thorlacius-Ussing
Marieussing@hotmail.com

Louise Kure Larsen
Finogflot@yahoo.dk

Jakob Orbesen
Jorbesen@tdcadsl.dk
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endelse af uddannelse (så jeg kan få betalt mit “tuition 

fee”), godkendelse af generel ansøgning til SU.) 

3: konfirmere med SU, at de har modtaget og behandlet 

min ansøgning SU-lån.

4: få mig en bankkonto 

5: vente på at jeg har fået en bankkonto, og den får 

snøret støvlen – og poster mit kort så jeg kan få et  tele-

fonabonnement

Hilsen Jakob

Kære Marie og Louise

Vi kunne godt tænke os kort at få jer til at uddybe, hvad 

det er for nogle ting I skal nå, og hvorfor I har så travlt? 

Gerne kort - og det behøver ikke være fancy. Det er ikke 

noget I behøver bruge en masse tid på.

Håber at høre fra jer!

Kh Kanden

Efter en uges tid uden livstegn fra hverken Marie eller 
Louise prøvede Kanden lettere desperate igen…

Hey girls!

Fik i vores mail angående PraktiKanden? 

Vil I skrive et par ord til os om hvad i går og foretager 

jer? Det behøver ikke være noget vildt, bare et par linjer, 

der beskriver hvad I laver og hvordan det er at begynde 

et helt nyt sted.

Håber at høre fra jer så snart som muligt! (deadline er 

egentlig i dag)

Hilsen Kanden

Hej Kande

 Undskyld jeg ikke har fået svaret på din mail, men det 

er sjovt nok, fordi jeg har haft travlt (: 

Skolen har kun været i gang herovre i to uger, så der er 

stadig meget nyt at vende sig til. 

Man bruger stadig masser af tid på administrative ting 

og på at fare vild og finde vej igen. Samtidig er undervis-

ningsformen anderledes med masser af skriftlige oplæg 

og opgaver ud over den almindelige læsning, hvilket jeg 

synes er enormt tidskrævende. Tidskrævende fordi det 

hele skal foregå på engelsk, og selvom jeg fint kan tale 

engelsk, tager det liiige lidt længere tid at skrive engelsk 

specielt, fordi det jo samtidig gerne skal være relativt 

fornuftigt. 

Yderligere er de helt pjattede med, at alting skal foregå 

i grupper, hvilket jo også tager en del tid, måske mest 

fordi det i mit tilfælde betyder, at jeg skal kæmpe med 

to vældigt rare columbianere som finder skandinavisk 

effektivitet svært overvurderet og i virkeligheden ret 

morsomt! 

Yderligere er det jo lidt som at starte som russer igen, 

der er hele tiden sociale arrangementer man gerne vil 

med til, og deltage i sammen med de andre internation-

ale studerende, og derfor er starten vel bare ret hek-

tisk. 

Kh

Marie

Efter spontan face book korrespondance med Louise 
dagen fßr bladet skulle i trykken, ₨k Kanden fßlgende 
svar.

Kære Kanden,

Her er lidt ord fra Hong Kong:

Lange arbejdsdage, big city life og en hullens masse 

kinesere.

Jeg har nu snart været i Hong Kong i 2 måneder, og 

dagene racer virkelig forbi, når ugerne går med lange 

arbejdsdage og weekenderne på diverse ture rundt i om-

rådet og naturligvis en masse social interaktion.

Arbejdet på Generalkonsulatet har vist sig at være meget 

alsidigt. Dagene er aldrig ens, og jeg får hele tiden nye 

opgaver der udfordrer på meget forskellig vis. Mine op-

gaver spænder således meget bredt og omhandler alt 

lige fra at svare på de mangeartede forespørgsler, der 

tikker ind på mailen, lave rapporter for Danmarks Ek-

sportråd, gå til møder, seminarer og foredrag om alt fra 

den økonomiske krise til korruption, skrive artikler, læse 

rigtig mange nyheder, opdatere hjemmeside osv.

Når den ikke står på arbejde, går meget af tiden med at 

opleve Hong Kong. Weekenderne kan fx stå på ture til en 

af de mange lækre strande på Hong Kong Island og sejl-

ture rundt til nogen af de 230 små øer, der ligger rundt 

om HK. Derudover går der også lidt tid med at undervise 

en kinesisk dreng i dansk.

Der er heldigvis også en god portion unge danske expats 

herude, som man som ny bliver introduceret til ret hur-

tigt, og da alle som udstationerede er mere eller mindre 

i samme båd, er folk herude rigtig gode til at arrangere 

og opleve meget sammen, så man hurtigt kan opbygge 

et nyt netværk.

Kh Louise
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BREAKING: Nye tider på foreningsgangen
Kanden News: Omrokering

Julie Marie Olesen
20072879@ps.au.dk

Hvis Kanden havde en nyheds-helikopter, ville den kredse over instituttet netop nu! 

Kanden kan som det første medie rapportere direkte fra situationens midte – og ja: 

Vi har en rapporter på stedet. Konjunkturerne til store forandringer tegner sig: PB 

overgiver sine lokaler til Juridisk Bogformidling, der samtidigt annekterer to af foren-

ingskontorerne. Læsesalenes skæbne er endnu uvis, men en del af disse bliver til 

foreningernes kontorer og PB’s nye lokaler. Alt dette kommer til at ske i løbet af eft-

eråret, mens der i løbet af 2010 vil ske ændringer, ombygninger og omrokeringer på 

resten af instituttet i forbindelse med sammenlægningen af bibliotekerne. 

I efteråret vil vi altså se gennemgribende 
ombygninger på foreningsgangen – vægge 
bliver revet ned for at gøre plads og andre 
sættes op, således at foreningerne sandsyn-
ligvis f¬r ₨re kontorer mod de aktuelle tre. 
Den første del af foreningsgangen kommer 
i fremtiden til at tilhøre jura og deres bog-
formidling, og der vil blive gennemgang fra 
juridisk bibliotek (det fremtidige fakultets-
bibliotek) til foreningsgangen. 

IFSK vil beholde de resterende lokaler på 
gangen – fordelingen mellem foreningerne 
er endnu ikke fastlagt. Instituttets festlig-
ste forening ð PF ð m¬ dog ₨nde sig i, at 
deres kontor bygges om til toiletter. Sarah 
Kjærgård, StatsRådet, understreger, at om-
bygningerne vil forsøges gennemført med 
mest mulig hensyntagen til de studerende 
f.eks. vil en del af læsepladserne midlerti-
digt genetableres på den gamle speciale-
gang. 

Sammenlægningen af fakultetets bib-
lioteker har vist sig som en critical junk-
tion i instituttets historie, og andre om-
bygninger er undervejs. De endelige planer 
er endnu ikke på plads, og præcise datoer 
er ikke fastlagt. Sarah Kjærgård fortæller, 
at StatsRådet først er blevet inddraget i de 
konkrete planer efter sommerferien. ”For-
beredelsesprocessen er gået hurtig, men 
ledelsen har tages os med på råd – det har 
dog ikke være særlig bredt informeret til de 
studerende, således at det er kommet bag 
på mange”. 

Snarest muligt ændres det store computer-
rum, og der vil blive etableret gruppearbe-
jdspladser i den ene side, hvor computerne 
allerede er fjernet. Bag-
grunden er, at mange 
alligevel arbejder med 
f.eks. SPSS på deres 
egen computer, og der 
derfor er mere brug for 
gruppepladserne. 

På længere sigt er 
planerne endnu mere 
usikre, men i løbet af 
2010 vil der blive byg-
get til det nye fakultetsbibliotek. Som det 
ser ud nu skal der vÞre ₩ere lÞseplad-
ser og gruppearbejdspladser samt mere 
plads på biblioteket generelt. Studerende 
fra både økonomi, jura og statskundskab 
kommer med på råd i forhold til den konk-
rete indretning. Herudover er det planen, 
at loftsetagen på bygning 1332 skal reno-
veres, og der her skal etableres læsepladser 
på hele etagen til statskundskab. Og når 
vi nu er i gang alligevel, renoveres audi-
torium A1 sandsynligvis også ved samme 
lejlighed.

Alt i alt vil der være en del byggerod på in-
stituttet det næste års tid, men fortvivl ikke 
– Kanden er på stedet og opdaterer dig om 
stort og småt i byggeprocessen. Selv om 
Kanden - endnu - ikke har en nyheds-he-
likopter følger vi med vanlig sans for skel-
sættende begivenheder, situationen tæt.

“PF må finde 
sig i, at deres 
kontor byg-
ges om til toi-
letter.
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ingstiden.  Dette vil også være muligt i det 
nye bibliotek - naturligvis under forudsæt-
ning af, at vi passer godt på det.

Det nye bibliotek bliver placeret i det juridi-
ske biblioteks lokaler, kælderen under bib-
lioteket og en fremtidig tilbygning. Det har 
været et krav fra starten, at det samlede antal 
læsepladser på fakultetet ikke må mindskes, 
men det er endnu ikke helt klart, præcist hvor 
de bliver placeret. Det er heller ikke endeligt 
besluttet, hvad der skal ske med de kom-
mende tomme lokaler på IFSK. Da både stu-
derende og VIP’ere godt kan bruge den ek-
stra plads, er der kun tilbage at sige: må den 
bedste (læs største) gruppe vinde!

I det nye bibliotek fortsætter vores nuværende 
bibliotekarer, Mette og Gorm, med at tage sig 
af brugerne fra statskundskab, så den faglige 
specialisering bibeholdes. I det hele taget 
har man i planlægningen lagt vægt på, at de 
studerende skal have glæde af biblioteket. På 
den nederste etage bliver der mulighed for 
at læse eller lave gruppearbejde i et café-
inspireret område. Derudover arbejdes der 
på at udvide udbuddet af uddannelse i infor-
mationssøgning til at omfatte hele studiefor-
løbet modsat nu, hvor det primært er rettet 
mod studerende på 1. semester.

Hold dig opdateret om det nye bibliotek på 
www.samfundsvidenskab.au.dk/service/
bibliotek/ og om lukningen af biblioteket 
på statskundskab på opslagstavlerne i bib-
lioteket, hvor du også kan skrive ønsker til 
det nye biblioteks indretning og service.

Biblioteksnyt

Maiken Kjær Milthers
20071641@ps.au.dk

I det nye år åbner det nye fælles bibliotek for jura, økonomi og statskundskab. Men 

hvad betyder dette for brugerne af biblioteket på statskundskab?

Selve sammenlægningen kommer til at foregå 
mellem d. 24. januar og d. 7. februar. Dette 
er den eneste periode, hvor der slet ikke er 
adgang til bibliotekets samling, så for de 
₩este er eksamensperioden ikke fare. Hyl-
derne med bøger til pol intro opgaven bliver 
det sidste, der bliver pakket ned. 

Der kommer dog til at være løbende æn-
dringer frem til denne periode. Tidsskrifterne 
₩ytter til juridisk bibliotek allerede d. 21.09. 
Fra oktober vil der kun være åbent på bib-
lioteket mellem 10 og 15.  Der bliver dog 
kompenseret for dette, ved at de studerende 
ikke længere kun har adgang til den store 
læsesal udenfor åbningstiden, men også 
selve biblioteket. Der vil ikke være perso-
nale til at hjælpe med materialesøgning, men 
udlån og avislæsning kan foregå som i åbn-

Biblioteket – hvad skal der ske?
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Bliver det jul i år?
Jul på IFSK i krise

Christian Tang Stenz
cstenz@hotmail.com

Stig Nillsson
20073159@ps.au.dk

Finanskrisens hærgen har nu nået verden rundt, og bedst som alle eksperter spår 

lysere tider, bliver JUL på IFSK ramt af den finansielle tsunami. 

Sommeren er gået på hæld og efterårets 
mørke sænker sig stille og uroligt over in-
stituttet. En ny kold vintertid går os i møde, 
og antallet af snotdryppende-vinterdepri-
merede-in₩uenza-zombi-studerende vil 
vokse proportionalt med, at vi nærmer os 
vintersolhvervet.

Som vores forfædre forstod, er denne tid ikke 
ubetinget en katastrofe, for med solens af-
gang, tændes andet lys i vores sjæle; julelys. 
Således også på IFSK. Traditionen byder os 
at antænde adventskransen første søndag i 
advent, men på IFSK markeres julens komme 
første onsdag i december, hvor den årlige 
juledag løber af stablen. På denne traditions-
rige dag, hiver studerende og undervisere 
simultant et par timer ud af kalenderen, for 
sammen at fejre julens glade bud om ef-
terårssemestrets endeligt. De sidste mange 
år, har dagen budt på en juletale fra en un-
derviser, temabarer fra instituttets instruk-
torer og foreninger, statskundskabernes 
egen revy samt dertilhørende festivitas. Så-
dan har det været i mange år, og ville for-
mentlig være det år ud i fremtiden, hvis det 
ikke havde vÞret for ₨nansspekulanternes 
våde drømme. Juledagen er nemlig ikke i sig 
selv en sÞrligt pro₨tabel tradition.

