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bruges til at løse politologiske gåder.



Indhold

Leder: Socialitetens rugekasse

Den bitre politolog

Øvelse gør skriftlig mester

Udfordringsstafet: Kim Mannemar Sønderskov vs. Morten Brænder

TEMA:   Vi dyrker sport

     Fodbold på statskundskab

     Undervisernes sportsgrene

     Sportsligt stjernestøv

     Tre skarpe i skoven

     Kanden afslører statskundskabernes sportsvaner

  

Når foredragsforeninger leger studenterpolitikere

Drillende dilletanterier

En ambassadør kom forbi

Rusugen i billeder

Et TV-eksperiment

Vikinger og velfærd i fremtidens Danmark

Heineken rocks! 

Voksne kvinder har hår på karamellen

Faglig dag på IFSK

Rusugen på IFSK

Christiansborg - Arbejdsrytme i pigtrådstempo

IFSK’s got talent

Publikationer, personalia og specialer

Redaktionelt

Kalender!

Tryk:    Møllegårdens Grafisk, Fårvang  •  www.mgrafisk.dk

3

4

6

8

11

12

14

16

18

20

22

23

24

26

29

30

32

33

34

36

38

40

41

45 

 

46



3

2008

f

Det er weekend på instituttet, solen skinner udenfor, og den danske efterårsblæst har 

efterhånden for alvor sat ind. På foreningsgangen breder der sig den velkendte duft af 

sprutrester blandet med efterhånden fordærvet mad. Det er dagen derpå - årets første 

fest er løbet af stablen, hvilket kan ses og lugtes af opmagasineringen uden for PF’s 

kontor.

For en del af instituttets studerende er det naturligt, at man kan købe bøger hver dag, at der bliver 

arrangeret fester hvert semester, at man kan læse det nye nummer af Kandestøberen hver måned, 

samt at der allerede ved semesterstart bliver set frem til juledagen. 

Den skarpe studerende har nok allerede gennemskuet, at disse ting ikke sker helt af sig selv, 

eftersom der alt andet lige skal være nogen, som forestår planlægningen samt ikke mindst ud-

førelsen af disse velmenende foretag.

Prøv at forestil jer en hverdag, hvor vi ikke havde PF til at arrangere fester og foredrag, PB til at 

sørge for bøger til studenterpriser, Jul på IFSK til at holde ølpriserne nede på en tilfældig decem-

beronsdag, Kritisk Profil til at arrangere endnu en foredragsrække, StatsRådet til at tale de stu-

derendes sag, Kandidatforeningen til at arrangere genopfriskende SPSS-kurser samt nærværende 

medie til at debattere samt informere om instituttets dagligdag. 

Verden ville i så fald nærmest være af lave, og det eneste, som instituttets gule bygninger kunne 

bruges til, var undervisning. Uden at sige et ondt ord om dette fænomen, kunne man forestille sig, 

at hverdagen måske ville være en anelse ensformig.

Men hvem er alle disse mennesker, som begraver sig ovre på foreningsgangen og sågar kan finde 

på at bruge deres dyrebare fritid oppe på instituttet? Det er såmænd almindelige studerende som 

både dig og os – os fordi vi i skrivende stund sidder på instituttet i en weekend, og dig fordi det er 

ganske almindelige studerende, som vælger at ofre sig for, at de studerendes hverdag på studiet 

(forhåbentlig) bliver både sjovere og nemmere.

For at alle foreningsincitamenterne ikke nødvendigvis skal hvile på et altruistisk grundlag, skal de 

positive eksternaliteter ved et foreningsmedlemskab ej negligeres. For det første får man uvur-

derlige kontakter, som kan bruges på mange måder. Det kan være ældre studerende, som kan 

rådgive samt overlevere vandrenoter og gamle eksamensopgaver. Det kan være yngre studerende, 

som går på hold med ham eller hende den søde, man har set i kantinekøen eller til PF-festen. 

Desforuden skal ganske almindelige venskaber heller ikke glemmes. Herudover skal det nævnes, 

at der endnu ikke er hørt om en forening, der ikke arrangerer sociale arrangementer, som kan 

bruges til at bryde hverdagens trivielle trummerum samt ikke mindst i høj grad være medvirkende 

til at skabe føromtalte sociale kontakter.

Alt i alt burde det efterhånden være gået op for den opmærksomme læser, at der er et (mere 

eller mindre) skjult budskab inkorporeret i denne leder. Det er ikke for vores blå øjnes skyld, at vi 

informerer om nødvendigheden af folk i de forskellige foreninger, men fordi vi mener, at disse er 

et yderst positivt bekendtskab, som er med til at lyse op i vores hverdag.

