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p
Efter knap tre års studier begynder livstrætheden efterhånden at komme snigende. Nu 

er man ellers nået dertil, hvor man har arbejdet sig frem imod de sidste fem semestre. 

Endelig kan man få lov til at fordybe sig i et mere eller mindre selvvalgt emne. Men ak 

og ve. Så ender man lige pludselig i bachelorsumpen. 

Man sidder derhjemme og ved, at der er over to måneder til, man skal aflevere sin opgave. I skriv-

ende stund er påskeferien endda lige begyndt, men i hverdagen er der faktisk ikke nogen forskel 

på, om man har ferie eller ej. 

Det skulle da lige være, at påsken traditionelt indebærer et par familiefrokoster, hvor onkel Jørgen 

selvfølgelig efter syv snaps skal høre lidt mere om, hvorvidt ”man overhovedet laver noget på det 

der universitet?” Og når nu man er fanget i bachelorsumpen, er man næsten tilbøjelig til at svare: 

”Njah...” 

Spørgsmålet går så på, hvad man kan gøre for at bryde den trivialitet, der uundgåeligt melder sig 

i hverdagen. Et spørgsmål der kan melde sig i forbindelse med eksamenslæsningen lige meget 

hvilket semester, man befinder sig på. Derfor skal der her fra stolen lyde et yderst velment råd, 

som gerne skulle hjælpe på faren for at køre helt fast.

Sørg for en gang imellem at tømme hovedet for regressionskoefficienter, Eastons politiske system 

og bacheloropgaver. Eksempelvis kigger jeg lige nu ud af vinduet på en blå himmel med solskin. 

Så kom ud og leg en gang ølstafet, kroket eller hvad hjertet ellers begærer. Jeg garanterer, at hvis 

der kommer gang i blodomløbet og hovedet kommer lidt på andre tanker, er der større chance for 

hjernen fungerer næste gang, du sidder med hovedet i bøgerne.

Det skal dog ikke lyde som om, at hvis man bare forlader bøgerne bliver alt fryd, gammen og 

lutter 12-taller. Men mere en opfordring til at sørge for at nyde det gode vejr og så altid have 

den undskyldning i baghånden, at det garanteret optimerer indsatsen, når man vender tilbage til 

eksamenslæsningen.

Dette er altså ment som et forsøg på at sørge for, at der ikke går eksamensstress i folk. En af 

måderne er at sikre, at hovedet har andet end eksamen at tænke på. Hvilket specielt gør sig gæl-

dende, når man har tre måneder til at skrive en bacheloropgave.

Velvidende at dette er en gang nyttesløs ynk fra en 6.-semestersstuderende, som endnu ikke har 

prøvet den rigtige sump, er der kun tilbage at konstatere, at denne signatur er udslaget af en 

anden form for sump – nemlig ledersumpen.

Leder

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Tøm hovedet!
- i hvert fald en gang imellem
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Udfordringsstafetten

Kære Jakob,

Jeg ved godt, at demokrati indført udefra ikke 

har det bedste ry oven på USA’s invasion af 

Irak. Men det er alligevel et spændende emne 

for demokratiforskningen, for empirisk er det 

yderst relevant – jeg tænker på EU’s forsøg 

på at holde snor i demokratiet i de postsov-

jetiske stater mellem EU og Rusland.

 Jeg ved, at du forsker i emnet – vil du fortælle 

os lidt om, hvilke muligheder EU har for at 

påvirke disse lande i en mere demokratisk 

retning? 

Mange hilsner,

Mette.

I månedens udgave af udfordringsstafetten stiller Mette Skak et spørgsmål til Jakob 

Tolstrup, der vedrører den vestlige verdens forsøg på at indføre demokrati i tredje-

lande. Mette spørger ind til EU’s mulighed for at påvirke de postsovjetiske stater i 

demokratisk retning.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Mette,

Tak for udfordringen. Det er rigtigt, at 

den Vestlige verdens forsøg på at ind-

føre demokrati i tredjelande har fået nogle 

grimme ridser i lakken med invasionen af 

Irak. Men det betyder ikke, at emnet er taget 

af bordet – snarere tværtimod. Internationale 

aktører (både de, der støtter en demokra-

tisk udvikling, og de, der modarbejder den) 

går fortsat ihærdigt til stålet, og demokrati-

seringslitteraturen har da også inden for de 

seneste år for alvor fået øjnene op for denne 

vigtige ”eksterne dimension”. I den forbindel-

se er EU’s forsøg på at påvirke udviklingen i 

de post-sovjetiske stater mellem Unionen og 

Rusland uhyre interessant.



5

2008

rVed første øjekast ser udviklingen i regionen 

dog ikke alt for positiv ud. Efter de såkaldte 

”farve-revolutioner” (Rose-revolutionen i Geor-

gien i 2003, den Orange revolution i Ukraine 

i 2004 og Tulipan-revolutionen i Kirgisistan i 

2005) skyllede hen over det post-sovjetiske 

område, jublede man i Vesten, mens de au-

toritære regimer bævrede for, hvem der som 

den næste stod for tur. Siden da er Georgien 

blevet invaderet af Rusland, Ukraine befinder 

sig i et økonomisk og politisk sort hul, og 

Kirgisistans folkelige revolution har vist sig 

at være en fuser, idet autoritære kræfter igen 

har overtaget magten i det fattige Central-

asiatiske land. Tilbagegangen synes at være 

symptomatisk for hele re-

gionen. Men på trods af 

disse dystre begivenheder 

vil jeg vove at påstå, at der 

trods alt fortsat er et lys for 

enden af tunnelen – dog 

indtil videre fortrinsvis for 

de tre vestligste republik-

ker Moldova, Ukraine og 

Hviderusland samt landene 

i Kaukasus Georgien, Ar-

menien og Aserbajdsjan. 

Og EU spiller her en vigtig 

rolle.

EU’s formelle relationer til 

disse seks lande er karakteriseret ved to spor 

– Naboskabspolitikken og det nyeste skud på 

stammen kaldet Østpartnerskabet (Eastern 

Partnership). Naboskabspolitikken udgør det 

bilaterale spor, hvor EU tilbyder øget økono-

misk og politisk integration mod opfyldelsen 

af de såkaldte Action Plans, hvori delmålene 

for de enkelte lande udstikkes. Tilgangen 

minder dermed umiskendeligt meget om 

den egentlige optagelsesproces, hvor EU på 

baggrund af lignende rapporter og delmål 

tvinger kandidatlandenes reformprocesser 

fremad. At guleroden er af en væsentlig an-

den størrelse vender jeg tilbage til nedenfor. 

Østpartnerskabet er et nyligt søsat program, 

som skal udgøre et multilateralt supplement 

til den bilaterale naboskabspolitik. Initiativet 

er ment som et fælles forum for EU og de 

seks lande, hvor man på faste møder på 

forskellige niveauer kan diskutere og effek-

tivisere reformprocesserne i de enkelte lande. 

Ydermere medfører initiativet en etablering 

af et Civilsamfundsforum, som skal bidrage 

til tværnational kontakt og dermed samarbej-

de.

Men har disse initiativer overhovedet no-

gen effekt? Tre væsentlige faktorer synes at 

hæmme EU’s forhåbninger om en demokrat-

isk udvikling i nabolaget mod Øst. For det 

første er guleroden, som EU på nuværende 

tidspunkt kan tilbyde, måske ikke stor nok. 

Ifølge den såkaldte eu-

ropæiseringslitteratur er 

EU’s evne til at drive re-

formprocesserne fremad 

i tredjelandene netop be-

tinget af, at vi har noget, 

som kandidatlandene uhyre 

gerne vil have del i – nem-

lig, medlemskab af EU. Men 

for de seks post-sovjetiske 

lande er medlemskab jo 

netop ikke på tapetet, og 

spørgsmålet er derfor, om 

guleroden i form af begræn-

set politisk og økonomisk 

integration er stor nok til, 

at de vil rette ind, og at EU dermed for alvor 

kan gøre en forskel. 

For det andet viser den samme litteratur også, 

at EU’s reformpres ikke er nogen mirakelkur 

– selv ikke for lande med et medlemskabsper-

spektiv. Hvis den siddende elite i et givent 

land kan se, at en demokratisk reformproces 

vil underminere deres magtbase og i øvrigt er 

villig til at lade landet blive isoleret fra resten 

af Europa for at bevare denne magt, kan EU 

hverken gøre fra eller til. Det er Hviderusland 

et glimrende eksempel på. 

Endelig er der Ruslands-faktoren. Rusland 

modarbejder konsekvent EU ved at stabi-

lisere de autoritære systemer og destabilisere 

“Den europæiske na-
boskabspolitik kan 
måske ikke udrette 
mirakler, men den 
er dog langtfra den 
tandløse papirtiger, 
som den har fået ry 
af at være.
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Vil EU kunne gå forrest i en demokratiseringsproces,

når Rusland udgør en modvægt til den vestlige verden?

de lande, som gør spæde skridt i retning af 

øget demokratisering og liberalisering. Rus-

land udgør derfor en alvorlig modvægt til det 

vestlige demokratiseringspres – en modvægt, 

som altså ikke gjorde sig gældende med 

samme styrke, da EU udvidede i to omgange 

med de ti Central- og Østeuropæiske lande.

 

Så EU’s mulighed for at påvirke demokrati-

seringsprocesserne i de post-sovjetiske lande 

vokser altså langt fra ind i himlen. Alligevel 

er der grund til at være, hvad jeg vil kalde, 

skeptisk optimistisk. For selvom farverevo-

lutionerne ikke kunne indfri forventningerne 

om en pludselig og hurtig demokratisering 

af den post-sovjetiske region, og landene for 

tiden oplever et mindre demokratisk tilba-

geslag, synes regionen at være mærkbart 

forandret. EU spiller nu en vigtig rolle i den 

udenrigspolitiske bevidsthed hos både be-

folkningerne og eliterne, og samtidig er de 

østlige naboers udvikling for alvor kommet 

på dagsordenen i Bruxelles. 

Denne gensidige nyorientering åbner netop 

døren for, at EU kan gøre sin indflydelse gæl-

dende. Samtidig kan Ruslands intensiverede 

engagement i regionen faktisk vise sig at 

gavne demokratiseringen på det lange løb. 

Den aggressive russiske udenrigspolitik er 

måske effektiv til at bremse de demokra-

tiske reformprocesser i nabolandene på kort 

sigt, men på længere sigt kan konsekvensen 

meget vel blive, at de tidligere søsterrepublik-

ker bliver tvunget i armene på EU. Ruslands 

”power-politics approach” markerer med al 

tydelighed nødvendigheden af at søge alter-

nativ beskyttelse. Selv Hviderusland åbner nu 

døren på klem for EU i håbet om at kunne ba-

lancere Rusland (og EU har gjort det klart, at 

landet kan blive en del af Østpartnerskabet, 

hvis det lever op til visse betingelser).