Jul på IFSK, der er institutionaliseringen af 
Juledagen, har imidlertid måttet sande, at 
den modsat dens ophavsmand ikke kan gå 
på vandet. Vi er med andre ord bundet på 
hænder og fødder i kapitalismens rustne 
lænker. Virksomhederne, der tidligere bravt 
kæmpede om sponsoraterne, henviser nu 
til destruerede sparegrise og tomme kiste-
bunde. Jul på IFSKs budget hang allerede 
sidste år i en tynd tråd, men blev i 11. time 

reddet af stram økonomistyring og gode 
sponsoraftaler. Sponsorposten er i år så godt 
som ikke-eksisterende. Så som overskriften 
antyder, er julen altså i fare.

I bestyrelsen for Jul på IFSK har man taget 
modgangen med oprejst pande, og bud-
gettet strammes nu markant. Hovederne er 
lagt i blød og ærmerne smøget op, for at 
tilvejebringe de nødvendige ressourcer og 
minimere udgifterne mest muligt. I yderste 
konsekvens m¬ julen a₩yses eller udsÞttes, 
til konjunkturerne igen er med os. Men før vi 
når dertil, har bestyrelsen givet tilsagn om at 
trække i tiggerklæderne og betle budgettet 
i balance.

Så bliv ikke chokeret hvis du i den kommende 
tid ser en ₩ok statskundskabere med nisse-
huer og guldbajere, der spiller julesange på 
guitar og harmonika. Det er bare bestyrelsen 
for Jul på IFSK, der forsøger at redde julen, og 
det skulle I tage at hjælpe os med. For med 
recession, fritgående burka’er og verdens 
generelt elendige forfatning, er det mere end 
nogensinde nßdvendigt, at julen ind₨nder sig 
i år!

Julen varer måske nok lige til påske, men den 
begynder ikke, fßr ₨nanskrisen slutter.
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Faglig Dag 
   – hvilken krise?

Foruden nye vinkler på vores daglige faglighed, bød dagen på et fremmøde, som taler 

sit tydelige sprog til såvel institut som foredragsfraktionen i PF: Faglig Dag er et hit, 

og der er masser af potentiale for flere foredrag i det daglige end de seneste semestre 

har budt på. Dette er to erfarne Faglig Dag-deltageres særdeles subjektive smagsdom-

meri over Faglig Dag 2009. 

Krisen ind med morgenmaden 

Som traditionen foreskriver serveredes rund-
stykker med smør og syltetøj og rigelige 
mÞngder af ka₧e. Denne morgenseance 
akkompagneredes af tidligere formand for 
velfærdskommissionen Torben M. Ander-
sen, der førte selv den mest sociologiske og 
dekonstruerende statskundskaber sikkert 
ind i ₨nanskrisens ¬rsager. Det skete p¬ en 
måde som passede til de mange fremmødtes 
behov og ikke mindst morgenmæssige ånds-
evner, der i hvert fald for undertegnede kun 
sjældent står mål med lange og detaljerede 
økonomiske udredninger.

Denne Faglig Dags prolog var således særde-
les vellykket rent fagligt, men får dog kun 
₨re kander, da et stort set ubrugeligt lÞrred 
ødelagde det visuelle aspekt af Torben M’s 
medbragte slide-show.

Reportage fra faglig dag

Anne Plougmann Knudsen
20053284@ps.au.dk

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Hvilken krise? 

Første stop på dagens tresporede foredrags-
række faldt ud til fordel for det individuelle 
spor. Med slet skjult frækhed kan man stille 
dagens overordnede spørgsmål til enten 
oplægsholderne eller arrangørerne, idet deres 
bestemt ikke ligegyldige oplæg om ”Arbejds-
marked og integration i en krisetid” ikke in-
deholdt megen kriserelation. Torben Tranæs 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed ₨k 
koblet sit foredrag om ”integration af ikke 
vestlige indvandrere i det danske samfund” 
en lille smule til krisens konsekvenser, mens 
kriseelementet helt udeblev i Handelshøjsko-
lens og Cepos’ udsending, Christian Bjørn-
skovs foredrag om indvandreres ”integration 
til nordiske værdier”.

Både Torben og Christian bidrog med in-
teressante og tankevækkende perspektiver 

på integrationsspørgsmålet, men 
grundet logistiske problemer måtte 
begge gå før tid. Dette bærer utvivl-
somt også en del af skylden for, at 
man som tilhører gik fra auditoriet 
med oplevelsen af at have over-
været to i hinanden uintegrerede 
deloplæg. Sammen med den mang-
lende kriserelation gør disse for-
hold, at kandens smagsdommere 
kun svinger to ₩ßdekander af sted 
til foredraget.
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Politikere og pladsmangel 

Angsten for pladsmangel skulle 
vise sig berettiget, hvorfor Kan-
dens svar på DR 2’s skrækkabinet 
klogeligt indtog den medbragte 
ægge- og makrel i tomat-sand-
wich i det allerede fyldte audi-
torium, hvori der snarligt skulle 
være politisk debat. Arrangørerne 
havde sammenbragt hele det poli-
tiske spektrum fra kapitalismens 
ærkefjende, Enhedslisten, over 
midterpartiet Dansk Folkeparti til 
fællesskabets og socialismens ubestridte 
betvinger, Det Konservative Folkeparti. Til at 
lede slagets gang havde man indkaldt Cle-
ment Kjærsgaards ”trainee” Nikolaj Vitting 
Hermann fra Magasinet Ræson. Det var derfor 
endnu åbent, om tilhørerne skulle overvære 
en debat mellem politikerne eller mellem en 
ung Clement-klon og dennes ego.

Det viste sig heldigvis, at der blev tale om en 
særdeles velfungerende politisk debat. Ord-
styreren tog sin opgave som netop styrer al-
vorligt og havde held med at stoppe politiske 
enetaler og opstående ”buh-kommentarer” 
fra utilfredse politikere, der spontant mente, 
de havde ret til ordet. Endelig omhandlede 
debatten s¬gar ₨nanskrisen, og hvordan 
Danmark skal ”komme op fra hullet igen”.

Det blev umiddelbart ikke til mere mud-
derkast, end hvad man kunne forvente, når 
man samler otte forholdsvist centralt pla-
cerede politikere til debat. Eneste kritikpunk-
ter er derfor den udeblevne kage og det alt 
for lille lokale. Kausalretningen for sammen-
hængen mellem de to punkter lades være op 
til læseren, mens vi herfra tildeler debatten 
₨re og en halv kander velbrygget ka₧e.

Troldmanden og hans lærling 

Som dagens sidste foredrag valgte Kandens 
udsendinge at blive på det ”danske spor” 
for at overvære Nationalbanksdirektør Nils 
Bernstein og Nordeas direktør Helge Ped-
ersen. Seancen indledtes af Bernstein, der 
nok er en dygtig økonom, men ikke virkede 
voldsomt oplagt denne dag. Nuvel, han 
havde også trukket den lidt hårde opgave, 
at fortÞlle mere indg¬ende om ₨nanskris-
ens opståen end Torben M. Andersen gjorde 
under morgenmaden. Dette lykkedes også, 
men arrangementet blev langt mere levende, 
da Helge Pedersen med humor og engage-
ment indtog scenen. Således blev det ud 
fra udviklingen i privatforbrugets forskel-
lige komponenter under krisen slået fast, at 
en af de største negative udviklinger fandt 
sted i babyudstyr, mens den mest positive 
udvikling blev oplevet af dyrehandlere. Med 
andre ord ”kunne børnene få lov at overtage 
de større søskendes tøj, men til gengæld få 
en hamster…”

Foredraget var dog andet end ovenstående 
galgenhumor og udgjorde alt i alt en god af-
slutning på dagen, idet der både blev samlet 
op på krisens årsager og fremtidsperspek-
tiver. Sjovt var det også at opleve, hvordan 
lærlingen undervejs følte sig forpligtet til at 
få billigende nik fra troldmand Bernstein, 
som var der tale om en eksamenssituation. Vi 
hældte derfor tre kander rødvin efter dagens 
sidste foredrag, inden vi begav os til insti-
tuttets 50 års jubilæums-reception.

Benjamin Dickows tre hurtige:

- Hvis jeg går amok med et bat herinde kan jeg ska-

be 100-vis af jobs.

- Det eneste I er uenige om, det er, hvem der skal 

køre bilen, der kører os ud over afgrunden.

- Vi har millioner af arbejdsløse: efterlønnere, før-

tidspensionister og folk på syge-/dagpenge. I kalder 

dem bare noget andet!
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Hvad er dit drømmejob?

En ny årgang statskundskabere er netop kommet inden for de gule mure på Statskund-

skab. På deres første forelæsning fortalte Rasmus Brun Pedersen dem, at 80 % af 

alle kandidater ender i den offentlige forvaltning. Men hvad drømmer de nystartede 

IFSK’ere om at arbejde med? Og hvordan ændrer det sig i løbet af studietiden?

Statskundskabsdrømme
Anne Knudsen 

20053284@ps.au.dk 
Anne Stolberg

20073039@ps.au.dk
Stine Bonde

20080888@ps.au.dk

De ₨re nye statskundskabere, der er inter-
viewet til artiklen, har stadig drømme og 
forventninger, der er (forholdsvist) uberørt 
af socialiseringen og forelæseres budskaber 
om, hvad de kan blive. Måske ikke overrask-
ende er drømmejobbet noget mere eksotisk 
end et job i Lemvig Kommune. Men som de 
følgende interviews viser, er drømmene æn-
dret efter nogle år på Statskundskab. Er det 
bristede drømme, eller er drømmejobbet 
måske blevet et andet? 

Thomas, 1. semester

Efter en rundrejse i Sydamerika drømmer 
Thomas om at arbejde på en ambassade i et 
sydamerikansk land. Selvom han tror, at det 
er mere realistisk at sidde i Udenrigsmini-
steriet og stemple med ”nej-stemplet” dagen 
lang, mener Thomas, at det er for tidligt at 
opgive drømmejobbet: ”Nogen skal jo ha’ de 
fede jobs”. Thomas’ største frygt er et kede-
ligt job i Lemvig Kommune.

Christian, 1. semester

Efter endt uddannelse drømmer Christian 
om et job i et ministerium. Det skal i hvert 
fald helst være et job i København. Der er 
for meget storby i ham til en lille by. Han vil 
dog heller ikke afvise, at et job på en am-
bassade et sted i Europa kunne være fedt. I 
forhold til om hans drøm er realistisk, mener 
Christian, at det handler om at få foden in-
denfor allerede under studiet, f.eks. med et        
studiejob. 

Mette , 1. semester

Mettes største drøm er at arbejde på en am-
bassade i USA og være med til at bygge bro 
mellem kulturer. Hun har også mange andre 
ideer, som kunne være interessante, så længe 
hun ikke ender i den o₧entlige forvaltning. 
Hendes fordomme om den o₧entlige forvalt-
ning er, at det hele går op i bureaukrati, og at 
man ikke gør en reel forskel.

Tor, 1. semester

Tor vil umiddelbart helst beskæftige sig med 
konsulentarbejde af en art, men synes også, 
at en international stilling kunne være inter-
essant. Han kan godt se sig selv i et min-
isterium – især Udenrigsministeriet, men 
drømmer ikke om en politisk karriere. For 
Tor er det værste også tanken om at ende 
i den o₧entlige forvaltning, hvor et kontor i 
barndomskommunen ligger allernederst på 
ønskelisten.

Trine, 9. semester

Da Trine startede på statskundskab, drømte 
hun om en karriere i udlandet i Udenrigsmin-
isteriet. Drømmen er der stadig til dels, men 
efter en praktik i Folketinget har hun nu også 
en drøm om at blive politisk rådgiver. I løbet 
af studietiden er ”tanken om at arbejde i den 
o₧entlige forvaltning dog blevet noget mere 
lun”, og specielt er social- eller integrations-
politik tiltrækkende. Trine mener, at hun er 
blevet mere realistisk, og desuden forventer 
hun nu, at familielivet vil komme før en karri-
ere, hvilket hun ikke tænkte på 1. semester.
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Peter, 7. semester

Peter havde ikke noget speci₨kt drßmme-
job, da han startede på statskundskab, men 
ville gerne ”redde verden”. Hvis han helt frit 
kunne vælge nu, er drømmejobbet i et afri-
kansk land som ambassadør. Mere realistisk, 
så kunne han godt tænke sig at arbejde i en 
konsulentvirksomhed. Peter siger, at mange 
nok starter på statskundskab på grund af in-
ternational politik, men man ₨nder ud af, at 
der er mange andre ting, der også er rigtig 
interessante og måske mere realistiske at 
komme til at arbejde med.

