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VÆLG EN A-KASSE, 
DER FREMMER DIN KARRIERE 
Er din kommende karriere for vigtig til at 
blive overladt til tilfældigheder? Så bliv gratis 
studiemedlem i CA a-kasse. Det kan nemlig 
ikke alene give dig 13.997 kr. ekstra, hvis du 
står uden job efter uddannelsen.

Du får også adgang til Career Academy, en 
unik pakke af kurser, rådgivning og andre 
aktiviteter, der fremmer din karriere. 

Du kan for eksempel få hjælp til fi nde et 
studie  job, få styr på dine kompetencer og 
meget mere. Så hvis du drømmer om en kar-
riere i erhvervslivet som statskundskaber, så 
bliv gratis studiemedlem i CA a-kasse. 

PS. Er du snart færdiguddannet? 
Så husk 14-dages fristen, og meld dig ind 
som nyuddannet på ca.dk/dimittend

SCAN KODEN ELLER 
LÆS MERE PÅ CA.DK/STATS

VIL DU GØRE 
KARRIERE 
I ERHVERVSLIVET? 
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Kapsejladsen 2012 nærmer sig med hastige skridt. Det betyder, at den nye PF-bestyrelse er 
i fuld gang med træningen. Men gamet har ændret sig gevaldigt, siden PF besad fordums 
styrke. Feltet af værdige udfordrere er blevet udvidet i takt med, Kapsejladsens popularitet 
er steget. Det forstærker presset på firekløveren, bestående af Umbilicus, ØF, JUS og PF, der 
tidligere næsten per automatik kunne se sig selv dystende i finalen. Sådan mener vi i hvert 
fald, PF burde opfattes. 

Fra de sydlige himmelstrøg (nærmere betegnet Dalgas Avenue) marcherer ingeniørerne fulde 
af selvtillid og kampgejst mod opgøret – og rygtet vil vide, de bringer en kæmpemæssig bal-
lista med sig. På Nobelborgen mod nordøst rører Psykologerne også på sig. Kandens efterret-
ninger indikerer, at en hemmelig gruppe psykologer i skrivende stund er i gang med at effek-
tivisere den psykologiske krigsførelse. Vi kan vist roligt regne med, at grænsestrækningerne 
på kapsejladsverdenskortet redefineres efter den skæbnesvangre dag, hvor sejladsen finder 
sted. Go PF!

Og ganske apropos, så hylder vi Kapsejladsen i dette nummer af Kanden under temaet 
’Kapsejlads’. Her kan man blive opdateret på såvel vores egne som vores modstanderes 
vinderstrategier og -chancer. I forlængelse heraf bringer vi en episk boosterpack til Spillekor-
tene™. Nu bliver det altså muligt at afgøre dagligdagstviste med brug af AU’s festforeninger 
og deres styrker og svagheder.

Udover sejladsen bringer vi opfølgningen på vores serie om faglige og sociale forventninger 
til studiet på IFSK, en guide til udlandsophold, Koldau og de kulturteoretiske fantaster, inter-
view med de nye russekretærer, reportage fra Slaget om Fakultetet, nye indlæg i Brevkanden 
og meget, meget mere.

Der er sket så meget omkring os, at vi helt har glemt at kigge efter irrrr. Vi er bleven for-
virrrrret over alle flyttefolkene og –kasserne. Vi beklager. Men vi forventer, der er godt gang i 
den.

Undertegnedes regentperiode lakker mod enden. Dette er det andensidste blad, vi står i spid-
sen for. Således burde studerende ved IFSK også have opdaget, vi har udsendt et stillings-
opslag. Uheldige studerende kan nemlig have modtaget op mod fire mails fra os, da vi gik 
helt i selvsving.

Vi glæder os til at overdrage tronen, men rammes samtidig af vemod. Vi er dog sikre på, Kan-
den vil blive overdraget til nogle nye, kompetente redaktører.

GUD BEVARE KANDEN

Frederik og Mathias

Forside: Tegning af Nikolaj Schollert, collage af Nina Hjort.

Apropos Kapsejladsen



Den nye bestyrelse præsenterer programmet forår 2012:

Dato Arrangement

19. april 2012 Komparativ Metode Kursus

Tid: kl. 16-20

Sted: IFSK, lokale følger

Pris: 80 kr. (inkl. mad)

26. og 27. April Stata-Kursus

Tid: kl. 16-18

Sted: IFSK, EDB-lokalet

Pris: 50 kr. 

27. April Fællesspisning før PF- fest

Tid: kl. 18.30

Sted: Røgfyldt 

Kontakt kandidat@ps.au.dk for tilmelding og betaling. Se i 

øvrigt vores facebook-gruppe for mere information! 
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Det forkromede overblik over   
kapsejladsen
     - Et feltstudie af modstanderne

Der var engang i 1992 to studier med 
foreningerne Apollonia og Umbilicus, der 
besluttede sig for at sejle om kap. Et år 
meldte Apollonia fra, så JUS kom med på et 
afbud – og se, hvad det endte med…

Sådan bliver det
Historisk set vinder Øf eller Umbilicus som 
regel, og TAAGEKAMMERET bliver diskvalifi-
ceret. Alligevel risikerer Kapsejladsen at blive 
en nervepirrende affære allerede fra første 
heat, da den nylige udtrækning af de indle-
dende heats har budt på spændende kombi-
nationer. Udtrukket til første heat er Økono-
misk forening, Umbilicus, Svederen og 
TAAGEKAMMERET. Dysten mellem ærkeri-
valerne fra Økonomi og Medicin udspilles 
dermed allerede i første heat! Bemærk at 
Økonomisk forening har det psykologiske 
overtag, da de vandt øldysten og lagde sig 
tungt på bane 1. Svederen er kommet med på 
et wildcard i år, og med lærerne som grøn-
skollinger ud i sejladsens kunst er der risiko 
for, at feltet tæller endnu en proforma mod-
stander udover TAAGEKAMMERET. I andet 
heat dyster Idræt, Ingeniørerne, Søstrene og 
Humbug, hvor Idræt med det officielle navn 
F.U.C.K. og ingeniørerne fra FestUdvalgeT, 
der som naboer på Dalgas Avenue dyster om 
en finaleplads såvel som æren. Endeligt er 
der tredje og sidste heat, hvor Apollonia, PF, 
Juridisk Selskab og Psykologerne mødes. Det 

bliver et spændende heat, men en finale med 
PF som deltager er ikke urealistisk!

Det er vi bange for
Tilsyneladende bør man tage sig i agt for de 
naturvidenskabelige studier, der alle påstår 
at kunne bruge deres viden til deres egen 
fordel. Umbilicus siger: ”Vi har en indgående 
viden til kroppens fysiologi og anatomi, så vi 
ved nøjagtigt, hvordan den øl skal klemmes 
ned!” Ingeniørerne mener, at de ved at kende 
væskedynamik og materiel styrke er i stand 
til at beregne den ultimativt hurtigste løs-
ning. TAAGEKAMMERET italesætter deres flu-
iddynamiske kundskaber, men tager i øvrigt 
skridtet videre sammenlignet med ingeniør-
erne: ”Vi har vores helt egen ingeniørstab, 
som bygger vores spændstige, akvadyna-
miske flåde.” … Og så er der Humbug, der 
ikke er så meget til hverken naturlove, jung-
lelove og hvad der ellers er: ”Vores styrke er 
vores sociale kompetencer, og det er vigtigt 
for os at styrke det sociale sammenhold om-
kring Kapsejladsen!” Smilet hos foreningerne 
falmer dog en smule, hver gang Spækhug-
geren kommer på tale. Alle er bange for 

Årets kapsejlads løber af stablen torsdag d. 3. maj, hvor Uniparken som minimum vil 
være destination for tolv toptunede skuder, et hobetal af studerende og sidst – men 
ingenlunde mindst – Jørgen Leth og Dennis Ritter. Alle venter på at samles for at over-
være kampen om Det Gyldne Bækken, men Kandestøberen har brugt ventetiden på at 
opnå et indgående kendskab til modstanderne.

Tema: Kapsejlads
Charlotte Brandsborg
c.brandsborg@gmail.com

“ Uafklarede rygter og 
tricks så beskidte som 
Unisøen spænder  over  et  
kontinuum  fra  uskyldigt 
til utilgiveligt.
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Spækhuggeren, og her er ikke tale om en 
befriet Willy, men Økonomisk forenings båd, 
der eftersig-ende er både større og længere 
end de andre foreningers både – og så er den 
rød. Sportsmændene fra idræt har dog 
gennemskuet problemet og er ved godt 
mod: ”Vi skal have en ny båd i år. Vi køber 
den båd, som økonomerne har!” Det lader til 
at være en generel tendens, at troen på sejr 
går gennem en ny båd, som suppleres af 
træning med alkoholfri øl. I Harrys kælder be-
rettes der om, hvordan en økonomistuder-
ende hele sidste forår konsekvent mødte 
småfuld op til forboldtræning, og det holder 
jo ikke i længden.

Alternative veje til bækkenet
Flere foreninger har helgarderet sig og har i 
god tid udarbejdet ”The Back-up Plan.” Hum-
bugs taktik er endnu engang at satse på det 
gode i mennesker: ”Måske husker nogle, 
hvor mange roulader vi delte ud sidste år... 
Måske gør vi det igen i år!” Ingeniørerne er 
noget mere resolutte: ”Hvis alt fejler fryser vi 
søen ned og skøjter over.” Apollonia er mere 
hemmelighedsfuld og er ikke meget for at af-
sløre deres alternative vinderstrategi: ”Vi har 
en koreaner og en islænding – andet siger jeg 
ikke!” Værst ser det ud, når blikket vendes 
mod Det Samfundsfaglige Fakultet, hvor 
Økonomisk forening spiller fedtekortet: ”Jeg 
elsker bare Jørgen Leth. Han er SÅ sjov!” Ju-
ridisk Selskab bekymrer sig ikke om alterna-
tive strategier på trods af, at de ikke har 
været i finalen siden 2007: ”Vi har det Gyldne 
Bækken, så jeg er ligeglad.” Den skarpsindige 
ville bemærke, at Økonomisk forening vandt 
sidste års Kapsejlads, hvorfor Det Gyldne 
Bækken burde være i dennes varetægt. Det 
uundgåelige spørgsmål stilles: ”Har I hugget 
det?” Regelrytterne vil hverken be- eller af-
kræfte denne teori, men oplyser, at der har 
været flere forsøg på at stjæle bækkenet.

Svirrende rygter og beskidte tricks
Uafklarede rygter og tricks så beskidte som 
Unisøen spænder  over  et  kontinuum  fra  
uskyldigt til utilgiveligt. Det er et ubekræftet 
rygte, at der i Umbilicus’ lokaler skulle foregå 
eksperimenter af særlig karakter, hvor  

kapsejladsdeltagerne ligger i vodkadrop i 
ugerne op til konkurrencen. Dog ville skæb-
nen, at EPO-Jeppe fra Ingeniørhøjskolen dum-
pede ned og fortalte en lille anekdote om, 
hvordan han fik sit formidable tilnavn efter at 
have været forsøgsdyr på medicinstudiet 
mod en pose penge. Jeppe var i stimuligrup-
pen og modtog EPO over nogle måneder. De 
medicinstuderendes konklusion var klar: EPO 
virker! Dopingkontrol af deltagerne burde 
overvejes, hvilket desuden ville fuldende 
dette års kapsejladstema, som med Leth og 
Ritter som kommentatorer til stadighed 
minder mere om Touren, men hvor Unisøen 
og Champs-Elysees på flere måder desværre 
synes usammenlignelige.

Én for alle, og alle i Unisøen
I kampens hede har foreningerne udeluk-
kende fokus på at være hurtigere end mod-
standerne – men deltagerne undervurderer 
den ultimative fjende: Unisøen. Vandhullet, 
der officielt er hjemsted for alt andet end 
Loch Ness-uhyret, og det rygtes at en enkelt 
mundfuld søvand er nok til at slå en død 
mand ihjel. En hjælpsom biologistuderende 
bidrager med det gode svar på spørgsmålet, 
som alle brænder inde med: Hvad sker der, 
hvis man tager en mundfuld søvand? Svar: 
”Mængden af tarmbakterier i unisøen over-
stiger grænseværdien for mængden af tarm-
bakterier tilladt i drikkevand med en faktor 
80. Jeg vil råde folk til ikke at sluge vandet.” 

Sats SU’en
Det forventes, at det igen i år er muligt at 
oddse på Kapsejladsen på NordicBet, hvorfor 
alle spillefugle henvises til at kaste penge i 
foretagendet. Såfremt hverken ens eget stu-
die eller odds-heldet er med en d. 3. maj, har 
man umiddelbart to oplagte muligheder for 
at drukne sorgerne: i Unisøen eller til after-
party i Klubben.