Misforstå mig ikke, jeg nærer ingen forvent-

ninger om at se en snarlig demokratisering af 

det hviderussiske diktatur, men den russiske 

fremturen kan meget vel vise sig at have util-

sigtede konsekvenser på længere sigt. Og 

det er her, EU’s mere multifacetterede og 

legitime indflydelse kan vise sig at få stor 

betydning. Det er et langt sejt træk – ingen 

tvivl om det. Den europæiske naboskabspoli-

tik kan måske ikke udrette mirakler, men den 

er dog langtfra den tandløse papirtiger, som 

den har fået ry af at være.  

Hilsen fra

Jakob



Denne måneds tema omhandler 
heltebegrebet og alverdens 

heroiske figurer (store som små).

Hvad er DIN hemmelige identitet?

NOGET OM
HELTE!



Kandestøberen

8

Helte har eksisteret i populærkulturen i længere tid, end nogen nulevende person kan 

huske. Når man skal undersøge heltebegrebets udvikling, kan det derfor være nød-

vendigt at rette henvendelse til et orakel, der har et nærmest uendeligt kendskab til 

heltene. Et sådant orakel er Troldspejlets egen Jakob Stegelmann, der allernådigst lod 

Kandestøberen komme i audiens en fredag morgen.

”Verden har brug for helte” siger Jakob 

Stegelmann indledende, og allerede her må 

undertegnede kæmpe for ikke at lade sig pa-

cificere af den hypnotiske stemme, der har 

domineret så godt som samtlige mandage i 

denne skribents liv. ”Tilstedeværelsen af hel-

tefigurer er en tradition, vi 

ikke kan komme uden om. 

De mest populære helte er 

således også dét, der bedst 

kan definere den tid, de er 

opstået i – de er et billede på 

deres samtid.”

Forklaringen på, hvorfor 

helte i det hele taget op-

træder i populærkulturen, 

skal ifølge Jakob Stegelmann 

findes i det simple fak-

tum, at heltene klarer sig 

stik imod alle odds. De er 

dermed et symbol på, at vi 

ikke er fortabte, og at intet 

er uoverkommeligt.

Hvilke helte? Hvornår? Og 

hvorfor?

De heltetyper, vi kender og elsker i dag, har 

30’ernes økonomiske depression og truende 

verdenskrig som fødested. ”Der opstod et be-

hov for helte, der kunne løse verdens prob-

lemer – ikke blot fortællinger om helte, der 

havde klaret problemerne før i tiden. Super-

man er således også blevet skabt af ameri-

kanske jøder!”

Med 2. verdenskrigs afslutning var verden 

pludselig ikke længere så sort/hvid. ”Verden 

var blevet mere nuanceret, og den tilgæn-

gelige informationsmængde voksede hastigt 

– verden havde mistet en del af sin uskyld” 

forklarer Jakob Stegelmann. Dette medførte, 

at klassiske helte som Su-

perman og Batman i sti-

gende grad blev opfattet 

som værende latterlige, 

hvilket ledte til, at en 

række mere komplicerede 

helte opstod i 60’erne. 

Marvels helte er et eksem-

pel på dette, og de havde 

i modsætning til tidligere 

helte en del problemer i 

deres heltepraksis – ek-

sterne såvel som interne 

problemer i heltegrup-

pen.

En ny modreaktion fandt 

sted i 70’erne, hvor den 

klare adskillelse af god og 

ond igen trådte i karakter. 

”Man var blevet træt af 

Spidermans problemer med kærligheden og 

de moralske dilemmaer, der herskede hos X-

men”. Star Wars kom i slutningen af 70’erne 

til at cementere denne klare moralske opdel-

ing, der formindskede heltebegrebets kom-

pleksitet i populærkulturen.

 

Helte i pendulfart 
Interview med Jakob Stegelmann

Tema: Heltebegrebets udvikling

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 

“’Stegelmann-tesen’ 
lyder, at heltebegre-
bets udvikling finder 
sted i pendulbevæ-
gelser fra en simpel 
sort/hvid-forestilling 
i det ene ekstrem til 
et mere nuanceret og 
moralsk kompliceret 
billede af heltene i 
det andet ekstrem.
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Star Wars-universet blev imidlertid også mere 

nuanceret undervejs i trilogien, hvormed vi 

i 80’erne atter blev vid-

ne til en større grad af 

moralsk kompleksitet. 

Er skurken far til helten? 

Og er skurken alligevel 

god inderst inde? Jakob 

Stegelmann forklarer, 

at det også var karak-

teristisk for denne pe-

riode, at det ikke måtte 

blive for seriøst (Indiana 

Jones er et eksempel på 

dette). ”Heltebegrebet 

skifter dog igen karakter i løbet af 80’erne 

og starten af 90’erne, hvor de mere dystre og 

moralsk tvivlsomme helte træder i karakter – 

her er tegneserieudgaven af den filmaktuelle 

Watchmen et godt eksempel.”

Da universet fra Ringenes Herre fik sin renæs-

sance i 90’erne var heltebegrebet tilbage ved 

god/ond dikotomien, der også lod sig vise 

ved en stor bølge af superheltefilmatiser-

inger. ”Ringenes Herre indeholder imidlertid 

også en helt, der på trods af at være gen-

nemgående godhjertet stadig ikke kan sige 

sig fri fra at lade sig lokke af ondskaben.”

Stegelmann-tesen

Undervejs i ovenstående kronologiske rids i 

heltehistorien havde undertegnede mest af 

alt lyst til bare at læne sig tilbage, sippe lidt 

kaffe og nyde denne live-udgave af Trold-

spejlet. Der var imidlertid ingen mulighed for 

at hvile, da det stod klart, at vi var vidne til 

intet ringere end en dugfrisk teori om helte-

begrebets udvikling, der her kan nedskrives 

for første gang.

’Stegelmann-tesen’ lyder, at heltebegrebets 

udvikling finder sted i pendulbevægelser fra 

en simpel sort/hvid-forestilling i det ene ek-

strem til et mere nuanceret og moralsk kom-

pliceret billede af heltene i det andet eks-

trem. Bevægelsen fra det ene ekstrem til den 

anden finder sted i løbet af 10-15 år, som 

ovenstående redegørelse indikerer.

Anti-helte, finanskrise og skyderier på 

Nørrebro

Som Stegelmann-tesen 

ville foreskrive, befinder 

vi os i dag i det moralsk 

komplicerede ekstrem af 

”heltependulet” med anti-

heltene som de mest pop-

ulære figurer. ”Illusionen 

om den simple verden 

slippes (man dropper 

Superman-tanken). Man 

har imidlertid stadig 

følelser for de klassiske 

helte - præcis som man 

også holder af sine forældre, selv når det går 

op for én, at de ikke er de superhelte, man 

anså dem for at være i barndommen. Man 

holder fast i billedet, selvom det krakellerer, 

hvilket også forklarer, hvorfor de simple 

helte til stadighed kommer på mode igen og 

igen” forklarer Jakob Stegelmann.

Efter 9/11 har mange sagt, at ’hverdagens 

helte’ har fået en meget fremtrædende 

rolle. Men Jakob Stegelmann vurderer, at 

fascinationen af brandmænd og almindelige 

politifolk ikke er noget nyt, idet helte med 

hverdagsjob har været populære før – eks. 

soldatertegneserier, der er blevet udgivet 

løbende under diverse krige. ”Dette er igen 

et billede på, at de tilstedeværende helte af-

spejler den hverdag, vi befinder os i - hvad 

end det er verdenskrige eller terrorister, som 

heltene skal tage sig af.”

For tiden er vi altså desillusionerede og 

befinder os i anti-helteekstremet af pendulet. 

Men i overensstemmelse med Stegelmann-

tesen forudsiger Jakob Stegelmann slutteligt, 

at ”vi snart vil svinge tilbage igen, for der er 

behov for klart definerede helte i denne tid 

med global finanskrise, krige og skyderier 

på Nørrebro... men jeg ved nu ikke, hvordan 

Blågårdsbanden ville reagere på en mand i 

trikot.”

r
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Superheltene kommer!
Tema: Virkelighedens helte

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Vi kender dem fra film og tegneserier. Maskerede helte med superkræfter, der i et 

fiktivt univers formår at bekæmpe udspekulerede skurke, redde verden fra undergang 

og samtidig score lækre babes. Men frygt ej. Der findes også superhelte i den virkelige 

verden.

Iklædt lidt for stramme, farvestrålende hel-

dragter med superheltelogo og med navne 

som Citizen Prime, Dark Guardian og Red Jus-

tice giver en række samfundsborgere indtryk 

af at være helte, som vi kender dem fra tegne-

serier og film. Men egentlig er det bare alm-

indelige mennesker i heltekostumer, der har 

en vision om at gøre verden til et bedre sted 

ved at hjælpe deres medborgere med mere 

eller hindre almindelige hverdagsproblemer.  

Og dette gør de i rollen som superhelt. I ægte 

superheltestil skjuler de deres civile identitet 

og påtager sig en helteidentitet, når de ud-

fører deres forskellige opgaver. I New Yorks 

gader kan man eksempelvis finde superhel-

ten Direction Man, som iklædt orange vejar-

bejdervest og med lommerne proppet med 

kort er parat til at hjælpe forvildede turister 

på rette vej. Eller også kan man finde helten 

Dark Guardian, der iført en Batman-lignende 

maske og et tætsiddende latex-outfit, udde-

ler mad til byens hjemløse.

Real Life Superheroes

Almindelige mennesker, der agerer super-

helte, er et fænomen, som primært eksisterer 

i USA, hvor det har spredt sig til flere stater, 

fra Californien til New York. Internetforum-

met for superhelte ”Heroes Network” har intet 

mindre end 350 medlemmer, som alle er ak-

tive superhelte. Mange af disse selvudnævnte 

superhelte har sluttet sig sammen under 

navnet ”Real Life Superheroes” og beskriver 

sig, på deres hjemmeside, som en græsrods-

bevægelse, der udfører forskellige former for 

velgørende arbejde med det formål at ændre 

verden til det bedre. Deres arbejde består 

bl.a. i at uddele mad til hjemløse, besøge 

hospitaler og skoler og patruljere gaderne 

for at forhindre kriminalitet. Men heltenes 

måde at bekæmpe kriminalitet på er langt fra 

så action packed, som man kunne forvente. 

Denne typiske 

hverdagshelt 

kalder sig 

Citizenprime, 

og må siges 

at være fuldt 

udstyret.

Crimson-

fist er en 

anden af 

den nye 

type af 

super-

helte, som 

springer 

frem for 

tiden. 
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Der er ingen dramatiske slagsmål, nervepir-

rende skudvekslinger eller brug af særlige 

superkræfter, når lovbryderne skal uskade-

liggøres. I stedet griber superheltene deres 

mobiltelefoner og ringer til politiet, når de 

observerer noget ulovligt. 