Sisse, 9. semester

Da Sisse startede på statskundskab, var hun 
specielt fascineret af det politiske miljø, men 
i løbet af studietiden er hun blevet mere op-
mærksom på og interesseret i forvaltningens 
betydning. Sisse drømmer om et job, hvor 
hun kan arbejde med at skabe viden for bed-
re velfærd, hvilket eksempelvis kunne være i 
et analyse- eller evalueringsinstitut. Interes-
sen stammer både fra fag på statskundskab 
og fra et studiejob. Desuden er hun blevet 
mere bevidst om sine kompetencer som 

statskundskaber, og vil gerne bruge den an-
alytiske evne, hun har fået på studiet. 

Christian, 9. Semester

Christian havde ikke tænkt så meget over et 
drømmejob, før han startede på statskund-
skab, men et job i diplomatiet var nok en 
drøm. Drømmen er nu et job i Finansmin-
isteriet, hvilket han ogs¬ ₨nder realistisk. 
Netop dette drømmejob skyldes, at han al-
tid har været interesseret i matematik og tal. 
Desuden fandt Christian mikro- og mak-
roøkonomi spændende, hvorfor han efterføl-
gende har taget fag på økonomi.

De nye studerendes drømme er langt fra den 
virkelighed, hvor mange færdige kandidater 
ender. Til gengæld spores en mere realistisk 
indgangsvinkel til drømmejobbet blandt de 
₨re kandidatstuderende. Drßmmejobbet er 
for ₩ere af de interviewede ₩yttet tÞttere p¬ 
statistikkerne, hvilket både skyldes ændrede 
interesser, mere realistiske forventninger til 
fremtidige job og andre prioriteter, end da de 
startede på studiet. Men om drømmejobbet 
nogensinde bliver i Lemvig Kommune skal 
stå ubesvaret hen…

Her ses de fire russere. Fra venstre er det: Mette, Tor, Thomas og Christian.
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Har kantinen fået 
Mugabetitis?

Slentrer ind i Samfundsfagenes kantine. Hilser døsigt på kantinedamen, der med et 

elegant kryds bekræfter købet af en kop ’kaffe’. Noget er anderledes. Er det de ny-

erhvervede lakridsstænger? Nej. Jeg vender mig om og går ind igen. Det er priserne. 

En dirren. Blandt ofrene er det højtelskede pølsehorn; fra 9 til 12 kr. Og kantinen har 

skiftet ejer: Studenterhusfonden. En undren.  

Den indre homo economicus afkræver svar 
på to spørgsmål: 1: Hvorfor er kantinens drift 
blevet overtaget af Studenterhusfonden? Og 
2: Hvorfor er nogle af kantinepriserne steget 
så voldsomt? Den første forklaring indhentes 
hos instituttets administrative leder, Henrik 
Friis Bach. Grunden til fondens overtagelse af 
kantinens drift skyldes den omstændighed, 
at den økonomiske situation i kantinen ansås 
for at vÞre alt for uholdbar. £n blandt ₩ere 
grunde var, at det daværende kantineudvalg 
bestod af studerende, der havde en naturlig 
interesse i at holde priserne nede. Kantinens 
bestyrelse rettede henvendelse til fakultetet 
for at forhindre, at situationen blev forværret. 
Dette mundede ud i, at kantinens drift blev 
overtaget af Studenterhusfonden, der havde 
mulighed for en hurtig overtagelse. 

OK. Så langt, så godt. Hvad så med de der 
priser?
Kandens udsendte lagde ved første øjekast 
mærke til følgende prisændringer, da de en 
tidlig septembermorgen tog deres første 
skridt på det nye semester i kantinen. 
På baggrund af ovenstående greb vi fat i 
direktøren for Studenterhusfonden Tom Ebbe 
Jakobsen for at få en forklaring. Tom Ebbe 

kunne påvise, at priserne ikke er steget så 
meget, som det i første omgang ser ud til. 
Priserne er samlet ikke steget med mere end 
knap 3 %. En beregning Kandens udsendte 
har tjekket og kan veri₨cere rigtigheden af. 
Samtidig er SU’en for en udeboende studer-
ende steget med 3,4 % det seneste år. Det 
er endvidere tanken, at det skal være muligt 
at få lavet et klippekort til den varme ret, så 
denne ”kun” koster 28 kr. per tallerken. På 
denne baggrund synes prisstigninger altså at 
vÞre i orden, men der kan dog stilles ₩ere 
spßrgsm¬lstegn ved ₩ere af de oplyste tal 
fra Studenterhusfonden. Eksempelvis er tal-
lerkenerne til den varme ret blevet væsent-
ligt mindre, hvilket vil sige, at portionerne er 
blevet mindre. Derudover er ka₧ekopperne 

Debat: Kantinen

Nicolai Jensen
spis-ild@hotmail.com

Mads Kryger Frandsen
Krygertennis@hotmail.com

Udviklingen i kantinepriser

Pris forår 2009 Pris efterår 2009

Pølsehorn 9 kr. 12 kr. 

Varm ret 28 kr. 34 kr. 

En grovbolle 6 kr. 8 kr. 

En skive ost 3 kr. 6 kr. 

Sandwich 18 – 24 kr 25 kr. 

Frugt 6 kr. 4 kr. 
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blevet mindre, og kagestykkerne er ikke ble-
vet større, som ellers antydet af Studenter-
husfonden. (Efter pres fra undertegnede vil 
prisen på skærekagen falde til 7 kr) Priserne 
er især steget på de produkter, kantinen an-
tages at sælge meget af. Det vil sige varme 
retter, pølsehorn, boller, sandwich og ost/
marmelade. En undtagelse hertil er ka₧e- og 
salatpriserne. Trods de formildende tal fra 
Studenterhusfonden er der således grund til 
at være kritisk over for denne prisudvikling 
– vi er jo trods alt statskundskabere med 
(endnu) ikke lommen fuld af dollars. 

Hidtil har artiklen fokuseret på, hvad Stu-
denterhusfondens overtagelse af kantinen 
har betydet for den enkelte studerende, når 
han eller hun har handlet i kantinen. 

Meget tyder på, at overtagelsen også kan 
få betydning for foreningslivet på det sam-
fundsfaglige fakultet. Kandidatforeningen på 
IFSK fortÞller, at en kande ka₧e til erhvervs-
messen nu koster 40 kr. i mod-
sætning til 22 kr. før ejerskiftet. 
(Tom Ebbe pointerer imidlertid, 
at ved tidligere studenterar-
rangementer har fonden solgt 
kander ka₧e til 25 kr stykket, 
red.) En stigning på næsten 100 
% og som har medført, at Kandi-
datforeningen skal punge ud med 
nÞsten 1000 kr. mere p¬ ka₧e i 
forbindelse med den snart fore-
liggende erhvervsmesse. Det har 
samtidig ikke været muligt i forb-

indelse med forenin-
gens arrangementer 
at lave nogen form for 
mængderabataftaler i 
forhold til forplejning af 
omkring 50 mennesker 
til erhvervsmessen. I 
forbindelse med rusar-
rangementerne lykkedes 
det dog at få fornuftige 
mængderabatter på 
rundstykker og marmel-
ade mv. En alt for nega-
tiv prisudvikling kan få 
store konsekvenser for 
foreningernes økono-
miske situation, men 

Studenterhusfonden påpeger, at de i øjeblik-
ket er i forhandlinger med IFSK’s foreninger 
om fremtidige rabataftaler. Som både Henrik 
Friis Bach og Tom Ebbe Jakobsen har påpeget, 
skyldes den nuværende prisudvikling den 
omstændighed, at den gamle kantines økon-
omiske forvaltning har været for uholdbar. 
At de nuværende og kommende stud.sci-
ent.pol.ere skal bøde for dette vil imidlertid 
være urimeligt, hvilket Studenterhusfonden 
selvsagt også er interesseret i at undgå. 

Vi har i denne artikel hovedsagligt fokuseret 
på prisudviklingen i kantinen og ikke berørt 
udvalget og kvaliteten af maden. Tom Ebbe 
fortalte i forbindelse med vores seneste 
mailkorrespondance, at det nu er kokke og 
ikke køkkenassistenter, der tilbereder maden 
i kantinen. Vi vil i næste udgave af Kanden 
foretage en komparativ analyse af maden i 
samfundsfagenes kantine sammenlignet 
med maden og priserne i ₩ere af de andre 
kantiner på Aarhus Universitet. Glæd jer!  
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Debatindlæg: Kantinen

Tom Ebbe Jakobsen, 
direktør for Studenterhusfonden af 1991

tej@shf.au.dk

Der skal ingen tvivl herske om at vi i Student-
erhusfonden af 1991 gerne havde fastholdt 
priserne fra den gamle kantine, men med den 
gamle kantines underskud både i 2006, i 
2007, i 2008 og også i 2009 in mente taler 
tallene desværre deres meget tydelige sprog, 
og hvis man undersøger tallene nøje, vil man 
også opdage at vareforbruget var alt for højt 
i forhold til omsætningen.

Dette kan skyldes to ting.  For høje indkøb-
spriser og/eller for lave udsalgspriser.   Stu-
denterhusfonden af 1991 er en større organ-
isation end den gamle Samfundsfagenes 
kantine, så derfor har Studenterhusfonden af 
1991 uvilkårligt nogle bedre indkøbsaftaler, 
men desværre er det ikke nok.

Derfor har vi været nødt til at tilpasse 
priserne, dog ikke så voldsomt som det 
fremgår ovenfor, og visse priser er oven i kø-
bet faldet.  Det gælder f.eks. frugt, salat og 
ka₧e.  Andre produkter har vi valgt at tilbyde 
til specialpriser, f.eks. skærekage til kr. 7,00 
og den lune ret der med klippekort koster kr. 
30,00.

Samarbejdet med foreningerne på det Sam-
fundsvidenskabelige fakultet er der også ble-
vet taget hånd om, og de i artiklen ovenfor 
nÞvnte priser p¬ f.eks. ka₧e kan vi ikke gen-
kende (hverken før eller efter prisen), idet de 
foreninger som vi har haft kontakt med alle 
har kßbt ka₧en, rundstykkerne, vinen m.v. til 

favorable priser, præcis som andre student-
erforeninger.

Fredagsbarerne er der helt klare aftale om og 
her er øl prisen f.eks. fastholdt (selvom de er 
meget lave) og Studenterhusfonden af 1991 
arbejder p¬ at kunne ska₧e óspritó til marke-
dets laveste pris.  Studenterhusfonden af 
1991 deltager gerne omkring fester i og ved 
kantinen, f.eks. omkring de tændte grill.

Studenterhusfonden af 1991 driver ₩ere kan-
tiner, men selv med stordrift, har det altid 
været vores mål, at de enkelte kantiner med 
hver deres kantineleder skal have sig eget 
særpræg således at der er forskel på om man 
spiser i Stakladen, i Nobelparken eller på 
Samfundsfag. For hver enkel kantine forelig-
ger der egen resultatopgørelse, så vi ved 
præcis hvorledes økonomien er i den enkelte 
kantine. Administrationen er samlet på ét 
sted, hvilket giver en smidig og professionel 
styring af tingene.  

Det er Studenterhusfonden af 1991 håb, at vi 
også med de studerende og ansatte på det 
Samfundsvidenskabelige fakultet kan få et 
godt og konstruktivt samarbejde. Det er det, 
vi gerne vil.

Kantinen er der for de 
studerende og de ansatte
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Danmarks største fredagsbar

Reportage fra Danmarks største fredagsbar, der bød på masser af festglade men-

nesker, god musik, for lidt øl og for høje priser. 

Antallet af glade og halvfulde mennesker, der 
allerede klokken 12 om formiddagen stimler 
sammen på græsplænerne omkring matema-
tik i Universitetsparken, taler for sig selv: Der 
er ingen tvivl om, at det er rigtig fedt, når 
Studenterrådet og AUS arrangerer ”Danmarks 
største fredagsbar og idrætsdag” i begyn-
delsen af efterårssemesteret. 

Vanen tro bød dagen på idrætsturneringer, 
deriblandt den efterhånden vidt berømte 
Kajkagekast-konkurrence om formiddagen, 
og en masse god musik om aftenen. Vanen 
tro, mødte vanvittigt mange mennesker op. 
Vanen tro kunne de drikke sig helt bællet i 
fristtappet øl til små priser. 