Derfor slutter denne signatur med et kort, men velment råd:

ENGAGÉR JER!

Leder
Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 
Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Socialitetens rugekasse
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                                                                                               IFSK på vej mod afgrunde n?

Artikelserie: sure opstød
Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk 

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Mange af os husker filmene ”Gnavne, gamle mænd 1 og 2” og TV2’s ugentlige føljeton 

”Syv sure mænd”. Trenden om, at otiummet lader al sin indestængte galde vælte ud 

over de nærmeste omgivelser, er nået til IFSK. De bitre politologer tager NEJ-hatten på 

og spænder hageremmen helt ind!

Den bitre politolog

Universitetsparken summer af liv, glade dage 

og RUS-arrangement, men det er ikke noget, 

der sætter glæde i vores runkne sind. Nej, vi 

har over sommerferien skiftet foreningsgang-

en ud med instruktorgerningen og er på den 

måde nærmest størknet fast i den cement-

blander, der nu har stået uden for instituttets 

indgang i flere måneder. Og hvorfor i øvrigt 

blande cement – bygningerne var jo gode 

nok, som de var! Og nye vinduer! Det store 

computerlokale har aldrig været isoleret, 

så hvorfor skal den nye årgang undgå den 

forkølelse, som har været fast sidegevinst 

ved den kvantitative metodeopgave sidst på 

efteråret?

Apropos den nye årgang – hvorfor så overho-

vedet nye mennesker? Vi har ikke brug for, 

at vores faste cykelplads fra den ene dag til 

anden bliver overtaget af en farvestrålende 

racercykel. Hvor skal den gamle 3-gears så 

stå, når pladsen op ad muren ikke længere 

er ledig? Og som om det ikke var nok, så er 

læsesalen også befængt med nye mennesker, 

der på ulidelig entusiastisk facon kaster sig 

ud i Kaare Strøm og co. Hvor er fraktionen af 

Dansk Folkeparti i århusiansk studenterpoli-

tik? Der mangler i den grad et talerør for os, 

som må farve de grå stænk og bare har nok 

i os selv, vores faste frokostaftale med den 

gamle metodemakker og 8 daglige timer på 

den indtil for nylig permanente læseplads på 

foreningsgangen.

Og hvad er det, vi kan læse i statistikkerne? 

Frit optag på statskundskab? Og så netop 

som vort institut kan fejre 50 års jubilæum 

(i 2009). Åbent hus jo tak – men vi havde 

ligesom forestillet os, at det betød besøg af 

de gamle koryfæer og ikke, at vi lige plud-

selig skal til at mænge os med Gud og hver 

mand. Og hvad langt værre er, hvordan skal 

vi nogensinde opretholde hetzen og de ned-

ladende blikke mod fagligt underlødige indi-

vider som historikere for slet ikke at snakke 

om pseudovidenskaberne fra RUC? Og så 

skal vi også huske på, at vi må tage vores 

eksamen, mens studiets ry blegner i lyset af 

denne skandale! Magen til devaluering af 5 

års arbejde…

Ja, eller også kunne det måske løsne lidt op 

for den selvfedme, som har været en del af 

vores første tre år på IFSK. ”Vi er bedre – vi 

er fra statskundskab i Århus”-mantraet, er 

noget vi ikke længere bare kan påstå ud fra 

fortidens forholdsvis skrappe optagelseskrav. 

Selvfedme eller ej. Terningerne synes kastet, 

og i bitter resignation kan vi blot observere, 

hvordan baren tømmes før midnat til fester 

og torsdagscaféer.



                                                                                               IFSK på vej mod afgrunde n? VI HAR ÅBENT 
FRA KL. 12-13

FIND OGSÅ PB PÅ
WWW.POL-BOG.DK
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Især sidstnævnte krav har vakt en del opsigt, 

og derfor har jeg sat mig for at undersøge 

sagen lidt nærmere. Hvad betyder et sådant 

krav for kandidater, der har læst længe, men 

ikke har haft én hjemmeopgave per semes-

ter? Og hvad er hensigten med at indføre et 

sådant krav? Derfor har jeg fanget næstfor-

manden i Studienævnet, Anna Bager, for at 

høre nærmere.

 

Hvad ligger der i kravet?

Ændringen i studieordningen betyder, at 

studerende på kandidatdelen skal aflevere 

minimum én hjemmeopgave per semester. 