“ Unisøen. Vandhullet, der 
officielt er hjemsted for alt 
andet end Loch Ness-uhyret, 
og det rygtes at en enkelt 
mundfuld søvand er nok til 
at slå en død mand ihjel.
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Kapsejlads 101
      ft. nye PF

Det er mandag eftermiddag. Klokken er lidt i 
fire. Undertegnede, den ihærdige reporter, 
haster ned af foreningsgangen mod PFs kon-
tor. Jeg skal tale med de nye PF’ere om Kap-
sejladsen 2012. Den længe ventede dagen 
over dem alle, hvor tusindvis af studerende 
samler sig i Uniparken for at overvære årets 
største begivenhed. Fra klokken otte om 
morgenen stimler folk sammen omkring 
søen for at få de gode pladser med udsigt 
udover de kæmpende mastodonter i univer-
sitetets foreningsliv. De venter i spænding, 
alt er på spil, der kæmpes ikke blot om et 
forgyldt lokumsbræt, men om æren. Vil PF 
gøre Statskundskab ære i år?

Da jeg træder ind på kontoret, er stemningen 
høj. Det meste af PF er samlet, de fylder alle-
rede godt på kontoret med latter og hipster-
jokes. Undertegnede er tilsyneladende enten 
ikke hipster nok eller PF’er nok til at være 

med på humoren. Jeg sprænger således efter 
lidt pinlig tavshed og anstrengt latter ud i in-
terviewet. Jeg lægger ud med at spørge ind til 
strategien. Her synes at være en hvis u-
enighed blandt PF’erne om, hvorvidt det er 
sikkert at afsløre kampstrategien for Kan-
dens læsere. Man kan jo aldrig vide om en 
ØF’ere kunne finde på at læse statskundskab-
ernes blad. Da Kanden er et meget bedre blad 
end Ø-bladet og kommer i farver, finder jeg 
det meget plausibelt, at de fleste økonomer 
foretrækker at læse Kanden. Jeg går derfor 
med til kun at beskrive PFs kampstrategi i 
løse vendinger. Overordnet går strategien på 
”træning, træning, træning og selvfølgelig at 
ha’ det sjovt”, lyder det fra PF’erne. ”Vi træner 
minimum en gang om ugen og flere gange 

denne her uge. Og vi 
har lige købt en ny 

kajak. Der er skam gang i den!”, lyder det fra 
PF-Lærke. Man har i år valgt at dele træning-
en op i træning på søen, træning med øl og 
træning med spinding. Det sidste værende 
træning i at vende kajakken, ikke at cykle 
hurtigt, uddyber Marko. Derudover planlæg-

Kandens ihærdige reporter har fanget den nye PF-bestyrelse til en snak om, hvordan 
de vil takle Kapsejladsen 2012. 

Tema: Kapsejlads
Stine Nauta

stine_nauta@hotmail.com

“ Her skal de ud og 
prøve de store bølger på 
åbent hav, hvilket de be-
tragter som en kæmpe 
fordel, hvis det stormer på 
kampdagen.

Fire af sejlerne. Lærke Dahl Klausen, Jeppe Harp-
søe Krusager, Christoffer Søndergaard Hansen og 
Ask Lyno-Hansen
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ger de at begynde at spurtløbetræne; 10 
meters spurt, frem og tilbage imellem øl 
og Kajak. Det er endnu ikke endeligt afg-
jort, hvem der kommer til at sejle for PF, 
men deres bedste bud lyder indtil videre 
på Jeppe, Christoffer, Morten, Ask og 
Lærke.

PF planlægger træningsweekend til Fanø for 
at træne kapsejlads og styrke teamspirit’en 
med øl og gøgl. Her skal de ud og prøve de 
store bølger på åbent hav, hvilket de betrag-
ter som en kæmpe fordel, hvis det stormer på 
kampdagen. ”Strategien for turen er at træne 
i så svært vejr som overhoved muligt, især 
sidevind. Vi opstiller et least likely scenarie, 
så hvis vi kan klare det dér, kan vi klare ALT”, 
lyder det fra PF, som desuden ser deres abso-
lutte styrke som værende deres evne til at 
hoppe ud i båden. ”At hoppe ned i båden, det 
kører bare. Der er indtil videre ikke nogen, 
der er hoppet ved siden af, det er en rigtig 
god start. Vi har et godt udgangspunkt!” ud-
taler Amalie Danckert, PFs sejltræner. At 
kunne hoppe ud i båden er en stor fordel i 
forhold til vores konkurrenter, og som vi ved 
gælder det jo om at udnytte sine kompara-
tive fordele! 

Med hensyn til introen, er det stadig en stor 
hemmelighed, hvad denne skal bestå af, og 
hvad årets tema skal være. Kanden får dog 
helt ekstraordinært af vide, og kan som de 
eneste breake nyheden om, at PF har indgået 
samarbejde med ATU om årets intro. Der er 
fra PFs side stor tiltro til, at ATU’s kreative 
sjæle kan lave en rigtig fed intro og holde os 
alle underholdt.   

”Ja, da, gu’ vinder vi”, lyder svaret enstem-
migt, da jeg spørger til årets resultat. De har 
især store forventninger til den nye båd, som 
skal afløse den legendariske båd, Banan Fire. 
Den nye båd er en brugt båd fra Den Blå Avis, 
eller rettere en vintage-båd, der ellers er 
udgåede af produktion.  Så gennemgribende 
er PF’s hipstertema. ”Det er en del af vores 
strategi at være så hipster som overhovedet 
muligt”, forklare PF-Lærke.

Det er således med sikker tro på sejr, jeg for-
lader PF’s kontor, denne mandag eftermid-
dag, mens fuglene kvidrer og solen skinner. 
På søen træner nogen, der ligner jurister ka-
jakvending i waders. Selv om de officielt in-
gen kommentarer havde til det, kunne man 
godt under interviewet få mistanke om de 
nye PF’ere på det groveste planlægger at spi-
onere deres modstandere. Men, nej så us-
portslige kunne de da ikke finde på at være…            

“ Da Kanden er et 
meget bedre blad end Ø-
bladet og kommer i farver, 
finder jeg det meget plau-
sibelt, at de fleste økono-
mer foretrækker at læse 
Kanden

Den officielle plakat til Kapsejladsen 2012. Udarbej-
det af Jakob Gade, Triumphant.dk.



De nye bestyrelsesmedlemmer er efter godt en 
måneds tid kommet i gang med livet som PF’ere.
Vi er godt i gang med at planlægge en masse fede 
arrangementer for at forsøde livet som statskund-
skabsstuderende.

Det er også den tid på året, hvor Kapsejladsen 
nærmer sig. Det betyder søvnløse nætter, ølbefængte 
mandage på kontoret, samt mange timer på søen.

Vi glæder os til at se jer alle til Kapsejladsen, og ser 
frem til den store opbakning der altid har været til 
PF denne dag.

Tak for en god første fest – statskundskabere har det 
sku bare sjovere!

Vi ser frem til en fed studietur, og glæder os til  
kapsejladsen!

PF - alt for dig!

I kan som altid finde yder-
ligere information om vores 
arrangementer på Facebook

Nyt fra PF
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Billederne på de næste sider er taget af fotograferne Søren 
Kjeldgaard og Roar Lava Paaske | AU Kommunikation

Tema: Kapsejlads
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

PF har endnu ikke formået at hente Det 
Gyldne Bækken hjem til IFSK på trods af et 
utroligt tæt løb sidste år. Alligevel viser en 
rundspørge hos udvalgte festforeninger 
(bekvemmelighedsudvalgt), at flere af del-
tagerne til Kapsejladsen 2012 frygter PF. De 
forsvarende mestre fra ØF har således over-
været PF’s træningssessioner og udtaler sig 
positivt. ”Vi frygter faktisk PF en del.  Selvom 
jeg tror, at det bliver tæt i år, så er PF ikke et 
dumt bud på en vinder,” udtaler Hans Friis fra 
ØF. Han tillægger samtidig lodtrækningen 
stor betydning, da styrken af de andre 
foreninger varierer meget. ”Mange hold har 
været rigtig godt kørende i år, så favoritterne 
risikerer at blive slået ud allerede i de indle-
dende runder.” Friis tror dog, at Umbilicus er 
den forening, der har evnerne til at gå hele 
vejen og tilbageerobre titlen som mestre.

Selvom Umbilicus i manges øjne er storfa-
vorit til at tage Det Gyldne Bækken, er medar-
rangør af Kapsejladsen og medlem af Umbili-
cus, Christian Møller, opmærksom på den 
overhængende trussel, som PF udgør: ”Jeg 
har set den nye PF-bestyrelse, og jeg synes, 
at de har gearet en del op. De har nogle folk, 
der er farlige, og jeg frygter at tabe til dem.” 
Umbilicus er som det mest vindende hold i 
turneringen allerede godt i gang med et ben-
hårdt træningsprogram, som skal sikre dem 
sejren. ”Vi har erfaringen til at gå hele vejen. 
Mange af de nye hold kan godt gå lidt i panik, 
men vi har været der før og ved, hvordan vi 
skal takle en presset situation.”

Det er dog langt fra alle, som mener, at PF har 
evnerne til at gå hele vejen i år. I forhold til de 
andre festforeninger spår JUS PF en klar sid-
steplads. ”Vi frygter lidt, at PF vælger ikke at 
møde op, for så er der ikke nogen, der er dår-
ligere end os,” udtaler en Niels Pagh fra JUS 
og fortsætter med et glimt i øjet: ”PF er mere 
en maskot end en modstander. De skal sidde 
og heppe på os.” FC Jura besejrede IFSK i 
slaget om fakultetet, men mon ikke PF for-
mår at revanchere det smertelige nederlag til 
Kapsejladsen? 

Kapsejladsen nærmer sig med hastige skridt, og snart skal PF dyste mod de andre 
festforeninger i kampen om Det Gyldne Bækken. Allerede nu begynder de respektive 
hold at se hinanden an og danne sig et overblik over potentielle favoritter. Kandestø-
beren har været ude at tale med festforeningerne og kan i den forbindelse afsløre, at 
op til mere end én festforening anser PF som et seriøst bud på vinderen af Kapsejlad-
sen.

Kapsejladsens 
   favoritter







Kære Kanden-læser! 
På de næste sider præsenterer vi igen spillekort. Denne gang er det en hæs-
blæsende dyst mellem festforeningerne på AU … Lad blodet flyde i kantinen til 
næste fredagsbar!

Spillet er et opgraderet slaw ’krig’ og kortene er crafted efter de gode gamle bilkort og Alexan-
derbands ’diktatorkort’ (google det!). Alle kort er udstyret med 5 kategorier, som man dyster på. 
Festforeningerne skal krydse klinger over deres fart, udholdenhed, evne til at bunde øl samt de-
res unikke special ability. Så få fat i din læsegruppe eller hende den søde tøz, du ikke tør snakke 
med – kapsejladskortene skal nok få jer til at (re)socialisere.

Spilleregler
Klip kortene ud og fordel dem blandt spillerne i bunker med kortene nedad (ikke kigge!). Spil-
leren, der starter, vælger én af de fire kategorier, fx ’Bunde øl’. Med denne kategori er vi straks 
ude i en kvind-/manddomsdyst. Herpå vender alle (i spænding, svedende) det øverste kort i de-
res egen bunke på samme tid. Den største sluger (højest værdi) vinder de andre kort på bordet. 
Vinderen af runden vælger den næste kategori osv. 
I alle kategorier gælder det om at have det højeste tal. Spillet slutter, når en spiller har vundet 
alle kort.

OBS! Det exceptionelle Lauritz-kort (joker): Kender du Lauritz? Ja, præcis – ham den gamle, der 
er rektor. Lauritz kan som bekendt alt, så han vinder over alle andre kort. Når Lauritz kommer 
i spil, skal man banke i bordet og råbe ”Lauritz!” med entusiasme. Spilleren, der råber først, 
vinder Lauritz og dermed runden. 

Metodisk disclaimer
Skribenterne frabeder sig hermed enhver forventning om videnskabelig redelighed eller troskab 
mod virkeligheden i forbindelse med udformningen af spillekortene.
Det understreges, at spillekortene på ingen måde er tænkt som et middel til at foretage 
vurderinger af, hvilke festforeninger, der er bedre - som mennesker - end andre. Undtaget er 
selvfølgelig Lauritz. Han er godt nok ikke en festforening, men han er bare bedre end alle andre 
i alle aspekter. Næsten også Chuck Norris.
Skribenterne fralægger sig ethvert ansvar for voldelige uoverensstemmelser i forbindelse med 
spillet. Kortene må ikke benyttes nær tungt maskineri. Batterier ikke inkluderet. 

Kandens underviserspillekort er udarbejdet af Nicolai Svejgaard Poulsen, Niels Bjørn Grund 
Petersen og Charlotte Brandsborg. 

Kapsejladsspillekort: 
Krig mellem fest-

foreningerne på AU
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Fra Social Club til V58: Identitetskrise 
på Statskundskab?

Artikel

En nyoprettet Facebook-event, ”PF goes hip-
ster”, har ledt til masser er undrende 
spørgsmål hos de studerende. Hvad er det 
her for et nyt sted, og hvad vil det sige at 
være hipster? 