Det er generelt for superheltene, at deres 

indsatsområder er meget nede på jorden og 

hverdagsagtige, og de opgaver, de påtager 

sig, er typisk opgaver, man ikke normalt 

forbinder med superhelte. Superhelten Red 

Justice holder for eksempel til i New Yorks 

subway, hvor han opfordrer unge til at give 

deres sæder til personer, som har mere brug 

for dem, mens helten Captain Ozone er en 

miljøaktivist, hvis fornemme opgave er, at 

redde truede dyrearter og lære skolebørn at 

passe på miljøet.

En dansk superheltinde

Man kunne fristes til at tro, at de fleste 

skøre mennesker findes i USA. Men nu er 

heltefænomenet også nået hele vejen til 

Danmark, hvor vi har fået vores egen super-

heltinde, No Wonder Woman, som har fundet 

inspiration i de amerikanske Real Life Super-

heroes. Iklædt noget der 

ligner en blå badedragt 

med pufærmer, stramme 

gamacher, knaldrøde 

støvler og en sort paryk 

giver den 28-årige RUC-

studerende sig i kast 

med at hjælpe borgere 

i nød – hvad enten det 

angår opvask, børnepas-

ning eller hyggesnak. På 

sin MySpace profil skriver 

hun: ” Jeg er en superhelt. 

Min superheltekraft er en 

uudtømmelig mængde 

overskud. Hvis du er 

typen, som har svært ved 

at tage opvasken eller ikke altid når ind i kro-

gene, når du gør rent, vil jeg gerne hjælpe”. 

MySpace fungerer som det medie, hvorigen-

nem personer, med brug for en hjælpende 

hånd, kan komme i kontakt med No Wonder 

Woman. Og det var også herigennem Kanden 

kontaktede No Wonder Woman med en bøn 

om et interview. Men vi måtte skuffet erfare, 

at superheltinden måske 

alligevel ikke besidder så 

meget overskud, som hun 

praler med, da vi modtog 

svaret: ”Jeg er smigret over, 

at Kandestøberen og andre 

medier har vist interesse, 

men det har også været lidt 

overvældende, så derfor 

har jeg besluttet mig for at 

holde mig lidt væk fra me-

diernes søgelys. Venligst No 

Wonder Woman”. 

Noget tyder altså på, at den 

virkelige verdens superhelte 

ikke er lige så uovervindelig 

som deres fiktive forbilleder. Og når selv en 

superheltinde kan have brug for en slapper, 

er vi andre vel også undskyldt.

“Iklædt noget der ligner 
en blå badedragt med 
pufærmer, stramme 
gamacher, knaldrøde 
støvler og en sort paryk 
giver den 28-årige 
RUC-studerende sig 
i kast med at hjælpe 
borgere i nød.

Den danske superhelt No Wonder Woman 

hjælper folk med forskellige hverdagsting 

såsom at gøre rent.
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jHvordan man bliver en 
superhelt på 14 dage

Tage skeen i egen hånd for opnå superkræfter. Det kræver at stå op om natten for at 

øve trylleformularer, træne vaskebræt og lappe eventuelle skader. 

Det handler om at være Udvalgt…

Vi snakker ’the real deal’ – superhelte-action 

på så højt et niveau, at Superman vil stå og 

skamme sig i hjørnet i sine små røde tights. 

Det drejer sig om at være den sejeste, den 

hurtigste og ’the most delicious superhelt 

ever to walk this earth!’ Vi har her opstillet 5 

forholdsvist simple punkter, som ved grundig 

og koncentreret gennemgang burde medføre 

guldmedalje i Superhelte-disciplinen.

First things first – outfittet. Hvis du skal være 

en vaskeægte Superhelt, må du selvfølge-

lig først have styr på klæderne – vi snakker 

den gode spandex, masser af gele i håret 

og eventuelt en kappe. NB. Spandex er især 

vigtig, fordi man som Superhelt skal bevæge 

sig ekstremt meget, ofte i ujævnt terræn og 

fra bygning til bygning.

 

Punkt 2 på listen er et overbevisende al-

terego. Dette punkt er klart, idet man som 

Superhelt må gøre alt for at bevare sin virke-

lige identitet; en hemmelighed hvis afsløring 

er altødelæggende for enhver superhelt. Og 

nej, du MÅ ikke sige det til nogen - heller ikke 

din kæreste eller din bedstemor.

Punkt 3 må så være at redde nogle eller no-

gen fra nogle eller fra noget. Og der er tale 

om vaskeægte REDNINGSAKTION, ikke bare 

det der ’hverdagens helte’-show, hvor man 

holder en dør eller agerer besøgsven, nej, 

der skal være NØD, VILJE og UFORLØST KÆR-

LIGHED involveret (mere herom under næste 

punkt).

Punkt 4 - hvem skal reddes? Her skal du søge 

dybt i din mest fortrængte fantasi og se en 

række potentielle kvindemennesker for dig 

(NB: ALLE SUPERHELTE ER TIL KVINDER). Der-

på venter du, til de er i fare. Det er vigtigt, at 

det er et smukt og uskyldigt udseende kvin-

demenneske, således at de øvrige borgere 

får sympati for dig, idet du redder hende. Så 

skulle det demokratiske-etos ligeledes være i 

hus som en bibemærkning.

Punkt 5 – flyv. Hvis brumbassen har fundet 

en metode, der virker, er det ikke en umu-

lighed. Brumbassen er et dumt dyr. Flyvning 

hjælper ligeledes befolkningen til at se, at du 

er den gode.

Er opgaven for stor en mundfuld for dig, kan 

du selvfølgelig bare fortsætte dit middelmå-

dige statskundskaberliv, hvor det eneste hel-

temodige, du foretager dig, er at tømme en 

flaske Fisk selv til PF-festerne uden at ende 

bevidstløs i en busk – du kan selvfølgelig 

også satse på at blive bidt af en edderkop – 

men det lykkes ikke for mange.

Det skal dog til sidst bemærkes, at det kan 

give komplikationer, hvis du pludselig ikke 

orker tilværelsen som helt mere. Dit livsfun-

dament vil stille smuldre bort, og tilbage står 

du som en jævn og halvtør akademiker. Det 

er jo svært at bevise, at man rent faktisk har 

været superhelt. Medmindre man selvfølge-

lig har fået taget et flot billede og beholdt 

dragten.

Tema: Helteguide

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk 

Kirstine Barud Thomsen
kirstinebarud@hotmail.com



j Capacent Epinion søger praktikanter

Har du lyst til at skabe grundlaget for frem-
tidens beslutninger? 

Capacent Epinion søger nu igen praktikanter. Du kan 
komme i praktik på vore kontorer i enten Århus eller 
København. Du vil blive tilknyttet en professionel ar-
bejdsplads, hvor du bl.a. får tilknyttet en praktikantvej-
leder, som du planlægger dit praktikforløb i samarbejde 
med. For at sikre en god begyndelse har vi udarbejdet 
et introduktionsforløb til dig. 

Vi søger især studerende fra statskundskab, sociologi, 
økonomi, medievidenskab, informationsvidenskab, 
forvaltning og beslægtede uddannelser. 

Hvad tilbyder vi? 
Vi tilbyder, at du i et semester kan snuse kraftigt til livet 
som konsulent, og vi garanterer, at du bliver fagligt 
udfordret. 

Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt. Du vil blive 
involveret i konkrete opgaver og være med i hele pro-
jektcyklussen fra tilbudsskrivning til design og planlæg-
ning over dataindsamling til analyse og afrapportering. 
Uanset hvilken type opgave du arbejder med, vil du få 
løbende feedback fra din vejleder, så vi sikrer et højt 
fagligt udbytte af dit praktikforløb. 

Praktikopholdet er på fuld tid i perioden fra  
august 2009 til januar 2010. Praktikken er lønnet. 

Hvad lægger vi vægt på? 
Vi forventer, at du er en af de bedste på din årgang. 
Desuden lægger vi vægt på, at du besidder følgende 
kompetencer: 

 Evnen til at kunne tænke og arbejde analytisk 
og metodisk 

 Evnen til at kunne formidle komplekse sammen-
hænge – både skriftligt og mundtligt 

 Evnen til både at arbejde selvstændigt og være 
en holdspiller 

 Evnen til at tænke i løsninger frem for problemer  
 Evnen til at overholde en deadline 
 At du besidder et godt humør og er socialt en-

gageret  

Hvem er vi? 
Capacent Epinion er en del af eksperthuset 
Capacent, hvor vi arbejder for det private er-
hvervsliv, organisationer og offentlige instituti-
oner. Vi arbejder i et ungt og uhøjtideligt miljø, 
hvor kravene til den enkelte er høje. Og vi har 
ufravigelige forventninger til hinanden om, at 
alle bidrager til levere høj kvalitet til vore kun-
der, mens vi har det sjovt og rart sammen.  

Du kan læse mere om os på www.capacent.dk  

Ansøgning: 
Skriftlig ansøgning inklusive relevante karak-
terudskrifter skal være os i hænde senest den 
22. april 2009. Din ansøgning skal sendes til 
en af følgende adresser enten med post eller 
pr. mail: 

Århus:  
Konsulent Mads Hovgaard Steffensen 
Capacent Epinion, Søndergade 1A, 1. sal, 
8000 Århus C 

Mail: mads.hovgaard.steffensen@capacent.dk 
Tlf.: 87 30 95 07 eller 61 67 88 34 

København:
Senior Manager Heidi Skov Andersen 
Capacent Epinion, Tuborg Parkvej 8, 1. sal, 
2900 Hellerup 

Mail: heidi.skov.andersen@capcent.dk 
Tlf.: 41 30 88 00 

Du bedes angive i ansøgningen, om du søger 
en praktikantstilling i vores kontor i Århus eller 
København. 

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger om praktik-
stillingerne ved at henvende dig til ovennævnte 
kontaktpersoner. Alternativt kan du kontakte én 
af vore nuværende praktikanter, Kim Kjær-
gaard (Århus) på tlf.: 41 30 88 08 
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Der var engang en prinsesse, der læste statskundskab.

Semester efter semester måtte hun vandre i de mørke forhistoriske korridorer og 

slide og slæbe på læsesalen - nogle gange til den lyse morgen.

Fra tid til anden kunne man se prinsessen 

stirre drømmende ud af vinduet, mens hun 

tænkte på den gang, hun i sin tid var søgt ind 

på statskundskab for at finde prinsen på den 

hvide hest.

Men hverdagen kom hurtigt, og endnu var 

der ikke dukket en prins op, som kunne 

redde hende fra dette aka-

demiske fængsel. Ved ju-

letid var konkurrencen om 

prinsen blevet uventet hård, 

da PF begyndte at udklække 

prinsesser i hobetal fra deres 

dunkle kældere. 