Kravet gælder for de tre normerede semes-

tre ud over specialet, så man skal altså have 

tre hjemmeopgaver for at blive kandidat i 

statskundskab. Det betyder også, at man 

ikke skal skrive flere hjemmeopgaver, hvis 

man kommer ud over normeret tid.

 

Hvad med praktik og udveksling?

Praktik og udveksling kan hver erstatte én 

hjemmeopgave. Det vil sige, at hvis man 

både er i praktik og på udveksling, så skal 

man kun skrive én hjemmeopgave på hele 

overbygningen.

 

Hvis man ikke opfylder kravet?

Så skal man søge dispensation fra studieord-

ningen. Og der skal gives en meget god 

grund. Hvis man ikke mangler flere fag på 

overbygningen, så får man naturligvis dis-

pensation. Studienævnet har ingen interesse 

i at forhindre folk i at blive færdige. Men hvis 

man mangler flere fag, så vil studienævnet 

pålægge dig at bruge dem til at opnå kravet 

– men indtil videre er der ikke diskuteret 

nogle sanktionsmuligheder, og det er ikke 

planlagt, at der vil blive ført kontrol med de 

studerende.

 

Hvad har været hensigten med at indføre 

kravet?

Hensigten er at forberede de studerende på 

at skrive speciale samt hæve niveauet fra 

bacheloropgaven til specialet. I øjeblikket er 

niveauforskellen desværre ikke særlig høj, 

og det har været en vigtig prioritet for Stu-

dienævnet at øge kvaliteten. Hjemmeopga-

verne skal kontinuerligt træne de studerende 

i at skrive en akademisk opgave ud fra et 

selvvalgt emne, og erfaringen viser, at stu-

derende, der har skrevet mange hjemmeop-

gaver, også klarer sig bedre, når det kom-

mer til specialet. Øvelse gør mester – også 

angående skriftlige akademiske opgaver.

 

Hvad med seminarfordelingen?

Vi har i dette semester set en betydelig ned-

gang i seminartilmeldingen. Mange af semi-

narerne i år har været hjemmeopgavesem-

inarer, og det er tydeligt, at de studerende 

fravælger at skrive flere hjemmeopgaver 

samtidigt. Fremover vil kun en tredjedel af 

seminarerne være med hjemmeopgave, så 

fordelingen svarer til kravet. 

 

Alle studieordninger og ændringer kan findes 

på http://www.au.dk/studieguide/studieord-

ning/sam

Fra 1. september i år har vi fået en række ændringer i studieordningen for kandidatud-

dannelsen i statskundskab. Af de fem ændringer, der er sket kan især fremhæves mu-

ligheden for fuld meritoverførsel for praktik, og det nyindførte krav om minimum én 

hjemmeopgave per semester.

Øvelse gør skriftlig mester

Interview
Mikkel Freltoft Krogsholm

20031463@ps.au.dk
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Udfordringsstafetten

Kære Morten,

Der er blevet dræbt flere danske soldater i 

Helmand-provinsen i de seneste 12 måneder, 

end der døde i missionen i Afghanistan i de 

foregående 5 år tilsammen. Skønt Danmarks 

udenrigspolitiske engagement har været 

emnet for en indgående politisk debat her-

hjemme, har tabene tilsyneladende ikke på-

virket befolkningens tilslutning til missionen 

i Afghanistan. Men hvad med soldaterne selv? 

Du skriver på en afhandling om amerikanske 

soldaters retfærdiggørelse af krig. Hvad ved 

vi egentlig om de faktorer, der motiverer sol-

dater i kamp?

Med venlig hilsen

Kim

I denne udgave af udfordringsstafetten har Kim Mannemar Sønderskov valgt at stille 

et yderst aktuelt spørgsmål til Morten Brænder. Kim spørger ind til Danmarks engage-

ment i Afghanistan og de faktorer, der motiverer soldater, når de drager i krig.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Kim,

Tak for udfordringen. Jeg skal prøve at tage 

den op, om end det bliver med det forbehold, 

at hvad der gælder for amerikanske soldater 

ikke nødvendigvis gælder for danske, eller 

omvendt. 

