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Søndagsstemning er nu noget ganske særligt. En umådelig dvaskhed gennemsyrer 

éns krop, kaffen drikkes og brygges uden ophør, og  ”Abbey Road” spiller sagte i bag-

grunden.

Dvaskheden skyldes formentlig den foregående aftens fest, der også er skyld i den anseelige 

mængde smadrede græskar og falmede Jack the Ripper-masker, der pryder korridorerne på mit 

kollegium. Som mange andre steder i det danske land er den amerikanske Halloween-tradition 

blevet annekseret, og kollegiets beboere er ikke sene til at udnytte endnu en mulighed for at købe 

sig fattige i importeret udklædningstøj og skrue op for festligheden.

Personligt var jeg blot glad for atter at have en undskyldning for at kunne klæde mig ud, da det 

mere eller mindre er det mandlige køns eneste legitime mulighed for at ’stadse sig ud’ og få piger 

til at lægge make-up på én. Men burde det overhovedet være nødvendigt at kaste sig over ameri-

kanske højtider som Halloween og Valentine’s Day? 

Det lader alligevel ikke til, at man reelt er interesseret i den amerikanske tradition, der ligger bag 

disse højtider. Den danske konservatisme gør sig ganske givet gældende, og folk gør, hvad de 

kan for at forme amerikanernes idéer efter velkendte danske traditioner. Således er vores Valen-

tine’s Day vel egentlig ikke meget andet end en ’Mors Dag for kærester’. Ligeledes var gårsdagens 

Halloween-fest i højere grad befolket af klassiske fastelavnsindslag som pirater, køer og bier, end 

den var af hekse, trolde og andre uhyggelige elementer.

Vi vil egentlig bare gerne være festlige oftere  –  ikke på eksotiske udenlandske faconer men på 

traditionsrig dansk manér. Så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og genindføre eller forny en 

række danske højtider for fuld udblæsning? Halloween kunne passende erstattes med Mikkels-

aften (28. september), der helt tilbage til vikingetiden dannede ramme for indtagelsen af store 

mængder mjød (alt kan tilsyneladende føres tilbage til vikingerne i disse dage). Mortensaften (10. 

november) kunne også passende blive opgraderet med bispe- og helgenkostumer, så folk kunne 

indtage deres and under lidt mere festlige kår (eventuelt afholdt i en stald for at føre traditionen 

helt til dørs).

Denne skrivelse har efterhånden udviklet sig til en lovprisning af danske traditioner, der ville 

kunne sikre Dansk Folkeparti statsministerposten – så den må hellere blive afsluttet hurtigt, før 

skaden bliver uoverkommelig.

Derfor vil jeg blot anbefale jer at læse videre i dette nummer af Kandestøberen. Temaartiklerne 

kredser denne gang om rigdom, hvilket eksempelvis indebærer forsøg på at skabe kontakt til 

Kurt Thorsen samt en indkøbsguide til ufatteligt dyre ting (vurderet relativt i forhold til SU’ens 

beskedne størrelse). Herudover finder I anmeldelser af både bøger, computerspil og fredagsbarer, 

debatstof og meget andet.

Husk at alle idéer, artikler og offergaver modtages med største taknemmelighed på vores møder 

(onsdage kl. 16 på Fællesforeningskontoret) eller på vores mail (kanden@ps.au.dk).

Og kom så ud at lege i blæsten, mørket og kulden!

Leder

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 

Alle de højtider!
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Professor, doktor i statskundskab, Lise Togeby døde onsdag den 15. okto-

ber 2008 efter kortere tids sygdom.

Lise Togeby blev ansat som amanuensis ved Institut for Statskundskab ved Aar-

hus Universitet i 1966 og arbejdede ved instituttet resten af sit liv. I 1969 blev 

hun udnævnt til lektor og i 1995 til professor.

Lise Togeby havde et usædvanligt fagligt engagement. Hendes forskning spændte 

bredt inden for statskundskaben. Hun har undersøgt emner som kvinders still-

ing i politik, græsrødder, højredrejning, minoriteter, den politiske elite, ekspert-

ers politiske rolle og politisk holdningsdannelse i almindelighed. Eksempelvis 

afdækkede Lise Togeby i flere omgange danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere. 

Hendes forskning viste, at danskerne svinger mellem to modsatrettede følelser over for etniske 

minoriteter, på den ene side tolerance og medfølelse, på den anden side modvilje og mistro over 

for det fremmedartede. Når de skal tilkendegive deres holdninger til flygtninge og indvandrere, 

er danskerne derfor ”I syv sind” – titlen på en af Lise Togebys bøger. Da Folketinget i 1997 

skulle finde en leder til det store femårige forskningsprojekt Magtudredningen var Lise Togeby et 

naturligt valg. I de senere år opbyggede hun et netværk med yngre kolleger omkring forskning i 

holdningsdannelse, der bl.a. har indledt et lovende samarbejde med Stanford University i USA.

Det lå Lise Togeby meget på sinde at formidle sin forskning til den brede offentlighed på en 

levende og vedkommende måde. Det har givet sig udslag i utallige foredrag, interviews og dag-

bladsartikler. Eksempelvis førte offentliggørelsen af hovedrapporten fra Magtudredningen i 2003 

Magt og demokrati i Danmark til en omfattende offentlig debat om det danske folkestyres til-

stand. Lise Togeby modtog i 1996 Sven Henningsen Legatet for sin formidling af forskning.

Lise Togeby var blandt studerende og kolleger kendt som en kreativ og engageret underviser, 

der med glæde underviste inden for alle områder af statskundskaben. Hun forestod såvel brede 

undervisningsforløb for nye studerende som specialiserede kurser for ph.d.-studerende.

Lise Togeby gjorde også en stor organisatorisk indsats for Institut for Statskundskab og sad i 

flere omgange i instituttets ledelse. Hun påtog sig poster som institutbestyrer, fagrådsformand, 

studieleder og – i de senere år – ansvaret for instituttets ph.d.-uddannelse i statskundskab. 

Lise Togebys faglige engagement blev altid anvendt konstruktivt. Det gjaldt ikke kun hendes 

egen forskning og undervisning, men også hendes indsats som medlem af Statens Samfunds-

videnskabelige Forskningsråd; som redaktør af faglige tidsskrifter som Politica og Scandinavian 

Political Studies; som formand for Folketingets Magtudredning; som medlem af statens udvalg 

vedr. videnskabelig uredelighed og som ekspertrådgiver i mange sammenhænge, fx evaluering af 

statskundskabsundervisningen i Sverige og udarbejdelse af bibliometriske forskningsindikatorer 

for Videnskabsministeriet, hvor hun varetog formandskabet i faggruppen for sociologi. 

Lise Togeby blev 66 år. Hun efterlader et stort rum, som det vil blive vanskeligt at fylde ud. Hun 

vil blive husket for sit engagement, sin faglige integritet og kollegiale hensynsfuldhed, sit mod 

og sine evner til at give sig i kast med og fuldføre nye projekter.

Lise Togeby efterlader sig børnene Lars og Dorte.

Æret være Lises minde.

På vegne af Institut for Statskundskab

Institutleder Jens Blom-Hansen

Mindeord for Lise Togeby
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Pæ - da - go - gik på IFSK

Formidlingsevner

Tobias Holst
20062324@ps.au.dk

Mange studerende kender sikkert, som jeg, til frustrationen ved at gå uberiget fra 

en forelæsning eller måske endda et helt undervisningsforløb. Frustration, fordi man 

selv har ydet sit, men ikke fik optimalt udbytte pga. dårlig undervisning. Dette be-

høves dog ikke skyldes undervisernes manglende vilje, men kan lige såvel skyldes 

manglende evne.

Pædagogik – et levn fra grundskolen?

Som studerende på universitetsniveau bærer 

man naturligvis selv et stort ansvar for at få 

udbytte af den undervisning, der bliver givet. 

Ansvaret har dog sine begrænsninger. Be-

grænsning angår kvaliteten af undervisnin-

gen; hvis kvaliteten af undervisningen er 

ringe, vil den studerendes udbytte spejle sig 

heri. Underviserne kan således spille en af-

gørende rolle for, hvorvidt de studerende 

lærer noget af forløbet, og desuden hvordan 

de i sidste ende klarer eksamen.

I dag er det således også pligt, at adjunkterne 

dygtiggør sig pædagogisk.

Som studerende synes det altså 

rimeligt at stille krav om en god 

undervisning. Men hvad er god 

undervisning egentligt?

Hvad er god undervisning?

Undervisning er mere end blot 

den ansattes performance til fore-

læsningen. Der ligger et større forarbejde 

bag, som ikke må glemmes. Ifølge Torben K. 

Jensen [TKJ], Centerleder ved Center for 

Læring og Uddannelse, spiller planlægning 

og rammen for undervisningen den primære 

rolle.

Folk har forskellige ønsker til undervisnin-

gen, hvorfor der kan være uenighed om, 

hvornår den er god eller dårlig. Jeg vil dog 

antage, at der er en vis grad af konsensus i 

de studerendes opfattelse af god (til forskel 

fra dårlig) undervisning.

Institutleder, Thomas Pallesen [TP], finder at 

den væsentligste faktor for god undervisning 

er ”…at undervisningen kommer fra aktive 

forskere med fagligt engagement.” TKJ er 

enig i denne betragtning. Han tilføjer endvi-

dere, at den gode underviser ”tænker sit pub-

likum med i processen og overvejer, hvilke 

pointer de skal have med ud af døren.”

Da undervisningen er tilegnet de studerende, 

finder jeg det oplagt, at vurderingen i sidste 

ende må ligge hos netop de studerende. Men 

hvordan vurderes undervisningens kvalitet?

Undervisningsevaluering på instituttet

Generelt må der, som TP indvender, tages 

forbehold for at fagene kan forekomme mere 

eller mindre populære og 

tilgængelige for de studerende. 

Jeg vil dog påstå, at undervis-

ningskvaliteten langt hen ad 

vejen gør den store forskel. 

Man må forvente, at de stude-

rende i udgangspunktet har in-

teresse for studiet og dets fag. 

Hvis undervisningen er dårlig, daler interes-

sen helt naturligt.

En indikator som underbygger dette er for-

skellen i antal i-gangværende 7-kabaler. Dette 

er tilsyneladende mere spændende under 

nogle forelæsninger end andre.

Af formelle tiltag er der dels Kandens årlige 

kåring af årets underviser. Kåringen fungerer 

fint som en måde at hædre den gode under-

viser på, men har næppe nogen særlig betyd-

ning.

Et andet mere centralt tiltag er evalue-

ringsskemaerne. Her har de studerende en 

direkte mulighed for at bedømme og kom-

“Men hvad er 
god undervis-
ning egentlig?”
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mentere den givne undervisning. Resultater-

ne af evalueringer er generelt pæne. I ef-

teråret 2007 var over 80% tilfredse eller 

meget tilfredse med undervisningen på tværs 

af semestre og holdtime/forelæsning. TP un-

derstreger desuden, at evalueringer bliver 

taget til efterretning og har konsekvenser. 

Ved problemer forsøger man med udefra-

kommende undervisere ”at finde et bedre al-

ternativ” og for fastansatte ”at rette op på de 

pågældende mangler”.

Forskning > Undervisning

Det er en udbredt opfattelse, at undervisnin-

gen er underprioriteret i forhold til de 

ansattes forskning. De ansatte vil så at sige 

hellere være forskere end undervisere. TP 

afviser dog denne opfattelse: ”Mange tror, at 

forskningen kommer først, men det er fak-

tisk ikke tilfældet.” Han påpeger, at man gen-

nem forskellige tiltag søger at højne under-

visningsstandarden: ”Der foregår løbende en 

pædagogisk dialog, hvor der udveksles erfar-

inger … Man er i højere grad gået over til 

flere undervisere på hvert fag, så der er mu-

lighed for sparring … Der er sat mere tid af 

til koordination mellem underviser og in-

struktor.” Også TKJ vurderer: ”at der på er 

IFSK er stærke normer for at bruge tid og 

kræfter på at levere god undervisning”. Han 

tilføjer dog, at der er en skævvridning i incit-

amentsstrukturen mellem de to områder. 

”Forskerne får bonus for at publicere artikler 

i tidsskrifter, men ikke for at levere god un-

dervisning.” Ved kun at anvende økonomiske 

incitamentsredskaber på forskningsområdet 

sker der automatisk en nedprioritering af un-

dervisningen til fordel for forskningen. 