Tiden var knap, da den 

stakkels prinsesse snart 

ville blive opslugt af mørke 

kræfter, som allerede syntes 

at have indhyllet flere af 

de studerende i en forban-

delse, hvor de var dømt til evig stræben 

efter mere magt, indflydelse og høje karak-

terer uden nogensinde at blive tilfredse. Nej, 

denne skæbne måtte ikke ramme 

prinsessen, men hvad skulle hun 

stille op?

Hun havde efterhånden kysset 

en del frøer til PF-fester, men 

hvordan skulle hun vide, hvilken 

frø der kunne forvandle sig til en 

prins? 

Prinsessen tænkte og tænkte og 

tænkte....  

Pludselig kom prinsessen på en idé. Hun 

ville udsætte de mandlige studerende på 

statskundskab for tre prøver. At bestå 

prøverne ville kræve heltemod, og på den 

måde kunne hun skille prinserne fra frøerne. 

Den første prøve fandt sted i det århusian-

ske natteliv, hvor prinsessen havde allieret 

sig med en skurk. Det 

blev bestemt, at stedet 

for prøven skulle være 

Social Club, da det vrim-

lede med mulige helte fra 

statskundskab. Prinses-

sen og skurken iscene-

satte et kæmpe skænderi, 

og prinsessen håbede nu, 

at en prins ville udfordre 

skurken til tvekamp for at 

vinde prinsessens gunst. 

Men ak, sådan skulle det 

ikke gå. 

Der dukkede ganske som ventet en skare af 

statskundskabsfyre op, men i stedet for at 

Den fortabte prinsesse 
Om IFSK’s mangel på helte

Tema: Helteunderskud

Anne Hedemann Nielsen
20061904@ps.au.dk 

“[...] i stedet for at 
redde prinsessen, 
klappede de blot 
skurken på ryggen, 
købte ham en øl og 
skrålede ‘bros before 
hoes’.

“Så hjælp mig 

dog for helvede!”
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redde prinsessen, klappede de blot skurken 

på ryggen, købte ham en øl og skrålede 

”bros before hoes”.

Til den næste udfordring 

bestemte prinsessen sig 

for ikke at inddrage 

skurken. Valget mel-

lem en fyr og en 

prinsesse var tyde-

ligvis for stor en 

udfordring. 

Denne gang 

roede prinses-

sen ud på midten 

af uni-søen og 

begyndte at råbe 

om hjælp. Der 

kunne ikke være 

nogen tvivl om, at 

hér var virkelig en 

prinsesse i nød.

Men også denne gang 

blev prinsessen skuffet 

over de manglende helte 

på statskundskab. Flere mu-

lige bejlere stoppede op, men 

ingen af dem var helte nok til at 

krydse det kolde vand og redde prinsessen. 

End ikke, da en aggressiv mediciner kom sej-

lende i stor fart mod prinsessen og truede 

med at torpedere hende, kom en prins hende 

til undsætning. Efter et par timer var prinses-

sen blevet så forfrossen, at hun måtte ro ind 

til bredden uden prins. 

Heltemod var tilsyneladende ikke noget 

udpræget karaktertræk hos statskund-

skabsfyrene.

Til den sidste udfordring skruede prinses-

sen derfor forventningerne helt i bund. 

Denne gang ville der ikke være en skurk 

eller koldt vand, der skulle krydses. 

Prinsessen gik ind på biblioteket og 

stablede så mange bøger i favnen hun 

kunne, og på toppen placerede hun en 

kop kaffe. Herefter balancerede hun med 

bogstakken ned ad trappen til læsesalen. 

Prinsessen regnede bestemt med, at en 

prins ville komme hende til undsætning, 

og hjælpe hende med læsset, eller i det 

mindste åbne døren til læsesalen for 

hende, men ingen kom. I ægte 

prinsessearrigskab kylede 

hun bøgerne på gulvet, og 

hvilken skæbne der nu 

ramte prinsessen.

Kaffekoppen lå med 

bunden i vejret i 

prinsessens skul-

dertaske, og hen-

des computer var 

drivvåd af kaffe. 

Prinsessen skreg, 

styrtede op af trap-

perne, ud af bib-

lioteket, op af næste 

trappe og ind til PC-

vagten. 

Prinsessen forklarede 

hulkende, hvad der var 

sket.  Computeren var 

næsten helt i stykker, men 

det lykkes da at redde pdf-filen 

af skødet på det halve kongerige. 

PC-vagten var ikke ligefrem prinsen på 

den hvide hest, men prinsessen var alligevel 

glad for at have truffet en rigtig helt.

“Suk - ingen helte på statskundskab...”
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En ganske almindelig formiddag i en ganske almindelig kantine. 

Et kamera. En mission. Et spørgsmål. 

”Hvem er din største helt?” 

Uden forbehold for metodiske kriterier om at udvælge sine respondenter simpelt 

tilfældigt og passe gevaldig godt på med probing og interviewereffekt gik Kande-

støberens udsendte i gang med at finde de studerendes helte.

Tema: Voxpop

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk

Hvilke helte har
de studerende?

Cagdas,
bachelorstuderende, statskundskab

“Det må være Derek Beach. Han er 

min helt, fordi han holder med Ar-

senal.”

Mikkel,
bachelorstuderende, statskundskab

“Min største helt er min mor. Jeg 

synes, hun er et godt eksempel på 

et positivt og omsorgsfuldt men-

neske, som med få midler formår 

at få meget ud af livet.”
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Niels,
bachelorstuderende, statskundskab

“Det er et svært spørgsmål, jeg 

synes, jeg har mange helte. Måske 

Tom Waits. Han har en dybde, jeg 

ikke finder i andre mænd.” 

Christina,
kandidatstuderende, statskundskab

“Jeg tror ikke, jeg har en helt overho-

vedet. Definitionen på en helt stiller jo 

nogle store krav. Der er for mange kri-

terier, en helt skal opfylde, og jeg kan 

ikke komme i tanker om nogen, som 

opfylder dem alle sammen. ‘Kvinden 

der når det hele’ er en helt – men hun 

findes jo ikke.” 

Jens,
bachelorstuderende, statskundskab

“Min helt er tennisspilleren Ken-

neth Carlsen. Han er beviset på, at 

en middelmådig mand kan komme 

i top 100 i verden.”

Katrine,
bachelorstuderende, økonomi

“Jeg tror, min største helt er Mikael Knud-

sen fra det danske herrehåndboldlands-

hold. Han er sådan en rigtig fighter, og så 

virker han som en meget sympatisk og rar 

mand.
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Kvinder kan også være helte
Tema: Helteligestilling

Julian Sejr
20063872w@ps.au.dk

Amerikansk forskning af Lindsay E. Rankin og Alice H. Eagly fra Northwestern Univer-

sity viser, at kvinder også kan være helte, selvom heltebegrebet generelt forfordeler 

mænd.

Når man taler om heltedåd, menes der som 

oftest en handling, hvor helten tager en vis 

risiko, der kan medføre skade eller have 

døden til følge, for at gavne andre.

Denne definition af heltebegrebet er ifølge 

forskerne Lindsay E. Ranking og Alice H. Ea-

gly fra Northern University en blanding af 

både stereotype maskuline værdier og ste-

reotype feminine værdier. At tage en risiko 

er en mandig værdi, og det at tage hensyn 

til andre er en kvindelig værdi. Derfor er det 

også mærkeligt, at sådant 

et heltebegreb faktisk for-

fordeler mænd, men der 

er nogle forklaringer på 

dette.

Når man udsætter sig 

selv for fare i sit job for at 

hjælpe andre, må man alt 

andet lige blive opfattet 

som helt, hvilket gælder 

for en hel del mandsdominerede jobs. Alt fra 

politiske ledere, som vover livet for en større 

sag og bliver beskyttet af bodyguards, til de 

mere åbenlyse hverv såsom brandmænd, 

politifolk og soldater. 

Årsagen til dette er meget ofte fysisk beto-

net. Det er nemmere for en mand at redde en 

person fra en brand eller fra druknedøden, 

end det er for en kvinde - simpelthen fordi 

mænd er stærkere. En kvinde må altså oftere 

end en mand overveje, hvornår heltedåden er 

rent selvmord.

Men en anden mere alvorlig forklaring ifølge 

forskerne fra Northwestern University er, at 

kvinder ikke som mænd har samme adgang 

til job, hvor de kan blive anset som helte.

Forskere har tidligere prøvet at fjerne den 

adgangsbesværende variabel ved at kigge 

tilbage i  de historiske arkiver. Det viser sig 

nemlig, at kvinder igen-

nem historien også har 

været yderst heltemodige, 

dog uden at få den samme 

anerkendelse. Blandt an-

det skjulte flere kvinder 

end mænd jøder under 

Holocaust, og flere kvin-

der har meldt sig som fri-

villige til fredskorpset end 

mænd. Stillinger som også 

er farefulde, men som ikke får den samme 

opmærksomhed i historien.

Det amerikanske studie fulgte op på denne 

iagttagelse og opdelte heltebegrebet i offent-

ligt kendte helte og helte, som respondenten 

kendte personligt.

Det kom ikke som nogen overraskelse, at de 

offentlige personer der blev udpeget som 

helte var voldsomt domineret af mænd og 

mandefag. Det var aktivister som Martin Lu-

ther King og politikere som Abraham Lincoln, 

der blev nævnt oftest, og derefter de mere 

fysiske livredderhverv tidligere nævnt. 

Overraskelsen kom da ”hverdagens helte” 

skulle udpeges. Her var fordelingen faktisk 

På trods af at der 

findes kvindelige 

superhelte, 

associerer vi oftere 

det feminine køn 

med hverdagens 

helte frem for den 

traditionelle super-

heltefigur 

“En kvinde må altså of-
tere end en mand over-
veje, hvornår heltedå-
den er rent selvmord.
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Kvinder kan også være helte

Spørg StatsRådet

Hvad gør jeg, hvis jeg går i stå med
min ugeeksamen?

Hvilke rettigheder har jeg i forbindelse
med eksamen?

Du har ret til:

Individuel tilbagemelding fra den,
der har rettet din eksamensopgave

o Du kan se, hvem der har
rettet din opgave på
opslaget uden for
ekspeditionen.

Klagemulighed
Ankemulighed, hvis din klage
afvises

o Se frister og regler for
klage og anke på
instituttets hjemmeside

Held og lykke med eksamen

Glem valgprognoserne for en stund og
undersøg i stedet unisøens
forureningsniveaus kausale forbindelse
til ændernes høje dødsrate.

Alternativt kan du undersøge Foucaults
tese om selvdisciplinering ved at lede
efter det skjulte overvågningskamera i
kantinen.

Endnu en mulighed er at undersøge
Waltz’s magtbalanceteori ved at starte
en krig mod medicinerne.