”Hipster” vil ifølge Gyldendals åbne encyk-
lopædi sige, at man er ”med på det sidste 
nye”. Statskundskaberne må altså begynde 
at forberede sig mentalt på en at skifte det 
stålpolerede Social-podie ud med V58’s 
nedtrådte trægulv, hvis de vil være med på 
moden, når aftalen skydes i gang efter PF-
festen d. 30. marts. 

Et sted i statskundskabernes ånd
Hvorfor så al den identitetsforvirring? Jakob 
Tobias Sevelsted, der netop har aftrådt fra to 
års trofast tjeneste i PF, fortæller: ”Der er to 
årsager til, at det blev V58. For det første 
synes jeg personligt godt om stedet. For det 
andet har jeg et indtryk af,  at statskund-
skabere godt kan lide at komme der og 
synes, det er et rart sted at være. Det virker 
mere passende i forhold til den type men-
nesker, der går på Statskundskab.” Det er 
altså PF’s eget værk med Jakob Tobias Sevel-
sted som ”arkitekten bag projektet”. 

Kandestøberen tog en snak med Julie Iwin-
sky og Martin Rohde fra V58 om deres tanker 

om aftalen: ”Vi er glade for at samarbejde 
med studierne, da vi derigennem kan sprede 
kendskabet til V58,” fortæller de, og tilføjer: 
”Vores primære målgruppe er netop de stud-
erende på videregående uddannelser, og der-
for er dette samarbejde rigtig oplagt.” Samti-
dig fortæller de, at det er med til at gøre V58 
så mangfoldigt som muligt, hvilket er en af 
de vigtigste målsætninger for stedet. Det ty-
der vist på en win-win.

V58 fylder to år
Da V58 fejrede 1 års fødselsdag i 2011 blev 
de med deres egne ord ”væltet” og havde 
ikke plads til alle gæster. Derfor udvider de i 
år arrangementet til at strække sig over to 
dage. I anledning af at stedet har eksisteret i 
24 måneder, præsenterer de d. 26.-27. april 
24 acts (live + djs). Oveni hatten vil entreen 
begge dage være 24 kr. indtil kl. 24. 

Det tal skulle vist ikke gå nogens næse forbi. 
Indtil videre står navnene på bl.a. ”Quick 
Quick Obey” og ”Esther Maria”, men flere 
navne følger. Desuden er det store profilband 
ikke blevet offentliggjort endnu. Så hold øje 
med din nye hipster Social-erstatning, V58. 
En ny æra på Statskundskab er ved at få fod-
fæste. 

Hils den endelig velkommen.

Der var engang, hvor ellevilde russere sang i flæng: ”Vi skal på Social olé olé, vi skal 
på Social olé olé oooh!” Nu tyder det på, at sangen skal gå i gemmebogen og erstattes 
af en ny. Det er en kendsgerning: Social Club skal udskiftes med V58. Kandestøberen 
stiller derfor skarpt på, hvilke konsekvenser det har for de Social-glade statskund-
skabere.

Julie Arrildt
julie250989@gmail.com

Plaster på Social-såret:
1. Fri entré på V58 hver torsdag og fredag fra 23.00-01-30 (med kort) 
2. Alm. fadøl til 35 kr. eller Ceres Top for 25 kr. hver torsdag og fredag på V58 kl. 23.00-01.30 (med kort) 
3. Fri entré på V58 via studiekort til alle efterfester
4. Bustransport fra Samfundsfaglig Kantine til Vestergade 58 (i samarbejde med Royal Unibrew)
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Forventningslandskabet på IFSK: Vol. 2
  Et ufiltreret indhold eller 
      et solidt grundlag?

Serie: Forventninger på IFSK

For lige at kridte banen op for de, der først er 
steget på toget nu, viste Studiemiljøundersø-
gelsen fra 2011, at en stor andel af de stud-
erende på Business and Social Science var 
godt tilpas på deres studie. Enten er tallene 
ikke de samme for Statskundskab selvstæn-
digt, eller også er de tilfredse studerende 
bare svære at opstøve. 

Sagen er i hvert fald den, at begejstringen er 
svær at få øje på i det følgende. Der tegner 
sig et billede af, at de studerende har svært 
ved at finde rigtigt fodfæste på instituttet. 
Muligheden forekommer dog også, at det 
kan være en misvisende stikprøve, jeg har 
plukket ud. 

Samfundsforhold i bred forstand
Især et fællestræk går igen over hele linjen af 

de interviewede statskundska-
bere. Motivationen for at starte 
studiet har været en generel in-

teresse for samfundets indretning, som i høj 
grad er blevet vækket i gymnasiet eller på 
højskole. Det har i de fleste tilfælde været et 
ønske om, at kradse i lakkens overflade, der 
har drevet de studerende til at sætte et kryds 
ud for Statskundskab. En motivation, der 
stemmer godt overens med den ”levende in-
teresse for samfundet”, som præsenteret i 
Studiebeskrivelsen på Instituttets hjemme-
side.
Ikke overraskende er det et mere nuanceret 
billede, der melder sig, når man ser på, hvor-
dan dette gå-på-mod er blevet imødekommet 
efter rusugens glade dage og efterhånden, 
som opstartsfasen blev til hverdag. Anne på 
4. semester udtaler: ”Man smager på det hele 
uden rigtigt at gå i dybden. Man køber lige-
som hele pakken.” Dette syn på studiet som 
et tæt net, der indfanger det hele uden rigtig 
at filtrere noget fra, viser sig også hos en 
pige på 2. semester: ”Nogle ting er rigtig 
spændende, andre slet ikke.” 

Metode. Åh nej – eller hvad?
Om vi vil det eller ej, spiller metode en alt-
overskyggende rolle på 2. semester og er 
blevet modtaget vidt forskelligt. ”Vi var ble-
vet advaret forinden (…), men 2. semester 
skræmte mig meget væk.” fortæller Martin, 
der er stoppet på studiet. Han tilføjer: ”Det 
var dårligt planlagt. Jeg var måske blevet, 

Jagten er gået videre i serien om forventninger på statskundskab. Efter at have truk-
ket de store linjer op og indfanget de kvantitative tal i sidste artikel, er det nu blevet 
tid til at grave lidt dybere i forventningerne og tilfredsheden på Statskundskab. 

Julie Arrildt
julie250989@gmail.com

“”Jeg hørte om metode og 
tænkte: Nej, nej, nej! Da jeg så 
kom ind i det, fandt jeg ud af, 
det faktisk var interessant. 
De fag, jeg troede, var de sure 
æbler, viste sig at være 
virkelig interessante.”, stud-
erende på 6. semester.
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hvis der var byttet om på fagene. Det er jo 
første år, der skal fange én.” En pige på 2. 
semester finder også de diskussionsprægede 
fag mere interessante end den tekniske 
metode.

Metodemareridtet deles dog ikke af alle. En 
fyr på 6. semester udtaler: ”Jeg hørte om 
metode og tænkte: Nej, nej, nej! Da jeg så 
kom ind i det, fandt jeg ud af, det faktisk var 
interessant. De fag, jeg troede, var de sure 
æbler, viste sig at være virkelig interessante.” 
Efter sigende skulle han ikke være den en-
este, der deler denne opfattelse.

Ikke desto mindre har størstedelen af de in-
terviewede følt sig frustrerede. Det er dog 
ikke udelukkende det brede sigte og 
metoden, der har betydning for dette. Anne 
fra 4. semester forklarer: ”Faglig anerkend-
else er med til at give gejst, og hvis det ikke 
indfries, forgrener det ene semester sig i det 
andet.” 

Abstrakt fremtid – har jeg en plan B?
Hvornår er nok nok? Hvad får studerende til 
at tage konsekvensen og forlade Statskund-
skabsverdenen? Martin fortæller: ”Jeg kunne 
godt se mig selv på studiet, men ikke bageft-
er. Jeg havde svært ved at se mig selv i et 
ministerium eller i en kommune. Det hele var 
så ukonkret og abstrakt.” Ligeledes udtryk-
ker en pige, der stoppede på studiet efter 
første år: ”Jeg havde svært ved at se, hvad 
jeg kunne bruge studiet til.” 

Det er dog ikke alle, der ser dette som en 
ulempe. Den 6. semesters studerende 
forklarer: ”Der er rigtig mange veje, der lig-
ger åbne (…)  Det er muligt at kombinere 
mange af de værktøjer, vi lærer.” For de, der 
alligevel har været frustrerede over den 
uforudsigelige fremtid, er det interessante, 
at tungen på vægtskålen udgøres af, hvor-
vidt der har stået en anden vej åben. Begge 
af de, der er stoppet, havde en anden mu-
lighed i baghånden, mens Anne ikke rigtig 
har kunnet sætte et billede på det andet sted, 
hvor græsset måske er grønnere.

Det dog ikke hele sandheden. Som Anne 
siger: ”Det er ikke surt show det hele. Jeg har 
en tanke om, at der er mulighed for speciali-
sering, hvor man kan spore sig mere ind på 
det, man gerne vil.” Pigen fra 2. semester 
fortæller, at hun satser på, at der kommer no-
get spændende. Samtidig kan man heller 
ikke komme udenom, at det sociale aspekt i 
den grad er med til at holde gejsten oppe for 
de studerende. ”Der er en rigtig campus-
stemning. I de sure perioder, er det rart at 
vide, at man er et del af et fællesskab.” 
fortæller den 6. semesters studerende.

Med det afsæt er der gravet godt ned i den 
dybe muld og igen gødet for en ny og afslut-
tende artikel i serien om forventninger. Nu vil 
luppen zoome ind på, hvilke muligheder, der 
rent faktisk er for specialisering i et forsøg på 
at konkretisere den slørede fremtid en anelse 
mere. Måske der også er svar at hente for 
dig…

Måske forventningslandskabet på IFSK ser således ud?
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Koldau og de 
kulturteoretiske fantaster

Linda Koldau, en ellers ukendt tysk professor på musikvidenskab, beklagede sig over, 
at hendes studerende ikke kunne læse noder, og pludselig var aviserne fyldt med his-
torier om ringe faglighed, humaniora i krise, reformmani og administrationskaos. 
Hvad skete der?

Artikel

Anders Kaack
anderskaack@gmail.com

tordnede hun mod det, hun så som univer-
sitetsledelsens ”top-down-styrede uddannel-
sesstrategi, der allerede har berøvet flere 
generationer af studerende den uddannelse, 
de har ret til.”
Og så kørte toget ellers. Læserbreve, kronik-
ker og artikler fra alle sider i mange af landets 
store aviser om noget, der var begyndt som 
en kritik af noget så smalt som studieord-
ningen for 250 studerende på et lille studie 
på et dansk provinsuniversitet.

Musikere kan godt læse noder
Ditte Ringtved Olesen er ved at skrive sin 
bacheloropgave i musik. Hun hørte om Linda 
Koldaus kritik allerede fra første færd og var 
af det indtryk, at de fleste var uenige: ”Nu 
føler jeg generelt, at folk er kørt lidt døde i 
debatten,” fortæller hun: ”Man er træt af at 
høre på kritikken, man er træt af at læse ind-
læg i aviser fra folk, der ikke rigtig ved, hvad 
de snakker om.”
Ditte Ringtved fortæller også, at mange stud-
erende forsøgte at skrive læserbreve for at 
modsige kritikken, men at det var så godt 
som umuligt at få dem trykt. En af dem, der 
oplevede det, var Kristian Sloth, bachelor-
studerende på kulturlinjen. Han fortæller, at 
han først kunne få det læserbrev, han skrev 
med en medstuderende, trykt i Politiken efter 
længere korrespondance med debatredaktør-
erne.

“Universiteter uddanner deres studerende til 
uselvstændige kulturteoretiske fantaster,” 
fortalte en musikprofessor på musikviden-
skab til Weekendavisen i juni sidste år. Og 
derfor har aviserne været fyldt med historier 
om uvidende musikstuderende, dalende fag-
lighed på humaniora, en rektor med reform-
trang, flytninger og administrativt kaos.
Hvordan kan det være, og hvad siger de stu-
derende på musik til kritikken? 

Monteverdi og Vivaldi
Musikprofessoren på musikvidenskab er 
egentlig tysker og hedder Linda Koldau. Med 
et bagkatalog, der spænder fra Montiverdis 
operaer til filmmusik, blev hun i 2009 ansat i 
et professorat på musikvidenskab på Aarhus 
Universitet. Hun gjorde sig selv til centrum 
for hele historien, da hun første gang of-
fentliggjorde sine overvejelser om 
musikvidenskab. ”En hel generation af stud-
erende er ved at gå tabt,” advarede hun i 
Weekendavisen og affyrede en ordentlig 
bredside mod de studerende og de krav, der 
blev stillet til de studerende. De kunne ikke 
læse noder, og den klassiske dannelse, Vi-
valdi og Beethoven, var blev skubbet ud til 
fordel for postmoderne kulturteoretisk ana-
lyse.
To uger senere, også i juni, fulgte hun op 
med et debatindlæg  i Politiken. Under over-
skriften ”Dansk humaniora er en skandale” 



måde er musikvidenskab og Linda Koldau 
blevet til symbolet på dels debatten om  
studiet selv, noderne, Vivaldi og Beethoven, 
dels debatten om humaniora, forskning, fak-
turaer, dalende faglighed og kulturteoretisk 
fantasteri.