Men lad os starte i det universelle. Soldaters 

motivation har naturligvis altid ligget hærfø-

rere og politiske ledere på sinde, og det er en 

yndet praksis blandt historikere at forklare 

militære sejre og nederlag med henvisning 

til tilstedeværelsen af særligt motiverende 

faktorer. Det være sig religiøs overbevisn-

ing, kampen for en livsform eller slet og ret 

hævntørst. To faktorer har i moderne tid i-

midlertid gjort det ekstra påtrængende at få 
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“Det mest interessan-
te i denne sammen-
hæng er imidlertid, 
at en militær karriere 
med værnepligtens 
afskaffelse blev et 
positivt tilvalg. Folk 
lader sig indrullere af 
en grund.”

en mere eksakt viden herom. Den ene var den 

udvikling i våbentyper, som fandt sted i løbet 

af 1800-tallet, og som betød, at ildkraften og 

dermed dødeligheden på slagmarken steg 

voldsomt. Tænk blot på hvad et maskingevær 

kan forrette af skade sammenlignet med en 

forladerriffel. Den anden var krigsførelsens 

demokratisering. I kølvandet på den Fran-

ske Revolution blev massehæren og masse-

mobiliseringen en realitet. Man havde langt 

flere tropper til rådighed, men vel at mærke 

tropper, der ikke var professionelle soldater, 

oplært og båret af et militært æreskodeks. 

Tilsammen rejste disse to nyskabelser ét af-

gørende spørgsmål: hvad er det, der får bon-

den, skolelæreren og revisoren til at gå frem 

mod fjenden og fjendens ild 

frem for at følge den mest 

intuitive reaktion: at løbe 

sin vej? 

Det var først med Anden 

Verdenskrig, at man søgte 

at besvare dette spørgsmål 

systematisk, og det var 

amerikanerne, der gjorde 

forsøget. Ikke overrask-

ende: på det tidspunkt 

var USA verdens største 

demokrati, og et demokrati, 

som var temmelig uvant 

med at gå i krig. Allerede 

før Pearl Harbour havde man derfor udpeget 

en gruppe samfundsforskere, med delta-

gelse af blandt andre Louis Guttman og Paul 

F. Lazarsfeld som under ledelse af Samuel A. 

Stouffer skulle holde et vågent øje med trop-

pernes moral eller kampvilje. Det blev der et 

spændende studie ud af, ikke mindst set med 

statskundskabsøjne. For det var her, i barak-

kerne og på slagmarken, blandt forsynings- 

og kamptropper, at de kvantitative metoder, 

der siden hen er blevet en hjørnesten i sam-

fundsforskningen, fandt anvendelse, blev 

forbedret og vandt anerkendelse. Mellem ’41 

og ’45 foretog denne forskningsenhed 200 

surveys, hvori mere end 600.000 soldater 

blev adspurgt. 

Hvad fandt de så ud af? At den amerikanske 

soldat hverken kæmper for abstrakte be-

greber som frihed eller demokrati, eller for 

abstrakte sociale entiteter som nationen. 

Han kæmper for det konkrete, for manden 

ved sin side, for sin våbenbroder. Dette bånd 

er imidlertid ikke enhver, der trækker i uni-

form forundt. Det findes først og fremmest 

i enheder, der har været i kamp, og når det 

først er etableret, er der tale om en følelse af 

samhørighed så stærk, at den transcenderer 

traditionelle sociale skillelinjer, og også går 

hinsides døden. Dermed ikke være sagt, at 

’Primær-gruppen’, det familielignende fæl-

lesskab, soldater deler, er det eneste der 

driver soldaten. Men fælles for svarene på 

tværs af krigsskueplads, 

rang og fysisk duelighed 

var, at tilknytningen til 

primær-gruppen altid 

scorede højt, og at åben-

lys nationalisme ikke blot 

blev ignoreret, men blev 

betragtet som direkte an-

stødeligt. Nok så interes-

sant blev deres konklusion-

er bekræftet af et parallelt 

studie foretaget af en for-

skningsenhed for psykolo-

gisk krigsførelse, som in-

terviewede tilfangetagne, 

tyske værnemagtssoldater 

på Vestfronten. Heller ikke de kæmpede for 

højere idealer, men for hinanden. 

Opstår dette bånd så automatisk? Bliver folk 

motiverede til at slås for hinanden, bare de 

har set døden i øjnene? Nej. De følgende årtier 

skulle vise, at etableringen og opretholdels-

en af institutionelle bånd som denne broder-

skabsfølelse afhænger af ydre, organisato-

riske rammer. I et feltstudie, hvor han fulgte 

en kampenhed i Vietnam genfandt Charles 

Moskos således kun i meget ringe grad den 

følelse af samhørighed, som tilsyneladende 

havde været så fremtrædende under den An-

den Verdenskrig. I stedet fandt han, at ide-

ologien spillede en langt mere fremtrædende 

rolle, endskønt ikke i den udadfarende ud-
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Nationalfølelse og nationalisme er ifølge Morten Brænder 

blevet meget fremtrædende i amerikanske 

soldaters bevidsthed.