Stil spørgsmål til StatsRådets brevkasse
på vores mail statsraad@ps.au.dk eller
i vores postkasse på foreningsgangen

ligelig. Forklaringen på dette er, at begrebet 

her bliver brugt mere udvandet og ikke nød-

vendigvis behøver være en handling, hvor 

man ofrer liv og lemmer for at hjælpe andre. 

Her kommer personer, der har overkommet 

særdeles svære udfordringer, fx har overle-

vet kræft eller har været familiens beskytter, 

til at være de fremtrædende.  

Det andet forskerne undersøgte, var om hel-

tebegrebet i sig selv knyttede sig til en mand. 

Dette gjorde de ved at skrive historier om 

mænd og kvinder i rollen som helte, der kom 

ud for den samme hændelse. Det viste sig, at 

kvinder ikke bliver forkastet som helte, men 

at rollen som helt til stadighed tilkommer 

manden. Dette kom til udtryk i, at respon-

denterne mente, at det var mere sandsynligt, 

at en mand ville redde dem end en kvinde. 

Undersøgelsen viser os altså, at kvinder også 

kan være helte på baggrund af den almin-

delige opfattelse af heltebegrebet. Det store 

problem for potentielle kvindelige helte er 

således deres manglende adgang til helteer-

hvervene.

Kenneth Reinicke, lektor på Center for Lige-

stillingsforskning ved Roskilde Universitet, 

mener dog, at man kan se en udvikling i hel-

tebegrebet. Fra at være domineret af mands-

dominerede værdier som vovemod, vender 

det sig mod de mere feminine heltedyder. De 

mandige værdier bliver tonet ned til fordel for 

værdier af mere afventende karakter. Der vil 

i fremtiden være mere fokus på at hjælpe an-

dre og mindre fokus på det tidligere domine-

rende vovemodstræk ved heltebegrebet. Det 

vil ikke længere være krigshelten man hører 

om, men derimod Nobels fredspris-mod-

tageren, som løber med opmærksomheden. 

Ved en sådan udvikling vil også kvindelige 

hverv med fokus på omsorg kunne få mere 

heltestatus og begynde at konkurrere med 

de mandlige heltehverv.
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Politologiens helte
Tema: Helte og statskundskab

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Kanden har sat sig for at undersøge, hvilke personer der har betydet mest for folkene 

på forskergangen Hvilke personer der har haft stor betydning for undervisernes poli-

tologiske færd. Hvem der har inspireret dem til et liv med statskundskabens bøger. 

Kort fortalt – hvem er ”The bomb” inden for politologien.

Det er ikke 

kun inden for 

politologien, 

at Weber er en 

helt. Graffiti-

kunstnerne har 

ligeledes taget 

ham til sig 

Der findes flere forskellige former for helte. 

Man kan tale om superhelte som Superman, 

Batman og des lige. Herudover findes der 

helte, hvor man ser op til vedkommende. Her 

kunne sportsfolk som Michael Laudrup kate-

goriseres. Endelig findes der mere niche-

prægede helte. Dette kunne eksempelvis 

være helte indenfor politologien.

Vi må dog som i enhver 

anden undersøgelse tage 

nogle forbehold. Mine me-

todeinstruktorer ville nok 

græde snot, hvis de hørte 

hvilket datagrundlag, resul-

taterne bygger på. Vi må på den baggrund 

håbe, at der eksisterer noget hedder de små 

tals lov. Undersøgelsen bygger på 10 respon-

denter, så det er med det forbehold, at der 

senere drages konklusioner. 

Hver forsker skulle nævne deres tre største 

politologiske forbilleder. På den baggrund 

har vi noteret, hvilke personer, der har gjort 

sig fortjent til flest top-3 placeringer.

På en førsteplads kommer Max Weber med 

hele fire stemmer. Om Weber bliver der bl.a. 

sagt:

“fra dengang, hvor verden endnu ikke var så 

kompleks, at man – hvis man vel at mærke 

havde Webers intelligens – stadig kunne 

sprede sig over en række af forskellige fago-

mråder og stadig være eksperten”

Han bliver forfulgt af Karl 

Popper med to stemmer. 

“Jeg nyder hans elegante og 

sønderlemmende kritik af 

lukkede og totalitære sam-

fund og strømninger.” 

“Hvad var videnskaben uden Popper?”

På en delt andenplads med ligeledes to stem-

mer kommer Mancur Olson

“Olson viser sig som oftest at tage fejl, når 

man bruger ham empirisk, men det fjerner 

jo ikke det gode argument.”

Den sidste med to stemmer er Niklas Luh-

mann om hvem, der er blevet sagt:

“at opfinde sig eget systemiske univers og 

derefter skrive noget i nærheden af 50 bøger 

ud fra dette – det er sku da stort! ”

Herefter en række forskellige personer, som 

hver gør sig fortjent til en enkelt stemme. 

Dette gælder så forskellige folk som Marx, 

Aristoteles, Nye, Dahl, Rawls og sørme også 

en dansker i Erling Bjøl. 

På trods af det relativt svage datagrundlag 

kan vi dog konstatere, at “the grand old men” 

som Weber, Popper og Luhmann stadig styrer 

statskundskaben. 

“Hvad var videnska-
ben uden Popper?



SÆT EN DAGSORDEN, 
DER RÆKKER LÆNGERE 
END DIN EGEN 

Et team af konsulenter fra Rambøll  Management 
Consulting har for nylig evalueret dansk  rum - 
forskning. Vores rapport viser, at Danmarks årlige 
bidrag på 200 millioner kr. til Det Europæiske 
Rumfartsprogram ESA giver milliardomsætning 
i landets virksomheder. 
Kunne du tænke dig at blive en del af en interna-
tional virksomhed og arbejde med mange forskel-
lige projekter på forskellige planer?

Lige nu søger vi dygtige praktikanter til vores forret-
ningsområder inden for organisationsudvikling, 

IT, udvikling af den offentlige sektor, kommunika-
tion, coaching, økonomi, HR, international udvikling 
og EU til vores kontorer i Århus og København.

Kom til KarriereCafé i København d. 14. april og 
i  Århus d. 15. april begge steder fra 17-20, og hør 
mere om vores praktikordning.

Læs mere om de relevante stillinger og KarriereCafé 
på vores hjemmeside 

www.ramboll-management.dk/praktikant/

Vi søger nu praktikanter til vores forskellige projekter i Danmark og i udlandet



Kandidatforeningen og PF
præsenterer

T O R S D A G S B A R
T o r s  d .  1 6  a p r i l  2 0 - 0 1 . 0 0

LIVE MUSIK -Two is  a  c rowd
I Two Is A Crowd spiller de begge akustisk 
guitar og synger, og der opstår på den måde 
nye spændende versioner af de kendte hits! 
En aften med Two Is A Crowd er garanti for 
hyggelig stemning, fællessang – og go’ 

N Y T L o u n g e o m r å d e
Som noget nyt vil vi installere et lounge 

område - der nok ikke vil yde billedet 
retfærdighed, men loungestemningen  vil  

med garanti  være der 

HAPPY HOUR 
20 - 21

Entre 10,- 
inkl. garderobe

Special øl Kaffe drinks

Vi glæder os til at se Jer
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Med tro, håb og kærlighed 

Kapsejladstræning

Ebbe Elhauge Kristensen
20071982@ps.au.dk

Kapsejladsen tegner igen i år til at blive et festligt midtpunkt for forårssemesteret. 

Arrangementet er stort, rammerne er store og ambitioner hos det nye kuld PF’ere er 

tilsvarende store. Båden, den gule banan, har været i vandet flere gange allerede, og 

forberedelserne nærmer sig så småt den kritiske fase. Første træningsdage var den 10. 

marts, så PF’erne har indstillet sig på, at det kræver blåfrosne hænder og tæer at være 

upåklageligt forberedt til årets kamp om det gyldne bækken

– jagten på det gyldne bækken

Specialtræning

Træningsintensiteten må som bekendt 

matche ambitionsniveauet for at få dette 

indfriet. PF’erne forsøger derfor at optimere 

de forskellige elementer i kapsejladssporten 

samtidig med, der trænes i disciplinen som 

helhed. Indtil videre lader særligt kritiske ele-

menter til at være; startspringet og runderne 

(om øllen red.). Yderligere er der på en kold 

martsformiddag problemer med at holde sig 

i båden, til trods for at Uni-søens vandmiljø 

langt fra virker tillokkende. Fra sidste år ved 

man, at skadesproblemer kan få afgørende 

betydning, så der arbejdes på, at alle PF’ere 

skal være i stand til at gennemføre disciplin-

en i nogenlunde fornuftig stil.

Intet nyt materiel

Kapsejladsen er i sin ånd noget af et ud-

styrsstykke, således er der altid debat om, 

hvilket materiel (læs: båd), der skal bruges. 

PF’erne har valgt at genbruge sidste års for-

holdsvis ustabile gule banan ud fra devisen 

om, at den nok har et lavt bundniveau (læs: 

svær at styre), men et meget højt topniveau.

Fodbolddrengene bliver stjerner

Topniveauet er ikke nået endnu, men tegnin-

gen til noget stort ses hos de tre fodbold-

drenge Christian, Tobias og Johan Wogensen 

Bach. Denne formiddag på bredden af Uni-

søen viser de alle glimtvis, at der er gode 

præstationer i vente. Den interne konkurrence 

er afgørende for præstationerne og trænin-

gens intensitet. Pt. er de resterende PF’ere på 

jagt efter Johans tid. Blandt pigerne er Iben, 

der i øvrigt er kendt for en original ”bunder-

stilling”, i front, men der mumles i krogene 

om, at der kan blive dødt løb om pladsen i 

båden med Mille.

Ekstern konsulent 

Ølbundning er måske det mest legend-

ariske element i kapsejladsen. Det forhold er 

således heller ikke gået hen over hovedet på 

en flok tørstige PF’ere, der har hentet ekstern 

Manglende fiksering af båden var efter Ibens egen 

vurdering grunden til vandturen
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bistand fra bl.a. Simon Dyhr, der er kendt 

for evnen til at ”åbne svælget”. Denne ekstra 

bistand har dog indtil videre kun givet inspi-

ration, men ikke resultater – spørgsmålet er 

dog om ikke flere PF’ere, når at få styr på 

teknikken inden startskuddet lyder?

Tematisk pøbelvælde

Der har som vanligt hersket meget diskus-

sion om temaet til årets konkurrence. Indtil 

videre er der ikke opnået konsensus om et 

fast tema. Derfor indstiller Iben til, at ”det 

bliver et projekt for hele instituttet.” Hvis man 

har gode idéer, er man derfor velkommen til 

at kontakte PF på polfor@polfor.dk - den op-

fordring er hermed viderebragt. 

Den evige kontrovers

Lige siden kapsejladsen blev en almen uni-

versitetsbegivenhed, har der hersket slet 

skjulte sure miner over UMBI’s (medicinernes 

pendant til PF red.) forhold til såkaldt snyd. 