Nej. For selv om arrangementet med garanti 
kræver planlægning af ubeskrivelige højder, 
er der noget i vejen, når gratisteltet løber tør 
for øl kl. 18 – og festen vel at mærke først 
slutter omkring midnat. Der er også no-
get i vejen, når man står klar til at skænke 
øl i koncertteltet, og der ikke engang duk-
ker mennesker nok op til at fylde halvdelen 
af det. Der er altså, kort sagt, noget i vejen 

med at tage 120 kr. ud af de studerendes SU, 
når de for denne pris ”kun” tilbydes to korte 
koncerter med Aura og Tv2. Intet ondt om 
musikerne. Begge koncerter var yderst ud-
mÞrkede, og isÞr Ste₧en Brandt form¬ede 
at gøre stor lykke hos undertegnede, da han 
efterlod sit orange plekter ved scenekanten 
til afhentning, da de frivillige bartendere blev 
sat til at pakke scenerne ned – allerede kl. 
23.00!  

Ja, festen i det store, ₩otte koncerttelt dßde 
ud i samme ßjeblik som Ste₧en Brandt sang 
sidste vers af ”Kys det nu…”. Så var der ikke 
så meget andet at gøre, end at slukke for øl-
ankeret (som var langtfra tømt og vist nok 
også blev brugt til videre forsyning af det øl-
tomme gratistelt) og pakke sammen. 

Heldigvis er studerende jo gode til at få det 
meste ud af de ₩este situationer; musik kan 
så udmærket høres igennem de tynde telt-
dugge, øl kan så udmærket drikkes af dåser, 
og græsplænen foran matematik udgør et 
udmærket dansegulv. Man kunne, med andre 
ord, deltage i en kæmpe fest med tusindvis 

af glade studerende under åben him-
mel til de meget sene nattetimer midt 
i universitetsparken. Det lignede dog 
mere campingområdet på Roskilde 
end sidste års ”Danmarks største 
Fredagsbar”.

Selvom jeg kun var ung rus på dette 
tidspunkt, mindes jeg med glæde 
koncerter med både Tv2 og Nik&Jay 
til en formidabel pris langt under de 
120 kr., billetten kostede i år. Kære 
Studenterråd og AUS: Vi glæder os 
til næste år – men prøv at gentage 
konceptet fra 2008! Og tak til Ste₧en 
Brandt for det ₩otte orange plekter. 

Om glade studerende, Steffen Brandts 

plekter og et lille surt opstød

Christine Michael Petersen
20084212@post.au.dk

Statskundskabere i koncentreret dyst i bordfodbold om eftermiddagen 
ved Danmarks største fredagsbar.
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Mere fairtrade på Århus Universitet

En gruppe studerende vil gøre Århus Universitet til et Fairtrade Universitet. Det vil 

blandt andet sige, at kantinerne skal sælge mindst fem forskellige fairtrade-mærkede 

produkter, og at universitetet årligt skal afholde events med fokus på retfærdig han-

del. Udrustet med facebookgruppe, debatcafeer og FairFredagsbar, er gruppen, med 

navnet ’Fairtrade Århus Uni’, klar til at kæmpe for en mere retfærdig verden.

Fairtrade

Anna Thorning 
20073237@ps.au.dk 

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Michael Hunnicke, som en af arrangørerne 
bag kampagnen for at gøre Århus Universitet 
til et Fairtrade Universitet, fortæller, at kam-
pagnen kommer til at køre hen over efteråret 
og vil indeholde debataftner, happenings 
og FairFredagsbar. Kampagnen er støttet af 
Mellemfolkeligt Samvirke, men er uafhængig 
i den forstand, at det er frivillige studerende, 
der står for kampagnen, og de har frie hænder 
til selv at sk-
abe kampag-
nen. Michael 
H u n n i c k e 
f o r t æ l l e r , 
at ideen til 
kampagnen 
kommer fra 
u d l a n d e t . 
” Fa i r t rade-
kampagnen 
er et inter-
n a t i o n a l t 
fænomen, der 
er blevet he-
vet til Dan-
mark af Mel-
lemfolkeligt Samvirke. Kampagnen handler 
grundlÞggende om, at o₧entligt ₨nansierede 
institutioner får en indkøbspolitik, der ind-
tænker et globalt socialt ansvar”, forklarer 
han. Kampagnen har specielt vundet indpas i 
England, hvor 70 universiteter i dag kan kal-
de sig Fairtrade Universiteter. 

Kanden var inviteret med til det første kam-
pagnemøde, som var åbent for alle stude-
rende, der havde lyst til at engagere sig i 
arbejdet med at gøre universitetet til et Fair-

trade Universitet. På mødet blev de frem-
mødte studerende informeret om kampag-
nen og organiseret i arbejdsgrupper; en 
fredagsbarsgruppe, en eventgruppe og en-
hver interesseorganisations must have – en 
lobbygruppe. 

Skepsis hos kantinen

Tanken bag kampagnen er, at man ved at 
gøre Århus 
U n i v e r -
sitet til et 
Fa ir trade 
Universitet 
vil kunne 
øge folks 
opmærk-
somhed på 
problem-
sti l l inger 
i forb-
i n d e l s e 
med han-
del med 
v e r d e n s 
f a t t i g s t e 

lande. Samtidig vil udbuddet af fairtrade-
produkter i kantinen give den enkelte stu-
derende mulighed for at trÞ₧e et aktivt valg, 
som kan komme fattige bønder til gavn. ”Vi 
ser gerne at så mange produkter i kantinerne 
som muligt er fairtrade, men det er ikke et 
krav, at eksempelvis alt chokolade skal være 
Fairtrade. Men vi betaler en lille pris for mange 
produkter i dag, fordi arbejdere og bønder i 
fattige lande bliver snydt. Så det er da vores 
m¬l, at ka₧en p¬ universitetet skal vÞre 100 
% faitrade og alt erfaring viser, at det ikke 
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sænker salget”, forklarer Michael Hunnicke. 
Tom Ebbe Jakobsen, som er direktør for 
Studenterhusfonden, der driver Samfunds-
fagenes kantine, udtrykker imidlertid en vis 
skepsis overfor ideen. Han er bekymret for, 
at priserne på fairtrade-
produkterne vil blive 
højere end de studer-
ende vil være villige til at 
betale, men han afviser 
dog ikke ideen helt: ”Det 
vil måske være muligt 
at forhandle fairtrade-
produkter som supple-
ment til vores øvrige 
produkter, men jeg er 
nødt til at vide mere om 
præcis hvilke varer og 
hvilke priser, det drejer 
sig om, før jeg kan vur-
dere det”, forklarer han. 

Kriterier for et Fairtrade Universitet

For at Århus Universitet kan kalde sig et Fair-
trade Universitet, er der en række kriterier, 
der skal opfyldes. Et af dem er, at man skal 
kunne købe mindst fem forskellige fair-
trade-mærkede produkter i kantinen eller i 
automater, og at der skal serveres fairtrade-
mÞrket ka₧e til arrangementer afholdt af 
universitetets ledelse og Studenterrådet. 
Desuden skal universitets ledelse og Studen-
terrådet formelt beslutte, at de vil være et 
Fairtrade Universitet. 

Der er imidlertid nogle relevante forhold, 
som kriterierne ikke tager højde for. Det 
gælder fx spørgsmålet om hvilke virk-
somheder universitetet aktionerer i. For blot 
et par år tilbage blev Århus Universitets For-
skningsfond kritiseret for, som hovedaktion-
ær i Cheminova, at have et medansvar for, 
at virksomheden på daværende tidspunkt 
solgte et meget giftigt sprøjtemiddel, meth-
yl parathion, til bønder i Brasilien. Noget 
lignende ville i princippet kunne stå på, sel-
vom Århus Universitet bliver godkendt som 
Fairtrade Universitet. Spørgsmålet er derfor, 
om kriterierne for hvornår et universitet kan 
kalde sig et Fairtrade Universitet er skrappe 
nok, og om det ikke er misvisende at kalde 
et universitet, der sælger fairtradeprodukter i 

sine kantiner for et Fairtrade Universitet, hvis 
universitetet samtidig har et medansvar for, 
at der foregår uretfærdig handel i andre dele 
af verden. 

Michael Hunnicke forklar-
er imidlertid, at kam-
pagnen ikke stopper, 
bare fordi et universitet 
er blevet godkendt som 
et Fairtrade Universitet. 
”Tværtimod binder uni-
versitetet sig til fortsat at 
sætte fokus på Fairtrade 
og øge udbuddet af fair-
trade-produkter, og jeg 
tror, at det kan være med 
til at styrke presset for, at 
AU skal gøre noget ved 
Cheminova eller andre 
problematikker”, fortæller 

han. Han mener heller ikke, at Fair Trade be-
høver opstille nogle skrappere kriterier. ”Jeg 
synes det giver mening, at man har nogle 
kriterier, der er rimelig standardiserede og 
klare, som fairtrade-grupper på de forskel-
lige universiteter i forskellige lande let kan 
anvende som et udgangspunkt. Det betyder 
ikke, at processen stopper ved dem, men 
netop at man konkret på de enkelte univer-
siteter kan videreføre kampagnen efter, hvad 
der er relevant det pågældende sted”. 

Kampagnen vil i løbet af efteråret sætte 
fokus på uretfærdig handel på forskellige 
events, happenings og fredagsbarer, hvilket 
forhåbentlig vil munde ud i, at Århus Univer-
sitet kan kalde sig for et Fairtrade Univer-
sitet. Ved at oplyse om fairtrade, håber man 
at kunne påvirke universitetet til i fremtiden 
at tage mere højde for uretfærdig handel. 
”Universitetet snakker hele tiden om interna-
tionalisering og vores krav i den forbindelse 
er, at man i fremtiden også diskuterer uni-
versitetets globale og sociale ansvarlighed”, 
konkluderer Michael Hunnicke.

Har du lyst til at høre mere eller deltage i 

kampagnen, så er Fairtrade Århus Uni på fa-

cebook under navnet ” Gør Aarhus Universitet 

til Fairtrade Uni” samt på MS’s hjemmeside, 

hvor man kan læse mere om de kommende 

arrangementer.
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FREAK 
SHOWS

Kender du typen som ser helt almind-

elig ud, men som bare kan noget helt 

vildt mærkeligt? På Kanden har vi hørt 

rygter om, at der findes en del af den 

slags mennesker på IFSK, men eftersom 

disse særprægede talenter sjældent 

bliver vist frem i kantinen, besluttede vi 

at lede after dark – nærmere bestemt til 

årets første PF Fest.

Da vi indledte jagten erfarede vi hurtigt, at 
®t unikt freakshows er noget de ₩este men-
nesker har. Nogle vil med glæde vise deres 
specielle ”kunnen”, mens andre skal tigges 
og bedes om at gøre DET som INGEN andre 
KAN.  Ikke desto mindre kom et utal af freak-
shows frem i halvmørket, og uanset hvor 
utroligt det lyder, er dette en vaskeægte his-
torie fra det virkelige liv om, hvad studerende 
på statskundskab kan.

Det var bestemt ikke en kedelig aften.

Det første show blev opført af en Jonas hvis 
hånd kunne danse. Først vrikkede tommeltot-
ten i takt til musikken fra kantinen, hvorefter 
lille₨ngeren samtidigt og P¡ SAMME H¡ND 
kastede sig ud i vild techno. Fa-sci-na-tion! 

Herefter var der pigen, som kunne en hel 
masse antilopearter, nærmere bestemt 14 
og en sidefags-Niels, der kunne, intet min-
dre end, 40 decimaler af pi udenad. Så mødte 

Festreportage

I anledningen af årets første PF Fest introducerer 
hårdtarbejdende Kanden-udsendinge:

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk



39

2009

vi Julia, der kunne alt muligt mærkeligt med 
tungen – både nå næsen og bøje den i meget 
vilde vinkler.

Jo, der var øjeblikke, hvor man glemte man 
befandt sig i kantinen og ikke i et galehus, og 
talenterne regnede ned over os. Her skyl-der 
vi at nÞvne en fyr, hvis navn vi aldrig ₨k, som 
kunne rulle med øjnene samtidig med at de 
var skeløjet, og en Ditte, som kunne samle 
alt muligt op fra gulvet med tæerne.

Trods alle disse imponerende talenter løb en 
ganske særlig person af med sejren, nem-
lig So₨e 1. semester, som kan alt hvad vi 
andre kun drømmer om at kunne præstere: 
Slik på albuen, drikke af to glas samtidigt 
og have sin knytnæve i munden. Tilsammen 
er dette  skønheden, det mest æstetiske af 
alt: Et fuldbyrdet og helt igennem fabelagtigt 
freakshow! 

Vi vil afrunde reportagen fra denne helt i-
gennem underholdende aften med et citat af 
Mort Walker  ’Latter er den støvkost der fejer 
spindelvæv af hjertet’.