Forskning kan bidrage til underviserens fag-

lige kompetence, men undervisningen kræver 

også pædagogisk kompetence. Hvad nytte 

har den studerende af undervisernes store 

faglige indsigt, hvis de ikke formår at videre-

formidle den? Pædagogiske kurser kan måske 

afhjælpe dette problem.

Do courses matter?

Der udbydes i dag på Det Samfundsvidenska-

belige Fakultet universitetspædagogiske 

kurser til undervisere på alle karrieretrin. 

Nogle er frivillige, og en del er ifølge TKJ 

nyligt gjort obligatoriske.

Området deler dog holdningen hos de to in-

terviewpersoner. TP forholder sig relativt 

skeptisk: ”Man bliver ikke nødvendigvis en 

god underviser af at gå på alverdens kurser.” 

TKJ mener dog nok, at hans kurser gør en 

forskel. Han understreger dog, at man må 

skelne mellem korte og længerevarende 

kursusforløb. TKJ nævner desuden, at ”nogle 

undervisere godt kan være skeptiske mht. 

kurser om undervisning, men evalueringerne 

og vurderinger af udbytte efterfølgende er 

næsten altid positive”. Han tilføjer, at en ræk-

ke institutter på AU har organiseret institut-

kurser af flere dages varighed med deltagelse 

af alle videnskabelige medarbejdere. ”Det er 

en meget effektiv ramme for udvikling af un-

dervisning.” Jeg kunne desværre konstatere 

at IFSK ikke er blandt disse.

Både TP og TKJ understreger at der i de se-

nere år har været stor udvikling på området. 

Selvom resultaterne generelt er gode, synes 

der dog fortsat mulighed for forbedring. IFSK 

fik f.eks. dårlig bedømmelse mht. klare 

læringsmål og gennemsigtighed i vurdering-

skriterier og faglige krav i Studiemiljø2007-

undersøgelsen, ligesom instituttet scorer lavt 

med hensyn til at give feed back på de stu-

derendes faglige præstationer. Endvidere  

finder jeg, at forhold som brugen af kurser 

og vægtningen mellem undervisning og for-

skning løbende må revurderes.

Henvisninger:

1. Studiemiljøundersøgelsen: http://www.au.

dk/uddkvalitet/analyse/studiemiljoe2007

2. Center for Læring og Uddannelse http://

www.clu.au.dk/index.jsp

3. Evalueringsresultater: http://www.ps.au.

dk/Uddannelse/Undervisning/Undervisning-

sevaluering/ABA_undervisningsevaluering.

htm

Der er lige 

så mange 

forskellige 

måder at 

undervise 

på, som 

der er 

undervisere
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Udfordringsstafetten

Kære Morten,

Op til invasionen af Irak forudså Præsident 

George W. Bush, at Saddam Husseins fald 

ville virke som en katalysator for fremkom-

sten af et mere demokratisk og fredeligt ’nyt 

Mellemøsten’. Mens det fem år efter den 

amerikansk-ledede invasion på den ene side 

står klart, at regionen på en række områder 

adskiller sig fra ’det gamle Mellemøsten’, 

synes det på den anden side at være et gan-

ske anderledes ’nyt Mellemøsten’ end det, 

der var blevet stillet i udsigt. Sammen med 

Peter Seeberg har du netop redigeret bogen 

’Et andet nyt Mellemøsten’ og jeg vil på den 

baggrund gerne høre, hvad du mener karak-

teriserer regionen i dag?

Med venlig hilsen

Morten

I månedens udgave af udfordringsstafetten stiller Morten Brænder et spørgsmål om 

Mellemøsten til Morten Valbjørn. Morten Brænder spørger ind til den forandring, der 

er sket af Mellemøsten i kølvandet på den amerikansk-ledede invasion af Irak.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Morten,

Tak for din udfordring, som man kunne vælge 

at besvare med et meget kort svar, nemlig at 

Mellemøsten er en region under forandring, 

hvilket de fleste iagttagere er enige om. Hvis 

man ser bort fra denne relativt banale kon-

statering, deler vandene sig imidlertid. I det 

følgende vil jeg derfor forsøge at tage din 

udfordring op ved at se nærmere på to af de 

mest fremtrædende positioner i de senere års 

debat om, hvad der er ved at afløse det ’gam-

le Mellemøsten’, og på nogle af deres ’post-

udsagn’. Præ-fikset ’post’- bruges således 

netop gerne til at betegne en udvikling, hvor 

man har forladt én tilstand, men endnu ikke 

har skabt sig et entydigt billede af det nye. 

Ifølge den første position er det ’nye Mel-

lemøsten’ kendetegnet ved ikke blot at være 
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“[...] en region, som 
fortsat synes at ville 
være  både udemo-
kratisk og konflikt-
fyldt, samtidigt med 
at den på mange an-
dre områder er under 
forandring.”

’post-Historisk’ i en Fukuyama’sk mening, 

men også ’post-islamistisk’, idet islamis-

men ville miste sin tiltrækningskraft i en 

demokratisk og fredelig region under en Pax 

Americana. Mens Condi Rice på den bag-

grund beskrev Sommerkrigen i 2006 som 

’fødselsveerne til et nyt Mellemøsten’ skabt 

af nye moderate regionale kræfter, som arbe-

jdede for demokrati og fred, repræsenterede 

konflikten ifølge andre iagttagere konturerne 

til et ganske anderledes ’nyt Mellemøsten’. 

Regionen ville fortsat være Historisk, altså 

konfliktfyldt og udemokratisk, men samtidigt 

’post-arabisk’. Kilden til en fortsat mellemøst-

lige exceptionalisme skulle således ikke 

længere søges i den arabiske nationalisme, 

som erklæres død, men i hvad den jordanske 

kong Abdallah har betegnet 

som truslen fra en fremvok-

sende ’shiitisk halvmåne’. 

Vali Nasr har således spået, 

at fremtidens mellemøstlige 

konflikter vil blive defineret 

af modsætninger mellem 

shia-og sunni-muslimer. 

Hvad angår det ’post-His-

toriske’ udsagn, hersker 

der, som du også nævner 

i den udfordring, i dag en 

voksende erkendelse af, 

at såfremt Historiens afslutning markeres 

med demokratiets triumf har Mellemøsten 

rigeligt med historie foran sig. I de første år 

efter, at Saddam Hussein var blevet væltet, 

var der ganske vist visse tegn på, at en lang-

som demokratisk transition var blevet sat i 

gang og Freedom House kunne således erk-

lære, at ingen region havde oplevet så store 

forbedringer i ’frihedsniveauet’ på et enkelt 

år som Mellemøsten i 2005. Det overordnede 

billede i dag er imid-lertid, at der har været 

tale om, hvad Daniel Brumberg har betegnet 

som ’transition to nothing’. Det skal forstås 

i lyset af fremvæksten af de så såkaldte lib-

eraliserende autokratier, der altid befinder 

sig midt i en (tilsyneladende) reformpro-

ces, som imidlertid fungerer efter princip-

pet om at forandre for at bevare. Inden for 

mellemøststudierne har der på den baggr-

und været opfordret til, at man bevæger sig 

ind i ’post-demokratiseringens’ ære, hvor 

man i stedet for at stirre sig blind på noget 

fraværende (forandring af regimer, nemlig til 

demokratier) beskæftiger sig mere med det 

nærværende (forandringer i regimer, nem-

lig fremkomsten af nye hybride former for 

’opgraderede’ autoritære regimer).

 

Hvis man ser på det regionale konfliktniveau 

synes der heller ikke at være tegn på, at re-

gionen er ved at blive transformeret til et 

post-Historisk sikkerhedsfællesskab. Samti-

digt er der dog også sket forandringer. Med 

den oprindelige 2003-krig mellem USA og det 

irakiske militær som undtagelse er der i dag 

ikke så meget tale om klassiske inter-stats-

lige krige, men i højere grad om, hvad man 

kunne kalde ’regionale 

intra-statslige konflikter’. 

Her spiller ikke blot stats-

lige, men i høj grad også 

ikke-statslige aktører en 

væsentlig rolle i en række 

borgerkrigsagtige konflik-

ter, som på kompleks vis 

er forbundet til hinanden 

via en række transnation-

ale netværk af militær, so-

cial, økonomisk og politisk 

karakter.

Ikke-statslige aktørers betydning i det ’nye 

Mellemøsten’ knytter også an til udsagnet 

om ’post-islamisme’, eftersom islamister 

netop spiller en central rolle i flere af disse 

netværk. Selvom islamismen fortsat synes at 

have en stor tiltrækningskraft i Mellemøsten, 

kan man dog godt tale om ’post-islamisme’, 

hvis det er i Oliver Roys betydning, hvor den 

klassiske islamisme på den ene side er ble-

vet transformeret til en national-islamisme, 

som søger politisk indflydelse ved at deltage 

i valg, og på den anden side i en neo-fun-

damentalisme, der i sin wahhabi-salafistiske 

form afviser formel politik til fordel for enten 

en fredelig, men meget moralsk konservativ 

kvietisme eller en militant aktivisme. Hvad 

angår sidstnævnte synes organisationen al-

Qaida i dag at være blevet til al-Qaidaism, 

som er kendetegnet ved at være en ideologi, 

mytologi og teknologi i det, som Marc Sage
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Hvad kendetegner Mellemøsten i dag - mere end 5 år

efter den amerikansk-ledede invasion af Irak?

man har kaldt en ’leader-

less jihad’. 

Selvom det står klart, at 

islam(isme) spiller en cen-

tral rolle, er dette imidlertid 

hverken ensbetydende 

med, at et nyt Mellemøsten 

nødvendigvis vil være ’post-

arabisk’ eller defineret af et 

sekterisk skel mellem sun-

ni-og shia-muslimer, som 

skulle kunne føres tilbage 

til slaget ved Kerbala i 680. Til trods for at 

den irakiske (borger)krig ved første øjekast 

synes at bekræfte dette billede, vil man ved 

nærmere eftersyn erfare, at konfliktlinjerne i 

lige så høj grad er intra-sekteriske mellem ek-

sempelvis den shiitiske Sadr og den shiitiske 

Maleki og mellem de sunnitiske Iraks Søn-

ner og AQ i Mesopotamien. Denne komplek-

sitet bliver endnu tydeligere, hvis vi vender 

blikket mod Sommerkrigen i 2006, hvor en 

række sunni-arabiske regimers fælles åbne 

kritik af den shia-arabiske Hizballahs kamp 

mod Israel gerne udlægges som udtryk for 

en fremvoksende shia/sunni-skillelinje i et 

post-arabiske Mellemøsten. Udover at disse 

staters reaktion også kan forklares vha. klas-

sisk magtbalancelogik ift. Hizballahs allierede 

Irans voksende regionale rolle, er det værd at 

bemærke, at de folkelige reaktioner i de ara-

biske lande snarere var defineret ved en be-

folkning/regime-mod-sætning end et særligt 

shia/sunni-skel. Under konflikten figurerede 

Nasrallah ikke blot som den mest populære 

skikkelse i den sunni-dominerede arabiske, 

men der blev endog draget paralleller til den 

mytologiske leder af 1950-60ernes radikale 

pan-arabisme: den ægyptiske præsident 

Nasser. Dette skal utvivlsomt ses i lyset af, 

hvordan Hizballah under Sommerkrigen 

først og fremmest agerede – og udtrykte sig 

- som en arabis(tis)k frem for en shiitisk ak-

tør, hvilket tilsyneladende fortsat rummer et 

vist mobiliseringspotentiale inden for, hvad 

Marc Lynch har betegnet som ’den nye ara-

biske offentlighed’, der ikke mindst er skabt 

af nye trans-arabiske satellit-kanaler såsom 

al-Jazeera. Det forhold, at det nye Mellemøs-

ten tilsyneladende fortsat rummer en arabisk 

dimension, er dog ikke ensbetydende med, 

at vi i dag blot er vidne til en gentagelse af 

1950-60erne ’gamle Mellemøsten’, således 

som nogle iagttagere har hævdet. Selvom 

de hyppige beretninger om den arabiske na-

tionalismens endeligt er overdrevne, er det vi 

ser i dag ingenlunde identisk med den gamle 

pan-arabisme. Der er derimod tale om en 

ikke-statslig politisk arabisme, som er uden 

pan-visioner og har ikke sit tyngdepunkt i det 

inter-statslige domæne, men i hvad man med 

den nye Engelske Skole kan betegne som det 

’inter-humane/transnationale’ domæne, der 

er blevet arabisk-islamisk. 