UMBI har efter de aggressive beskyldninger 

fra i fjor forsøgt efter bedste evne at luge ud i 

favoriserende reglementer. Foreningerne har 

således i år skrevet under på regelsættet in-

den lodtrækningen, og overdommeren er ikke 

længere mediciner. Ligeledes pointerer UMBI, 

at de gerne hører fra folk, der har indvendin-

ger (regelsættet findes på www.kapsejladsen.

dk). Det lader således til, at der bliver gjort 

en ekstra indsats fra UMBI’s side for at få alle 

formalia, der måtte være mistænkelige, bragt 

i orden.

Det ligner en succes, men senere var han både over, i og under vandspejlet

Tro, håb og kærlighed

Det er altså med både troen og håbet i be-

hold, at kapsejladsen nærmer sig. PF må igen 

i år påtage sig en favoritrolle sammen med 

UMBI’erne, men hvis bare kærligheden fra 

et helt institut bliver kastet på det nye kuld 

PF’ere den 7. maj, er det muligt, at tro, håb 

og kærlighed bliver til et gyldent bækken.

Sådan ser man ud, 

når man indtil videre 

har PF’s hurtigste tid
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     PraktiKanden III - nye og gamle udfordringer
Artikelserie: Væk fra IFSK

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Situationen er nu den, at I kære Kanden-læsere er blevet trukket rundt ved næsen over 

to blade... Og det egentlig uden at I har fået den lovede “thrill” og “fear factor”. Men 

frygt ej. På de næste to sider krydser Jonas og Lasse endelig udfordringsmæssige 

klinger, og Elisabeth og Anne grupperer deres tropper forud for slaget i semestrets 

sidste nummer af verdens bedste studieblad!

Jonas: Én klaret, men to igen

Fra Washington kommer der aldrig dårlige 

undskyldninger om hverken manglende 

masseødelæggelsesvåben eller gigantiske 

underskud. Derfor vil jeg straks indrømme, 

at jeg kun har klaret én af Lasses tre ud-

fordringer. Jeg har ganske vist købt løbesko, 

men jeg har endnu ikke løbet igennem Re-

flection Pond. Og jeg har ledt overalt efter en 

’all you can eat’ restaurant, men det er endnu 

ikke lykkes mig at finde én her i hovedstaden 

til det land med flest overvægtige mennesk-

er. Men jeg lover, at om jeg så skal krydse 

USA for at spise til jeg dør, eller om jeg skal 

trodse hele Secret Service for at følge i Forest 

Gumps fodspor, så vil jeg gøre det i Kandens 

tjeneste.

Til gengæld har jeg forsøgt at løse den kul-

turelle udfordring om at trække en kendis 

med på jazzklub. Jeg har dog fortolket op-

gaven kreativt, så i stedet spiller jeg fodbold 

hver søndag med den nyudnævnte Viceuden-

rigsminister for Europa, Phil Gordon (ses til 

højre på billedet). Med al respekt for Torsten 

Jansen, er Phil Gordon i amerikansk optik en 

større kendis, der får ansvaret for bl.a. USA’s 

NATO- og Rusland-politik. Jeg lover at vende 

tilbage, når jeg forhåbentlig har klaret de sid-

ste to udfordringer, og indtil da vil jeg nyde 

en påske med blomstrende japanske kirse-

bærtræer her i DC.

Lasse: Halvanden nede...

Bruxelles lader ikke Washington noget tilbage, 

så heller ingen dårlige undskyldninger fra 

denne side af Dammen. Men jeg må bare kon-

statere, at det, Jonas karakteriserer som en 

“Kylling”/let opgave - at få taget billede med 

Nyrup - bliver alt andet end let, når man sørg-

er for at sende diverse ekspræsidenter, Bill 

Clinton, eller ekspræsidentkandidater, How-

ard Dean, til byen for at holde undertegnede 

fra at udleve sit absolutte Kodak-moment.

Til gengæld har jeg taget imod såvel Jonas’ 

“sjove” som hans “virkelig hårde” udfordring 

- og i bedste fusionskøkken-stil blandet dem 

sammen til ukendelighed. Mere specifikt har 

jeg som billederne andetsteds på siden illus-

trerer først indtaget en relativt stor belgisk øl 

(måske flere - men hvem tæller). Senere på af-

tenen har jeg så valgt at indtage en særdeles 

yndig positur. Dog ikke som Manneken Pis, 

men som Tornerose, Sleeping Beauty, eller 

slet og ret en pissestiv stodder.

Jeg satser stærkt på, at få min foto-session 

med Nyrup senere på måneden, og det 

billede kan du jo så glæde dig til at modtage 

som julekort Jonas...

De klassiske 

før og efter-

billeder. Så-

dan går det, 

når man 

drikker bel-

giske øl.

Jonas 

er her 

(åbenbart) 

i gang med 

en omgang 

vaskeægte 

celebri-

tysoccer
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Artikelserie: Væk fra IFSK

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk

     PraktiKanden III - nye og gamle udfordringer

Anne vs. Elisabeth – Forvaltningen vs. Folketinget

I næste udgave af PraktiKanden er det Anne og Elisabeth, der vil give et større indblik 

i, hvordan det er at være praktikant i henholdsvis Center for Kvalitetsudvikling og i 

Folketinget. Inden det går så vidt, vil de to praktikander dog først udfordre hinanden 

her. 

Magtens eneste centrum?

I min praktik ved Center for Kvalitetsudvikling 

har jeg mødt inspirerende mennesker, som 

brænder for deres arbejde, som oftest uden 

tøven bruges i politikernes beslutninger. 

Politikerne tager selvfølgelig den endelige 

beslutning, men en gennemarbejdet og vel-

begrundet anbefaling følges oftest, hvis sa-

gen altså ikke er blusset op i medierne. Mit 

første spørgsmål til Elisabeth er derfor, om 

hun virkelig er i magtens eneste centrum? 

Tror du ikke, at forvaltningen har en stor del 

af magten?

 

Kun stemmemaksimering?

I øjeblikket arbejder jeg på en evaluering af 

interesseorganisationen SIND’s gratis grup-

petilbud til voksne børn af sindslidende. 

Gennem evalueringen kan jeg påvise, hvilken 

kæmpe betydning det har for hårdt prøvede 

unge at møde andre med samme baggrund 

og få støtte til at skabe deres eget liv. Rap-

porten vil stille SIND betydeligt bedre, næste 

gang de skal søge om midler, så mit arbejde 

gør faktisk en forskel for nogen, der virke-

lig har brug for det! Hvor ofte husker I de 

grupper, der ikke er gode til at råbe op eller 

skabe skandaler til pressen? I hvor høj grad 

bruger i kræfterne på dem, der virkelig har 

brug for det, frem for dem, der kan give flest 

stemmer?

Kvalitet til kvantiteten

Som praktikant for Danmarks regerende par-

ti er jeg primært koncentreret omkring EU-

relateret stof og ikke mindst det forestående 

Europa-Parlamentsvalg. Alligevel arbejder jeg 

med mange forskellige politikområder på alle 

niveauer. Jeg er altså med i arbejdet for at 

skabe mere kvalitet for så mange mennesker 

som muligt. Men helt ærligt Anne, fokuserer 

du ikke kun på at skabe kvalitet for en lille 

udvalgt og eksklusiv gruppe? 

Breaking News

Man kan lugte det, allerede når man træder 

ind ad den store, tunge dør. Magt. Det kræver 

heller ikke mange minutter med TV2 News før 

man forstår, at det virkelig er på Christians-

borg det sker. Mit spørgsmål til Anne er der-

for, om en forvaltningsenhed som Center for 

Kvalitetsudvikling nogensinde skaber ’Break-

ing News’, der får helikopteren i luften? 

Celebrity

Villy, Helle, Pia, Anders, Lene. You name it 

– de er her alle sammen.  Men hvilke kendte 

ansigter møder man i Center for Kvalitetsud-

vikling?

Få svarene i næste nummer af PraktiKan-

den...

Er det vigtigst at 

komme på TV2 

News - eller er 

det væsentlig-

ere at gøre en 

reel forskel for 

en lille gruppe 

mennesker?

Hvor mon 

der er mest 

stjernestøv? 

Forvaltnin-

gen eller 

Folketinget? 



Tv-overvågning fra 18/5 2009 

Jobopslag 
I forbindelse med kantinens nye tv-overvågningssystem søger Samfundsfaglig Kantine 2 
studentermedhjælpere til at assistere vores genkendelsessoftware. Stillingen er normeret til 8 
timer om ugen, fordelt på hverdage mellem kl. 8 og 16 og vil blive aflønnet til 
studentermedhjælpertakst. Stillingen forudsætter erfaring med opsætning og brug af software 
og vil blive indledt med 2 gange 8 timers lønnet weekendkursus i anvendelse af vores system. 
Ansøgere med bredt kendskab til fakultetets studerende foretrækkes. 

Henvendelse om ansættelse kan ske ved kontakt til Samfundsfaglig Kantines interne 
teknologikonsulent, Lars Parin, på larsparin@post.au.dk.

Ansøgningsfrist: 9/5 2009. 

Bekendtgørelse
I overensstemmelse med fordring om tydelig skiltning, meddeler Samfundsfaglig Kantine ved 
Århus Universitet hermed, at der vil blive opsat tv-overvågning på kantinens arealer fra 18/5 
2009 i et forsøg på at begrænse arbejdsbehovet i forbindelse med oprydning. 

Opsætning sker i overensstemmelse med lov om tv-overvågning, bekendtgørelse 788 af 12. 
august 2005, der tillader tv-overvågning af offentlige arealer ved tydelig mistanke om 
kriminalitet. 

Det er kantinens forhåbning, at oprydningsbehovet kan begrænses stærkt gennem aktiv 
identifikation af individer, der bryder kantinens selvafrydningsforordning.

Optaget materiale vil blive gemt maksimum 30 dage og vil kun være tilgængeligt for særligt 
forordnede studentermedhjælpere. Datamaterialet vil kun blive brugt til identifikation af 
forordningsbrud og som basis for evt. reprimande og bødeforlæg. 

I overensstemmelse med persondatalovens forordning om offentlig dataindsigt vil identifikation 
ske vha. samkørsel af Samfundsvidenskabeligt Fakultets studiekortdatabase og Cranialfeature 

Recognition™ software udlånt af Datalogisk Institut.  

Mvh. Lars Parin på vegne af Samfundsfaglig Kantine 



PB
Den nye bestyrelse i PB:

Formand – Sanne Severinsen – 4. semester
Ekstern ansvarlig – Anders Rendebo Jepsen – 2. semester
Intern ansvarlig – Mikkel Holmgaard – 2. semester
Bogansvarlig – Magrethe Grevy – 6. semester
Socialt ansvarlig – Jens Lyhne Højberg – 2. semester
Socialt ansvarlig – Heidi Løth Andersen – 4. semester 

Månedens bog: ”Spin” af Lotte Hansen 100 kr. – Vores pris er 30 % under den 
billigste på nettet – fantastisk tilbud!