Forelæser # 1

Lotte Bøgh
Andersen

Afsløring af forelæserne

Forelæser # 2

Jens Blom-
Hansen

Forelæser # 3

Derek Beach
Forelæser # 4

Tonny Brems 
Knudsen
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Folkeuniversitetet fejrer 
Statskundskabs 50 års jubilæum

Folkeuniversitetet

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

De 6 emner er: Danskernes poli-
tiske holdninger, Indvandrere og 
fremmede, Styring af staten, 
Dansk Politik, Demokratisering 
og udvikling og international 
politik, og afholdes af en række 
af underviserne på statskundsk-
ab. Arrangementet skydes i gang 
med en festforelæsning af Tøger 
Seidenfaden med den objektive 
titel: ”Hvordan kunne det gå så 
galt? - Dansk Folkepartis ind₩y-
delse 2001-2009 – ansatser til 
en forklaring” - så er udgangs-
punktet ligesom lagt!

Kandestøberen har fået lov at snige sig med 
og vil dække arrangementet i en artikel i et 
kommende nummer. 

Titlerne på foredragene er lidt mere catchy, 
end hvad vi er vant til. Jørgen Elklit holder 
foredraget “Hvad skal det nytte? Om valg- og 
demokratistøtte i tredjeverdenslande” og 
Karin Hilmer: “Sukker i cementen? Central- 

og Østeuropæiske lande i EU”. Også Palle 
Svensson bevæger sig inden for verdenen af 
byggematerialer med spørgsmålet “Bør 
grundloven være en ramme hugget i granit?” 
Umiddelbart kan man overveje, om det over-
hovedet er muligt at hugge en ramme I gran-
it. Om Palle Svensson giver et bud på dette, 
kan man selv tage ind og ₨nde ud af - ellers 
vil Kandestøberen gøre en indsats for at få 
opklaret dette. 

Ud over at dække nogle af foredragene vil 
Kandestøberen undersøge, hvad det er for 
nogle mennesker, der vælger at komme til 
sådan et arrangement. Er det efterlønnerne 
eller pensionerede gymnasielærer, eller byder 
der mon på overraskelser? I bedste Voxpop 
stil vil vi dække deltagernes reaktioner efter 
foredragene.

Tjek foredragsdagen ud på www.folkeuniver-
sitetet.au.dk under Århus og Samfundsv-
idenskab og tilmeld dig – det skal dog lige 
nævnes, at prisen pr. foredragsblok er 100 
kr.

Lørdag den 7. november mellem 10 og 15.30 afholder Folkeuniversitet 24 foredrag 

fordelt på 6 emner inden for statskundskaben.
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Arkæologisk hjørne

Ved at dykke ned i Kandestøberens arkiver, har vi fundet mange mindeværdige artikler, der atter 

fortjener at komme i offentlighedens søgelys. Første del i denne arkæologiske føljeton er intet 

mindre end en politisk efterårsquiz med en fænomenal præmie. 

Quizzen daterer sig til efteråret 1995, hvilket naturligvis øger sværhedsgraden en smule, når 

spørgsmålene skal besvares.

Som det kan læses af nedenstående, er der en forrygende præmie at vinde, hvis man besvarer 

spørgsmålene korrekt (valget af præmie er betinget af Pizza Hut’s lukning og kantineprisernes 

himmelfart).

Besvarelse af spørgsmål sendes pr. mail senest mandag d. 19. oktober til kanden@ps.au.dk.

PS. Det er forbudt at google.

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

- Historisk quiz fra gemmebogenFolkeuniversitetet fejrer 
Statskundskabs 50 års jubilæum
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Skriv dig ud af situationen! 

Uklare eksamensbilag

Ebbe Elhauge Kristensen 
20071982@ps.au.dk

Hvad er problemet?

Først er det nødvendigt at skitsere, hvorfor 
det er væsentligt, at omtalte grundlag er i or-
den. Man kunne hævde, at eksamen ligegyl-
digt hvad den er baseret på, vil vise, hvem 
der er de dygtige studerende og hvem der er 
de mindre dygtige. Dette argument må tilba-
gevises i henhold til studieordningen, der 
fastslår, hvad det er, den studerende skal ek-
samineres i. Hvis bilag eller spørgsmål er 
problematiske (på den ene eller anden måde), 
risikere man implicit at teste noget helt an-
det, end det der var intentionen, hvilket må 
betragtes som et alvorligt problem. Umiddel-
bart er der tre argumenter for, at problema-
tiske bilag/spßrgsm¬l har en s¬dan ind₩y-
delse: for det første gøres det sværere at 
besvare opgaven fyldestgørende, for det an-
det kan det “hyle de studerende ud af den”, 
så den generelle præstation forringes, og for 
det tredje kan det tænkes, at bedømmelserne 

bliver in₩ueret 
af, hvem der 
bedst har kun-
net håndtere 
disse mangler 
(i så fald tester 
man noget an-
det, end det 
der var inten-
tionen).
 
Der er to 
tilgange til 
denne prob-

lemstilling. For det første (I) skal underviserne 
forsøge at minimere chancen for, at reelle fejl 
og mangler sniger sig ind i eksamenssæt. For 
det andet (II) må de studerende belave sig på, 
at en eksamen altid er en test af evnen til at 
håndtere en uforudset situation bedst muligt. 
Her ses der på, hvordan undervisere må for-
holde sig til (I) og hvordan de studerende må 
forholde sig til (II).

Minimering af fejl 

Det første skridt er altid taget af under-
viserne, der udformer de enkelte eksa-
mensopgaver. I KP regi laves, der ca. seks 
opgaver om året, hvorfor opgaverne som re-
gel er baseret på én enkelt underviseres idé, 
der derefter vendes med de resterende un-
dervisere, fortæller Karin Hilmer.

Som studerende kan man nogle gange fru-
streres over det, der kan ligne fejl og man-
gler. ”Der er dog en standardprocedure som 
alle eksamenssæt udformes efter. Det vil 
sige, at der altid er ₩ere ßjne p¬ det enkelte 
eksamenssæt”, siger Karin Hilmer. Dette 
gælder også selvom underviserne er under et 
eventuelt tidspres. ”Tidligere har man set ek-
sempler på, at reelle fejl er blevet opdaget i 
løbet af eksamination. Det skete for nogle år 
siden til en sommereksamen”, siger Karin 
Hilmer. I den situation reagerede de studer-
ende ved at kontakte vagterne, da de ikke 
kunne forstå et vedlagt bilagsmateriale. 
Herefter tog KPII underviserne ud til eksami-
nationsstederne og udlagde bilagene for de 

Eksamen i almindelighed og KPII eksamen i særdeleshed kan være en frustrerende 

oplevelse, hvis man finder bilagsmateriale mangelfuldt og/eller ikke forstår ved-

lagte bilag og/eller spørgsmål. Hvad gør man i en stresset situation, hvor man føler, 

at grundlaget for eksaminationen ikke er i orden, og hvad gør underviserne for, at 

denne situation ikke opstår?
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studerende, hvorefter eksamen blev 
genoptaget med en times forlængelse. Det er 
dog et særsyn, at det kommer så vidt.

I₩g. Karin Hilmer m¬ man som regel accept-
ere, at noget i bilagsmaterialet kan synes 
mærkeligt set i relation til det emne, der ek-
samineres i. Netop derfor skal man altid op-
fatte bilag som et udgangspunkt for den fag-
lig diskussion. Fra undervisernes side 
arbejdes der således på, at minimere poten-
tialet for misforståelser vis-a-vis bilag og 
eksamensspørgsmål.

Hvad gør man som studerende, hvis man al-
ligevel mener at støde ind i dårligt formul-
erede spørgsmål eller mangelfuldt bilagsma-
teriale?

De studerendes ansvar

Udgangspunktet er at man må forsøge at se 
potentialet i bilagene i stedet for begræns-
ningerne. Det kan betragtes som en del af 
eksamination i sig selv. Hovedregelen er, at 
man skal eksplicitere alt, hvad man gør. Hvis 
man således mener, at opgaven er begrænset 
af bilags mangelfuldhed eller spørgsmålenes 

tvetydighed, må man med Karin Hilmers ord: 
”skrive sig ud af situationen”. Det gøres ved 
at gßre opmÞrksom p¬, hvad man ₨nder 
uhensigtsmæssigt for derefter at benytte 
dette konstruktivt i den videre eksamensbe-
svarelse. I særligt grelle tilfælde skal man 
kontakte eksamensvagterne, så det i lighed 
med den tidligere sommereksamen, der ref-
ereres til herover bliver muligt for under-
viserne at vurdere situationen. De må som 
udgangspunkt gerne svare på tekniske 
spørgsmål ift. eksamensgrundlaget. Princip-
pet for den studerende, der be₨nder sig i den 
skitserede problematik, er altså at holde ho-
vedet koldt og se muligheder i stedet for be-
grænsninger.

”At skrive sig ud af situationen”

Instituttets undervisere gør hvad de kan for 
at minimere potentielle fejl og mangler, men 
de fejl eller uklarheder, der alligevel op-
træder, må som regel betragtes som en del af 
eksaminationen. De studerende må således 
selv tage ansvar for deres eksamen, hvilket 
ikke kan betragtes som helt urimeligt. Der-
for: skrive en god eksamen ved at skriv dig 
ud af situationen!
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1959: Institut 

for Statskund-

skab i Århus 

fødes til bl.a. at 

fodre centralad-

ministrationen 

med en ny type 

kandidater, der 

er bedre egnet 

end de jurister 

og økonomer, 

der hidtil har 

styret landets 

offentlige 

instanser. Erik 

Rasmussen, 

Poul Meyer og 

Max Sørensen 

er pionererne 

bag den nye 

uddannelse, der 

siden har dan-

net rammerne 

for en række af 

landets promi-

nente forskere, 

politikere, 

magt- og me-

ningshavere.

Årgang 1964
Jørgen Flindt 
Pedersen
Mongens N. 
Pedersen
Curt Sørensen

Årgang 1966
Lise Togeby

Årgang 1967
Erik Damgaard

1961 - 1963
Dronning 
Margrethe

#1: Pionerånden fra 1959
- øjenvidneberetning fra en rugekasse i fosterstadiet 

Jørgen Flindt Pedersen, journalist, 
forfatter, filminstruktør og cand.scient.
pol årgang 1, fortæller om de spæde 
pionerår i IFSK’s historie, om Dronning 
Margrethes møde med socialismen og 
følelsen af, at statskundskab lagde 
verden for hans fødder.

“Det var nyt for alle! 

Poul Meyer havde leget 

lidt med forvaltning-

slære, mens Erik Ras-

mussen vist måtte starte 

helt på bar bund. Vi 

fulgte dem på nærmeste 

hold i undervisningen, 

mens de skrev kom-

pendier og bøger. De 

var nok en uge eller to 

længere fremme end 

os, men de var samtidig 

enormt kompetente.” 

   Jørgen Flindt Peder-

sen, korrespondent i 

verdens brændpunkter, 

vinder af Cavlingprisen 

og prisvindende doku-

mentarfilmsinstruktør,   

sad i 1958 fast i nation-

aløkonomien på polit-

studiet i København, da 

barndomskammeraten 

fra Odense, Mogens 

N. Pedersen, sendte 

breve om et nystar-

tet studie i Århus. Som første akademiker i 

familien blev der presset på for, at den bega-

vede knægt skulle vælge en fremtidssikret 

uddannelse som civilingeniør. Lysten lå dog 

nærmere i litteraturen, i ord og fortællinger, 

for “jeg ville være et skrivende menneske”, 

erindrer han. Med en politisk interesse tændt 

i historietimerne på Odense Katedralskole 

endte det med et kompromis som stud.

polit i København. Men det var formler frem 

for fortællinger og samfundsforhold, så da 

statskundskab slog dørene op i 1959 åbnede 

det muligheden for at stikke fingrene helt 

ned i den politiske virkelighed. 

   “Jeg fik at vide, at man kunne læse politisk 

teori, dykke dybt ned i samfundsforhold 

og diskutere samfundsudvikling uden de 

matematiske formler, jeg var blevet så træt 

af i København.” 

   Han var med fra starten, da pionerånden 

var stærk og opmærksomheden var stor for 

den nyfødte. En lille eksklusiv kerne på ni 

begavede studerende og et hold kompetente 

lærere trak i 1959 stregerne op for den 

faglige og kulturelle ballast for det institut, 

du sidder på idag.

   ”Det var intenst, og som den første årgang 

fik vi et stort ansvar. Vi var jo med til at 

forme studiet og teorierne 

gennem de heftige diskus-

sioner, vi havde i timerne. Vi 

skrev tit opgaver om noget, 

1959-2009: I jubilæumsåret støver redak-

tionen rugekassen af, dykker ned i histo-

rien og samler billeder og beretninger fra 

instituttets 50 års historie. I oplevelser 

fra tidligere studerende tegner vi et 

historiekulturelt portræt af en uddan-

nelsesinstitution, der fodret landet med 

en lang række af dets mest prominente 

og markante personligheder.