Og da hun så dukkede op igen i januar med 
en skriftlig advarsel fra dekanen, rullede sag-
en igen, og musik blev også et billede på 
tavshedstyranniet, der måske, måske ikke er 
der, og den århusianske reformmani og ad-
ministrationskaosset. Problemer, men næppe 
problemer som musikvidenskab skal til-
skrives.

Hvor det hele ender henne er, naturligvis, 
svært at sige. I skrivende stund er sagens 
hovedperson netop vendt tilbage efter en 
længere sygemelding som følge af stress. Og 
det med fornyede kræfter: Allerede i            
Politiken d. 19. marts fortsatte hun sin ufor-
trødent sin kritik af rektor og universitetet

Han giver udtryk for, at nogle af de debatter, 
som Linda Koldau bragte på banen, er rigtige 
og gode at tage, men at noget af hendes kri-
tik var urimelig. Man kunne få det indtryk af 
debatten, at ingen musikstuderende kunne 
noder, men det er jo helt forkert – det drejer 
sig kun om én bestemt linje på kandidatdel-
en. Problemet er måske, at hun forventer 
klassisk dannelse, men at musik, i hvert fald 
i Århus, er mere og andet end Vivaldi og vo-
kalpolyfoni – det er også Beatles, Britney og 
Adorno.

Musik kan ikke tilskrives alle proble-
merne
Når man taler med de studerende, kan man 
få det indtryk, at musikvidenskab er blevet 
gjort til billedet på nogle problemer, der er 
rimelige at rejse, men som det måske er 
urimeligt at tilskrive musik alene. Alle dis-
kussionerne kan være svære at skille ad, og 
det synes som om, at mediemaskinens tand-
hjul har kværnet alt til ukendelighed. På den 
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Udveksling: 
IFSK’ere flyver fra reden

Kanden har set nærmere på udveksling: Hvorfor og hvordan? 

Artikel

Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

langt væk fra de trygge, gule mure på Aarhus 
Universitet. Langelandsgade, kantinekaffe og 
PF-fester bliver nemlig byttet ud med et se-
mester på University of California i San Diego 
(UCSD): ”I et vinterkedeligt Aarhus var tanken 
om ’Sunny San Diego’ yderst tiltrækkende. 
Tre år i Aarhus er lang tid, når man lider af 
rejsefeber som jeg. Jeg trænger til at opleve 
noget andet end de gule mure, samt at tilføre 
min faglighed et nyt perspektiv”, fortæller 
Cathrine. 

For Mathias Schmidt Nielsen var det også tan-
ken om en personlig, kulturel og faglig udfor-
dring, der har været den drivende motiva-
tionsfaktor bag hans beslutning om at 
studere et semester på National University of 
Singapore: ”Man får muligheden for at vælge 
meget anderledes fag end på IFSK. Derudover 
er det en stor faglig udfordring at studere et 
helt andet sted med andre tilgange og ikke 
mindst på et andet sprog. Alle de ting er i min 
optik gavnlige for uddannelsen, da man bliv-
er udfordret … Udfordring gør godt!” 
At UCSD netop blev udvekslingsdestina-
tionen var for Cathrines vedkommende en 
pludselig indskydelse. USA havde aldrig stået 
højt på hendes rejseønskeliste, men jo flere 
informationer, hun søgte om universitetet, jo 
mere tændt blev hun på at søge ind: ”Der er 
ikke nogen tvivl om, at fagligheden er i top 
på UCSD. Selvom jeg ikke kun tager af sted 
for det faglige, så spiller det da en rigtig stor 
rolle, at universitetet er anerkendt samt at 

Tanken om at substituere havregrøden med 
en croissant på en fransk fortovscafe er for 
mange tiltalende. Og hvorfor ikke supplere 
sine metodekundskaber med lidt surfer-skills 
på den australske guldkyst? Eller hvad med at 
bo i en af verdens metropoler og læse om 
dagen og clubbe om natten? Mulighederne 
for udvekslingsophold er uendelige, men at 
gøre drømme til konkret handling, kan også 
være en stor beslutning. Kanden har spurgt 
to studerende fra 6. semester om deres moti-
vation for at tage på udveksling, og hvilket 
udbytte, de forventer af opholdet både på et 
fagligt og personligt plan. 

Når Cathrine Brandt Nielsen efter sommer-
ferien skal fortsætte på kandidatuddannelsen 
i statskundskab, kommer det til at foregå 

“ Jeg havde hørt, at 
det var lidt besværligt at 
søge ud på egen hånd. 
Det synes jeg imidlertid 
er lidt af en myte
    - Cathrine Brandt Nielsen
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som hun får med sig. Resten af beløbet håber 
hun at få dækket gennem legater, men hun 
forklarer, at det er en kompliceret og lang-
sommelig proces at overskue legatansøg-
ningerne, og at det for tiden er lidt presset, 
da der også er et bachelorprojekt, der 
trænger sig på.  

Mathias Schmidt har søgt sin udvekslings-
plads i Singapore gennem Internationalt Cen-
ter (IC), som administrerer en lang række 
udvekslingsaftaler med AU’s partneruniver-
siteter både i og udenfor Europas grænser. 
Dette vil sige, at Mathias ikke skal betale 
studieafgift, da han er blevet nomineret til 
pladsen. ”Jeg begyndte at researche lidt alle-
rede en 3-4 måneder før deadline. I starten 
var jeg meget i tvivl om, hvad ’forhåndsgod-
kendelse’ ville sige, og hvor fyldestgørende 
man skulle udvælge fag til denne. Her spurg-
te jeg mig til råds både hos studievejledning-
en og Internationalt Center, således at jeg til 
sidst fandt ud af, at det i grunden ikke var så 
omfattende at ansøge om udveksling i første 
omgang”. 

Begge studerende er overbevist om, at deres 
udvekslingsophold vil bidrage positivt til de-
res uddannelse. 
”Det er en win-win situation. Man får udfor-
dringer rent fagligt, og samtidigt kan jeg ikke 
forestille mig andet, end at det bliver en op-
levelse for livet”, fortæller Mathias, og Cath-
rine uddyber: 
”Bachelorforløbet er meget bundet og er i 
stor udstrækning baseret på danske forhold, 
hvorfor jeg håber at kunne tage kurser ved-
rørende amerikansk udenrigspolitik samt 
EU’s magt fra et amerikansk perspektiv. Op-
holdet vil på den måde udvide min faglige 
horisont”. 

Kanden ønsker de to IFSK’ere al mulig held 
og lykke når de begge flyver fra reden og ud 
i den store verden. 

Læs på næste side en rough step by 
step guide til udveksling.

det udbyder nogle kurser, som jeg finder in-
teressante”. Derudover ser hun også mu-
ligheder i San Diegos ideelle beliggenhed: 
”Under mit ophold skal jeg bl.a. opleve LA, 
Las Vegas, San Francisco, Grand Canyon og 
mon ikke det også bliver til et smut over 
grænsen til Mexico?” 

For Mathias var det også både faglighed og 
beliggenhed, der skulle gå op i en højere en-
hed ift. hans udvekslingsdestination Singa-
pore: ”Fagligheden er vigtig for mig, men der 
skal også være rig mulighed for sociale ar-
rangementer, og samtidigt skal det være et 
sted, hvor kulturen er spændende. Derud-
over ønskede jeg at komme til en stor by, 
hvor der altid er liv og mere eller mindre kon-
trolleret kaos”.

Cathrine har ansøgt om plads på UCSD gen-
nem Kilroy Education, og processen har hun 
fundet overraskende nem. ”Jeg havde hørt, at 
det var lidt besværligt at søge ud på egen 
hånd. Det synes jeg imidlertid er lidt af en 
myte”. At Cathrine søger ud på egen hånd, vil 
sige, at hun selv skal stå for at betale dele af 

studieafgiften til universitetet, det 
såkaldte ”tuition fee”. Studieafgiften 
dækkes delvist af udlandsstipendiet, “ Derudover ønskede 

jeg at komme til en stor 
by, hvor der altid er liv og 
mere eller mindre kon-
trolleret kaos
      - Mathias Schmidt Nielsen
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Step 1: Valg af universitet 
Først skal du have dannet dig et overblik over, hvor du kunne tænke dig at tage på udveksling henne. Det 
er dit valg af universitet, der afgør hvilket udvekslingsprogram, du kan søge ud på. AU har både oversøiske 
aftaler med bl.a. Asien, USA, Australien, Canada mm. og aftaler gennem Erasmus-programmet, som udeluk-
kende er til de europæiske partneruniversiteter. Disse aftaler er fagspecifikke, hvilket betyder du kan rejse 
ud på de aftaler, som IFSK har indgået med andre europæiske universiteter. Det faglige og tværfaglige net-
værk Nordplus og Nordlys, kan man søge ud igennem, hvis man ønsker udveksling i Norden (og visse Bal-
tikumlande). Hvis AU ikke har en aftale med dit drømmeuniversitet, har du mulighed for at søge ud på egen 
hånd. Du kan få mere fyldestgørende information om disse, samt en række andre muligheder på: 
www.au.dk/rejsud  

Step 2: Forhåndsgodkendelse
Du skal nu til at vælge de fag du ønsker at læse på det udenlandske universitet. Disse fag skal forhånds-
godkendes af studienævnet på Statskundskab, da det giver dig en (betinget) garanti for, at de kan merit-
overføres til din uddannelse i statskundskab. Ofte kan fagudbuddet ændre sig, før man kommer på udveks-
ling, så forhåndsgodkendelsen laves typisk ud fra det kursuskatalog, som på daværende tidspunkt er 
tilgængeligt på det pågældende universitets hjemmeside.  Studienævnet på IFSK holder møde ca. en gang 
om måneden og ansøgninger om forhåndsgodkendelse skal indleveres senest en uge før det pågældende 
møde. Datoer for møder kan findes på opslagstavlen ved administrationen og på studieportalen.  

Step 3: Ansøgning og vejledning
Ansøgningskrav og frister afhænger af hvilket udvekslingsprogram du søger ud på. Til de aftaler som ad-
ministreres af Internationalt Center, skal der afleveres en intern ansøgning hertil som det første. Hvis man 
søger ud på egen hånd, skal man selv undersøge, hvornår universitetet har deadline. Kilroy og EDU kan 
være behjælpelige med information om dette, hvis man søger igennem dem. Har du brug for hjælp og vej-
ledning ift. udvekslingsophold er studievejledningen på IFSK til rådighed, og ellers kan du på International 
Center få personlig vejledning og høre mere om dine muligheder. Det kan desuden være en god idé at tage 
kontakt til andre studerende, som er eller har været på udveksling. På facebook-siden ”Rejs Ud” kan du få 
kontakt til tidligere udvekslingsstuderende. Desuden har studievejledningen og IC erfaringsrapporter fra 
afsluttede udvekslingsophold. 

Step 4: Finansiering af ophold 
Søger man ud på egen hånd kan man få dækket hele eller dele af studieafgiften med udlandsstipendiet, som 
alle studerende, der skal betale ”tuition fee”, har krav på at få med sig til i op til to år. Men et udvekslings-
ophold kan alligevel koste mange penge, også selvom man ikke skal betale studieafgift. Rejse, bolig, forsik-
rings– og leveomkostninger kan naturligvis variere alt efter hvor man søger hen, men heldigvis får man sin 
SU med til udlandet. Hvis man søger ud via Erasmus eller Nordplus/Nordlys har man mulighed for at få et 
månedligt stipendium på ca. 200 Euro med sig. Det kan være en god ide at søge private legater og fonde 
til dækning af diverse forventede udgifter. Desuden kan instituttets eget rejsestipendium søges.

Udveksling: 
Rough guide, step by step
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Slaget om Fakultetet 
 – på med jerntallerkenen!

Fredag d. 16. marts var dagen, og kunst-
græsbanen hos VRI ved Bellevuehallerne var 
rammen. En fodboldkamp mellem Jurastudi-
ets stolthed, FC Jura, og statskundskabs-
studiets samme, IFSK, var under titlen ”Slaget 
om Fakultetet” blevet hypet i adskillige uger. 
Hån, nedværdigelse og latterliggørelse var på 
behørig vis et centralt element i denne be-
gyndende tradition.

IFSK er til denne sæson rykket op i serie 4 og 
med FC Juras konsoliderede plads i serie 3, 
måtte sidstnævnte anerkendes som favorit-
ter. Det var dog ikke en position, IFSK var util-
fredse med. Alt at vinde, intet at tabe.

Eksperten og ankeret
Gennem en god PR-kampagne var det 
lykkedes at lokke mange tilskuere til Risskov, 
og det er denne reporters vurdering, at der 
var mellem 150 og 200 omkring plænen. En 
god stemning blandt supporterne kunne 
mærkes tidligt. Denne blev forstærket af en 
herlig kombination af håndbajere til en flad 
femmer og Henrik Lundorff og Lars Grunnets 
kommentering af kampens udvikling. 