Hvor efterlader dette os? Først og fremmest 

med en region, som fortsat synes at ville være 

både udemokratisk og konfliktfyldt, samti-

digt med at den på mange andre områder er 

under forandring. Hvis du gerne vil have et 

nærmere indblik i nogle af disse forandring-

sprocesser, herunder om civilisationernes 

sammenstød inden for civilsamfundet, om 

EU’s naboskabspolitik, om islamisme, poli-

tiske reformer og regimebevarelse i Jordan, 

om nye perspektiver på Palæstina-konflikten, 

om Golf-landene efterligner Dubai-modellen, 

om forskydninger politisk relevante elite i 

Syrien, eller om at læse Orhan Pamuk mod 

Edward Said kunne Et andet nyt Mellemøsten 

jo være et sted at starte!



RIGDOM

Læs videre og begiv dig ud i 
Kandestøberens tema om rigdom.

Du vil få brug for at arbejde over, når 
du har læst, hvad penge gør for dig!
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Penge - et instrument til lykke
Tema: Penge

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk 

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

Vi knokler og knokler mange timer om ugen, kæmper indædt for lønstigninger til over-

enskomstforhandlinger og køber uge efter uge lottosedlen i håb om den store gevinst. 

Alt sammen i en higen – et begær – efter penge. Flere penge. Men i virkeligheden er det 

ifølge Christian Bjørnskov ikke pengene, men de mål, som pengene kan hjælpe os til 

at realisere, der udløser lykke hos os. Imidlertid kan finanskrisen gøre, at vi ikke kan 

realisere så mange mål, som vi forventer, og det kan betyde et fald i lykkeniveauet, 

indtil vi vænner os til en lavere vækst.

”Penge er ikke andet end et instrument til at 

nå vores mål,” siger Christian Bjørnskov,                 

”Penge giver os muligheden for at indfri de 

mål, vi har, og det er kun på den måde, at 

penge kan give os lykke. Når vi bliver rigere, 

får vi større mulighed for at nå vores mål – 

og så sætter vi os nogle nye. Jo rigere man 

bliver, jo højere sætter man 

overlæggeren”. 

Flere penge giver os altså større 

mulighed for at tilfredsstille 

drømme eller realisere mål, og 

det er selve realiseringen af disse 

mål, som giver os lykke. Får vi 

pludselig flere penge mellem 

hænderne, kan vi nå endnu flere 

mål og bliver dermed endnu 

mere lykkelige. Men, siger Chris-

tian Bjørnskov, kun såfremt de 

ekstra penge var noget, vi ikke 

havde forventet – det er nemlig den ufo-

rudsete gevinst, som udløser lykken hos os.  

”I Danmark bliver vi ca. 2 % rigere hvert år, 

men de 2 % gør os ikke mere lykkelige, fordi 

vi i forvejen forventer at få dem,” siger Chris-

tian Bjørnskov. Vi bliver altså først mere lyk-

kelige, når vi tjener mere end de 2 % ekstra – 

og omvendt falder lykken også, hvis væksten 

kun er på for eksempel 1 %. 

På kort sigt bliver vi altså lyk-

keligere, når vi får ekstra 

penge, men på langt sigt 

forsvinder effekten imi-

dlertid, og vi finder tilbage 

på det oprindelige lykken-

iveau. Dette er der to teorier, 

der forklarer.

Ifølge aspirationsteorien 

bliver vi rigtigt nok lykkelig-

ere for en stund af ufo-

rudsete gevinster, men lige 

så snart vi vænner os til de 

ekstra penge, hæver det ikke længere vores 

lykkeniveau, fordi vores mål bliver tilsvar-

ende større. Så nok blev Lotto-Henrik lykke-

lig, da han pludselig havde syv rigtige og fra 

den ene dag til anden havde penge til at købe 

alt, hvad han fik lyst til at pege på, men hvor-

vidt denne lykkefølelse holder, når han er 

blevet vant til en nærmest uudtømmelig kon-

to, er mere tvivlsomt. 

Det er 

åbenbart 

ikke 

pengene i 

sig selv, 

der gør os 

lykkelige, 

men 

derimod 

deres 

købekraft

“På kort sigt bliv-
er vi altså lyk-
keligere, når vi 
får ekstra penge, 
men på langt sigt 
forsvinder effek-
ten imidlertid”
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Den anden teori er sammenligningsteorien, 

hvor vi måler vores lykke ud fra andre. Denne 

teori er ifølge Bjørnskov mere omdiskuteret. 

Den behandler det fænomen, at vi bliver 

mere lykkelige, når vi pludselig får penge til 

at købe en ny bil, som er større end den, 

vores nabo har. Imidlertid forsvinder denne 

lykkefølelse, når vores nabo et 

halvt år senere også får penge 

nok til at købe en ny bil – som 

måske endda er større end den, 

vi selv købte. 

Ifølge Christian Bjørnskov er det 

heller ikke ligegyldigt, hvordan 

man kommer til sin formue. 

”Tjente penge giver meget mere 

lykke end vundne – processen er 

meget vigtig”, siger han. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i forbindelse 

med arbejdsløshed. Tabet af arbejde betyder 

meget for lykken, men det er ikke pengene, 

der gør denne forskel – det er i højere grad 

alle de andre ting, som hænger sammen med 

det at have et arbejde. 

Derfor kan finanskrisen komme til at påvirke 

vores lykkeniveau meget. En del mennesker 

vil blive arbejdsløse, og dermed vil deres lyk-

keniveau falde markant. Derudover er finan-

skrisen en uforudset krise, og helt uventet vil 

væksten altså pludseligt falde til et niveau, 

der ligger under det, vi vant til. 

”Danskernes lykke vil falde i løbet af de kom-

mende år,” lyder det fra Christian Bjørnskov, 

”Vi har ikke forventet finanskrisen, som 

ender i recession, og derfor vil vi blive mindre 

lykkelige.”

Dette fald i lykke vil efter nogen tid stabi-

lisere sig, når vi har vænnet os til færre 

penge. Vi vil sætte mere beskedne mål, som 

ikke desto mindre gør os ligeså lykkelige 

som før. 

Der er derfor grænser for hvor lykkelig, man 

kan blive af penge. Så snart de basale behov 

er dækket, falder pengenes effekt på vores 

lykkeniveau. Christian Bjørnskov peger på 

flere aspekter, som også har afgørende be-

tydning for vores lykkeniveau. Ifølge ham er 

det for det første en tragedie, hvis man har 

været kommunist, for det er helt tydeligt, at 

folk fra de tidligere kommunistlande, er mar-

kant mindre lykkelige – for-

mentlig fordi de har haft total 

mangel på personlig frihed. 

Det er nemlig vigtigt for lyk-

keniveauet, at man har en 

fornemmelse af at have frihed 

til at ændre og forandre de 

forhold, som man lever under. 

Endelig er tillid også centralt. 

Social Kapital betyder meget 

for vores lykke, og der ligger 

vi jo i Danmark helt i toppen.  

Så der er altså grund til optimisme til trods 

for faldende vækstrater og aktiekurser: Så 

længe du ikke har en kommunistisk baggr-

und, bliver ved med at bo i Danmark eller i et 

andet land, hvor du er sikret personlig frihed 

og har masser af tillid til dine omgivelser, 

skulle en vis grad af lykke være sikret på 

trods af udsigten til en uforudset finan-

skrise. 

Ifølge Christian Bjørnskov burde Onkel Joakim ikke gå rundt og smile, eftersom 

penge i sig selv ikke har nogen værdi, hvis ikke man bruger dem. Her kunne 

man dog indvende, at Onkel Joakim netop bruger sine penge - til at bade i

“Så snart de 
basale behov er 
dækket, falder 
pengenes effekt 
på vores lykke-
niveau.”

De fleste vil gerne være lykkelige, men spørgsmålet er, 

hvorvidt penge er en forudsætning for lykke?



Kandestøberen

14

Figur 1 - Årsløn efter studieretning

Figur 2 - Årsløn efter sektor

Kilde: Berlingskes Nyhedsmagasin 2006

Studieretningens indflydelse

Hvis vi begynder med den faktor, som stadig 

kan ændres - valget af studie, ses det på 

nedenstående figur, at vores venner i kantin-

en har bedre muligheder for at tjene kassen, 

specielt hvis de søger arbejde i den private 

sektor. 

Hvis man derimod får sommerfugle i maven, 

når Offentlig Forvaltning nævnes og ikke er i 

tvivl om, at man skal have arbejde indenfor 

kommune, region eller stat, er der ingen     

grund til at skippe politologien, da statskund-

skabere her tjener mere end både juristerne 

og økonomerne.

Nu skal man selvfølgelig passe på med at 

sige for meget ud fra gennemsnitslønninger, 

specielt da forskellene ikke er særlig udtalte 

- men hvis man satser på en privat karriere, 

kan det betale sig at skifte, såfremt løn-

niveauet er et incitamentsparameter.

Arbejdspladsens indflydelse

Vi bevæger os nu lidt længere ud i fremtiden 

- til den jobsøgning, der kommer på et tids-

punkt. Hvis økonomien skal være den af-

gørende faktor, er den private sektor at 

foretrække - alternativt skal man skynde sig 

over til vores studiekammerater på Køben-

havns Universitet.

I forbindelse med offentlig vs. privat-diskus-

sionen er det værd at notere sig, at andre un-

dersøgelser har vist, at nogle af forskellene 

sektorerne imellem bliver udlignet, hvis man 

regner på timelønsbasis (de private har sta-

dig en højere timeløn end de offentlige, men 

forskellen er ikke så stor, som på månedsløs-

basis). Dvs. en del af lønforskellen ligger i, at 

de privatansatte arbejder flere timer.  

Desforuden ser forskellene i tabellen umid-

delbart større ud, end de reelt er - forskellen 

mellem sektorerne er på lige godt 2.000 kr. 

om måneden FØR skat. 

På baggrund af disse oplysninger er det så op 

til den enkelte at vurdere, hvorvidt man indtil 

videre er havnet på den rigtige hylde. 

Kan det betale sig at blive cand.scient.pol?

Når snakken går på løn, florerer myterne hurtigere end dopingdommene inden for cykel-

sporten. Men hvor rigtige er påstandene om, at hvis man i tråd med temaet søger rig-

dom, så skulle man have valgt jura eller økonomi, samt at man i hvert fald skal søge 

arbejde i det private? Kanden undersøger (og bekræfter - desværre - til dels) flere af 

myterne.

Kilde: Berlingskes Nyhedsmagasin 2006

Tema: Statistik

Sabrina Lykkegaard Svidt
20083620@ps.au.dk 

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk
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Kan det betale sig at blive cand.scient.pol? De fem bedste ting ved finanskrisen

Tema: Finanskrisen

Peter Engedal
20062859@ps.au.dk

Siden vi lærte ordet finanskrise, har begrebet udelukkende været associeret med 

skrækscenarier, konkurser og personlig ulykke. Men der er vel ikke noget, der er så 

skidt, at det ikke er godt for noget? Kanden har sat sig for at finde de fem bedste ting 

ved finanskrisen. Her følger en fuldstændig normativ vurdering.

5. Islands deroute

Okay, det er måske ikke så pænt. Der er 

selvfølgelig mange på Island, som netop nu 

lider under andre folks spekulationer, og det 

er utvivlsomt ikke sjovt at være islandsk stu-

derende i udlandet. Men det er heller ikke 

disse folk, vi er efter. Det er de folk, som bl.a. 

gennem kapitalfonde har været med til at 

belåne landet med op til seks gange dets 

eget BNP i jagten på profit. Det kan lyde som 

en ideologisk kritik – det er det ikke. Det er 

simpelthen bare noget så gammeldags som 

uansvarligt. 

4. Faldende priser

Finanskrisen medfører ifølge flere økonomer 

og analytikere væsentlige prisfald på alt lige 

fra mad og benzin til håndværkere og huse. 

Det med huspriserne, som pludselig blev 

meget salient, er dog siden blevet tilbagevist, 

da det faktisk er blevet dyrere at købe hus, 

hvis man medregner den højere rente. Men 

det er vi studerende jo ligeglade med. Vi 

håber bare, priserne på bøger falder. Eller no-

get. 

3. Kan tingene gøres anderledes?

Finanskrisen har affødt en debat om det 

globale kapitalistiske system. For første gang 

i mange, mange år stilles der fra en bred 

front spørgsmålstegn ved det system, som 

Francis Fukuyama har kaldt Reaganismen, 

der bl.a. inkluderer meget lidt regulering af, 

og kontrol med, kapitalstrømme. Næsten 

uanset politisk ståsted, har fremtrædende 

personer da også nærmest stået i kø for at 

forklare, at regulering af kapitalstrømmene 

nu er nødvendigt. Uanset om vi ender med en 

slags reguleret kapitalisme, eller om system-

et ikke tilpasser sig nævneværdigt, så er det 

altid sundt med en seriøs debat om indret-

ningen af vores verden.