Fortællinger fra 50 år i eliten 

Lars Duvander Højholt
larsduvander@gmail.com
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Årgang 1968
Svend Auken
Ib Faurby
Karen Helveg 
Petersen

Årgang 1969
Jørgen 
Grønnegaard 
Christensen

Årgang 1970
Bertel Haarder
Peter Nannestad

Årgang 1971
Jakob Buksti, tidl. 
trafikminister

Årgang 1972
Palle Svensson

Jørgen Flindt Pedersen (f. 1940)
1964: Cand.scient.pol fra Aarhus Universitet

1962 - 1966: Medlem af Århus Byråd (S)

1967 - 1987: Journalist ved Danmarks Radio

1987 - 1993: Chefredaktør, Det Fri Aktuelt

1993 - 2000: Adm. direktør ved TV2/Danmark

2000 - : Freelance og indehaver af produktions-

selskabet Far Film, hvor han bl.a. har stået bag 

“Drengene fra Vollsmose” (2002) og “En familie 

i krig” (2004). Har derudover bl.a. skrevet erin-

dringsbogen “Hjerteblod” (2000) og “Brylluppet 

i Ramallah” (2003).

Vinder af Cavlingprisen 1979

Vinder af Krygerprisen

ingen anden havde skrevet om før, og på 

den måde var vi med til at lave små stykker 

forskning. Der var stort set ingen distance 

mellem os og lærerne. De synes nok også, at 

vi var rimeligt kvikke, og vi var nu også ret 

nørdede med politik”.

Steppebrand i eliten
Det nye studie i statskundskab skabte 

røre i vandene og interessen var markant. 

Anerkendelsen knyttede sig ikke mindst til 

lærerholdet, der satte overliggeren højt i den 

faglige substans, mens de førte charmeof-

fensiv for studiets berettigelse i den brede 

offentlighed. 

   ”Max Sørensen var med i opbygningen af 

den internationale verden efter 2. Verden-

skrig og Meyer skrev ledere i Information, 

som var vores bibel dengang. Så vi var tæt 

på nogen, der var tæt på magten. Vi var 

privilegerede og følte os privilegerede.”

   Stoltheden osede ud af porerne og kunne 

mærkes på gangene på Aarhus Universitet.

   ”Vi mødtes med jurister og økonomer, når 

vi tog timer på deres hovedfag. Jeg følte, at 

de var lidt misundelige på os, og de kom 

også frivilligt til vores forelæsninger. Vi fik 

at vide at vi var vigtige for landets fremtid, 

og vi var enormt stolte af, at det hele var 

startet i Århus”. 

   Rygtet om det nye studie spredte sig. Cen-

traladministrationen sukkede og trippede i 

kulissen, mens de ventede på første kuld.

   ”Vi følte os som jægersoldater, der stod 

klar til at blive sendt ud i frontlinjen. Ju-

risterne og økonomerne havde haft deres 

regime, og nu ville vi være de nye bedst 

egnede til at styre landet. Vi kunne mærke, 

at der var behov for os. Min årgang blev in-

viteret til København, hvor vi blev modtaget 

i Udenrigsministeriet af Otto Borch (forhen-

værende ambassadør og Danmarks repræsentant 

i FN’s Sikkerhedsråd 1967-68), der fortalte os, 

hvor vigtige vi var”.

Stud.scient.politiker
“Så jeg kunne 

det hele! Det var den følelse, Meyer og de 

andre havde givet os. Vi havde godt nok ikke 

meget at have stoltheden i dengang, men i 

dag er det jo bevist, hvad uddannelsen kan. 

Vi holdt os ikke tilbage, men blev politisk 

aktive og deltog stort set alle i den offentlige 

debat gennem kronikker i fx Information. 

Min årgang var for resten nok temmelig 

venstreorienteret.”

   En kronik om velfærdsstatsteorier i Infor-

mation fik K.K. Steincke (1880-1963, medlem 

af Landstinget (S) fra 1918 og senere minister. 

Forbindes ofte med Kanslergadeforliget 1933, der 

gav Danmark offentlig forsorg, arbejdsløshedsfor-

sikring og sygekassen) på tæerne. Han afsendte 

en bredside og 
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Historiens vingesus
“Barakken 1. maj 1964 om morgenen... 

Der var standsforskel dengang. Det 

kan illustreres med en bemærkning fra 

Mogens N. Pedersen - efter han var blevet 

ansat på instituttet. Bemærkningen faldt i 

køkkenet, hvor vi begge havde et ærinde. 

Spørgsmålet var blot hvem der først 

skulle til. Bemærkningen lød: “Du må 

vide, at der findes officerer og menige”. 

Den blev sagt på den for Mogens P. så 

karakteristiske, ironiske måde, men han 

kom alligevel først til i køkkenet.”

Karen Prehn, bibliotikar (1964 - ) til 

“medarbejderbladet”, oktober 1984

Årgang 1973
Lars Nørby 
Johansen, 
formand for 
Danmarks 
Vækstråd

Årgang 1974
Drude Dahlerup
Michael Metz 
Mørch, direktør i  
BG Fonden

Årgang 1975
Niels Christian 
Sidenius, tidl. 
rektor ved Aarhus 
Universitet

Årgang 1976
Anker Brink Lund, 
professor ved CBS

Årgang 1977
Jørgen Mærsk 
Pedersen, 
Director, FAO i FN

hånede opkomplingen med kommentaren; 

”…stud.scient.pol, hvad så det monne 

være…”, men det var et tegn på, at de 

nye statskundskabsstuderende blev taget 

alvorligt.

   ”Jeg var i mellemtiden blevet forlovet og 

gift med minister K. Axel Nielsens (1904-

1994, socialdemokratisk justitsminister over tre 

omgange, svigerfar til Jørgen Flindt Pedersen og 

farfar til nuværende sundhedsminister Jakob Axel 

Nielsen (K)) datter, hvorigennem jeg mødte 

Per Hækkerup og Viggo Kampmann. Der var 

det en fordel, at jeg læste til politik, for de 

kendte til statskundskab, hvor der blev gået 

til den fagligt”.

   Stoltheden og den politisk teoretiske bal-

last tog Jørgen Flindt Pedersen med sig over 

i den politiske virkelighed, da han kastede 

sig ud i en kort karriere som politiker.

   ”Jeg stillede op til byrådet i Århus og 

blev valgt ind som en af landets yngste 

byrådsmedlemmer. Der stod stud-scient.

pol ud for mit navn, og det åbnede døre. 

Jeg husker senere, at Jens Otto Krag bad 

Anker Jørgensen og ham den unge (mig) 

om at skrive kulturpolitiske taler for sig. Jeg 

blandede mig i alt muligt. Den ballast jeg 

fik ved at læse og studere politik, gav mig 

mod til at kaste mig ud 

i debatter, hvor jeg nok egentligt ikke kunne 

bunde”.

Et fortællende menneske
Selvtilliden blev blandet i modermælken og 

serveret af instituttets fødselshjælpere Mey-

er, Rasmussen og Sørensen. Det fortæller 

lidt om studiets særlige stemning, status og 

muligheder helt fra starten. 

   ”Jeg følte mig ikke specielt videnskabeligt 

begavet – jeg var meget mere optaget af 

de underholdende elementer af studiet. 

Hver gang det blev teoribaseret stod jeg 

af, og derfor valgte jeg heller ikke univer-

sitetsvejen. Jeg ville gerne være en skriv-

ende person, og jeg opdagede hurtigt, at 

uddannelsen var bred nok til at give mig en 

god platform. Studiet oversteg langt mine 

forventninger, men det var hårdt arbe-

jde - især under specialet. Jeg har stadig 

lugten af fugtige aviser fra kælderen lagret 

i hukommelsen, og det kan stadig få mig til 

at tænke med gru på de timer, jeg brugte i 

arkivet dernede.” 

   “Da jeg blev journalist var der ikke mange, 

der vidste, at jeg var cand.scient.pol, men 

jeg blev hurtigt etableret i et miljø, som 

ikke var typisk for uddannelsen. Uddan-

nelsen var fantastisk for mig, for jeg havde 

udviklet en stærk kildekritisk tilgang og var 

god til at opstille teorier, der kunne be- eller 

afkræftes. Da jeg senere kom til DR, vakte 

det opmærksomhed blandt journalister 

og akademikere, at der kom en af de der 

nye, en cand.scient.pol’er. I bund og grund 

gjorde jeg mange ting, jeg ikke tror, jeg 

ville kunne gøre eller have mod til, hvis jeg 

ikke havde taget uddannelsen i statskund-

skab”, reflekterer Jørgen Flindt Pedersen og 

efterlader ingen tvivl om overvejende gode 

minder fra de fem år mellem 1959 og 1964.

Dronningens møde med socialismen
Nå, ja. Så var der den med dronningen. I en 

hver årgang skal der nok være - eller nok 

komme, hvis du stadig sidder med næsen 

begravet i demokratiteorier 

på 3. semester - en 
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Årgang 1978
Jørn Loftager
Ole Bjarrum, 
direktør i Nykredit 
Forsikring

Årgang 1979
Jytte Juhl Jensen, 
tidl. formand for 
Børnerådet

Årgang 1980
Arne 
Rolighed, tidl. 
sundhedsminister

Årgang 1981
Erik Boel, 
forstander ved 
Europahøjskolen

Årgang 1983
Tøger 
Seidenfaden, 
Politiken

Jørgen Flindt Pedersen stemt ind i 1962 som en af landets yngste byrådsmedlemmer. Med 
bowlerhat og cigar fejres valgsejren med kollegiekammeraterne i Uniparken.

Historiens vingesus
Det skete, at vores samtaler 

blev højrøstet ... efter en mindre 

meningsudveksling  i efteråret 1965 

husker jeg ordret fra chefens mund: 

“Vi søger jo efter hensigtsmæssige 

begreber - dvs. begreber jeg finder 

hensigtsmæssige, for en må jo have det 

sidste ord”. 

Mogens N. Pedersen (årgang 1964) 

citerer Poul Meyer fra en diskussion 

i sin tid som ammuniensis. Fra 

“medarbejderbladet”, oktober 1984. 

historie, der med det samme vil stemple sig 

uforgængeligt ind i det arkiv af minder, der 

bygger sig op fra studietiden. 

   ”Et stykke tid efter, at jeg var færdig, i 

1972, skulle jeg interviewe Jens Otto Krag 

lige efter, at han var gået af. Han havde 

lige meldt sin afgang hos Dronningen og 

fortalte hende i den forbindelse, at han 

skulle interviewes af mig. Krag spurgte 

hende, om det ikke havde været 

generende for hende, at være sammen med 

de andre studerende på statskundskab. 

Efter lidt betænkningstid svarede hun ”jo”, 

kunstpause, “...men kun en enkelt gang”. Til 

en fest hos Poul Meyer, hvor en af de stud-

erende blev revet lidt med af stemningen, 

stillede sig op og sang ”Internationale”, den 

internationale arbejderbevægelses kommu-

nistiske slagsang”. 

   “Det husker jeg godt...”. 

    Jørgen Flindt Pedersen klukler i telefonen 

som folk gør, når de kigger op til venstre og  

pludselig kommer i tanke om noget kuriøst, 

underholdende, der har ligget hengemt 

nogle år.

    “Vi var alle politisk aktive ret langt til ven-

stre, og så var der jo Curt Sørensen, profes-

sor emeritus, der lå til venstre for alle. Det var 

ham, der stod bag. Det var ret sjovt”.

#2: Vi satser på, at Bertel Haarder takker 

ja, fortæller anekdoter fra studentero-

prøret og forklarer, hvorfor han afbrød en 

forelæsning ved at råbe: “Så tal dog dansk, 

din sorte hund”! 
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Statskundskabskompasset vol. III

Kære Jens Blom-Hansen,

Vi er glade for din tilkendegivelse om, at du 
synes, at Statskundskabskompasset er et godt 
initiativ på instituttet. Vi er dog oprigtigt forun-
drede og sku₧ede over, at du fravÞlger et sag-
ligt fokus og fremstiller processen på en måde, 
der ikke stemmer overens med virkeligheden 
- hvilket vi vel at mærke kan dokumentere via 
mailkorrespondancer. Vi ₨nder, at dit indlÞg 
ikke tager resultaterne alvorligt, og at du, så at 
sige, ’går efter manden frem for bolden’. Det 
er uheldigt, da vi fagligt set har fundet frem til 
analyseresultater, som instituttet dels bør være 
stolt af og dels bruge proaktivt i forhold til de 
identi₨cerede indsatsomr¬der. Disse aspek-
ter negligeres desværre i dit indlæg, der altså 
i stedet omhandler processen omkring artiklen 
– et indlæg der tilmed i bedste fald er baseret 
på misforståelser, men i værste fald på usand-
heder! 