Henrik agerede det absolut nødvendige an-
ker i samtalen og forsøgte således ihærdigt 
at holde bare nogenlunde styr på både sprog-
ekvilibristen Lars samt gæsteekspert, Chris-
tian. Især Lars brillerede med (en noget over-

raskende) viden om holdene. Ifølge eksperten 
selv havde han opnået denne indsigt ved at 
overvåge mandskabernes træningsophold i 
Verona i sommers.

Fem minutter i helvede
Første halvleg bød ikke på mange store chan-
cer, og overraskende var det ligeså meget 
IFSK som FC Jura, der kom godt frem på 
banen. Halvlegen endte 0-0.

Anden halvleg startede i højt tempo. FC Jura 
kommer foran 1-0 et kvarter inde og bare 
minutter efter får de tilmed tilkendt et 
straffespark. På trods af Lars’ opmuntringer 
til IFSKs målmand, Suthan Krishnarajan, må 
manden med handskerne se sig chanceløs 
mod FC Juras anfører, Mikkel Skovgaard, som 
sikkert banker kuglen ind til 2-0.

Paragrafrytterne kommer i løbet af ca. fem 
minutter foran 3-0. Senere sætter IFSKs Niels 
Elmegaard hovedet på et flot frispark og re-
ducerer til 3-1. Det var desværre nyttesløst, 
da FC Jura herefter endeligt afgør kampen til 
slutresultatet, 4-1.

Vinderne af jerntallerkenen 2012 blev således 
FC Jura. Man kan kun håbe fremtidige år-
gange vil videreføre denne nyfundne tradi-
tion – også fordi IFSK således har chancen for 
at vinde trofæet.

Plakaten med overskriften ”FC JURA skal op i håneret” var det vittige startskud på den 
nyeste tradition på det gamle samfundsfaglige fakultet. Slaget om Fakultetet er navnet 
på legen, og det indebærer to gange 17 mand i intens kamp om en mængde luft om-
sluttet af læder samt en jerntallerken.

Reportage

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com
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Nye russekretærer med 
noget at leve op til

Selvom foråret kun er så småt i gang, og der 
er 5 måneder til rusugen begynder igen, er 
planlægningen af rusarrangementet 2012 i 
fuld gang. To charmende og søde fyre er    
valgt til jobbet. De skal som russekretærer 
sammen med en masse veloplagte tutorer vi-
dereføre rusarrangementet på IFSKs gode tra-
dition og ry.

En unik rusuge
Begge fyre har før prøvet at være tutor og en 
af grundende til, de selv søgte dengang, kan 
ligge i oplevelserne i deres egen rusuge. Der 
er i hvert fald ikke tvivl om, at de to fyre har 
gode minder om den første tid som studer-
ende på Statskundskab. Når de tænker til-
bage, er det ord som ”rigtig rigtig sjov”, ”sjov 
og ballade” og ikke mindst en uge, der ”gav 
blod på tanden”, der bliver nævnt. Det skyl-
des ikke mindst, ifølge russekretærerne, de-
res gode tutorer. ”Noget af det, der gjorde 
ugen så fed, var at man følte sig i trygge 
hænder hele vejen igennem. At man følte sig 
velkommen fra starten af,” forklarer Mikkel. 
Søren supplerer med, at tutorerne var med til 
at give en rød tråd i starten. ”Man kunne altid 
tage fat i dem, også efterfølgende. Alting 
blev så meget nemmere fordi man kendte no-
gen, som vidste hvordan tingene fungerede i 
forvejen.”
Dét, der gør rusugen på IFSK så unik, er        
ifølge Søren, at der er tale om ”den største, 
bedste og længste rusuge i Danmark. Det er 

et kombineret program, som rækker både   
fagligt og socialt.” Det er unikt, fordi der er 
tale om en gammel tradition, men ikke i 
højere grad end der alligevel kan pilles ved 
den.  Søren forklarer, at det er en kæmpe mu-
lighed at videreudvikle det fremagende arbej-
de, som de sidste par års russekretærer har 
lavet – og samtidig gøre det til deres eget. 
De understreger begge, at der er noget at 
leve op til og videreføre som russekretærer, 
men dette betyder ikke at visionerne med 
dette års rusarragement ikke er høje. ”De 
overordnede mål med rusarrangementet 
2012 er at gøre det mindst ligeså godt som 
de sidste par år, hvis ikke bedre,” forklarer 
Mikkel. 

Ændringer ved rusarrangementet 
Selvom der er et godt stykke tid til, at rus-
ugen begynder, er der allerede et par æn-

I forbindelse med nyudnævnelsen af russekretærerne, Mikkel og Søren, tog Kandens 
udsendte forbi et pænt ruskontor til en snak om visioner, rusuge og jobbet som tutor.

Artikel
Amalie Østergaard 

amalieoestergaard@hotmail.com

“ Dét, jeg allermest 
glæder mig til, er at 
stå i aulaen, hvor al-
ting er klappet og 
klart, og rusugen bare 
skal i gang
   
   - Mikkel Stamp Møller
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dringer klar.  En af de store ændringer er, at 
fra at danse på bordene på Social Club i rus-
ugen, skal der nu danses på V58. Derudover 
er visionerne også at styrke den faglige pro-
fil. Blandt andet fortæller Mikkel, at der skal 
være et gennemgående tema, som alle de 
faglige arrangementer bliver bundet op på. 
Søren uddyber, at det bliver gjort for at 
russerne også føler, at de lærer noget fagligt 
i løbet af rusugen. ”Måske bliver Videnskabs-
teori mere spændende, hvis man har fået et 
afsæt,” siger Mikkel og uddyber: ”Hensigten 
vil være at lave en lille teaser, så det bliver 
spændende, og man får lyst til at komme i 
gang med at læse.” 
Også idrætsdagen skal nytænkes. Hvad der 
helt præcis sker med dagen, er dog ikke helt 
fastlagt. En ting, der er fastlagt, er at fredags-
forelæsningen flyttes fra 8-10 til 12-14. 
Sandsynligvis en ændring kommende tøm-
mermandsramte russere bliver glade for. 
Udover små ændringer som flytning af fre-
dagsforelæsningen, har Mikkel og Søren også 
valgt at nedlægge sponsorudvalget.  Det er 
nemmere for russekretærerne at stå for det 
selv og på den måde kan man indhente spon-
sorater i bedre tid. Deri ligger der også en 
ambition om at hente flere sponsorkroner 
ind, forklarer de.  

Den gode tutor   
Der kan godt sættes ord på ’den gode tutor’, 
selvom Mikkel og Søren mener, det er vigtigt, 
at tutorgruppen kan repræsentere studiet 
bredt. ”Jeg mener, at den gode tutor er til 
stede både under og efter rusugen,” siger 
Søren. Mikkel mener, ”man skriver sig lidt op 
på at være tutor for det hold resten af sin 

studietid.”  Det er også vigtigt for russekretær-
erne, at der er tale om én, der er dedikeret til 
rusugen og ved, hvordan man tager tutorrol-
len på sig – på godt og ondt. Én, der tager 
ansvar, og får gjort de ting, der skal gøres. 
Om det er at stå og drikke en bajer i baren 
eller få en fuld russer hjem i en taxa: ”Tutor 
om natten og tutor om dagen,” slår Mikkel 
fast.  
Skal Mikkel og Søren give et par gode råd til 
en potentiel tutoransøger er det først og 
fremmest at søge inden dette nummer af 
Kanden kommer ud. Ellers er det for sent! 
Men hvis det dog skulle lykkedes at få bladet 
ud inden ansøgningsfristen den 1. april, så 
gælder det om at skrive den bedste ansøg-
ning. Det er vigtigt, ansøgningen afspejler 
hvem, man faktisk er. Der bliver gået efter et 
differentieret tutorhold for at opnå det bed-
ste tutorteam, hvor folk kan indtage forskel-
lige roller. ”Det er lidt ligesom et køkken,” 
siger Mikkel og uddyber med, at det endelige 
produkt er afhængigt af, at alle udfylder de-
res rolle bedst muligt og at man er bevidst 
om at man har disse forskellige roller.
Til slut runder russekretærerne af med at 
fortælle, hvad de glæder sig mest til. ”Dét, 
jeg allermest glæder mig til, er at stå i aulaen, 
hvor alting er klappet og klart, og rusugen 
bare skal i gang”, siger Mikkel. Søren sup-
plerer med: ”Jeg glæder mig også helt vildt 
meget til at lære ens tutorer at kende og 
prøve at se den form en tutorgruppe får, hvor 
de bliver en organisk enhed.” Drengene slår 
fast, at de er stolte over at være udvalgt som 
russekretærer. ”Det var et hårdt ansøgerfelt i 
år og nogle meget kompetente ansøgere, vi 
var oppe imod,” slutter Søren. 

De to russekretærer. 
Fra venstre Mikkel 
Stamp Møller og 
Søren Bjerre.
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Artikel
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

Med et velvalgt arrangement kom AtUs ny-
valgte bestyrelse godt fra start og formåede 
hurtigt at afsætte de 40 billetter, foreningen 
havde sikret sig gennem en aftale med Svale-
gangen. For den nette sum af 40 kr. – et 
beløb IFSK’ere forstår – kunne man komme 
ind at se musicalen Maestro, der har mod-
taget fine anmeldelser i landets dagblade og 
magasiner. De deltagende studerende var da 
også begejstrede efter forestillingen, som 
virkelig leverede en musikalsk oplevelse med 
dramatiske og humoristiske scener og en 
fortælling centreret om et klassisk trekants-
drama. Det havde det hele: Krig, kærlighed 
og erotiske scener. Man kunne ikke blive an-
det end underholdt. Selvom skuespillet til 
tider haltede, så blev det middelmådige heri 
opvejet af musikken, der utvivlsomt gjorde 
en stor del af publikum til Kaizers Orchestra-
fans.

AtU i fuld galop!
Er man ved at være kørt sur i Rawls eller 
forudsætningstests, så kan AtU måske byde 
ind med anderledes oplevelser til de studer-
ende. Den nye bestyrelse har i hvert fald 
planer om mange nye arrangementer, der   
favner bredt med alt fra klassiske koncerter 
og litteraturaftener til stand up- og hypnose-
shows. Hermed vil der være rig mulighed for 
de hungrende finkulturelle IFSK’ere at få 

stillet sulten. Derudover kan man allerede nu 
begynde at se frem til det næste arrange-
ment, der formentlig bliver vinsmagning. Be-
styrelsen er dog stadig i opstartsfasen, så 
udformningen af de konkrete begivenheder 
er endnu ikke helt fastlagt. 
Man kan dog forvente at se mere til AtU i 
fremtiden. Det er nemlig bestyrelsens ambi-
tion at blive en mere synlig forening og sam-
tidig få flere kulturarrangementer på kalen-
deren. Lige nu fokuserer AtU dog på 
Kapsejladsen, hvor de har ansvaret for at in-
troducere PF. Der går forlydender om, at 
foreningen planlægger en vanvittig præsen-
tation, men det var desværre ikke muligt for 
Kandestøberen at få udspecificeret, hvad den 
gik ud på. 
Hvis man har lyst til at deltage i kommende 
arrangementer, kan man finde AtU på Face-
book, hvor de også holder interesserede in-
formeret om øvrige kulturelle begivenheder i 
Aarhus. 

Kun få uger efter den nye bestyrelse i AtU indtrådte, inviterede foreningen til en kul-
turel godbid for gode IFSK-studerende. Her gik turen til Svalegangen og den anmelder-
roste Maestro, hvortil Kaizers Orchestra har skrevet musikken. Det blev startskuddet 
for den nye bestyrelse, som har store planer om at gøre AtU til en mere bredtfavnende 
forening og kulturportal på Statskundskab. 

Kulturoplevelser på IFSK

“ Der går forlydender 
om, at foreningen plan-
lægger en vanvittig 
præsentation, men det 
var desværre ikke mu-
ligt for Kandestøberen 
at få udspecificeret, hvad 
den gik ud på. 
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Kanden

Kære Brevkande.
Jeg har et stort dilemma. Jeg er både træt og 
i dårlig form. Når vækkeuret ringer, vil jeg 
gerne sove lidt længere, men når jeg kommer 
sent ud af døren, skal jeg cykle ekstra hur-
tigt, og så kommer jeg til at svede rigtig 
meget på vejen. Det er ikke i sig selv et prob-
lem, men så er der bare ingen, der vil sidde 
ved siden af mig i Søauditoriet. I går over-
hørte jeg én fra hold 5 hviske: ”dér kommer 
svederen…”, og jeg tror nok, jeg kneb en 
tåre. Eller også var det bare øjensved. Hjælp 
mig: Skal jeg sove længe eller være svedfri 
om morgenen? 
Mvh Mathias Gjørling.

Kære Mathias Gjørling.
Prøv at gå lidt tidligere i seng. Så kan du både 
få den søvn, du har brug for og komme op 
tidsnok til at cykle i et anstændigt tempo og 
undgå sved. Det er vi mange, der ville sætte 
pris på.
Mvh Frederik Vincent Langkilde.