2. Skyldsspørgsmålet

Hvem har egentlig skylden for finanskrisen? 

Dette spørgsmål er i sagens natur kommet i 

centrum. Der peges fingre til højre og ven-

stre, og denne øvelse i at skyde skylden på 

andre end sig selv er faktisk ganske under-

holdende at følge. Mængden af skurke, der 

er foreslået, overstiger denne artikels om-

fang, men for blot at nævne nogle få: George 

W. Bush, Osama Bin Laden, Demokraterne i 

Kongressen, bankerne, Kina, kapitalismen i 

sig selv, bonusser på Wall Street, ejen-

domsmæglere, forbrugerne, Ronald Reagan, 

Alan Greenspan, Irak-krigen, statens omfang, 

de finansielle kontrolmyndigheder i USA, me-

dierne, Mads Kryger, kreative lån, kapital-

fonde, Island, John McCain m.fl. Det er 

såmænd også blevet foreslået, at studerende 

tager for store studielån og dermed lægger 

beslag på for mange likvide midler. 

1. Den tager medieplads fra ‘Vild med 

Dans’.

Mange har haft 

fornemmelsen, at 

finanskrisen har 

gjort dette ved 

deres dankort, 

men intet er så 

slemt, at det ikke 

er godt for  noget.
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Her har I mig tilbage igen (i retten)
Tema: Rigdomskendis

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk

Da vi sad på redaktionen og diskuterede hvilken rigmand, der skulle have æren af for-

siden, var der én der sprang frem i mængden. Kurt Thorsen er manden - han har det 

hele; hurtige biler, dyre adresser og en historie, der staver Najzness ud i sin egentlige 

forstand. Denne artikel skulle have været et interview, hvor Kurt Thorsen skulle have 

introduceret os dødelige for, hvordan livet bliver levet, når alt hvad man gør – er es-

sensen af Najzness. Desværre blev det en historie om, hvordan selv ambassadøren for 

najzness af og til må skuffe os dødelige!

Et enkelt opkald til en nordjysk Harley David-

son-forhandler, og otte vigtige cifre var gemt 

under navnet “Kurt T”. 

Tre hurtige cigaretter, og jeg var klar til at 

kaste lidt stjernestøv over instituttet. Kurt 

Thorsen var hurtig til at samle 

røret op, og han svigtede ikke. 

Efter at have introduceret ham 

for temaet, grinede han kort og 

forklarede, at hvis rigdom var 

X-faktoren, så ville han ikke 

vinde nogen priser. Men han er 

en venlig mand og var hurtig til 

at tilbyde mig et interview, hvis 

vinklen kunne drejes.

Der gik et par dage, hvor min kontakt med 

Kurt var igennem fortrykte artikler. Enhver 

Statskundskaber med respekt for sig selv går 

ingen steder uden at have lavet grundigt re-

search inden!

Af artiklerne kunne jeg læse mig frem til en 

mand, der er en sand ambassadør af Najz-

ness.

Med hang til næsten fast bopæl på Hotel Skt. 

Petri, store biler og ultra-ekstravagante 

Hermes-skjorter (red. Anna 

Thygesens bio-grafi), har han 

næsten gjort det til sin pligt at 

udfordre og provokere de 

snusfornuftige danskere. De 

samme snusfornuftige dan-

skere, der glædede sig for 

tidligt, den gang Kurt røg ind 

for sin andel i PFA-sagen. 

For i modsætning til sine   

“brødre i ånden” fra yuppie-firserne, så lan-

dede Kurt T sikkert på sin runde mave efter 

sin løsladelse. Han landede trygt og godt på 

Københavns Rådhus, hvor Ritt Bjerregaard 

tilbød, at han kunne afsone en del af sin straf, 

i form af samfundstjeneste. 

Og vi husker alle sammen Kurt Thorsen på 

dagen for sin frifindelse. Hvordan han kom 

ud og som sædvanlig lignede en lykkelig vin-

der, da han erklærede, at det havde været 

hårdt, og at han nu fortjente en lille fest med 

omkring 300 af sine nærmeste venner på 

Restaurant Centralværkstedet - lejet til formå-

let! 

Måske dette er nøglen, som Kurt 

Thorsen vil forsøge at åbne  

celledøren med 

“han har næsten 
gjort det til sin 
pligt at udfordre 
og provokere de 
snusfornuft ige 
danskere”
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Her har I mig tilbage igen (i retten)

I forhold til mit interview, var det nu blevet 

mandag og formiddag. Efter to lange fore-

læsningstimer, ringede telefonen - det var en 

meget forvirret Kurt Thorsen, der lige ville 

informere mig om, at hvis jeg havde tid, så 

havde han formentlig en friaften. Her ville 

han kunne fortælle alt, jeg ville vide!

Lykkelig i forvisningen om for-

trolighed med en af barndom-

mens helte, samlede jeg, hvad 

jeg havde af litteratur på man-

den og satte mig tålmodigt til 

at vente. 

Desværre – når man beskæfti-

ger sig med en mand som Kurt 

Thorsen, med en hvilepuls på 

200, der samtidig har BMW M5 

som foretrukne køretøj, går 

tingene lidt hurtigere end 

statskundskabere synes godt 

er!

Derfor var det heller ikke helt uventet, da han 

to timer senere (om muligt mere forvirret end 

tidligere) ringede igen. Desværre måtte han 

denne gang melde afbud. Han havde et nyt 

projekt - et der krævede hans umiddelbare 

og fulde tilstedeværelse. Samtidigt lovede 

han mig dog, at hvis jeg ikke havde andet 

(stjernestøv), så kunne jeg altid ringe til ham 

igen.

200 ubesvarede opkald se-

nere til Kurt og en del frustra-

tion over, at han har brændt 

mig af, kan jeg læse på børs-

ens hjemmeside, at det pro-

jekt, der var så vigtigt, at han 

aflyste en aftale med 

Kandestøberen, var en an-

holdelse for skattesvig.

Selvom vi på Kanden føler os 

hævet over loven, så må vi ac-

ceptere, at politiet nok bliver 

de eneste, der kommer til at 

interviewe Kurt i denne omgang – Men mon 

ikke også politiet efterhånden kan bruge lidt 

najzness, når det kommer til stykket!

Byggematadoren Kurt Thorsen 

ville nok ønske, at det var lige 

så nemt at afvise myndighe-

derne, som at afvise Kandens 

udsendte skribent.

“når man beskæfti-
ger sig med en 
mand som Kurt 
Thorsen, med en 
hvilepuls på 200, 
[...] går tingene 
lidt hurtigere end 
statskundskabere 
synes godt er!”
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Interview med en ond 
kapitalist

Tema: Interview

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk 

I min egenskab af at have ligget i med fjenden (før jeg begyndte på IFSK), var jeg den 

rette til opgaven – at blotlægge de onde kræmmeres pengeliderlighed! Jeg rodede 

derfor min telefonbog igennem for kontakter, der kunne bringe mig til kræmmernes 

nøgne sandhed – at guld i lommen gør livet bedre end social kapital i overflod. Jeg 

cyklede ud på én af de dyre adresser for at skabe lidt næring til den idealistiske 

statskundskabers selvfedme!

Du læser marketing - det er sgu da ikke der 

pengene ligger? 

”Nej, ikke umiddelbart. Jeg skulle nok i højere 

grad have læst finansiering så, men faktisk er 

det vigtigere for mig at blive selvstændig!”

Det lyder alt sammen meget godt, men 

hvad forventer du at få ud af at være 

selvstændig? Er du så sikker på dine evner, 

at du regner med at du skabe mere mønt 

som selvstændig end som ansat?

”Faktisk regner jeg med at, at jeg på læn-

gere sigt kommer til at stoppe flere dollars 

i lommen ved at være selvstændig end ved 

at skabe profit til andre! Du skal regne med, 

at jeg alle de timer, jeg lægger i mine egne 

projekter, går til mig selv – modsat hvis jeg 

arbejder for andre, så skal jeg i princippet af-

levere noget af mit talent til andre!”

Okay – til sagen (ordene løber ud af denne 

artikel hurtigere, end jeg kan give den 

mening). Hvad betyder penge for dig? Er 

det tryghed eller frihed og hvilken frihed? 

”Som jeg sagde tidligere, så er jeg i den for-

kerte retning, hvis pengene eller tryghed var 

benzinen – ikke så forkert som dig Jakob - 

godt nok! Nej, det handler om frihed – og det 

handler om at skabe nogle rammer, som giver 

mig frihed til at skabe nogle projekter, som 

interesserer mig. Pengene er et sideprodukt - 

men jeg skulle være et svin, hvis jeg sagde, at 

det ikke er pissefedt at have penge til at gøre 

alle de ting, som triste socialdemokrater må 

se på TV3, når de sender 2900 Happiness!” 

Hvordan med frihed i forhold til tid til fa-

milie og ”uprofessionelle” ting?

”Det mener jeg faktisk ikke – det er en gam-

meldags tilgang til arbejdspladsen – at det 

er et sted, hvor man tager hen, og så tager 

man hjem bagefter. Jeg forestiller mig, at det 

har noget at gøre med de kompromisser, løn-

modtagere bliver nødt til at indgå. Et langt 

stykke af vejen er det jo min interesse – lige-

som håndbold er for andre! Familien kan jo 

altid købes lykkelig – hey – det er da set før!”

Handelshøjskolen i
Århus - they’re only
in it for the money?



Det kimer nu til julefest.... 

 

Og det betyder som altid at det er blevet til IFSK’s 

traditionsrige overflødighedshorn af julehygge, revy, fest, 

juletaler og frem for alt godt selskab; JULEDAGEN, der i 

år afholdes ONSDAG D. 3 DECEMBER 

Som altid åbner der kl. 14 et væld af barer rundt omkring 

på instituttet, og allerede kl. 16 starter den første af de to 

fantastiske revyforestillinger, skarpt efterfulgt af den 

anden kl. 18. 

Efter dette traktement i våde varer og tør humor, åbner 

Foreningen Jul på IFSK dørene kl. 21, og byder indenfor 

til vaskeægte julebal, hvor der efter festen, vil holde busser 

klar til at føre den feststemte flok til Heidis Bier Bar. 

Billetterne til festen og de uforglemmelige 

revyforestillinger sælges den 26-28. november mellem 

12.00 og 12.30 i Kantinen. Festbilletten koster 50 kr. og 

revybilletten 60, men du kan få den samlede pakke til kun 

100 kr.! 

Skulle du have lyst til at være en del af dette helt igennem 

fantastiske arrangement, så har vi brug for alle de 

hjælpere vi kan få. Er du interesseret så skriv til os på 

jul@ps.au.dk - det er først til mølle! 

 

Med ønsket om en God Jul  

Jul på IFSK 
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NajZ! ”Hvor kort kan du strække din SU?” 

Tema: Najzness

Christine Michael Petersen
20084212@ps.au.dk 

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk

Så længe der har været studerende på SU, har opfindsomheden for at kurere lommes-

merter været stor. Hvilken student, der lider af syndromet, sidder ikke pligtskyldigt 

på lokummet og tæsker sig igennem alt godt fra Bilka, Netto og BT’s kontaktsektion 

for at finde de bedste tilbud?! DET SKAL VÆRE SLUT!  Vi på Kandestøberen er gået til 

stålet, har sat det lange ben forrest for at bringe vore læsere det ypperste af det yp-

perste! Derfor har vi testet de ting, der højst sandsynligt ikke er at finde på tilbud, en 

lille smule uden for budget - men som til gengæld er så Naize, at det er okay at blive 

lidt våd forneden! 

Vi taler ikke om halve fadøl ved åen, nej vi 

taler japanske massagebøffer, ægte guld-

cykler, gedigent møbeldesign og endda lidt 

Botox på siden! Kort sagt, alle de ting, som 

sidder klæbet til nethinden, mens nætterne 

bliver til morgener, og lyset stadig brænder 

på det triste eksamenskammer, hvor idefilo-

sofiske teorier bliver pæne afsnit i velstruk-

turerede opgaver!”

Botox 

Når man i dyb fortvivlelse igen sidder og 

rynker panden for at få styr på pensum, og 

sundhedsstyrelsens anbefaling om otte tim-

ers søvn i døgnet erstattes med store kopper 

kaffe, aldres den ellers så spændstige stu-

denterkrop med en drastisk hastighed. 