Vi ønsker derimod udelukkende at tilbagevise 
din fremstilling, der giver læseren et fejlagtigt 
billede af undersøgelsens proces og faglighed. 
Der er nemlig ₩ere aspekter i dit indlÞg, der 
gør, at vi bliver nødt til at besvare dit udsagn 
vedrørende ’skønhedspletterne’ og den ’man-
glende overholdelse af spillereglerne’. For at 
springe til konklusionen med det samme mener 
vi, at instituttet, herunder særligt metodesek-
tionen bærer det primære ansvar for de såka-
ldte skønhedspletter og den manglende over-
holdelse af spillereglerne. Vi mener dermed at 
kunne tilbagevise, at vi har forsaget en ufrugtbar 
proces. 

Vores argumentation tager udgangspunkt i føl-
gende sætning, du skriver i dit indlæg: ”Blandt 
andet havde de [metodesektionen red.] forslag 
til, hvordan spørgeskemaet kunne forbedres, 

så en højere svarprocent kunne opnås.”. Dette 
udsagn om at (inkrementelle, formoder vi) æn-
dringer i spørgsmålsformuleringen skulle føre til 
højere svarprocent er aldrig forelagt os i vores 
efterhånden ganske gode kendskab til den aka-
demiske litteratur endsige i vores erfaringer 
som metodeinstruktorer, fra metodeseminarer 
eller fra erfaringer som konsulenter i analyse-
branchen. Der er ingen direkte sammenhæng 
mellem spørgsmålsformuleringer og svarpro-
centen, selvom spørgsmålsformuleringer 
naturligvis er særdeles relevante, men ikke for 
svarprocenten. Spørgsmålsformuleringerne er i 
øvrigt netop hentet fra denne branche, hvorfra 
vi alle tre har mange års erfaringer med netop 
tilfredshedsmålinger (hvilket, så vidt vi er orien-
teret, ikke er en del af metodesektionens por-
tefølje). Med andre ord fremsætter du en ganske 
udokumenteret påstand, der savner al saglighed. 
Det, der derimod har e₧ekt p¬ svarprocenten, 
herunder særligt i forbindelse med webbaserede 
undersøgelser, er tidspunktet for udsendelse af 
undersøgelsen. Da vi havde vores første møde, 
var det netop dette aspekt, vi understregede, 
hvilket udmøntede sig i, at metodesektionen 
skulle give feedback på spørgeskemaet inden 
for en uge, således at spørgeskemaet kunne 
udsendes inden eksamenslæsningen og som-
merferien. Der gik dog to uger, uden at vi hørte 
noget, hvorfor vi skriftligt kontaktede lederen 
af metodesektionen - uden at det resulterede i 
feedback. Som tiden gik, ₨k vi faktisk det ind-
tryk, at den feedback, du og metodesektionen 
havde lovet os, og som vi fagligt set så frem til, 
var gået helt i stå! Efter en måned uden svar og 
₩ere forsßg p¬ at kontakte jer og sÞtte gang i 
processen igen havde vi endnu et foretræde i dit 
kontor – men ligeså resultatløst. Derfor undrer 
det os stærkt, at du kan berette, at metodesek-
tionen rent faktisk har udøvet feedback. Endda 
’indgående’. Såfremt dette er sandheden, vil vi 

Debatindlæg: Statskundskabskompasset

Tune Bergholt Hammer 
20032096@ps.au.dk

Jonathan Benjamin Knudsen
20030917@ps.au.dk

I sidste måned bragte Kandestøberen resultatet af Statskundskabskompasset, som er en bru-

gerundersøgelse af tilfredsheden med serviceniveauet på IFSK. Undersøgelsen blev på visse 

punkter kritiseret af Jens Blom-Hansen. Nedenfor kommenterer to af de studerende bag undersø-

gelsen på Jens Blom-Hansens kritik, og efterfølgende svarer Jens Blom-Hansen. 
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Statskundskabskompasset vol. III gerne vide, hvorfor vi ikke måtte se feedbacken, 
eller hvorfor feedbacken ikke kom os i hænde, 
således at vi kunne overholde aftalerne? Vi har 
’CC’et’ alle implicerede aktører ved alle væsent-
lige mails for at sikre alle et informeret grundlag 
for at være en del af processen. Hvis det virke-
lig er rigtigt, som du skriver, at der er foregået 
nogen form for aktivitet hos metodesektionen, 
bør det derfor være tydeligt for enhver læser, at 
der er noget, der ikke helt stemmer her i din 
fremstilling.

Grovheden i ovenstående forløb skærpes, fordi 
vi under forløbet har forsøgt at henlede din op-
mærksomhed på, at det var yderst problematisk 
for vort samarbejde, at I ikke overholdt jeres 
dele af aftalen, hvilket ikke gør din frikendelse 
af metodesektionen mindre bemærkelsesvær-
dig (dette kan dokumenteres af den tidligere 
nævnte mail-korrespondance, vi har haft med 
dig og metodesektionen). 

Pga. den manglende feedback fra metodesek-
tionen – på trods af gentagen efterspørgsel fra 
vores side – er det efter vores overbevisning in-
stituttet, der ikke har levet op til det indgåede 
kodeks. Men eftersom metodesektionen, ifølge 
dig, mener, at en surveys svarprocent afhænger 
af spørgsmålsformuleringer (i standardiserede 
spørgsmålsbatterier), samt at metodesektionen, 
ifølge dig, forsinkede udsendelsen af spørgeske-
maundersøgelsen betragteligt med fravær af 
nogen form for reaktion på vores gentagne hen-
vendelser (hvilket højest sandsynlig netop har 
sænket svarprocenten), er Statskundskabskom-
passet nok bedre stillet uden deres feedback.

Det andet punkt, du hæfter dig ved i dit indlæg 
er, at du mener, at undersøgelsen ikke inklu-
derer spørgsmål vedr. det emne, du kalder ’stu-
derendes forbrugerisme’. Du fremhæver dette 
som betydelig omgåelse af kodekset. Det er det 
for det første ikke. I kodekset står der:

1. Formålet med ”Kanden Studiesurvey” er at 
afdække de studerendes holdning til Institut for 
Statskundskab i bred forstand, herunder
a. Instituttets forskellige funktioner i  f o r -
hold til de studerende, fx administration af ud-
dannelserne, lokalemæssige forhold, IT-syste-
mer mv.
b. De studerendes medansvar for Instituttets 
virksomhed, fx deres deltagelse i instituttets 
styrende og rådgivende organer 

Det er dermed ikke nævnt i kodekset, at sur-
vyen nødvendigvis skal indeholde alle de nævnte 
emner (punkt a og b) i samme undersøgelse. 
Vi har desuden undersøgt alle de emner, som 
du ønskede inkluderet i undersøgelsen – også 
selvom vi fandt nogle af emnerne irrelevante i 
nærværende sammenhæng. Vi har et datasæt, 
som vi gerne sender til dig. Så kan du gennem-
føre forskellige analyser på det. Her er der i øv-
rigt igen en pointe, som metodesektionen åben-
bart ikke forholder sig til; nemlig at længden 
p¬ et spßrgeskema in₩uerer p¬ svarprocenten 
– særligt i webbaserede undersøgelser som 
denne. Videre står der intet i kodekset om pub-
licering af resultaterne! 

Videre gør formatet i Kanden det ikke muligt at 
skrive om så mange facetter i en artikel. Vi ville 
med andre ord ikke meningsfuldt kunne rap-
portere så mange analyseresultater i en artikel, 
som du ønsker. Meningen med Statskundsk-
abskompasset er netop også, at det skal være 
en løbende proces, således at andre temaer 
afdækkes i andre undersøgelser. I artiklen læg-
ger vi jo også op til, at det kunne være interes-
sant at afdække og evaluere de studerende og 
deres ansvar – altså lige præcist som det står i 
kodekset og som du i dit indlæg savner.

Dette leder frem til endnu en pointe, som vi 
₨nder kritisabelt i dit indlÞg. Man kan godt 
frygte, at dit indlæg vil afholde andre studer-
ende fra at tage lignende initiativer, der har til 
formål at skabe demokratisk debat og forbedre 
rammerne på instituttet. Derudover bruger du 
¾ af pladsen (!) i dit indlæg på implicit at stille 
spørgsmålstegn ved validiteten af undersø-
gelsen, hvilket dermed underkender de næsten 
300 studerende, som har haft lyst til og brugt 
tid på at give deres mening til kende. Det virker 
med andre ord ikke til, at du tager de studer-
endes holdninger seriøst. Dette må endvidere 
også være kedelig læsning for både Biblioteket 
og Studienævnet, som de studerende jo netop 
tildeler megen ros.

I håbet om, at instituttet vil vedkende sig sin 
rolle i forbindelse med de såkaldte skønheds-
pletter og fremadrettet overholde spillereglerne 
for derved at gøre de kommende undersøgelser, 
Statskundskabskompasset iværksætter, bedre,

Tune Bergholt Hammer & Jonathan Benjamin 
Knudsen
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Debatindlæg: Statskundskabskompasset

Viceinstitutleder Jens Blom-Hansen
jbh@ps.au.dk

Kære Tune og Jonathan,

Jeres indlæg giver mig anledning til at under-
strege to forhold. Det ene er, at etik og tillid 
er vigtige størrelser i forholdet mellem men-
nesker. Fra min side er sagen på dette punkt 
egentlig ret enkel. For vi aftalte jo på vores 
første møde i april, at de procedurer, som 
kodekset beskriver, først kan igangsættes, 
når kodekset var skrevet under af Jer, Kanden 
og os. Vi gjorde kodekset klart i april, men 
Jeres underskrifter forelå først over en måned 
senere, nemlig den 26. maj. Metodesektion-
en spurgte mig ₩ere gange i lßbet af denne 
periode, om de skulle svare på Jeres henven-
delser, men jeg svarede dem – som jeg også 
svarede Jer i denne periode – at kodekset 
skulle p¬ plads fßrst. Vi ₨k aldrig en forklar-
ing på, hvorfor det skulle tage så lang tid for 
Jer at gøre kodekset klar. Men da det ende-
lige forelå, følte I åbenbart, at tiden var så 
fremskreden, at de procedurer der beskrives 
i kodekset ikke kunne nås. Så I igangsatte 
undersøgelsen uden disse procedurer. Som I 
ved, var jeg noget overrasket herover.

Det andet forhold er, at jeg faktisk mener, at 
statskundskabskompasset er et godt initia-
tiv, som kan bidrage til at gøre tingene bedre 
på instituttet. Derfor håber jeg, at initiativet 
vil fortsætte – med respekt for de spilleregler, 
som jeg egentlig fornemmer vi er enige om.

Med bedste hilsener
Jens Blom-Hansen

PS: Dette er ikke stedet til en længere teknisk 
diskussion, men for at imødegå fejlopfat-
telser hos Kandestøberens læsere bliver jeg 
nødt til at kommentere Jeres synspunkt om, 
at der ikke skulle være en sammenhæng mel-
lem formulering af spørgsmål og svarpro-
cent. Her tager I simpelt hen fejl. Det er al-
ment anerkendt i den videnskabelige 
litteratur, at der er sammenhæng mellem 
dårligt formulerede spørgsmål og lave 
svarprocenter. Se fx nedenstående citater fra 
to standardlærebøger i spørgeskemakon-
struktion (der i øvrigt begge er tilgængelige 
via Google Bøger):

“Intrusive, sensitive, irrelevant or repetitive 
questions as well as those that are poorly 
worded, di₪cult to understand, di₪cult to 
answer or have insu₪cient response catego-
ries can frustrate respondents and produce 
non-response.” De Vaus, Surveys in Social 
Reseach, Oxon: Routledge, 2002, p. 97.

”Unless consideration is given to how people 
react to questions in self-administered ques-
tionnaires, instructions may be ignored and 
incomplete answers given. Also the question 
may be skipped or, even worse, the ques-
tionnaire not returned.” Dillman, Mail and In-
ternet Surveys: The Tailored Design Method, 
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007, p. 
38.
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Alle møder er gratis og åbne for alle. Vel mødt!

Torsdagsmøderne starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Århus C.  

Se mere på aarhus.fritforum.dk 

Torsdag d. 1. oktober - Politisk analyse 
Denne torsdag vil stå i Christiansborgs tegn. Det nye Folketingsår står for døren og partierne 
er  ved at  kridte  skoene  frem  til  finanslovsforhandlingerne.  Lektor og politisk  kommentator 
Rune Stubager analyserer den aktuelle politiske situation og giver en forsmag på de politiske 
kampe, som ligger forude i det nye folketingsår.