Kære Brevkande.
Jeg har de seneste uger været vidne til hus-
spetakler fra mine overboere. Jeg bor på 
unikollegiets blok 8, og hver evig eneste 
søndag 13.15 begynder et sandt inferno af 
råben, skrigen, stolekasten og mandehulken 
at sive gennem loftsbrædderne og forstyrre 
mig i den ugentlige fodring af min nordatlan-
tiske kæleål, Lise. Jeg har overvejet at gøre 
brug af den harpun, jeg fik i julegave i 2003 i 
forbindelse med, at jeg tog et kajakkursus 
lidt udenfor Herning. Men jeg ved ikke om 
det er for drastisk? Jeg ved heller ikke præcis, 
hvor jeg har lagt den.
Hilsen Skørtejægeren

Kære Skørtejæger.
Det lyder som noget værre noget. I min bog 
er harpunen altid den sidste udvej, så jeg vil 

Brevkanden er Kandens helt egen og helt nye brevkasse. Har du brug for kyndig vejledning? Skriv 
dit spørgsmål til kanden@ps.au.dk. Bemærk at vi får rigtig mange henvendelser, hvorfor der kan 
gå et ubestemt antal dage, før du får svar. Så kryds fingre, hvis du har brug for akut vejledning.

Denne måneds panel består af Frederik Vincent Langkilde, den autodidaktiske kognitive sextera-
peut, Palle, Gitte & Shirin, Alle i hele verden og John.

BrevKanden

(Anne) Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

Gitte Kjær Petersen
gitte.kjaer.petersen@gmail.com

Brev

“ I går overhørte jeg 
én fra hold 5 hviske: 
”dér kommer sve-
deren…”, og jeg tror 
nok, jeg kneb en tåre. 
Eller også var det bare 
øjensved.
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foreslå, at du går mere konstruktivt til værks. 
Først og fremmest må du forstå, at kvinder 
menstruerer. Det gør de én gang om ugen og 
så får de trang til at kaste med ting. Det er et 
levn fra jæger/samler-kulturen, hvor det var 
nyttigt at kaste sten og grene på de vilde sa-
beltigere. Det må du som mand ikke blot 
tolerere - men også anerkende. Integrér der-
for dette autentiske møde med evolutionen i 
din ugentlige fodringsrutine – lyt til skrigene 
og mærk historiens vingesus. Det vil være 
udviklende for både dig og din ål. 
Mvh autodidakt kognitiv sexterapeut Palle

Kære Brevkande.
Jeg har hørt, at ni ud af ti spørgsmål til 
brevkasser er produceret af redaktionen selv. 
Er det sandt? 
Hilsen En Rigtig Læser

Kære Rigtige Læser
Det kan vi blankt afvise!
Mvh Gitte & Shirin.

Kære Brevkande.
Jeg kan rigtig godt lide at se DK4 når jeg 
kommer hjem efter en lang dag på læsesalen. 
Dér er jeg faldet over et rigtig spændende 
program, der virkelig udfordrer de små grå. 
Det hedder ”how2scrap”, og hver tirsdag, 
torsdag og lørdag viser de to programværter 
og garvede ”scrappere” Pia Jacobsen og Rikke 
Scharff udførligt, hvordan man opbygger et 
grund-lay-out, laver kort, værtindegaver mv. 
Jeg er blevet helt vildt bidt af ”scrapping”, og 
vil derfor høre om der er en eliteordning, der 
gør det muligt for  engagerede  statskund-
skabere *slash* scrappere som mig selv at 
kombinere denne passion med studiet. Kan 
jeg f.eks. studere på deltid mens jeg færdig-
gør en farverig fremstilling af den strandede 

finhval i Vejles liv, død og efterliv? Jeg skulle 
mene, der også kunne falde et par ECTS-point 
af på dén konto. 
Mvh Hestepigen

Kære Hestepige.
Lad være. Bare lad være.
Mvh. Alle i hele verden

Kære Brevkande
Har I én, der ser alt? Ligesom John fra ”John 
ser alt”? Altså ham der fra ”Hjemmet”? For 
ham har jeg nu skrevet til hver uge i 13 år, 
men jeg får aldrig svar. Så nu prøver jeg her. 
Hvem stjal PF’s pengekasse til sommerfesten 
2011? Er der flere tilbage? Hvis ja, hvor er 
pengene nu? 
Hilsen Den Egennyttemaksimerende.
PS. Jeg har en spade, og er ikke bange for at 
få jord under neglene.

Kære Egennyttemaksimerende.
Brevkanden ser alt. Brevkanden ser blod. 
Brevkanden ser død og elendighed. Brevkan-
den ser en metalbeholder under tyve favne 
dynd i det dybeste dybe dyb i unisøen. 
Brevkanden fornemmer stor fare. Brevkanden 
advarer: der hviler en sort forbandelse over 
disse tyvekoster. Hvad unisøen har taget, 
giver den ikke fra sig igen. Brevkanden man-
er til besindighed. Forsøg ikke at bjærge 
denne skat – det vil blive værst for dig selv!
Mvh John

“ Kære Brevkande. 
Jeg har hørt, at ni ud 
af ti spørgsmål til 
brevkasser er produ-
ceret af redaktionen 
selv. Er det sandt? 

John.
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Signe Lind
signe_lindh@hotmail.com

”Krig er en fortsættelse af politik med andre 
midler”, sådan beskrev den berømte militær-
teoretiker, Carl von Clausewitz,  et af krigens 
grundlæggende træk. Ifølge Clausewitz er 
krig altså en politisk beslutning og bærer al-
drig målet i sig selv, men er derimod middel 
til at opnå politiske målsætninger. 

Rasmussens nye bog udfolder og problema-
tiserer Clausewitz´s pointe. Ved hele tiden at 
krydsklippe mellem beskrivelser af dan-
skernes kamphandlinger i Helmandprovin-
sen, og udviklingen i den politiske debat, 
pressens dækning, samt Forsvarsministeriets 
militærstrategiske overvejelser, viser bogen 
hvordan militære beslutninger er en del af 
den politiske magtkamp på lige fod med alle 
andre områder.
Det er Rasmussens pointe og primære kritik, 
at Afghanistankrigen fra 2006-2010 (da de 
første danske soldater ankom til Camp Bas-
tion i Helmand) på flere måder var del af en 
indenrigspolitisk kamp, hvilket stod i vejen 
for en åbenhjertig og tilbagevendende vur-
dering af krigens grundlag og succeskriterier. 

Den gode krig er både en kortlægning af den 
danske indsats i Helmand fra 2006-2010 og 
en beskrivelse af måden, hvorpå repræsen-
tanter fra det omkringliggende politiske og 
militære landskab valgte at håndtere ud-
viklingen i denne periode. Og bogens konklu-
sion er ikke til at tage fejl af. På trods af, at 
den militære indsats endte med at fungere, 
var den efterfølgende genopbygning  
utilstrækkelig. Man magtede ikke at udfylde 
det tomrum, krigen efterlod. 

Alligevel havde mange, ifølge Rasmussen, 
ironisk nok haft en god krig. I modsætning til 
Clausewitz’ diktum var afghanistankrigen 
blevet et mål i sig selv. Forsvaret fik bevist, at 
en dansk bataljon (750 soldater) kunne 
kæmpe og vinde på lige fod med nogle af 
verdens bedste soldater, mens udenrigsmi-
nisteriets diplomater og den danske regering 
opnåede international anerkendelse.

For soldaterne og den afghanske befolkning 
var succeskriterierne formentlig anderledes. 
Og man skal vare sig for at bygge sin opti-
misme på soldaternes personlige beret-
ninger. For det første påpeger oberst Chris-
tian Mathiesen: ”Vi ved, at vi skal være der, så 
det skal nytte noget”, og for det andet er det 
ikke soldaternes opgave at vurdere, hvorvidt 
de skal være i Afghanistan eller ej. Det er en 
politisk beslutning. Derfor spørger Rasmus-
sen til sidst: ”hvad havde man opnået ved at 
slå de talebanere ihjel, når hverken genop-
bygning eller uddannelse af afghanske sol-
dater kunne forhindre nye talebanere i at 
springe frem?” og konkluderer, at fra et stra-
tegisk perspektiv er det slående ”hvor lidt der 
har forandret sig i Helmand siden 2006”.

Rasmussens bog opstiller med andre ord et 
stærkt modbillede til beskrivelserne af Den 
gode krig i Afghanistan, og den er samtidig 
en velskrevet og lettilgængelig gennemgang 
af en kompliceret, men vedkommende be-
givenhed. 

God fornøjelse! 

Det er slående, hvor lidt den danske indsats har forandret situationen i Helmand. Kan-
den anmelder her Mikkel Vedby Rasmussens nye bog Den gode krig. 

Boganmeldelse

Boganmeldelse: 
Den Gode Krig
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Går ned af trapperne, ud i solen og undgår 
lige nøjagtigt at træde på en hundelort. Siger 
”Bonjour!” til Monsieur Hjemløs. Han er der 
ligesom i går, dagen før det, og dagen før. 
Går over markedspladsen – for mit indre blik 
ser jeg en scene udfolde sig på pladsen:
Det er søndag ved middagstid og jeg sidder i 
solen med en øl – Karmeliet, min yndlings. 
Rundt om er livet i fuldt vigør. Frugtsælgere 
råber i munden på hinanden: ”Un euro, un 
euro le kilo!” Folk står i kø for at bestille 
quiches hos den syngende bager, som fornø-
jet hælder to store håndfulde revet ost oven-
på en Quiche au Maroilles (traditionel ost fra 
Nordfrankrig). En sigøjner spiller harmonika, 
mens hans søn går rundt mellem bordene 
efter skillinger, og køen til ostedamen, med 
det gode brød, er som altid uendelig. Jeg 
tager en slurk af min stærke, men samtidigt 
søde øl og lader solen lokke mine fregner 
frem.

Jeg er tilbage i nutiden, og pladsen er igen 
tom. Jeg går ind i La cave des fromages. Den 
meget aldrende herre taler til mig, med en 
stemme så lav, at jeg knap kan forstå ham. 
Jeg køber mine to yndlingsoste, Pradera og 
Comté. Jeg fortsætter og krydser endnu en 
hjemløs. Han spiller på sin harmonika i solen 
og håber på et par mønter fra de forbipasser-
ende – franske toner fylder luften. Jeg går til 
bageren efter en baguette, som jeg straks 
tager hul på – så sprød udenpå og så luftig 
indeni, som kun en ægte fransk baguette kan 
være det. Jeg træder ind på min stamcafé 
Café Citoyen, siger ”Bonjour!” til ejeren, som 

kender mig, la danoise. Jeg bestiller min jus, 
slår op i mit notehæfte og sætter de første 
ord på papiret: ”Går ned af trapperne, ud i 
solen...”

Velkommen til Frankrig! Rødvinenes, 
ostenes, baguetternes, arrogancens og bu-
reaukratiets land. Det er her, på Sciences Po 
Lille, jeg tilbringer to semestre! Nu synes du 
måske ikke, at det kan være så stort et kultur-
chok at rejse 1000 km. sydpå, til Lille i det 
allernordligste Frankrig, men her får jeg 
virkelig fået sat tingene i perspektiv.
Der er 5 stop med metroen til Sciences Po. 
Jeg sidder blandt franske koner, unge sorte 
fyre med morderne tøj og gigantiske høre-
bøffer, mellemøstlige mænd, som diskuterer 
på et fremmed sprog, og børn, som ivrigt 
snakker løs og efterlader mig målløs over, 
hvordan man kan tale flydende fransk som 
3-årig! Jeg står af på Porte de Valenciennes og 
står snart foran Sciences Po – en gammel fir-
kantet fabriksbygning i røde mursten. Langt 
fra den overlegenhed og elitisme, som 
præger opfattelsen og selvopfattelsen af 
dette uddannelsessted. 

Sciences Po er en grande école – en højere 
læreranstalt, hævet over de offentlige univer-
siteter og karakteriseret ved en opta-
gelsesprøve, hvor omkring 10% af ansøgerne 
bliver optaget. Der er en årlig egenbetaling 
på omkring 10.000 kr., hvilket ikke er meget 
sammenlignet med andre højere læreranstal-
ter. Der er ikke nogen SU i Frankrig, så studier 

Anne beretter om kulturelle og studiemæssige forskellige fra et år i Frankrig. Hun har 
ganske vidst ikke været i praktik, men i stedet to semestre på Science Po Lille. 

PraktiKANDEN

Anne Hagelskjær Skovlund
anne_skovlund@hotmail.com

PraktiKANDEN
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og leveomkostninger er betalt af forældrene, 
og mange studerende bor stadig hjemme. 
At gå på Sciences Po er forbundet med enorm 
præstige. Når du først er optaget betyder 
karakterer ikke så meget, for med et eksa-
mensbevis fra Sciences Po er alle døre åbne. 
Det giver et indblik i et fransk samfund, som 
stadig er overraskende klassedelt og hier-
arkisk – noget der også mærkes ved, at man 
tiltaler lærere, fremmede og personer ældre 
end dig selv, med De. Alt sammen noget, der 
for en dansker, som har været økonomisk 
uafhængig og boet hjemmefra siden man 
startede på universitetet og kun ville tiltale 
dronningen med De, kan være svært at for-
holde sig til.