Tilføjes til ovennævnte en god portion alko-

hol, må der snart skrides til ligeså drastiske 

metoder for igen at få ungdommens ynde til 

at lyse ud af ansigtet. 

Heldigvis findes der en najz måde at gøre 

dette på; Botox-behandlinger. 

Botox er et giftstof, der udvindes af jordbak-

terier og siden 1980’erne har været det mest 

hippe rynkebehandlingsmiddel i Hollywood. 

Et mindre antal klinikker i Århus tilbyder en 

fiks behandling af de fine små linjer, der 

tegner sig i panden, eller får øjnene til at se 

meget trætte ud. Priserne for et pandeløft 

starter ved 2500 kroner for kvinder og 3400 

for mænd – men det er jo stadig mindre end 

en enkelt måneds SU! Læger anbefaler, at be-

handlingen gentages efter et halvt års tid, 

men så skulle der også være en garanteret 

effekt et par år frem. 

Kobe-køb (Wagyu-bøffer) 

Man kan sagtens hygge sig på den rigtig najz 

måde i en kæderestaurant på Bispetorv i 

Århus! ”A Hereford Beefstouw” har nemlig det 

helt eksklusive kobe-kød på menuen. Efter-

hånden er det meget sagnomspundet, hvor-

dan kvæget, der leverer dette helt fantastisk 

møre kød, opdrættes. Sandt skulle det dog 

efter sigende være, at tyrene masseres med 

øl på daglig basis, der sørger for en perfekt 

marmorering af det endelige produkt – 

bøffen. 

Har man fejlagtigt allerede brugt halvdelen af 

sin SU, kan man stadig erhverve sig et halvt 

kilo medium-stegt kobe-kød, der fås til den 

beskedne sum af 1285,- kr. Og det er endda 

Når alderen (og 

ikke mindst 

mængden af 

kaffe og den 

manglende søvn) 

begynder at vise 

sig - Botox er 

vejen frem
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NajZ! ”Hvor kort kan du strække din SU?” 

med japansk havtang og svampe ”on the 

side”. 

 

Aurumania – Guldcykel

Vi ved godt, at cykler ikke umiddelbart er    

indbegrebet af luksus - alle, der har stået 

stille op ad Ny Munkegade i et desperat 

forsøg på at holde sig indenfor det akade-

miske kvarter, kan skrive under på, at det 

ikke er Najzness, der bedst beskriver cykling! 

MEN glem alt om vedligeholdesfri bremser 

og klodsede skærme. Vi taler om  Aurumania 

og  håndbyggede guldcykler med det ultima-

tive for øje! Samtlige komponenter er blevet 

udvalgt for deres perfekte egenskaber, og 

hvor det perfekte ikke fandtes i forvejen, har 

Aurumania selv stået for at få det skabt. Med 

en vægt på kun 9 kg, er det ovenikøbet en 

cykel, der vil koste færre kræfter at fragte op 

ad de fleste bakker end Kvicklys discount-

cykler! Derudover, noget alle studerende bør 

være opmærksom på, så bliver cyklen 

desuden leveret med en 10års “no-questions” 

garanti - så det er bare at komme at komme 

ud over bakkerne i komplet overlegen stil!

 

Hvis vi ser bort fra, at alt i GULD er Najz, samt 

det faktum, at ovenstående beviser, at najz-

ness ligger i detaljen, så er det i virkeligheden 

prisen, der gør disse cykler alt for Najz  - ver-

sionen med Swarovski-krystaller koster knap 

600.000kr (€ 80000) eller cirka 133 SU-klip! 

Alt i alt lyder der et hujende hurra fra under-

tegnede over, at der endelig er taget  hånd 

om den najznesshungrende studerende, der 

savnede luksus på cykelturen - og det er sel-

vom den medfølgende paranoia over at have 

en halvvejs solid pensionsopsparing stående 

nede foran McDonald’s nytårsaften forment-

lig ikke kan dæmpes af alverdens sociale 

kapital!!!

Æggesofa – Arne Jacobsen

Vi har i denne testserie forsøgt at tage ud-

gangspunkt i de mest basale ting, en typisk 

studerende bør have! Og hvad er mere basalt 

end en sofa (det frister at sige “alle har ret til 

en sofa)!

I tilfældet har vi testet en speciel sofaversion 

af Arne Jacobsens ægget. Som stolen er den 

støbt i styroform, betrukket med virkelig 

najz, ren anilin - stående på et børstet Shak-

erstel! Alt i alt meget fint udført, ingen pro-

blemer med kvaliteten der, men noget or-

dinært - ikke noget der giver ufrivillig erektion 

hos andre end møbelentusiaster, der ikke 

føler skam over at voldtage “Danish Design” 

som religion! 

Komforten er ikke umiddelbar tilstede (læk-

kert læder og alt det der!). Du bliver aldrig 

afhængig af at lade tiden forsvinde foran 

fjernsynet i en sofa som denne. Dine gæster 

(undtagen møbelentusiasterne) vil aldrig fal-

de i svime over dens najzness - fordi den sim-

pelthen ikke er til stede!!! Modsat Aurumaia-

cyklen, som bøjer najzness i neon hele vejen 

til klasseværelset, så holder æggesofaen igen 

og gemmer sin najzness under det bløde 

læder! 

Og det skærer i hjertet på os luksuslystne lu-

dere af kapitalen og mærkevarebesatte jube-

lidioter at måtte konstatere, at selv en pris 

knap 350 kg, ikke er nok til at imponere. 

Et stykke af 

verdens 

dyreste 

oksekød 

- Velbekomme 

Hvis du 

tilfældigvis 

har 600.000 

kr., du ikke 

ved, hvad du 

skal bruge til, 

kan du 

erhverve dig 

denne cykel
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Karriereveje til russisk succes
Hvordan man  tjener rubler

Studietur til Rusland

Anne Hedemann Nielsen
20061904@ps.au.dk 

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Rusland har siden 90’erne oplevet et kraftigt opsving. Medierne mener, at det er stig-

ende oliepriser, der er skyld i dette. Vi har dog oplevet, at der nærmere er tale om 

massive produktivitetsstigninger for den enkelte, nu hårdtarbejdende russer. Overvej-

er man at brødføde sig inden for det russiske erhvervsliv, har vi derfor skitseret en 

række karriereveje, som kan give adgang til en del af den russiske finanskage.

Politimand: 

Varetager man dette erhverv, vil man hurtigt opleve, 

at man nu befinder sig i det øvre stratum af den 

russiske korruptionskæde. Politiet er ikke til for at 

beskytte dig, men for at tjene penge på dig, og mu-

lighederne for magtmisbrug er særdeles frugtbare. 

Ulempen er dog, at der er hård konkurrence på 

markedet, da gadebilledet er fyldt med skinnende 

uniformer. Til gengæld hører en særdeles flot kas-

ket med til arbejdet som betjent, som både kan 

skygge for solen og give ly for regnen.

Møntsamler:

Ved Den Røde Plads kan man finde turister, som 

hensynsløst kaster mønter over skulderen for 

herefter at se mønten ramme symbolet af en reli-

gion. Tricket er at stille sig om bag disse turister 

og gribe mønten, inden den rammer symbolet. Er 

man hurtig på aftrækkeren, kan man regne med en   

yderst favorabel timeløn. Man skal dog være op-

mærksom på, at der er stor efterspørgsel efter at få 

de gode pladser bag turisterne. Men da størstedel-

en af konkurrenterne er ældre damer, anser vi ikke 

dette for at være en hindring af alvorlig karakter.

Knejpeindehaver: 

Russiske mænd bliver ikke gamle. Til gengæld drik-

ker de massivt i deres 59 gennemsnitlige leveår. 

Derfor findes der adskillelige muligheder for at slå 

mønt på den russiske alkoholisme. Vi foreslår enten 

at åbne eget distilleri eller at finde et forladt lokale 

i en mørk baggård for at sælge ”den lille vand” til 

tørstende russere eller lystige studerende.

Møntsmidende 
turister kan 

beskæftige mange 
mennesker

Som alkoholsnedker
kan du gå en 
fremragende 
karriere i møde
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Karriereveje til russisk succes
Hvordan man  tjener rubler

Prostitution: 

Ligner du en ung mand fra Kaukasus, kan du tjene 

styrtende med rubler i det moskovitiske natteliv. Da 

der er en generel mangel på mænd, skulle der være 

en Natasja til alle. Er du en ikke-kuldskær ungmø 

med trang til at blotte lår og bag, vil enhver bar 

med respekt for sig selv være indehaver af en strip-

perstang, som du kan gnubbe dig op af.

Kuppelpudser: 

Denne karrierevej har den mest direkte forbindelse 

til guld. Russerne er glade for bling-bling, og over-

alt i Moskva og Skt. Petersborg finder man skin-

nende guldkupler. Er man verdensmester i knofedt 

og Brasso, vil man kunne gøre Joakim von And rang-

en stridig som manden, der rører ved mest guld i 

løbet af en dag.

Lokumskone: 

Vi kender hende alle fra de tyske rastepladser, og 

fænomenet har nu også bredt sig til Rusland. Der 

er dog ikke tale om intelligent design og roter-

ende toiletbræt. Til gengæld kan det russiske toi-

letmarked tilbyde helårsbolig med adgang til delt 

toilet, central beliggenhed tæt ved gode madsteder 

og muligheder for drikkepenge. Kvalifikationerne til 

denne karriere er, at man helst skal være lige stor 

både i brede og højde, have en udpræget ukrainsk 

accent og ikke være bange for at tage fat.

Som billedet viser, 
kunne én af de 
danske studerende 
nemt have tjent 
turen ind på lidt 
liberale ydelser
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Valgkampe er sjovere i virkeligheden end som com-

puterspil.

Anmeldelse: The Political Machine (PC)

Kristian Risager Larsen
20062338@ps.au.dk

Anmeldelse: 
The Political Machine

Som navnet antyder, er dette computerspil en 

simulation af det amerikanske præsidentvalg, 

som netop er overstået. The Political Machine 

forsøger at skabe morskab foran computeren 

ved at udsætte en række præsidentkandi-

dater for forskellige prøvelser. Variationen er 

nærmest ikke-eksisterende, og spillet er så 

absolut ikke underholdende.

Spillet  begynder ved at spilleren vælger en 

kandidat. Valget faldt på Barack Obama, og 

computermodstanderen var Ulysses S. Grant.

Ulideligt ensformigt

Noget af det, der gør valg sjove i virkeligheden, 

er taktikken og uforudsigeligheden.

Disse træk præger ikke ligefrem computer-

spillet – man bliver hurtigt træt af livet som 

præsidentkandidat, fordi man simpelthen 

ikke har muligheder nok. Man kan ikke en-

gang have udenomsægteskabelige affærer 

eller andet, der ville forarge vælgerne – men 

man må nøjes med fx at modtage assistance 

fra en Michael Moore-lignende tv-dokumenta-

rist (det kan ikke afgøres med sikkerhed, om 

det er en efterligning af den livstrætte mock-

umentarist, men figuren i spillet er fedladen, 

og bærer et videokamera på skulderen og en 

gennemsvedt baseballcap på hovedet).

Undervejs i spillet får man mulighed for at 

komme i TV, men spørgsmålene er alt for 

lette at besvare, selv for en rookie i ameri-

kansk politik: Man skal stå stejlt på sin sikker-

hedspolitik og man vil ikke øge skatterne.

Man kan også fundraise. Som demokrat er 

det helt klart klogest at gøre i Californien, 

fordi der bor en hulens masse mennesker der 

har mange penge. Så klarer man dagen og 

vejen lidt endnu – for man ønsker ikke at gå 

fallit midt i sin valgkamp.

En ordentlig valgkamp kræver regionale 

kontorer i en stat. Kontoret sørger for at 

udbrede kendskabet til kandidaten, og kan 

opgraderes, så man får mere viden om hvilke 

policy issues en given delstat har mest fokus 

på. Dernæst kan man holde en tale hvor man 

enten fokuserer på sin egen holdning, eller 

beskylder sin modkandidat for en komplet tå-

belighed, fx at ville hæve brændstofpriserne.

Det er ikke noget videre morsomt spil, 

Kandestøberen i denne omgang har an-

meldt. Man savner dokumentariske klip med 

historiske præsidentkandidater eller noget 

lignende.

The Political Machine er kun én elefant værd 

(altså det republikanske partis logo, ikke en 

vis kammerat i skatteklasse 3).

Pris:

115,99 kr hos www.gamepimp.eu



25

2008f
Terrorismedebatten har set mange ukvalificerede og uinteressante indlæg, hvorfor det 

ikke er mindre velkomment med det modsatte. Og netop et interessant og på mange 

måder kvalificeret indlæg i debatten er, hvad Mikkel Thorup med sin seneste bog har 

begået. 