PB holder Metodeudstilling for 2. semester fra onsdag d. 15. april til tirsdag 
d. 21. april – Kom og se vores udvalg af supplerende litteratur til metode!

Vores normale åbningstid er hverdage 12-13 – kom ind og hils på til en kop kaffe
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Risotto og fyldte peberfrugter

Kandens kogekompendium

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

I denne uge bringer Kandens kogekompendium en opskrift for de let øvede - en rime-

lig blæret ret, der egner sig godt til scoringsforsøg eller imponering af forældre.

Risotto kan varieres i det uendelige med for-

skellige grøntsager, grundlæggende er det 

kun ris og vin kogt sammen. Her præsenteres 

opskriften med nogle af mine yndlingsin-

gredienser, hvor især ærterne giver retten 

friskhed. Jeg serverer gerne retten i peber-

frugter, hvis budgettet tillader, men den kan 

sagtens serveres uden disse eller som tilbe-

hør til kød. Jeg bruger her grødris da det er 

billigst og smager næsten som risottoris, men 

retten kan selvfølgelig også laves med den 

ægte vare. Vermouth er en form for vin, der 

koster ca. 22 kroner i discountsupermarked-

er og lugter hæsligt, men smager godt.

Risotto til 3 personer:

5 stave selleri, 1 løg, 300g grødris, 1 flaske 

vermouth, vand, 1 svinebouillonterning, 150 

g bacon, 200g ærter, 25g smør, olie til stegn-

ing, salt og peber. Evt.: 3 Peberfrugter

1) Vask løget og sellerien. Hak begge dele 

groft. Tænd ovnen hvis du også laver peber-

frugter.

2) Dæk ca. halvdelen af bunden i en gryde 

med olie og varm det op. Hvis du smider et 

stykke selleri i fra starten af, ved du, at olien 

er varm, når det bobler omkring stykket. 

Hæld resten af sellerien i, når olien er varm. 

Varm tilsvarende olie op på en pande og fyld 

løget på når olien er varm og steg ved mid-

del varme.

3) Når sellerien har stegt et minut, fyld risen 

i og halvdelen af vermouthen. Lad det koge 

op ved høj varme under omrøring. Omrøring 

er meget vigtig, da risen ellers brænder fast. 

Skrab ris, der sidder fast på bunden, løs. Lad 

retten koge til vermouthen er næsten væk 

eller retten truer med at brænde fast. Hæld 

resten af vermouthen i sammen med bouil-

lonterningen. Husk at tænde emhætten da 

denne proces ryger (og lugter af alkohol).

4) Når løget er gyldent, hæld det i retten og 

steg bacon på den varme pande. Tag bacon 

af når det er let branket, hak det og fyld det 

i retten. Brug evt. to pakker, hvis du vil have 

en ret med mere kød

5) Smag på retten. Hvis risen ikke er klar, 

men væsken er ved at være kogt væk, så fyld 

vand i og lad det koge op. Gentag til risene er 

møre. Typisk skal der en halv til en hel liter 

vand i, før risene er der.

6) Når risene er møre, skru ned til lav varme, 

hæld ærter og smør i, rør rundt og lad koge 

to minutter, mens du smager til med salt og 

peber.

Fyldte peberfrugter:

1) Vask peberfrugterne. Skær en cirkel i ca. 

1 cm radius omkring stilken og hiv den ud. 

Skær kernerne løs med en kniv, hæld vand i 

peberfrugten og ryst den, mens du dækker 

for hullet i toppen. Hæld vand og kerner ud.

2) Tænd ovnen på 200 grader. Bag peber-

frugterne i 5-8 minutter, indtil de begynder at 

blive bankede på overfladen. Tag dem ud og 

hæld det vand der har samlet sig i dem, fra.

3) Fyld risotto i og server.

Errata: Nogle læsere har i anledning af Kan-

dens opskrift i sidste nummer klaget over 

mængden af mel i kandens frikadeller. Jeg 

har smagt efter og erkender, at mængden 

er lidt højt sat. Frikadellerne smager bedre 

med mindre mel end opskriften nævner, fx 

150 gram.



PF’s faglige udvalg rapporterer: 
Her i midten af semestret, hvor det for alvor går løs med ugesedler, opgaver og andet dejligt,
tilbyder PF’s faglige udvalg lidt afveksling. Vi har fået lidt på programmet her til foråret, og der
kommer muligvis mere, hvis vores følere har været ude de rigtige steder.

Den 14. April, klokken 12 14:

Peter Arnfeldt – ”Særlige Rådgiveres stigende indflydelse” 
En af vores egne fra IFSK
Har bl.a. været kommunikationsrådgiver for Bendt Bendtsen og Margrethe Vestager.
Kom og få stillet din sult med anekdoter fra Borgen, og til en snak om særlige rådgiveres stigende rolle.

Den 19. Maj, klokken 14 17 i Store Anatomiske auditorium – i samarbejde med Daniel Lee Skriver:

EU-debat med dine spidskandidater 
En debat der fokuserer på parlamentsvalget d. 7. juni.
Featuring:

Bendt Bendtsen (K), Morten Messerschmidt (DF), Britta Thomsen, MEP (S),
Charlotte Antonsen (V), Sofie Carsten Nielsen (Rad. V),
Søren Søndergaard, MEP (Folkebevægelsen), Hanne Dahl, MEP (Junibevægelsen)
og Margrete Auken, MEP (SF)

Der er lagt i ovnen til et brag af en EU debat med en stærk faglig og saglig profil.

Til alle vores faglige arrangementer vil der være kaffe og kage.
Vel mødt!

”PF – også med en stærk saglig profil!”
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Kejserens dyre klæder
Fupfabrikken

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk

I forbindelse med udgivelsen af Fupfabrikken, har vi talt med forfatteren, journalist 

Kristian Hansen. I kraft af sin titel som kandidat fra statskundskab, lod vi ham iføre 

sig de samfundsvidenskabelige briller og analysere hvilke implikationer sagen om-

kring Stein Bagger har for Danmark som samfund. Kodeordet lod til at være sammen-

hængskraft/social kapital.

Stein Bagger kan i dag, nogenlunde, repræsen-

tere kejseren i fortællingen Kejserens nye 

klæder. Det øvrige samfund er den måbende 

pøbel, der imponerede delte priser ud til højre 

og venstre, til denne til-

syneladende supermand! 

Diverse kritiske journal-

ister optræder i stykket 

som den uvidende dreng, 

der stillede unødven-

dige spørgsmål til Stein 

Baggers virksomhed/

foretagesomhed. 

Foruden at diskutere bo-

gens indhold, talte jeg 

med Kristian Hansen om 

hvorvidt bogen fortalte 

den historie, der hører sig en cand.scient-

pol´er til. Kristian Hansen indrømmede, at 

bogen af øvrige faktorer blev et miks henover 

en række stilgenrer og perspektiver af sagens 

udvikling. Men bogen kunne ligeså godt have 

handlet om, hvordan vi i dag kan opleve at 

blive ofre for vores egen (veludviklede) sam-

menhængskraft og høje sociale kapital. For 

hvordan ellers, kunne det lykkes en mand at 

vække så mange menneskers tillid? I stedet 

for at fokusere egen-

hændigt på en mands 

psykopati og manipula-

tive egenskaber, kunne 

den handle om, at vi måske burde rette blik-

ket udad og kigge på samfundet omkring 

os. Overveje hvor tit vi tager andres ord for 

gode varer (uden egentligt at have belæg for 

det). Hvorvidt det er så hen-

sigtsmæssigt med høj social 

kapital, som vi bliver lært på 

1.semester! Havde Stein Bag-

ger haft det samme held, hvis 

vi i stedet lærte i skolen, at 

folk ikke altid nødvendigvis 

er, hvem de giver sig udtryk 

for at være? Roskilde Bank-

sagen kunne sagtens være 

skrevet ind i samme bog – 

dog uden al glamouren, de 

internationale sammensvær-

gelser og rockerforbindelser. 

Men pointen vil være den samme. Nærmest 

statsgodkendt svindel. Den kunne også have 

handlet om, hvad finanskrisen egentlig bør 

lære os?

At vi ikke kan stole på kapitalismen? At ret-

færdighed synger med en svag overklasseac-

cent – hvis du bare har tilstrækkeligt dyre jak-

kesæt, kan du ikke have uredelige hensigter! 

Handler Stein 

Bagger-sagen i 

virkeligheden om 

social kapital?

“Havde Stein Bagger 
haft det samme held, 
hvis vi i stedet lærte 
i skolen, at folk ikke 
altid nødvendigvis er 
hvem, de giver sig 
udtryk for at være?



Frit Forum Århus’ aktiviteter – se mere på www.aarhus.fritforum.dk
Torsdag d. 16. april 2009 - Jørn Loftager* 
Borgerindkomst som politisk strategi 
Er borgerindkomster passiverende, som de liberale mener, eller er de i virkeligheden frigørende for alle 
modtagere ved at fjerne stigma? Jørn Loftager, lektor på AU, præsenterer sit svar. 

Tirsdag d. 21. april kl. 16 – tyrkisk MP, Özlem Türköne, og Jens Vedsted Hansen 
Paneldebat: Tyrkiet og menneskerettigheder 
Vi har æren af at kunne præsentere en af det muslimske land, Tyrkiets, mest populære kvindelige 
politikere, Özlem Türköne. Hun kommer og debatterer menneskerettigheder med bl.a. professor ved AU, 
Jens Vedsted Hansen.
Sted: Auditorium A1, bygn. 1333 lokale 101

Torsdag d. 23. april 2009 – Geir Helgesen* 
Nordkorea: Et land i opløsning? 
Atomvåbenprogram, menneskerettighedskrænkelser og en generelt dybt forarmet befolkning. Den ’kære 
leder’ Kim Jong-Il spenderer på militær og bruger nødhjælpen som forhandlingskort. Men hvad sker der, 
når han er væk? Frit Forum sætter fokus på Nordkorea ved Geir Helgesen, seniorforsker ved NIAS og 
seniorrådgiver for Udenrigsministeriet. 

Onsdag d. 29. april 2009 kl 10 – Dan Jørgensen, Georg Sørensen, Derek Beach 
Paneldebat om Europas rolle i verden 
Den 7. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Men hvad mener partierne om EUs rolle i verden, fx. i 
forbindelse med Israel-Palæstina-konflikten? Frit Forum Århus spiller bolden op til en politisk debat med 
faglig tyngde. Social demokraternes spidskandidat, Dan Jørgensen, professor Georg Sørensen og lektor 
Derek Beach debatterer. 
Sted: Auditorium A1, bygn. 1333 lokale 101 

1. maj
Frokost kl 12 i Amaliegade 27 
Koncert kl 20 i sTUDENTERHUS åRHUS – gratis øl til de hurtige! 
Bands: Bodebrixen, Panicphobia, Royal Mudd og Bjørn McKinstry 

Lørdag d. 30. maj 2009 kl 12 – Svend Auken 
Jazz og minder 
Svend Auken er Folketingets alderspræsident. På denne aften inviterer han og Frit Forum på hygge, Jazz 
og minder fra et langt liv i dansk politik - opturene, nedturene og ikke mindst de store personligheder. 
Informationer om tid og sted følger på vores hjemmeside www.aarhus.fritforum.dk.