Lørdag d. 3. oktober - Ulighed i Sundhed 
Konference på Århus Universitet kl. 13‐17 i auditorium A1, bygn. 1333. 
Gennem tre oplæg af forskere og praktikere fra det danske sundhedsvæsen sætter vi på den‐
ne konference fokus på det danske sundhedsvæsen med oplæg om privatiseringens konse‐
kvenser, forebyggelsens muligheder og forskelsbehandling i det danske sundhedsvæsen. 

Torsdag d. 8. oktober - Commercializing the military 
NB: This Lecture will be in English.  
This talk by professor at CBS, Anna Leander, opens a discussion about a range of (often over‐
looked) political questions raised by the commercialization that the military has undergone 
over the past decades. It departs from a discussion about nature and scope of commerciali‐
zation, briefly indicating why and how commercialization has come to be so prominent. 

Torsdag d. 22. oktober - Er NATO nær pensionsalderen? 
2009  er  60‐året  for  NATO‐alliancens  oprettelse,  og  er  samtidig  året,  hvor  tidligere 
statsminister Anders  Fogh Rasmussen  overtager  posten  som  generalsekretær. Men  hvilken 
rolle  indtager  Foghs  nye  arbejdsplads  i  en  Verden,  hvor  organisationens  raison  d'être  – 
Sovjetunionen  –  ikke  længere  er  en  trussel?  Lektor  Peter  Viggo  Jakobsen  udreder  60‐
årsjubilarens fortid og nutid – og kaster lys over fremtidens udsigter. 

Vi glæder os til at se jer.
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Det er vores indtryk, at Studienævnssekre-
tariatet generelt scorer højt på tilfredshed-
sundersøgelsen blandt egne studerende, og 
at vores oplevelse er at Studieadministra-
tionen sammenlignet med andre steder 
foregår med en høj professionalisme og smi-
dighed. Dermed ikke sagt, at der ikke er 
plads til forbedringer. De studerende i Stu-
dienævnet er repræsentanter for alle studer-
ende ved instituttet, og de er mere end villige 
til at reagere på henvendelser og videre-
bringer gerne opfordringer til ændringer i 
Studieadministrationen, der kan være med til 
at øge den samlede tilfredshed.

Vi har i Studienævnet en interesse i at forbe-
dre forholdene, hvilket jævnligt er på dags-
ordnen.  Det betyder, at vi samarbejder 
meget, de studerende, de ansatte i studie-
nævnssekretariatet og underviserne i mel-
lem. Vi forsøger at gøre arbejdsgangene let-
tere ved jævnligt at diskutere, hvad der kan 
være mere eller mindre hensigtsmæssigt. Det 
kan være hvem, der skal tage sig af hvad; 
hvordan man bedst vejleder de studerende i 
regler lige fra re-eksamen, seminar-tilmeld-
ing, til merit-overførsel eller lignende. I øjeb-
likket diskuterer vi for eksempel den fysiske 

indretning af studienævnssekretariatet og 
kommunikationen af vigtige nyheder og 
beskeder på nyhedsskærmene.

Vi arbejder løbende med, hvordan man bedst 
sikrer imßdekommenhed samt e₧ektiv sags-
behandling. Udgangspunktet er, at studiead-
ministrationen er der for at hjælpe de stude-
rende bedst muligt, samtidig med, at alle 
studerende skal sikres ens behandling efter 
reglerne. Vi ßnsker os dog at ₩ere stude-
rende tager aktiv deltagelse i, hvordan vi i 
fællesskab kan forbedre forholdene, således 
at navigeringen bliver så enkel og uproblem-
atisk som mulig.

I fremtiden kunne vi ønske os undersøgelser, 
der stiller mulige forslag til, hvorledes en 
eventuel utilfredshed kan afhjælpes og i min-
dre grad har karakter af en brugertilfredsun-
dersøgelse således, at dialogen bliver mere 
konstruktiv.
Mette Kjær, formand og Sarah Kjærgård, 
næstformand i studienævnet.
NB, man kan altid henvende sig til de studer-
ende i studienævnet gennem Sarah Kjær-
gaard (20061329@ps.au.dk) eller Anna Bager 
(20060981@ps.au.dk)  

Debatindlæg: Statskundskabskompasset

Mette Kjær 
mkjaer@ps.au.dk 

Sarah Kjærgård
20061329@ps.au.dk

I en hverdag, hvor man som studerende skal forsøge at finde hoved og hale i en 

verden af regler, dispensationer, meritansøgninger og eksamenstilmeldinger, er det 

essentielt at man har klar og effektiv adgang til information og kan få hjælp til at navi-

gere i denne verden. Denne funktion varetager Studienævnssekretariatet i høj grad 

på IFSK. Det er derfor naturligt at ”kvalitetssikre” denne funktion i ny og næ. Derfor 

har vi i Studienævnet naturligvis fulgt Statskundskabskompassets undersøgelse med 

interesse, samt læst artiklen i Kanden og også Jens Blom Hansens svar.
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Peter Bjerre Mortensen er ansat som lektor i statskundskab med sÞrligt henblik p¬ o₧entlig 
forvaltning pr. 1. August 2009.

Søren Serritzlew er ansat som professor mso i statskundskab med sÞrligt henblik p¬ o₧entlig 

forvaltning for perioden 1. August 2009 – 31. Juli 2014.
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Nye specialer
Brixen, Ulla, Dansk statsborgerskab i et indvandrer perspektiv.

Danielsen, Lise Birk (i samarbejde med Randi Jakobsen) Jo ₩ere vi er sammen é? Kontakthypo-
tesen og holdningen til immigration.

Holm, Mogens Øllgaard (i samarbejde med Kirstine Korsager), Hvad kan forklare kontraktstyrin-
gens varierende e₧ektivitet i den danske centraladministration?

Jakobsen, Randi (i samarbejde med Lise Birk Danielsen), Jo ₩ere vi er sammen é? Kontakthypo-
tesen og holdningen til immigration.

Jarl, Marie Luise, Dansk statsborgerskab i et indvandrerperspektiv.

Jensen, Martin Brun, International orden og invasionen af Irak 2003. Mellem magt og regler.

Jepsen, Henrik (i samarbejde med Kristian Hovgaard Larsen), Fra Kyoto til København – under 
hvilke betingelser vil parter rati₨cere en klimaaftale?

Kjeldsen, Anne Mette, Sektor og/eller profession? En empirisk undersøgelse af forskelle i public 
service motivation blandt o₧entligt og privat ansatte med forskellig professionalisme.

Korsager, Kirstine (i samarbejde med Mogens Øllgaard Holm), Hvad kan forklare kontraktstyrin-
gens varierende e₧ektivitet i den danske centraladministration?

Kristiansen, Toke Gade, En komparativ analyse af interne efterretningstjenesters udvikling i ud-
valgte europæiske stater efter 2001.

Larsen, Katrine Skovdal, Metock-dommen og de danske familiesammenføringsregler – begrænset 
rationalitet i den politiske proces.

Larsen, Kristian Hovgaard (i samarbejde med Henrik Jepsen), Fra Kyoto til København – under 
hvilke betingelser vil parter rati₨cere en klimaaftale?

Laursen, Gitte Holst, Integrationsprojekter i frivillige idrætsforeninger. Påvirkes forudsætningerne 
for at genere social kapital?

Moesgaard, Christa Hedegaard, Neorealismen og sikkerhedspolitiske beslutninger.

Nielsen, Lasse, Aristotelisk dydsetik og dennes anvendelighed i politisk teori.
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Åbent dagligt 12-13 
 
 

Masser af økologisk kaffe på kanden = hygge 
 
 
 

Månedens bog ”Cosmopolitan” til den nette 
sum af kun 76 kr!! 

 
Deltag også i PB’s helt egen cosmo-quiz 

 
 

PB holder lukket i efterårsferien (uge 42) 
 

Kig forbi  
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Studenterredaktionen bestående af:
Ste₧en Juul Krahn, Christine Michael Petersen, Rikke Mehlsen, Anne Kªllberg, Erik Poulsen, Nina 
Kruse Larsen (redaktør), Bolette Danckert (redaktør), Sebastian Juel Frandsen, Anne Hedemann 
Nielsen, Jakob Orbesen, Julian Sejr, Jonas Toxvig Sørensen, Lasse Laustsen, Ebbe Elhauge Kris-
tensen, Tobias Holst, Anne P. Knudsen.

Fraværende på foto: Cathrine Nørmark, Mette Grønvald Nielsen, Line Bækgaard, Niels Berg Con-
radsen, Rikke Dahl, Kirstine Barud Thomsen, Stine Sønderby Bonde, Rikke Melsen, Mikkel Vinter, 
Nicolai Jensen, Mads Kryger Frandsen, Marie Thorlacius-Ussing, Louise Kure Larsen, Julie Marie 
Olesen, Thea Christina Thusgaard Gregersen, Anne Stolberg, Anna Thorning, Rie Schmidt Knud-
sen, Maiken Milthers. Ida Haugen, 
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REDAKTIONELT

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 
¡rhus C. TrÞ₧es p¬ kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00. 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Mßlleg¬rdens Gra₨sk. KANDESTÏBEREN er 
tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden
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Tirsdag, 6. oktober

Studenterhuset: World Nordic 
Xchange Festival

Onsdag, 7. oktober

Kanden - Redaktionsmøde kl. 16.00
Jul: Skrivemøde i SII kl 16-18
Statsrådsmøde kl. 16.15
KP: Foredrag med Jørgen Møller, 16.

Torsdag, 8. oktober

Frit Forum: Anna Leander: The Poli-
tics of Commercializing the Military
STORMØDE om Fairtrade Universitet, 
kl. 17.30 ovenover Stakbogladen.

Fredag, 9. oktober

Aarhus Took It - Hip hop festival på 
Train.
Studenter: Natkirke kl. 19 i Møll-
evangkirken. 

Lørdag, 10. oktober
Aarhus Took It - Hip hop festival på 
Train
Studenterhuset: Tubescream Festi-
val

Søndag, 11. oktober

Studenterhuset: Tømmermands-
banko.

Mandagen, 12. oktober
Efterårsferie

Tirsdag, 13. oktober
Efterårsferie

Onsdag, 14. oktober
Efterårsferie
Studentermenigheden: Bowling i 
SMÅhuset kl. 19.

Torsdag, 15. oktober
Efterårsferie
Studietur - hjem fra Kina

Fredag, 16. oktober
Efterårsferie
Train: Analogik
Musikcafeen: Birk Storm

Lørdag, 17. oktober
Voxhall: Oppenheimers eftermiddag

Søndag, 18. oktober

Studenterhuset: Søndagssalsa

Sæt      
i Kalenderen

X
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Mandagen, 19. oktober

Kanden - Deadline

Tirsdag, 20. oktober

Onsdag, 21. oktober
OBS: Bemærk at Kandens redak-
tionsmøde er rykket til torsdag!
Jul: Lang skriveaften SII kl. 16-20.
KP: Foredrag med Derek Beach, 16.

Torsdag, 22. oktober

Kanden: Redaktionsmøde kl. 16
Frit Forum: Peter Viggo Jakobsen
Et NATO nær pensionsalderen?
Studenterhuset: JobCrawl

Fredag, 23. oktober

Fællesforeningsfest!
Studentermenigheden: Tøseaften kl. 
18 i Møllevangkirken.
Stud.huset: Conceptualizing Rock

Lørdag, 24. oktober

Søndag, 25. oktober

Mandagen, 26. oktober

Tirsdag, 27. oktober

Onsdag, 28. oktober
Kanden: Redaktionsmøde
Jul: Skrivemøde i SII kl 16-18
KP: Svend-Erik Skaaning: ”Crisp set 
og fuzzy set-metoder”, kl 16.

Torsdag, 29. oktober
Frit Forum: Bo Sandemann: 
Bag om skattekommissionen
LYNfabrikken: Digtoplæsning

Fredag, 30. oktober
Studentermenigheden: Retræte kl. 
16 i Skovhuset. 

Lørdag, 31. oktober
Frit Forum: Generalforsamling
Studenterhuset: Kitty Deville Dance-
club
Halloween

Søndag, 1. november
Søndagsbrunch i Øst for Paradis
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en dagsorden der 
rækker ud over din 
egen
Hos Rambøll Management Consulting bliver du en del af et dynamisk og 
fagligt inspirerende miljø. Vi løser både danske og internationale opgaver, 
og vi rådgiver inden for områder som velfærd, beskæftigelse, integration, 
erhvervsudvikling, administrative byrder, it samt organisations- og
ledelsesudvikling. Sammen med vores engagerede medarbejdere vil du 
komme til at skabe kvalitet og værdi for vores kunder.

Vi søger i øjeblikket skarpe og talentfulde praktikanter, der har mod på at 
tage del i disse spændende udfordringer.

 
www.RaMboll-ManageMent.dK/PRaKtIKant