Anmeldelse: Mikkel Thorup - Pirater, terrorister og stater

Ask Foldspang Neve
20054747@ps.au.dk

Helt komplekst og ligetil 
Mikkel Thorup: Pirater, terrorister og stater

Som Thorup også selv bemærker handler de 

fleste bøger inden for emnet om terroristens 

væsen, den enkelte terrorists særlige moti-

vation, psykologiske karakteristika eller om 

de strukturelle forhold, der gør, at terroris-

men opstår som fænomen. Ikke denne. Am-

bitionen er i stedet at behandle den vestlige 

statsordens måder at tænke på og omtale 

to lignende idealtypiske figurer, navnlig ter-

roristen og piraten. På den måde 

opstilles altså en model, hvor staten 

iagttages som iagttager og terror-

ist-piraten som objekt for denne 

beskuelse. Hvad det så kommer til 

at sige mest om, kommer vi tilbage 

til.

Bogen er delt op i fire kapitler, 

der parallelt behandler forskellige 

aspekter af de to figurer og deres 

forhold til tidens mest ressources-

tærke organisationsform. Især er dog det 

andet kapitel om dehumanisering som en 

strategi for delegitimering af modstandere, 

som Thorup mener set brugt i alle asym-

metriske konflikter samt det tredje kapitel 

om legal og illegal vold, rigtigt interessante. 

Skønt Thorups begrebsafklaring om legalitet 

over for legitimitet – der skelnes ikke – kunne 

afpudses, er det også her, at man kan se, at 

forfatteren besidder to egenskaber, der er 

sjældne og bør skattes højt inden for viden-

skabelige publikationer.

For det første er Thorups ærinde oprigtigt at 

formidle sit stof, men ikke desto mindre at 

beholde ambitionen om at benytte sig af vi-

denskabelige innovationer: tilvejebringelsen 

af kendt stof i ukendte og nyt belysende kon-

stellationer. 

Hvad der er endnu vigtigere er, at Tho-

rup vedholder at ville kende sit undersøgte 

fænomen oprigtigt, han ønsker Verstehen, 

en tilgang, der ikke mindst inden for denne 

debat ikke har været meget yndet (hvilket da 

også er én af Thorups udtrykte pointer og, 

tilsyneladende, en bevæggrund til at skrive 

bogen). Hvad, der nu er rigtigt elegant, er, 

at forfatteren – i modsætning til mange an-

dre skribenter, der er genrebeslægtede og 

bruger samme litteratur, herunder både ref-

erencerne til Žižeks voldsdikotomi 

og Carl Schmitts suverænitetsbe-

tragtninger – samtidigt fastholder 

at reducere kompleksiteten i sit stof 

i en så væsentlig grad, at der kan 

udledes en let sammenlignelig figur 

for ’statens syn på konfliktualitet’ 

– der, nyskabende, er udvidet til at 

blive en trikotomi. Ret komplekst og 

multifacetteret og alligevel til at be-

handle i simple termer. At det netop 

er staten, der behandles i denne 

analyse, er også meget generelt for bogen. 

Netop statens og dens borgeres syn på vold 

og voldshandlinger, hvornår vi er bange 

for dem, og hvornår vi ønsker dem nedka-

ldt over andre, er bogens kerne og her skal 

den anbefales som et originalt addendum, 

der både kan virke som en 

specialisering af littera-

turen på emnet tilpasset 

terrorlekturen og som en 

god indgang for dem, der 

’kun’ har deres scient.

pol.-studie og ellers er 

nye på feltet.

Mikkel Thorup: Pirater, 

terrorister og stater. 196 

sider, Klim, 2008, 179 

kr.
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Det hele begyndte på Kattegats Perle

Social kapital

Mikkel Freltoft Krogsholm
20031463@ps.au.dk

I tråd med tidens trend (og ikke mindst sidste nummer af Kanden) vil denne artikel 

også sætte fokus på den nyeste opdagelse indenfor politologien: Vikingerne har 

grundlagt danskernes tillid og lykke. Danskerne er verdens mest lykkelige folkefærd, 

hvilket skyldes, at vi har stor tillid til andre mennesker. Og det er nu utvivlsomt slået 

fast, at denne tillid er grundlagt helt tilbage i vikingetidens sociale normer.

Med den viden i bagagen og en uges efterårs-

ferie at sætte til livs pakkede jeg mine sager 

og drog til Samsø – Kattegats Perle – for at 

undersøge sagen nærmere.

I år 726 påbegyndte vores forfædre nemlig et 

af vikingetidens største ingeniørarbejder på 

Samsø. Den ca. 500 m lange og 11 m brede 

Kanhave-kanal som i vikingetiden forbandt 

Stavns Fjord med Kattegat ved Mårup Vig. Et 

så stort projekt er næppe iværksat uden 

vægtige grunde, en god planlægning, samt 

rådighed over de nødvendige midler og ar-

bejdskraft. Dette fremragende militære an-

læg fungerede højst sandsynligt for en vi-

kingeflåde hjemmehørende i Stavns Fjord. 

Via Kanhavekanalen kunne flåden hurtigt an-

gribe eller flygte til det vestlige Kattegat, 

kontrollere søtransporten i de indre danske 

farvande, samt hindre handelsødelæggende 

sørøveri og pirateri.

Hele dette vidner om en flok gæve vikinger, 

der forstod idéen i sammen at skabe ordnede 

forhold for flåden, når man skulle overraske 

diverse onde pirater omkring Samsø eller   

flygte fra overmagten. Derfor har jeg sat mig 

for at undersøge, om Samsø muligvis kunne 

være den sociale kapitals fødselssted. 

Umiddelbart emmer Kanhave-kanal ikke af 

social kapital. Det engang prægtige fysiske 

udtryk for vikingernes tillid og samarbejde, 

er nu blot en fordybning i øen dækket af 

græs. 

Selv Samsøs 

form skriger af 

dansk hygge 

samt en 

hertilhørende  

tillid



Det hele begyndte på Kattegats Perle

Jeg forsætter derfor min videre færden rundt 

på øen. Og der er hurtigt noget, der slår mig: 

alle er så venlige. De smiler og snakker, uden 

hensyntagen til at de ikke kender mig – og 

uden hensynstagen til at det er god storbys 

skik ikke at være flink og rar ved folk, man 

ikke kender. I Røde Kors’ genbrugsbutik i 

Ballen får jeg en grundig opdatering på øen 

og dets beboere, og på intet tidspunkt falder 

samtalen på noget negativt.

På min vej fra genbrugsbutikken til færgen 

ligger en vejbod, der sælger frisk grønt. Jeg 

stiller mig derhen og ser mig lidt omkring – 

ved boden står der, at man bare skal betjene 

sig selv og lægge pengene for det, man tag-

er. Ingen ekspedient, ingen overvågning-

skameraer.

Lige før færgen kører jeg forbi en plakat fra 

dette års Samsø Festival, hvoraf det fremgår, 

at det er Danmarks Hyggeligste Festival. 

Smilende og rare mennesker, et handelssys-

tem for frugt og grønt udelukkende baseret 

på tillid, og en festival, der er rigets hyggelig-

ste! – hvad mere bevis vil man have? Samsø 

er den sociale kapitals ground zero.

Vejboderne er et af de tydeligste eksempler på 

den høje grad af tillid, der eksisterer i det 

danske samfund og ikke mindst på Samsø.
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Eksamensforvirring

Eksamenstilmelding

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk 

IFSK har dette semester indført en ny procedure for undervisnings- og eksamen-

stilmelding. Den nye procedure har dog medført stor forvirring blandt de studerende 

på overbygningen.

En smuk forårsdag i 2008 fik de studerende 

ved IFSK besked om, at der ville blive indført 

en ny form for undervisninings- og eksamen-

stilmelding. Denne nye procedure indeholdt 

bl.a. undervisningstilmelding via selvbetjenin-

gen og et krav om, at kandidatstuderende 

aktivt skal framelde frem for at tilmelde sig 

eksamener. Umiddelbart lød ændringerne 

velgennemtænkte, men det viste sig hurtigt, 

at det krævede en doktorgrad i eksamenologi 

for at forstå den nye procedure.

De mange studieordninger

Undervisningstilmeldingen foregik på selv-

betjeningen, hvor jeg som studerende på 

overbygningen skulle vælge og prioritere de 

seminarer, som jeg ønskede at følge i efter-

årssemesteret. Proceduren fungerede over-

raskende godt, mens fagene skulle vælges, 

og jeg nåede endda at sende en venlig tanke 

til dem, der havde udskiftet papirskemaet 

med computerskærmen.

Idyllen varede dog ikke evigt, for pludselig 

afslørede skærmen et overflødighedshorn 

af studieordninger, som jeg åbenbart skulle 

vælge imellem. Nu skulle man tro, at alle stu-

derende er klar over præcis hvilken studieord-

ning, de er på. Men alene på de tre år jeg har 

studeret, har studienævnet indført tre nye 

studieordninger, hvorfor jeg efterhånden har 

opgivet at finde ud af, hvor jeg selv hører til. 

Ikke desto mindre lukkede jeg øjnene, valgte 

den nyeste ordning og derefter glemte jeg alt 

om undervisning og eksamen i tre måneder.

Vildledning og vejledning

I lang tid var jeg sikker på, at jeg havde klaret 

skærene og alt herefter ville foregå automa-

tisk, hvilket jo netop var formålet med den 

nye procedure. Den 2. oktober blev jeg og de 

fleste øvrige studerende på overbygningen 

dog revet ud af vores drømmeverden, da vi 

modtog en mail fra Studienævnssekretari-

atet.

I mailen fik jeg besked om, at jeg automa-

tisk var tilmeldt eksamen i tre nævnte sem-

inarer. Problemet var dog, at jeg ikke var 

undervisningstilmeldt nogle af de nævnte 

seminarer, hvorimod jeg fulgte et fjerde 

seminar, hvor jeg altså ikke var tilmeldt ek-

samen. Jeg skyndte mig ind på selvbetjenin-

gen, hvor jeg imidlertid ikke var tilmeldt en 

eneste eksamen. På det tidspunkt var min 

og andre studerendes forvirring eskaleret til 

det punkt, hvor man intet forstår. Heldigvis 

kunne Studienævnssekretariatet forklare, at 

kun selvbetjeningen gælder i sidste ende. 

Derfor har jeg tilmeldt mig eksamen i det fag, 

som jeg følger, så nu kan jeg kun håbe på, at 

det virker. 

Eksamensforvirring er altså forhåbentlig at-

ter blevet til eksamenstilmelding. Så læren 

af denne tour de force ud i eksamenologiens 

forunderlige verden må vel være, at man ikke 

skal gå i panik, men bare lukke øjnene og 

håbe på det bedste.

f
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Frit Forum Århus, Torsdag d. 13. november 2008

Harald Børsting 
Separation eller skilsmisse mellem LO og S?

Frit Forum Århus, Torsdag d. 20. november 2008

Marlene Wind
EU - hvad gør vi nu, lille du?

Frit Forum Århus, Torsdag d. 27. november 2008

Claus Vastrup
Et perspektiv på den globale økonomiske udvikling 

Semestret synger på sidste vers, og eksamen lurer 
lige om hjørnet, men fortvivl ej hvis du ikke har styr 
på alle kroge af dit pensum – Frit Forum er klar med 
en akut indsprøjtning samfundsfaglig viden! Føl-
gende er på programmet:

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

Med venlig hilsen 
Frit Forum Århus

Husk at afgive din stemme til uni-valget!
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Ruslands fremgang mærkes tydeligt i Moskva, som ikke mindst derfor er et spæn-

dende sted at opholde sig. Det har jeg lejlighed til gennem et semesters praktik ved 

den danske ambassade i Moskva. Praktikopholdet er en enestående mulighed for både 

at stifte bekendtskab med Statskundskabens praktiske aspekter og opleve Ruslands 

hastige udvikling på nærmeste hold.