*kl. 19 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt! 



KANDESTØBEREN
SØGER REDAKTØRER!

Kandestøberen søger to redaktører, der sammen med 

studenter- og fællesredaktionen skal stå for udgivelse af 

bladet fra 1. september 2009 til 1. juni 2010 - i alt 8 

udgivelser.

Kandestøberen er institutblad for statskundskab ved 

Aarhus Universitet. Kandestøberen består af en 

studenterredaktion på ca. 20 skribenter og en 

fællesredaktion bestående af repræsentanter for de ansatte 

ved instituttet.

Er du studerende ved instituttet, og har du lyst til at stå for 

udgivelsen og layout af 8 blade, lede de ugentlige 

redaktionsmøder og forestå det logistiske arbejde så send 

en ansøgning til mailadressen nedenfor.

Der vil blive lagt vægt på initiativ og 

engagement. Der vil være oplæring mht.

layout, så mere end almindeligt kendskab

til computere forudsættes ikke.

Ansøgninger skal være parvise
og sendes til:

kanden@ps.au.dk

Ansøgningsfrist er torsdag d. 23. april !
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Nye specialer
• Andersen, Jon Valdemar, Den usynlige dimension – biologi og kultur i sikkerhedsperspektiv.

• Andersson, Julie Øst, Kina – på vej mod en bæredygtig økonomisk udvikling?

• Bentzen, Camilla Tornfeldt Nordestgaard, Hvem er truet? – En analyse af hvorvidt en sikkerheds-

liggørelse af irregulær migration har fundet sted i EU.

• Bisgaard, Stine Marie Zoffmann, Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark.

• Bjørnsen, Rasmus, Strukturreformens konsekvenser for sundhedsvæsenets udgifter – et forhand-

lingsteoretisk studie af aftalesystemet.

• Christensen, Kresten Ørnbjerg, Vindindustriens politiske aktiviteter i en europæisk klimapolitisk 

kontekst – et casestudie af Vestas’ politiske aktiviteter.

• Drægert, Mia Kjems, Better Regulation and Economic Growth in Sub-Saharan Africa. The case of 

“Better Regulation” in Uganda.

• Kristensen, Henriette Pia Meldgaard, Uyghur Mobilization in Xinjiang since 1990: What are the 

causes? A social theory approach.

• Krogsholm, Mikkel Freltoft, Hvorfor faldt forslagene til EU’s Forfatningstraktat og Lissabontrak-

taten?

• Langbehn, Florian Björn-Hendrik, Stat og udvikling.

• Mathisen, Jonas Lund, Bypass i FN’s Sikkerhedsråd.

• Nielsen, Ian Kirkedal, Mål- og resultatbaseret styring af professionelle organisationer.

• Steffensen, Helle, Professionaliserede faggruppers opstigningsstrategier.

• Rønne, Ida, Sundhedsaftalerne i Region Syddanmark.

• Tjell, Niels, Mål- og resultatbaseret styring af professionelle organisationer.

• Tønder, Erik Kjærgaard, Påvirker virksomhedens social kapital det psykiske arbejdsmiljø og 

motivation? Et casestudie af to forvaltninger i Århus Kommune.
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Steffen Juul Krahn, Christine Michael Petersen, Rikke Mehlsen, Anne Källberg, Erik Poulsen, Nina 

Kruse Larsen, Bolette Danckert, Sebastian Juel Frandsen, Anne Hedemann Nielsen, Jakob Orbes-

en, Julian Sejr, Jonas Toxvig Sørensen, Lasse Laustsen, Ebbe Elhauge Kristensen, Tobias Holst, 

Anne P. Knudsen

Fraværende på foto: Nikolaj Rævdal, Helene van der Aa, Sanne Severinsen, Cathrine Nørmark,  

Didde Riggelsen, Sabrina Lykkegaard Svidt, Elisabeth Steiner, Orhan Gökcen, Mette Grønvald 

Nielsen, Line Bækgaard, Anne Lerche, Maren Bach Grønbæk, Niels Berg Conradsen, Peter Enge-

dal, RIkke Dahl, Kirstine Barud Thomsen

>> i fællesredaktionenA
n

to
n

 S
k
je

rn
a
a

R
u

n
e
 S

lo
th

u
u

s

B
ir

g
it

 K
a
n

st
ru

p

G
it

te
 S

o
m

m
e
r 

H
a
rr

it
s

REDAKTIONELT

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 

Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00. 

E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 

tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden



Kalender!
april 2009

Torsdag d. 16/4 kl. 20-01

Torsdagsbar

Torsdagsbar i samfundsfaglig 
kantine.

Det bliver med garanti fagligt ud-
fordrende og socialt berigende!

Mandag d. 13/4

Songwriter-bar

FAIR-bar byder op til songwriter-bar den 
anden mandag i hver måned. Så går du 
med en sanger i maven, eller har du lyst til 
at høre helt ny musik, så mød op på FAIR-
bar kl. 20.00.

Tirsdag d. 14/4 kl. 20.00

Spil-aften

Spil-aften på FAIR-bar. Tag gerne egne 
spil med.

Fredag d. 17/4 kl. 21.00

Veto

Koncert med VETO på TRAIN.
Entré: 195 kr.

Kalender

Line Bækgaard
20061839@ps.au.dk

Lørdag d. 18/4 kl. 21.00

Annika Aakjær

Annika Aakjær giver koncert 
på Voxhall.
Entré: 125 kr.



Onsdag d. 22/4 kl. 20.00

DM i stand-up

Humoren bliver bredspekteret, når upcoming og garvede stand up komikere 
konkurrerer i Danish Open. Konkurrencen er inddelt i to indledende runder og 
en finale, som hver især afholdes i Studenterhus Århus’ café, Pakhuset. De indle-
dende runder er d. 22/4 og d. 6/5 med den store finale d. 20/5. Hver komiker skal 
optræde med stand-up i 7 min.
Entré: 50 kr., 30 kr. for medlemmer

Fredag d. 24/4 kl. 21.30

SWEET PONY JO

Singer-songwriter/pop på Gyngen.
Entré: 30 kr.

Torsdag d. 23/4 kl. 10-16

Karrieremesse

Karrieremessen KRYDSFELT i 
sTUDENTERHUS aARHUS.

Læs mere på www.krydsfelt.dk.

Søndag d. 26/4 kl. 12.00

Joehs Ibsen

Gratis klaver-koncert i Musikhu-
set med Joehs Ibsen, der spiller 
alt fra Liva Weel til jazz.

Lørdag d. 25/4

X-faktor!

Koncert i Musikhuset med 6 af de 9 
finalister i årets X-faktor. 

Billetsalget er åbnet.

Torsdag d. 7/5

Kapsejladsen!

KAPSEJLADS! Gå ikke glip af årets ulti-
mative fest i Uni-parken!



NIRAS Konsulenterne søger 
praktikanter 
– med fokus på metoden

Bliv praktikant hos NIRAS Konsu-
lenterne i efteråret 2009
NIRAS Konsulenterne er blandt de fø-
rende konsulenter på det offentlige mar-
ked i Danmark. Vi arbejder bl.a. med 
processer, analyser og evalueringer in-
den for social-, uddannelses- og beskæf-
tigelsesområdet. Vores kunder er især 
kommuner, ministerier og styrelser.  

Hos NIRAS Konsulenterne søger vi hvert 
halve år kvalificerede og engagerede 
studerende fra videregående samfunds-
faglige uddannelser til at indgå i vores 
medarbejderteam som praktikanter. Vo-
res praktikanter udfylder en vigtig rolle i 
virksomheden. For de rette ansøgere 
gives der derfor mulighed for at arbejde 
med spændende og alsidige opgaver i et 
fagligt inspirerende miljø.  

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til 
vores kontor i Århus, der er centralt be-
liggende på Aaboulevarden 49. Praktik-
perioden starter i efteråret 2009 og af-
lønnes med 5.000kr/mdr. Vi forventer en 
ugentlig arbejdstid på ca. 37 timer. 

Du vil blive tilknyttet en fast praktikvejle-
der, der vil have ansvaret for at sikre 
variation og faglig relevans i de opgaver, 
du løbende tilknyttes.  

Dine arbejdsopgaver 
Som praktikant hos NIRAS Konsulenter-
ne vil du stifte bekendtskab med en lang 
række interessante opgavetyper. Du vil 
bl.a. deltage i: 

• Proces- og analyseopgaver, herun-
der deltagelse i workshops og rap-
portskrivning 

• Tilbudsskrivning, herunder udvikling 
af undersøgelsesdesign 

• Indsamling og bearbejdning af kvanti-
tative data i SPSS 

• Casestudier og fokusgrupper 
• Uddybende researcharbejde 
• Interne arrangementer, kurser og 

afdelingsmøder samt løbende sociale 
arrangementer 

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du besidder flere af de 
følgende kvalifikationer: 

• Er fagligt kompetent og har et højt 
ambitionsniveau. 

• Er god til at formidle komplicerede 
problemstillinger både mundtligt og 
skriftligt. 

• Tænker analytisk og er struktureret i 
din måde at arbejde på. 

• Har gode metodiske kompetencer 
både kvalitativt og kvantitativt, her-
under kendskab til SPSS.  

• Er god til at arbejde under pres, kan 
overholde deadlines og er indstillet 
på varierende arbejdstider. 

• Har en positiv arbejdsindstilling og 
nemt ved at samarbejde  

• Er udadvendt, selvstændig og initia-
tivrig. 

• Har erhvervserfaring fra konsulent-
branchen eller erfaring som instruk-
tor i fx metode på statskundskab. 

Praktikperiode og ansøgnings-
frist 
Praktikperioden varer fem måneder og 
påbegyndes den 1. september 2009, 
hvis ikke andet aftales.  

Der er ansøgningsfrist: 
onsdag den 22. april kl. 12 

Ansættelsessamtaler forventes gen-
nemført i uge 18. 

Ansøgning, CV samt relevante referen-
cer sendes til konsulent Dorte Stage 
Petersen på dsp@niraskon.dk. Med-
send også gerne et eksempel på noget, 
du har skrevet/formidlet. 

Spørgsmål vedrørende praktikopslaget 
kan ligeledes rettes til Dorte Stage Pe-
tersen på e-mail eller telefon 8732 3208 

For yderligere oplysninger om NIRAS 
Konsulenterne og vores arbejdsfelter se 
www.niraskon.dk