Jeg mødes med Aurélie. Vi udveksler kindkys 
og et ”Ça va?”, ”Oui, et toi?”. Aurélie tilbragte 
sit obligatoriske hele år på udveksling i 
Århus. Hun har drukket øl i min fredagsbar, 
måske har jeg endda skænket dem, købt sine 
bøger i PB, og stået foran mig i kaffekøen – 
uden at vi have den mindste anelse om det! 
Men da vi mødtes i Lille var det det, som med 
det samme bandt os sammen, og hun er min 
evige hjælpende hånd, fra når jeg ikke forstår, 
hvorfor banken igen har sendt et brev, til når 

jeg gerne vil have rettet 7 sider på fransk, 
inden jeg afleverer. 

Aurélie har 11 fag per uge og sit speciale, 
som hun skal skrive på samme tid, derudover 
søger hun sommerpraktik på aviser, og ter-
per til journalistskolernes optagelsesprøver, 
fordi hun vil tage en master i journalistik.
Så selvom jeg på mine to semestre i Frankrig 
har næsten ligeså mange fag, som på hele 
min bachelor på IFSK, føler jeg mig privilege-
ret, når jeg ser det pres Aurélie og hendes 
medstuderende, arbejder under. Et pres, som 
får dem til at skippe stort set alle timer, hvor 
tilstedeværelse ikke er obligatorisk, og som 
gør, at de aldrig rigtigt har tid til at fordybe 
sig i fagene, hvor spændende de studerende 
end måtte finde dem. 

Jeg ville gerne have haft mulighed for at 
vælge nogle 5-points fag på IFSK, og dermed 
være blevet lidt mere specialiseret inden for 
et felt. Jeg ville også gerne have, at en 
2-måneders praktik var obligatorisk på   
bacheloren, som det er her, og måske ville 
det også give positive virkninger, hvis oplæg 
og aktivitet på holdtimerne talte med i karak-
teren. Men jeg ville ikke bytte tiden til fordy-
belse, og til stadig at have et liv og et studie-
job ud med 11 fag om ugen og speciale 
oveni.

Anne Skovlund
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Chef for Eksportrådet

Karrierekanonen
Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Hvordan gik det umiddelbart efter, at du blev 
færdig ved Instituttet?
“Jeg blev færdig i sommeren 1990. Min stud-
ie-tid var ’krisetid’, og der var meget stor un-
gdoms- og dimitentarbejdsløshed, så jeg var 
som alle andre på mit studie meget bekymret 
for at blive arbejdsløs. Jeg havde især lyst til 
at arbejde med international politik og er-
hvervspolitik, men jeg ville have været glad 
for et hvilket som helst job. Jeg søgte med 
det samme tre jobs – fuldmægtig i Uden-
rigsministeriet, erhvervsrådgiver i en kom-
mune og politisk medarbejder i en interesse-
organisation. Udenrigsministeriet var de 
første til at svare på udfaldet af jobinter-
viewet, og jeg takkede begejstret ja. Dagen 
efter fik jeg også positivt svar fra kommunen, 
og jeg har tit tænkt på, hvor anderledes mit 
liv ville have været, hvis postbuddet – ja, der 
var ingen mails dengang - havde bragt mig 
det andet brev først.
Så ville jeg bl.a. ikke have oplevet at blive 
udsendt som ung ambassadesekretær til 
Wien i 1992 og derfra også dække det krigs-
hærgede tidligere Jugoslavien. 
Jeg ville heller ikke et årti senere have oplev-
et at bo i downtown New York 11. september 
2001 og knokle uafbrudt i mange måneder 
derefter med at dække møderne i Sikkerheds-
rådet om Afghanistan, Irak, terror og sank-
tionspolitik. Det er nok den enkeltoplevelse i 

Gennem lidt over tyve år i Udenrigsministeriet har Vibeke Rovsing Lauritzen været 
ministersekretær og ambassadør i Singapore, mens hun nu beklæder posten som chef 
for Eksportrådet, som arbejder med at hjælpe danske firmaer, som sælger produkter i 
udlandet.

mine snart 22 år i Udenrigsministeriet, som 
står stærkest i erindringen.
Men det var også særdeles spændende at 
være ministersekretær for udenrigsminis-
trene Niels Helveg Petersen og Mogens Lyk-
ketoft. Her fik man ikke bare brug for, hvad 
man havde lært i IP, men også politologi og 
forvaltningslære. Spillet på Christiansborg og 
de interne processer i regeringen er yderst 
spændende at iagttage på nært hold.
Skiftet mellem at gøre tjeneste i Udenrigs-
ministeriet i København og på en af de knap 
100 repræsentationer globalt gør, at arbejdet 
i Udenrigsministeriet aldrig bliver ensfor-
migt, så jeg har aldrig seriøst overvejet at 
forlade ministeriet. Skulle jeg engang søge 
nye græsgange, ville det alene skyldes hen-
synet til min ægtefælles karriere, eller hvis 
mine børn ikke trivedes med den omskifteli-
ge tilværelse.”

Hvilke oplevelser havde du som ambassadør i 
Singapore? 
“Jobbet var også meget anderledes, end det 
jeg kom fra. Jeg havde i et par år været chef 
for Udenrigsministeriets økonomikontor med 
mere end 50 ansatte og kom så til en lille 
ambassade med kun 13 ansatte inkl. prakti-
kanter. Samtidig havde jeg lidt af en ’borg-
mesterrolle’, fordi der boede næsten 1500 
danskere i bystaten Singapore, som er på 
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størrelse med Bornholm. Det indebar bl.a 
Grundlovstaler og åbning af julebasar på i 
den danske sømandskirke.
Det var meget spændende at opleve en by-
stat, som på mange parametre minder om 
Danmark og alligevel er så anderledes. Det er 
det tætteste, man kommer på det ’lukkede 
rum’, som vi kender fra økonomitimerne. Det 
herskende og altdominerende parti siden 
uafhængigheden har hidtil ikke skullet agere 
i forhold til en kritisk opposition og be-
folkning, og man har kørt landet som om, det 
var en virksomhed. Beslutninger er blevet 
truffet, som kan være vanskelig at tage i et 
flerpartisystem som det danske, fordi de 
først gavner befolkningen på lang sigt. Der 
er satset stærkt på enkelte sektorer, og stat-
en har ejerskab i nøgleindustrier som havn 
og lufthavn. 
Konteksten er også en ganske anden – be-
folkningen har været tilfreds, fordi en ukor-
rupt ledelse over få årtier har ført dem fra 
fattigdom til at være blandt de rigeste i 
verden. Men utilfredsheden med den stærke 
politiske styring og begrænsninger i friheds-
rettighederme er stigende. Det så man ved 
det seneste valg, hvor oppositionen blev 
styrket. Jeg fornemmede også ønsket om for-
andringer hos de unge studerende, når jeg 
gæsteoptrådte på universiteterne.
Men Singapores succesrige økonomiske 
model er en inspirationskilde for mange. Jeg 
havde derfor mange delegationsbesøg, 
herunder af statsministeren. Han inviterede 
efterfølgende Singapores finansminister til at 
tale for Vækstforums deltagere.”

Hvordan kom du til den position, du sidder I 
nu?
“Alle stillinger i Udenrigsministeriet bliver 
slået op, og eftersom jeg havde arbejdet 
meget intensivt med eksportfremme i Singa-
pore, valgte jeg at søge stillingen.
Folk udefra beskriver ofte vores karrieresys-
tem for lidt stift – det var naturligvis ikke 
alene mine bedrifter i Singapore, som gjorde, 
at jeg blev forfremmet til chef for Eksportrå-
det (som er et af Udenrigsministeriets 11 
centre og en integreret del af Udenrigsmini-
steriet). Medarbejdere i Udenrigsministeriet 
bliver løbende performancevurderet. Jeg ud-
mærkede mig faktisk ikke i starten – tværti-
mod. Det var noget af et kulturchok at starte 
i Udenrigsministeriet, når man var første aka-
demiker i familien og kom fra en mindre 
fiskerby i Vendsyssel, hvor min far var 
særdeles rød fagforeningsmand. Efter min 
første udepost begyndt jeg at få lidt mere 
greb om tingene.”

Vibeke har siden 2010 været Chef for  
Eksportrådet.

“    ... jeg har tit tænkt 
på, hvor anderledes mit 
liv ville have været, 
hvis postbuddet – ja, 
der var ingen mails 
dengang – havde bragt 
mig det andet brev 
først. Vibeke Rovsing Lauritzen
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PULS på Politiken: 

 Er ”et løftebrud” et løftebrud?

Luften har været fuld af beskyldninger om 
løftebrud såvel mellem regeringen og oppo-
sitionen som internt i oppositionen – men 
hvad er et løftebrud, og hvorfor har det fyldt 
så meget i mediebilledet?

Løftebrud – teknisk set
Man skal vel starte et sted. Et styrtdyk ned i 
Danske Lov udfærdiget under Christian V i 
det herrens år 1683 fastslår, at “Een hver er 
pligtig til at efterkomme hvis hand med 
Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet ha-
ver.” Noget tyder på, at der er tale om en 
forpligtende aftale, såfremt man har samtyk-
ket mundtligt, ved håndtryk eller gennem sin 
underskrift. På trods af at meget unægtelig 
har ændret sig siden Christian V’s tid, synes 
logikken at kunne overføres til nutiden; det 
ikke er muligt at bryde et løfte, medmindre 
der er afgivet et sådant. Klaus Kjøller, lektor i 
moderne dansk sprog og sprogbrug ved In-
stitut for Nordiske Studier og  Sprogviden-
skab på Københavns Universitet, erklærer sig 
enig i ovenstående, men tilføjer at flere nød-
vendige betingelser skal være opfyldt, før det 
overhovedet er muligt at afgive et løfte. 
Grundlæggende skal løftegiver love en be-
stemt handling i en fremtidig situation, men 
handlingen må ikke være noget, som allige-
vel vil ske uden løftegivers indgriben. En-
deligt skal handlingen være noget, som løfte-
giver er i stand til at levere. 

Regeringens løftebrud
Christoffer Green-Pedersen, forsker ved Insti-
tut for Statskundskab på Aarhus Universitet, 
påpeger, at debatten om løftebrud er en poli-
tisk diskussion snarere end et definitorisk 
spørgsmål. Det interessante er ikke, hvorvidt 
en konkret sag er et løftebrud, men snarere 
vinklingen, hvor begrebet ”løftebrud” bruges 
i flæng som et politisk skældsord: ”Man kan 
altid diskutere, hvor præcise de løfter, man 
giver, er,” udtaler Green-Pedersen, men poin-
terer, at jo mere detaljeret et løfte er, desto 
større er risikoen for, at sagen bliver omtalt 
som løftebrud, hvis ikke løftes indfries. Den 
sløjfede betalingsring er et tydeligt eksempel 

Kandens tidligere klumme ”Puls på Politikken” er vågnet fra vinterhiet og blomstrer 
endnu engang med aktuelle politiske problemstillinger. Den langvarige debat om 
løftebrud står for skud i denne udgave. Debatten er velsagtens blevet for statsminis-
ter Helle Thorning-Schmidt og kompagnoner, hvad skvalderkål er i et ophøjet rosen-
bed: Ukrudt, der er umanerligt svært at få bugt med.

Puls på Politiken
Charlotte Brandsborg
c.brandsborg@gmail.com

Den socialdemokratiske rose
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herpå, og hvad enten der findes en klar defi-
nition på løftebrud eller ej, er denne sag svær 
at bortforklare. Green-Pedersen medgiver: 
”Det er klart, at det er et løftebrud. Men præ-
cist hvor grænsen går, er stadig en politisk 
diskussion.” 

Ny og uprøvet regering
Den nye regerings første hundrede dage på 
pinden har været hårdt arbejde. ”Regeringens 
problem har været, at alle partier hver for sig 
har haft mange løfter, og disse løfter er nu 
alle sammen regeringens problem. Det er nyt 
at skulle stå sammen.” siger Green-Pedersen. 
Denne problematik talte sit tydelige sprog i 
forhandlingerne af regeringsgrundlaget, som 
mest af alt mindede om Askepot og hendes 
stedsøstre. I begyndelsen var foden flere 

numre for stor til skoen, eller 
måske var der pludseligt flere, der 

ville have skoen på samtidigt? Skoen var af-
gjort for lille, og ingen bryder sig om at gå i 
for små sko, men omvendt var der ikke råd til 
et nummer større: ”Det lidt overraskende er, 
at regeringen som opposition var så hånd-
faste i sine løfter, fordi man nok godt kunne 
have gættet, at kompromisser blandt parti-
erne blev nødvendige.” Ganske rigtigt endte 
det med, at regeringen måtte klippe en hæl 
og hakke en tå for at få regeringsgrundlaget 
til at passe. Skoen klemmer stadig en smule, 
men sådan er det med nye sko. De skal gås 
til, før man bliver rigtig glad for dem. 