Artikelserie: Uden for de gule mure

Morten Larsen Nonboe
20041439@ps.au.dk

Praktik i Moskva 

De væbnede styrkers centrale Museum nord 

for Moskvas centrum giver normalt et temme-

lig sovjetagtigt indtryk. For nyligt er museets 

samling af erobret nazistisk merchandise, 

resterne af det nedskudte amerikanske U2-fly 

fra 1960 og andre aldrende relikvier fra det 

russiske forsvars storhedstid imidlertid ble-

vet suppleret med en helt ny udstilling. Den 

hedder ”Kaukasus. Fem dage i august” og 

omhandler dagene efter Georgiens invasion af 

Sydossetien. Udstillingen består hovedsage-

ligt af meget eksplicitte billeder af de civile 

ofre for det georgiske angreb og – i stil med 

museets generelle tendens – af erobret geor-

gisk materiel. De erobrede genstande er nøje 

udstyret med oplysninger om deres oprindel-

se i forskellige NATO-lande, og udstillingen 

glemmer næsten helt at fortælle, at det fak-

tisk ikke er selve NATO, som det glorværdige 

russiske forsvar heltemodigt har besejret. Ud-

stillingens altoverskyggende stolthed mods-

varer dermed den generelle tendens i de rus-

siske medier: efter de ydmygende 1990’ere 

har Rusland genvundet sin storhed. 

Omkring museet er Moskva ved at blive for-

vandlet til et stort udstillingsvindue over 

Ruslands fremgang. Særligt Moskvas im-

ponerende centrum er i de senere år blevet 

gennemrenoveret, og på Moskvas skyline er 

Stalin-gotikkens berømte syv søstre ved at få 

selskab af adskillige hypermoderne skyskra-

bere. Moskva er fyldt med byggepladser, og 

flere af dem ser ud til at fungere i døgndrift. 

Det samme gør supermarkederne, og hvis 

der er en lukkelov i Rusland medfører den, 

at de mest regulerede forretninger må se 

sig nødsaget til at lukke ved en 22-23-tiden. 

Med de klichéfyldte ord fra én af den famøse 

russiske dansepops seneste vidundere er 

Moskva en by, som aldrig sover, og det hele 

virker ofte som en stor forbrugsfest. Moskva 

er fuld af eksklusive forretninger og dyre 

biler, og reklamer for vestlige mærkevarer 

har for længst overskygget husfacadernes ef-

terladte sovjetiske symboler og mindeplader, 

som skjules godt under den farverige over-

flade. Det gælder også de tiggende 

ældre kvinder, krigsinvaliderne og 

andre medlemmer af det nye Rus-

lands underklasse, som forsvinder 

i forbrugsinfernoet, så det ofte 

glemmes, at uligheden i Rusland er 

enorm. 

Hverken ulighed, faldende ener-

gipriser eller begyndende finan-

skrise ser imidlertid ud til at svæk-

Den røde plads i Moskva
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ke stoltheden eller udviklings-hastigheden i 

Rusland, som derfor danner de perfekte ram-

mer om et praktikophold i udenrigstjenest-

en. Som praktikant indgår jeg i ambassadens 

politiske afdeling og har dermed rig lejlighed 

til at opleve Statskundskabens praktiske 

anvendelsesformer. Praktikarbejdet består 

overordnet i at følge den politiske udvikling 

i Rusland og øvrige lande indenfor ambas-

sadens ansvarsområde (Hviderusland og de 

fem centralasiatiske lande). Mere konkret 

medfører det bl.a. informationsøgning og 

nyhedsovervågning af 

de russiske medier, men 

som praktikant integreres 

man også i den almind-

elige arbejdsproces og er 

bl.a. med til at skrive de 

indberetninger, som am-

bassaden regelmæssigt 

sender hjem. Desuden er 

der mange chancer for 

at deltage i forskellige 

møder, konferencer mv. 

på og udenfor ambas-

saden, så hverdagen som 

praktikant er i høj grad 

varieret. 

Emnemæssigt er der også stor variation. Det 

er selvsagt ofte begivenheder udenfor ambas-

saden, som bestemmer fokusområdet, men 

der er også god mulighed for selv at påvirke 

indholdet af praktikken. I løbet af de første 

måneder har jeg bl.a. været beskæftiget med 

krigen i Georgien, Ruslands demografiske 

udfordring, russisk udenrigspolitisk diskurs, 

menneskerettigheder, udviklingsbistand, en-

ergipolitik, parlamentsvalget i Hviderusland 

og finanskrisens betydning for Rusland. Der 

har dermed ofte været situationer, hvor jeg 

har kunnet trække på baggrundsviden fra 

grundfagene på Statskundskab. 

Uden for arbejdstiden er ambassaden også et 

spændende miljø med sociale arrangementer 

i form af virksomhedsbesøg og fribilletter til 

danske fodboldholds kampe i Moskva. Der 

er også et forholdsvis levende diplomatisk 

miljø med fredagsbarer og temafester på 

andre ambassader, som man som praktikant 

kan deltage i. Særligt er praktikopholdet en 

oplagt mulighed for at opleve 

dagligdagen i Rusland, hvad 

enten det foregår i den over-

fyldte metro, Moskvas over-

vældende udbud af kulturelle 

aktiviteter eller ved rejser 

til det vidtstrakte Ruslands 

mere søvnige regioner.

Et praktikophold i udenrig-

stjenesten er således både 

fagligt og personligt en fan-

tastisk spændende oplevelse 

og en mulighed, som i høj 

grad kan anbefales. Det kan 

en tur til Moskva også for ved selvsyn opleve 

den gennemgribende udvikling, som Rusland 

oplever i øjeblikket. 

Information om praktikophold ved ambas-

saden i Moskva findes på ambassadens 

hjemmeside www.ambmoskva.um.dk eller 

ved henvendelse til førstesekretær Ulrik Birk-

Petersen på ulrbir@um.dk

“Som praktikant ind-
går jeg i ambassa-
dens politiske afde-
ling og har dermed 
rig lejlighed til at 
opleve Statskundska-
bens praktiske an-
vendelsesformer”.

Konflikten i Georgien Volleyball mellem Rusland og Georgien ved OL 2008
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Klumme: sure opstød

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk 

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

”Respect” sang Aretha Franklin engang før vi som gamle, bitre politologer (og da slet 

ikke de i sidste klumme omtalte yngre årgange), så dagens lys. Men hvor er det lige, 

respekten for IFSK’s grå guld er blevet af?

Den bitre politolog

”All I’m askin’…”

”Da jeg havde kom.pol. stillede jeg da ikke 

spørgsmål ved dét, instruktoren skrev på 

tavlen”, lyder det fra anonym-instruktor-kilde 

i kantinen, mens der tungsindigt gumles på 

et halvt stykke med dyrlægens natmad. ”Den 

substantielle diskussion af holdtime-pensum 

bliver altid tilsidesat af metodisk kritik af 

teksterne – eleverne retter sig slet ikke efter 

mine anvisninger”, indskydes fra sideman-

den, der efterfølgende sætter tænderne i den 

karsepyntede æggemad. Og hvad ligner det 

også? Hvorfor skal vores årgangs tavle-skrib-

lerier ikke nyde samme autoritative status 

som tidligere koryfæer? Er Christiano Ron-

aldo måske ikke også populær i dag, selvom 

Ferenc Puskás og Michel Platini var det i for-

rige årtusinde?

”Just a little bit…”

Men nej – faktisk ikke en gang en lille smule! 

For hvad sker der så, når vi efter en hård dag 

med forskning på læsesalen og forenings-/

instruktorkontorerne finder vores cykel? På 

rigtigt dårlige dage er den ikke bare 

flyttet, men sågar væltet - thi 

ungdommens sprælske 

spontanitet har ikke 

overkommet at rej-

se omkringstående 

cykler op efter at 

have flået egen Peugeot-racer-cykel ud af 

rækken. Og hvad værre er: I bagagebæreren 

sidder en flyer fra en obskur beværtning eller 

et fancy fitness-center. Hvor er det lige den 

glade yngling, der sandsynligvis har omdelt 

omtalte flyer, har tænkt sig, at vi skal placere 

vores læder-attache mappe? Og hvor i alver-

den skal samme flyer deponeres? Det vrim-

ler jo ikke ligefrem med skraldespande ved 

cykelparkeringen…

”What you need…”

Ja, hvad behøver man så som ungt menneske 

i dagens Danmark? Tilsyneladende mener 

instituttet ikke, at de yngre generationer 

behøver en fast, men kærlig hånd i form af 

stressende eksamenslæsning og hårde 6-tim-

ers prøver. Ikke blot har Studienævnet ved-

taget at opbløde 5. semester ved afskaffels-

en af det ellers stærkt opdragende Ø-fag, 

således at semestret nu mest af alt minder 

om Kærgården, der jo også er smørbart 

direkte fra køleskabet. Samme Studienævn 

har også opdelt mikro- og makroøkonomiek-

saminerne, så disse nu tages særskilt! 

Hvis så da i det mindste yngre men-

nesker havde sans for de prøvelser, 

som vi, det grå guld, har stået ig-

ennem, og som de nænsomst for-

skånes for. Glæden ved at kunne 

holde ordentlig jul alle tre år på 

BA-delen tages oven i købet som 

den største selvfølgelighed... Sik-

ken en glidebane, som afskaffelsen 

af instituttets uudtalte og nu forhen-

værende mantra om, at de studerende 

skal trænes i at arbejde under pres og 

stress, har ført til!

Ungdommen nu til dags!

Kandens bitre

politologer udtaler sig 

hver måned om ting, 

der generer dem i 

deres hverdag...
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Kandens ‘Tour de Fredagsbar’
En komparativ analyse

Analyse: fredagsbarer

Maren Bach Grønbæk
20052250@ps.au.dk 

Historie Medicin Die rote Zone (Molekylærbiologi) Den sociale højskole

Pris og udvalg På historie havde de et stort udvalg inkl. 

bitter – en lidt underlig kombi, men sær-

ligt sidstnævnte er en varegruppe, der alt 

for ofte underprioriteres.

Prisen var meget almindelig.                  

I forhold til hvor stor en bar det er, 

kunne udvalget godt være større. Prisen 

er helt fair.

Det var meget svært at se, hvad de egentligt 

havde i Die rote Zone, da de ikke havde alt 

det, der stod på skiltene men til gengæld en 

del andet

Klart dagens vinder inden for det punkt. Udval-

get var stort, og når der mellem 16-17 er happy 

hour (2 shots for en 10 kr. og 2 Sommersby for 

20 kr.) findes det ikke bedre.

Mulighed for at 

betale med dankort

Ingen Ingen Ingen Ingen

Åbenhed Umiddelbart var der ikke så meget snak 

på tværs af grupper, men henvendte vi os 

selv til folk, var de meget flinke.

Det virkede lidt som om, de havde nok i 

sig selv, men bød man folk op at danse, 

var de meget friske.

Man havde indtryk af, at det var sjældent at 

de får besøg af så mange piger. I hvert fald 

var der mange der gerne ville snakke.

Måske er det noget, de lærer på studiet. De 

kommende socialrådgivere er i hvert fald 

enormt  imødekommende, og man føler sig 

hurtigt hjemme.

Musik Der var en del rockmusik, hvilket især 

drengene var glade for.

Klassisk popmusik, der trak folk på 

”dansegulvet”.

Ingen af anmelderne kan bagefter huske 

musikken, men vi ved, at den var der.

Almindelig hitmusik – det kunne godt have 

været mere kreativt.

Babe-/hunk rating ”Jeg kan ikke lide at dumpe folk”. Sådan 

udtalte en kvindelig anmelder sig om his-

torikerne. Måske ikke så venligt, men his-

torie skal bare være glad for deres 2-tal.

Baseret på tidligere besøg var forvent-

ningerne meget høje, men heldigvis 

kunne medicinerne leve op til dem.

Hvis éns forventninger bare er lave nok, bliv-

er man ikke skuffet, og det gjorde vi heller 

ikke for nogle af molekylærbiologerne var 

faktisk meget pæne.

Mangfoldigheden på den Sociale er meget stor, 

og selvom de ikke er så lækre som på medicin, 

er der noget for enhver smag.

Scoremulighed Normalt er der et omvendt proportionalt 

forhold mellem udseende og scoremu-

ligheder, og historie var ingen undta-

gelse.

Ja, de er lækre og de ved det også godt. 

Derfor er det umiddelbart ikke så let at 

score – medicinerne drikker dog meget, 

hvilket dog forøger chancerne senere på 

aftenen.

Helt sikkert gode chancer – især for pigerne. 

De mandlige anmeldere var lidt skuffede.

Det kan være svært at vurdere, når de er så 

åbne, men det var let at skaffe telefonnumre, 

så om ikke andet kan man sikkert finde en 

forstående person at tale med.

Toiletforhold Ganske udmærkede Ikke mange i forhold til de mange men-

nesker, men til gengæld en god mulighed 

for at mingle med forbipasserende.

Efter at have besøgt flere fredagsbarer i træk 

er det rart, at toiletterne er lette at finde. Det 

er meget svært hos molekylærbiologi, hvor 

de ligger gemt mellem kontorer.

Gennemsnitligt

Låsby-Svendsen-

indekset

(dette indeks dæk-

ker over, hvor nemt 

det er at krejle) 

På trods af en solid charmeindsats (vi 

havde endda kage med) lykkedes det 

ikke at få rabat hos historie. Dette var en 

skuffelse, men de undskyldte sig med, at 

det var fordi, baren var flyttet til Stakladen 

pga. et arrangement.

Medicinerne ved godt selv, at de har 

en populær bar, og man kan godt have 

fornemmelsen af, at de er lidt selvfede. 

I hvert fald var der ingen muligheder for 

rabat.

Molekylærbiologerne prøvede forbavsende 

længe at insistere på faste priser. Men da de 

første bukkede under, var det næsten et ta’ 

selv bord. I hvert fald for pigerne.

Generelt god mulighed for at krejle, og efter kl. 

20 er muligheden ligefrem institutionaliseret. 

Her kan man altid rafle om prisen.

Bartype Historie var helt klart en kaffeklub. Bestemt 

hyggelig, men ikke sted man varmer op til 

en tur i byen

Er det Social Club, eller er det mediciner-

bar? Det kan være svært at vurdere. Begge 

steder bruger de de samme virkemidler: 

høj musik og utroligt mange mennesker 

klemt sammen på ingen plads.

Stor overraskelse at komme inden for i ba-

rakken, der ligger skjult bag kasernen. En 

über-cool lounge der helt lever op til nav-

net – man kunne lige så godt have været i 

Friedrichshain, Berlin

Det er ikke for ingenting, det hedder den Sociale 

højskole. For baren kunne lige så godt ligge på 

en rigtig højskole med den gode stemning. 
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”Der er intet så smukt som en flot tabel”. Udtalelsen kommer fra en tidligere metodein-

struktor, men selvom det nok er lidt af en overdrivelse, passer udtalelsen meget godt 

med den almene holdning på Statskundskab. Virkeligheden er bare bedst, når den er 

sat i kasser struktureret efter teoristyrede parametre.

Man skulle tro, at dette kun gjaldt det faglige stof men nej. Da Kanden var ude for at anmelde 

fredagsbarer, opstod der et sandt jubelråb, da det blev foreslået, at anmeldelsen skulle være 

styret af parametre udvalgt ud fra saglige kriterier. I det nedenstående skema ses baren bedømt 

på parametre, således at andre kan udvide den komparative analyse til flere barer - eller blot teste 

vores resultater.

Historie Medicin Die rote Zone (Molekylærbiologi) Den sociale højskole

Pris og udvalg På historie havde de et stort udvalg inkl. 

bitter – en lidt underlig kombi, men sær-

ligt sidstnævnte er en varegruppe, der alt 

for ofte underprioriteres.

Prisen var meget almindelig.                  

I forhold til hvor stor en bar det er, 

kunne udvalget godt være større. Prisen 

er helt fair.

Det var meget svært at se, hvad de egentligt 

havde i Die rote Zone, da de ikke havde alt 

det, der stod på skiltene men til gengæld en 

del andet

Klart dagens vinder inden for det punkt. Udval-

get var stort, og når der mellem 16-17 er happy 

hour (2 shots for en 10 kr. og 2 Sommersby for 

20 kr.) findes det ikke bedre.

Mulighed for at 

betale med dankort

Ingen Ingen Ingen Ingen

Åbenhed Umiddelbart var der ikke så meget snak 

på tværs af grupper, men henvendte vi os 

selv til folk, var de meget flinke.

Det virkede lidt som om, de havde nok i 

sig selv, men bød man folk op at danse, 

var de meget friske.

Man havde indtryk af, at det var sjældent at 

de får besøg af så mange piger. I hvert fald 

var der mange der gerne ville snakke.

Måske er det noget, de lærer på studiet. De 

kommende socialrådgivere er i hvert fald 

enormt  imødekommende, og man føler sig 

hurtigt hjemme.

Musik Der var en del rockmusik, hvilket især 

drengene var glade for.

Klassisk popmusik, der trak folk på 

”dansegulvet”.

Ingen af anmelderne kan bagefter huske 

musikken, men vi ved, at den var der.

Almindelig hitmusik – det kunne godt have 

været mere kreativt.

Babe-/hunk rating ”Jeg kan ikke lide at dumpe folk”. Sådan 

udtalte en kvindelig anmelder sig om his-

torikerne. Måske ikke så venligt, men his-

torie skal bare være glad for deres 2-tal.

Baseret på tidligere besøg var forvent-

ningerne meget høje, men heldigvis 

kunne medicinerne leve op til dem.

Hvis éns forventninger bare er lave nok, bliv-

er man ikke skuffet, og det gjorde vi heller 

ikke for nogle af molekylærbiologerne var 

faktisk meget pæne.

Mangfoldigheden på den Sociale er meget stor, 

og selvom de ikke er så lækre som på medicin, 

er der noget for enhver smag.

Scoremulighed Normalt er der et omvendt proportionalt 

forhold mellem udseende og scoremu-

ligheder, og historie var ingen undta-

gelse.

Ja, de er lækre og de ved det også godt. 

Derfor er det umiddelbart ikke så let at 

score – medicinerne drikker dog meget, 

hvilket dog forøger chancerne senere på 

aftenen.

Helt sikkert gode chancer – især for pigerne. 

De mandlige anmeldere var lidt skuffede.

Det kan være svært at vurdere, når de er så 

åbne, men det var let at skaffe telefonnumre, 

så om ikke andet kan man sikkert finde en 

forstående person at tale med.

Toiletforhold Ganske udmærkede Ikke mange i forhold til de mange men-

nesker, men til gengæld en god mulighed 

for at mingle med forbipasserende.

Efter at have besøgt flere fredagsbarer i træk 

er det rart, at toiletterne er lette at finde. Det 

er meget svært hos molekylærbiologi, hvor 

de ligger gemt mellem kontorer.

Gennemsnitligt

Låsby-Svendsen-

indekset

(dette indeks dæk-

ker over, hvor nemt 

det er at krejle) 

På trods af en solid charmeindsats (vi 

havde endda kage med) lykkedes det 

ikke at få rabat hos historie. Dette var en 

skuffelse, men de undskyldte sig med, at 

det var fordi, baren var flyttet til Stakladen 

pga. et arrangement.

Medicinerne ved godt selv, at de har 

en populær bar, og man kan godt have 

fornemmelsen af, at de er lidt selvfede. 

I hvert fald var der ingen muligheder for 

rabat.

Molekylærbiologerne prøvede forbavsende 

længe at insistere på faste priser. Men da de 

første bukkede under, var det næsten et ta’ 

selv bord. I hvert fald for pigerne.

Generelt god mulighed for at krejle, og efter kl. 

20 er muligheden ligefrem institutionaliseret. 

Her kan man altid rafle om prisen.

Bartype Historie var helt klart en kaffeklub. Bestemt 

hyggelig, men ikke sted man varmer op til 

en tur i byen

Er det Social Club, eller er det mediciner-

bar? Det kan være svært at vurdere. Begge 

steder bruger de de samme virkemidler: 

høj musik og utroligt mange mennesker 

klemt sammen på ingen plads.

Stor overraskelse at komme inden for i ba-

rakken, der ligger skjult bag kasernen. En 

über-cool lounge der helt lever op til nav-

net – man kunne lige så godt have været i 

Friedrichshain, Berlin

Det er ikke for ingenting, det hedder den Sociale 

højskole. For baren kunne lige så godt ligge på 

en rigtig højskole med den gode stemning. 

En ‘Tour de Skæg’ 
ved fredagsbarerne



FÅ EN TUR I
HØET!

Besøg Kandestøberens julebar i M3 (ved det store computerlokale)

- onsdag d. 3. december 2008 -

Kandestøberen inviterer på en tur på landet. Det bliver en dag med masser af bondegårdsstemning, 

mulighed for at slå søm i en træstub, malke køer, danse squaredance og ikke mindst se på de frække 

malkepiger og de muskuløse staldkarle. 

 

Så hvis du vil udleve din indre bondemand, er Kandens bar stedet for dig!

 

YEEHAA!
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Personalia
Jonna Kjær overgår til beskæftigelse 22 timer om ugen i perioden 1. oktober 2008 – 31. marts 

2009.

Malene Poulsen overgår til beskæftigelse 34 timer om ugen pr. 1. november 2008.

Kim Mannemar Sønderskov er ansat som videnskabelig assistent fra 1. september – 31. decem-

ber 2008. 

Kim Mannemar Sønderskov er ansat som adjunkt for perioden 1. januar 2009 – 31. december 

2011.
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• Steffensen, Mads Hovgaard, Betydningen af ambivalens for holdningsmæssig usikkerhed.
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Studenterredaktionen bestående af:
Steffen Juul Krahn, Christine Michael Petersen, Rikke Mehlsen, Anne Källberg, Erik Poulsen, Nina 
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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
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Kalender!
november 2008

Tirsdag d. 11. november

Foredrag på sTUDENTERHUSET:
Hjernen og Rusmidler – hvilke ligheder er der 

mellem rusmidler og bananer? v/ læge og 

rusmiddelforsker Henrik Rindom

Rusmidlerne er i dag verdens fjerde største 

økonomi. Menneskeheden bruger tilsammen 

flere penge på rusmidler - som ødelægger os 

fysisk og psykisk - end på uddannelse. 

Hvad er det rusmidlerne gør ved os, så vi med 

eller mod vores vilje tilsidesætter al anden fornuftig adfærd, når tran-

gen til stofferne melder sig? 

Entré: 75 kr. for studerende

Fredag d. 14. november

PF-fest

Så er det tid til årets sidste PF-fest!

Lørdag d. 15. november

Koncerter

Carpark North giver koncert på 
TRAIN kl. 21.30
Entré: 140 kr.

Trolle//Siebenhaar giver koncert 
på sTUDENTERHUS åRHUS
Entré: 60.kr
 

Kalender

Line Bækgaard
20061839@ps.au.dk

Umiddelbart kunne man tro, at Århus er gået i november-dvale. Arrangementerne hænger ikke på træerne. 

Regnvejrsdagene kunne dog bruges på et besøg på Aros, ligesom byens teatre har spændende stykker på plakaten. 

Som studerende har man god mulighed for at slippe billigt ind til forestillingerne, idet alle teatrene har indgået en 

aftale om at give halv pris til studerende.

Se fx stykket ”August” på Svalegangen, der spiller fra d. 11. til d. 29. november. 

Fra hjemmesiden: 

”Forestillingens fire tavse og sørgmuntre klovne, lader os genopdage den virkelighed, som vi alle bakser med. Vores 

glæde og begejstring. Vores undren. Vores angst. Vores forventninger. Vores sejre og nederlag. August er på den 

måde nærmest en iscenesættelse af Storm P’s dybsindige og enkle livsfilosofi “Livet er som en cirkus. Man kommer 

ind i manegen, går en omgang rundt, bukker og går ud igen”.
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Onsdag d. 19. november

BODYCRASHING!

Traditionen tro afholder den matematiske festforen-
ing ”Tågekammeret” ædegilde. 

I år foregår arrangementet i Vandrehallen.

24. - 27. november

Valg på Aarhus Universitet

For studerende afholdes der i efteråret 
2008 valg til bestyrelsen, akademisk råd 
og studienævn.

Valget afvikles som elektronisk valg i peri-
oden 24.-27. november 2008.

Onsdag d. 3. december - EKSTRA!

Jul på IFSK!

Husk at sætte kryds i kalenderen ons-
dag d. 3. december 2008, hvor der af-
holdes juledag med barer, revy og fest 
på IFSK.

Torsdag d. 20. november

Musical

Bølle Bob Bølle Bob Bølle Bob 
Bob... 

Oplev den udødelige musical på 
Gellerup Scenen. 



Som landets førende konsulenthus lever vi af vore medarbejderes idérigdom, analytiske styrke og evne til 
at udvikle vores kunder.
 
Vi har brug for konsulenter med vilje til at realisere egne mål sammen med krævende kolleger og kunder.
 
Vær med til at udvikle en af landets mest udfordrende arbejdspladser, hvor den skarpe analyse og den sjove 
nytænkning integreres i alle løsninger til gavn for kunder og samfundet.
 
Vi søger hele tiden dygtige konsulenter og studenter. Har du mod på en meningsfuld karriere, så kontakt os!
 
Læs mere:  www.ramboll-management.dk/job

En udviklende og meningsfuld karriere

Gode ideer vokser i godt selskab--- 