Konkrete valgløfter
Bemærkelsesværdigt er det, at regeringen 
fremlagde så konkrete bud, fordi det har 
gjort deres efterfølgende regeringsarbejde 
lettere at kritisere. Grunden til denne frem-

gangsmåde kan skyldes, at der har hersket 
tvivl om, hvad en socialdemokratisk ledet re-
gering ville stå for, især med SF som med-
spiller. ”Det var vigtigt at give vælgerne nogle 
klare ideer om, hvad de stod for, men de 
kunne godt have formuleret sig i mere gene-
relle vendinger” mener Green-Pedersen. Der 
kan gisnes om, at Helle Thorning-Schmidt har 
skævet til Fogh og den borgerlige regerings 
ret så succesfulde kontraktpolitik. Green-Ped-
ersen mener, at regeringen kan have ladet sig 
inspirere, men finder strategien overrask-
ende: ”Én ting er, at de sagde, hvad de ikke 
ville gøre – men de har også været konkrete 
mht. de positive løfter.” Det er klart, at reger-
ingen ville fremstå knapt så sårbar, hvis de 
havde formuleret sig mere vagt i regerings-
udspillet. I både Fogh og Thornings tilfælde 
gælder, at det ville give et stort bagslag ikke 
at kunne opfylde løfterne, men specielt én 
ting har ændret sig siden Foghs tid: Den øko-
nomiske kontekst. Foghs pengekasse var i 
væsentligt bedre stand end Thornings er i 
dag, hvilket sætter nogle ressourcemæssige 
begrænsninger. ”Det er klart, at hvis man 
havde penge nok, så kunne man opfylde de 
fleste løfter - og der står man vanskeligere 
nu,” udtaler Green-Pedersen. 

Debatten fremadrettet
Efter en historisk dårlig start, som delvist har 
været selvforskyldt grundet yderst konkrete 
udspil, er regeringen måske på vej frem. 
Green-Pedersen mener, at debatten om løfte-
brud har toppet: ”Nu bliver der tid til at 
præsentere nogle positive resultater, så de 
kan godt nå et comeback.” Regeringen be-
stilte et stormvejr, og det fik de. Men det er 
vel med regeringer, som med forårsblomster. 
Det tager lidt tid, fra de er plantet til de slår 
nogle ordentlige rødder, og i al den tid må 
man væbne sig med tålmodighed.

“ Det interessante er 
ikke, hvorvidt en konkret 
sag er et løftebrud, men 
snarere vinklingen, hvor 
begrebet ”løftebrud”       
bruges i flæng som et 
politisk skældsord

Kilde: Berling-
ske Tidende
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Nyt fra Studienævnet

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

Jonas Gejl Pedersen (næstformand for Studienævnet)
 a05jonasp@gmail.com

Foråret er godt i gang, og studienævnet har 
haft sit andet møde i år. På dagsordenen var 
blandt andet seminar fordelingen i år. Det 
kan være svært at forudsige, hvordan efter-
spørgslen efter kandidatseminarer helt præ-
cist bliver. Der er studerende, der har søgt 
fag andre steder, men ikke ved endnu, om de 
får dem. 

Derfor søger de ind på seminarer for en sik-
kerheds skyld. Når de så får at vide, at de 
kommet ind på fag på fx Københavns Univer-
sitet eller Handelshøjskolen, så hopper de fra 
seminaret her på instituttet. Der kan også 
være studerende, der søger ind på tre semi-
narer men ender med kun at tage to. Det be-
tyder, at vi kan ende med færre seminardel-
tagere end planlagt. Det kan også betyde, at 
vi må aflyse seminarer. Det er ikke optimalt 
at sidde på et seminar med meget få deltage-
re – det er heller ikke sjovt at tro, man har 
fået et seminar som så efterfølgende bliver 
aflyst.

På studienævnsmødet snakkede vi om, hvor-
dan vi kunne imødegå denne tendens til at 
flere søger ind på seminarer for derefter at 
hoppe fra, sådan at vi kan planlægge mere 
præcist. Vores studenter-repræsentanter vil 
gerne snakke med kandidatstuderende om, 
hvordan de vælger seminarer, så vi kan tage 
højde for det i planlægningen. 

Aftagerpaneler
På mødet snakkede vi også om aftagerpa-
neler! Et aftagerpanel er et vejledende organ, 
som består af personer, der ansætter vores 
kandidater; dvs repræsentanter fra central-
administration, kommunalforvaltning, kon-
sulent-firmaer, organisationer eller andre 
steder, hvor scient.pol er bliver ansat. Insti-
tuttet har haft et aftagerpanel siden 2003, 
men som noget nyt ligger ansvaret for af-
tagerpanelet nu i studienævnet. Så vi tog en 
snak om, hvorvidt vores aftagerpanel er godt 
sammensat, og hvordan vi skal bruge det  
fremover. 

Det er godt at få aftagernes syn på vores 
kandidaters kompetencer: er der noget de 
skal være bedre til? Og hvad kan vi gøre for 
at de bliver det? Vi holder det næste møde 
med aftagerpanelet enten i slutningen af 
dette semester eller starten af næste.

   Nyt fra

        Studienævnet

I Nyt fra Studienævnet skriver Mette og Jonas om aftagerpaneler og antallet af kandi-
datseminarer.

“ Et aftagerpanel 
er et vejledende or-
gan, som består af 
personer, der ansæt-
ter vores kandidater
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Bækgaard, M., Blom-Hansen, J., & Serritzlew, S. (2012). Political Control versus Bureaucratic Values: Reframing, 
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Orleans, USA.
Bækgaard, M., & Jensen, C. (2012). The dynamics of competitor party behavior. Political Studies, 60(1), 131-146.
Christensen, J. G. (2012). Undersøgelseskommissioner. I Mariager, R. (red.), Politik, historie og jura: Politisk over-
vågning i Danmark og Skandinavien under den kolde krig Kapitel 2.(s. 35-55). København: Museum Tusculanum.
Christiansen, P. M., & Pedersen, H. H. (2012). Lobbying Across Arenas. Danish Interest Groups’ Strategies in Ad-
ministrative Consultancy and Parliamentary Contacts. Paper presented at The Nineteenth International Conference 
of Europeanists, Boston, USA.
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44(1), 66-86.
Kjær, A. M., Muhumuza, F., Mwebaze, T., & Katusimeh, M. (2012). The political economy of the fisheries sector in 
Uganda: ruling elites, implementation costs and industry interests.. (DIIS Working paper). DIIS - Danish Institute 
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and dairy sectors in Uganda. (DIIS Working Papers). DIIS - Danish Institute for International Studies.
Kjær, A. M., Muhumuza, F., & Mwebaze, T. (2012). Coalition-driven initiatives in the Ugandan dairy sector: Elites, 
conflict, and bargaining. (DIIS Working paper; 2). København: DIIS - Danish Institute for International Studies.
Knudsen, T. B., Kristensen, P. M., & Jensen, M. C. D. (2012). De syriske massakrer og den nye verdensorden. Week-
endavisen.
Lippert-Rasmussen, K., & Petersen, T. S. (2012). “Formanden for Det Etiske Råd forplumrer den etiske debat om 
sundhedsvæsenet”. Kristeligt Dagblad.
Lippert-Rasmussen, K., & Eyal, N. (2012). Equality and Egalitarianism. I Chadwick, R. (red.), Encyclopedia of Ap-
plied Ethics (2 udg.) (s. 141-148). San Diego: Academic Press, Incorporated.
Lippert-Rasmussen, K. (2012). Intentions and Discrimination in Hiring. Journal of Moral Philosophy, 9(1), 55-74.
Sørensen, G. (2012). Reinventing Europe !!Accessed jan 01, 2012, fra http://www.ecfr.eu/blog/entry/reinvent-
ing_europe_georg_srensen
van Kersbergen, K. (2012). An Institutionalist Explanation of Welfare State Reform in Continental Europe?. Journal 
of European Social Policy, 22(1), 92-94.

Nyt fra StatsRådet!
StatsRådet undergår for tiden en større omstrukturering. Formålet med denne er, at 
skabe bedre strukturelle rammer, der for fremtiden skal gøre Statsrådets arbejde mere 
dynamisk og specialiseret. Mere dynamisk for bedre at kunne imødegå de forskel-
ligartede udfordringer, vi som studerende står overfor på et IFSK og Aarhus Universitet 
under stadig forandring. Endvidere skal omstruktureringen bidrage til en større grad af 
specialisering. To nye udvalg er  blevet dannet og dedikeret til, at beskæftige sig med 
faglige såvel som sociale forhold på IFSK. Det Faglige Udvalg vil fremadrettet behandle 
emner, og arbejde på forbedringer, af undervisningens: kvalitet, indhold, udførelse 
og eksamination. Studiemiljøudvalget vil behandle forhold, vedrørende de fysiske og 
sociale forhold på IFSK. Studiemiljøudvalget håber i fremtiden på, at kunne forbedre 
disse forhold og dermed forbedre de rammer, der omgiver den enkelte studerendes 
konkrete dagligdag på IFSK. Studiemiljøudvalget vil i den nærmeste fremtid inspicere 
instituttets læsesale med henblik på udbedring af fejl og mangler, samt konkrete 
forslag til forbedringer. 
StatsRådet modtager derfor meget gerne forslag vedrørende læsesalene, såvel som 
fremtidige indsatsområder! Henvendelse kan som altid 
rettes til:
Statsraad@ps.au.dk eller på vores facebook-side: 
http://www.facebook.com/#!/statsraadet 
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Kunstnernes Påskeudstilling
I april afholdes for 66. gang Kun-
stnernes Påskeudstilling i Århus 
Kunstbygning. Her kan man 
komme og se både etablerede og 
uetablerede kunstneres nye vær-
ker sirligt udvalgt af en vældig 
kompetent komité.
Udstillingen kører indtil 1.-29. 
april på adressen J.M. Mørksgade 
13, DK-8000 Aarhus C
www.kp-spring.dk

Toxic Slumbers @ Ambassaden, 
Rosensgade 11
Old school kabaret ”vendt på hove-
det” med musik af kunstnere som 
Beatles, Britney Spears, Dolly Parton, 
Nancy Sinatra, Carl Nielsen, Tom 
Waits og Andrew Sisters. Teatret lover 
lummer, hemmelighedsfuld stemning, 
hvor man skal forvente det uvent-
ede…
Se selv d. 28. April til den nette sum 
af 150 DKK.
Om Ambassaden
Det næsten spritnye teater, som 
findes i teatret Katapults forhen-
værende lokaler i Mejlgade, er ifølge 
hjemmesiden et sted for Rock’n’Roll 
scenekunst. Her kan man til SUpriser 
– på billetter og i baren – få mange 
varierede og spændende kulturelle 
oplevelser.
www.ambassaden.dk

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Århus i samarbejde med Across the Universe

Få mange flere anbefalinger ved at 
følge Across the Universe (AtU) på 
facebook – Statskundskabs kul-
turelle højborg.

Northside Festival
Fire navne er netop blevet tilføjet 
til et allerede svulstigt musikalsk 
program. Eagles of Death Metal, 
Bombay Bicycle Club, Lukas Gra-
ham og Freja Loeb er netop tilføjet 
programmet for NorthSide 2012 
og blander sig dermed med de 
øvrige 22 navne, der bl.a. tæller 
Justice, Kashmir, Noel Gallagher’s 
High Flying Birds, Oh Land, Choir 
of Young Believers, The Astroids 
Galaxy Tour, The xx osv.
Festivalen er bestemt et besøg 
værd.
15.-17. juni i Åbyhøj
www.northside.dk
Pris: Indtil 1. april: 1095,-, indtil 
11. juni: 1395,-, herefter 1595,-

Kidd @ Train, d. 20. April kl. 
21.30   
Så er der igen mulighed for at 
komme ned og høre udødelige/
ulidelige klassikere som ”Det’ så 
svært at være så god” og ”Ik lavet 
penge”. Denne gang i et rigtigt 
livesetup. Om det i virkeligheden 
kommer til at lyde bedre, skal 
man være tilstede for at finde ud 
af. En fest bliver det helt sikkert, 
når en Nørrebrodreng kommer til 
byen!
Det koster 120 DKK. 
www.train.dk



47

2012

Studenterredaktionen bestående af:
Charlotte Brandsborg, Lotte Dalgaard Christensen, Julie Arrildt, Amalie Østergaard, Maria Jakob-
sen, Jakob Rasmussen, Anne Shirin Ørberg, Silas Bøcher Knudsen (administrator), Mathias Gjørling 
(redaktør), Gitte Kjær Petersen, Nicolai Svejgaard Poulsen, Frederik Vincent Langkilde (redaktør), 
Niels Bjørn Grund Petersen og Anders Andreasen.

Fraværende på foto: Iben Appelt Kvist, Stine Sønderby Bonde, Anne Stolberg, Stine Nauta, Nikolaj 
Schollert, Nina Hjort, Anders Kaack

Foto: Morten Nygaard Christensen
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