gave, som amerikansk na-

tionalisme ofte associeres 

med. Tværtimod - det han 

fandt, var ’latent ideologi’, 

et verdensbillede med klare 

skillelinjer mellem Amerika 

og omverdenen, mellem 

civilisation og barbari. Som 

et ironisk kuriosum bør det 

måske nævnes at dette ver-

densbillede, hvor soldatens 

selvforståelse som den, der 

i kraft af sine erfaringer har 

opnået en indsigt i tingenes sande tilstand, 

blev forstærket i mødet med den hjemlige, 

uforstående krigsmodstand. Hvis soldaterne 

ikke var nationalt sindede før eller under kri-

gen, så gjorde krigsmodstanderne dem det, 

når de kom hjem.

Hvad havde ændret sig? Ja, der er naturligvis 

metodiske forskelle – hvor Moskos tilbragte 

nogle uger med en enkelt enhed, gennem-

førte Stouffers stab et gigantisk kvantitativt 

studie, og medlemmer af sidstnævnte forsk-

ergruppe har siden hen medgivet, at måden 

de spurgte på, muligvis gjorde at de overså 

lignende elementer af latent ideologi i Anden 

Verdenskrig. Hvis vi imidlertid tillader os den 

luksus at antage, at begge studier er både 

valide og reliable, så er der én klar forskel på 

Vietnam og Anden Verdenskrig, der springer 

i øjnene, nemlig den militære organisation. 

I begge krige var der ganske vist tale om 

værnepligtige, men hvor man i Anden Ver-

denskrig blev udsendt med sin enhed indtil 

krigens afslutning, fik man under normale 

omstændigheder et år i Vietnam, hvorefter 

man blev hjemsendt igen. Det betød, at man 

kunne komme ind i en enhed, hvor ingen 

kendte én og hvor hovedparten af de øvrige 

medlemmer var langt mere erfarne end en 

selv. Den organisatoriske understøttelse af 

de institutionelle bånd, som kendetegnede 

totalmobiliseringen under Anden Verdenskrig 

(blandt både amerikanere og tyskere), var 

ikke til stede i Vietnam. Den militære enhed 

havde ikke de rammer, der kunne etablere en 

primær-gruppe. Nok kunne man blive tvunget 

til at dø for ens sidemand, men det var ikke 

noget, der faldt én naturligt. Det konkrete 

fællesskab havde ikke samme fremtrædende 

status, og følgelig måtte soldaterne støtte sig 

til det abstrakte, til den latente ideologi.

Hen mod slutningen af Vietnamkrigen af-

skaffedes værnepligten. Det medførte dras-

tiske ændringer i sammensætningen af de 

væbnede styrker: I dag er der en større an-

del kvinder end før, en større andel fra andre 

etniske grupper end hvide protestanter, og 

politisk set er det militære personel blevet 

langt mere republikansk sindet, end det var 

før Vietnamkrigen. Det mest interessante i 

denne sammenhæng er imidlertid, at en mil-

itær karriere med værnepligtens afskaffelse 

blev et positivt tilvalg. Folk lader sig indrul-

lere af en grund. Den kan være økonomisk. 

Den kan være karrieremæssig. Men den kan 

også være national. Dermed er den nationa-

lisme, der i den Anden Verdenskig var band-

lyst og i Vietnamkrigen frem for alt var latent, 

nu også blevet en manifest del af soldatens 

identitet. I førstepersonsberetninger fra Irak, 

hvad enten det er i interviews som andre har 

foretaget, eller i de militære blogs jeg stu-

derer, er nationalismen ganske vist ikke en-

erådende, men den spiller en meget fremtræ-

dende rolle, og vel at mærke en rolle som den 

ikke før har været tildelt. 

Med venlig hilsen

Morten



VI DYRKER 
SPORT

Læs Kandens tema om alt fra      
idrættens verden!

Du vil få lyst til at løbe dig en tur, når 
du har læst dette!
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De fleste ved, at IFSK står for Institut for 

Statskundskab. Hvad færre ved er, at det også 

står for Idrætsforeningen Statskundskab, in-

stituttets egen fodboldklub. Solidt placeret i 

serie 5 uden planer om at rykke op mødes 

disse gutter til ugentlig træning og weekend-

kampe mod andre stolte Århus- hold. IFSK 

består af spillere fra alle semestre, har 11 år 

på bagen og arrangerer jævnligt sociale ar-

rangementer for sine spillere. 

Gået lidt på klingen indrømmer IFSK selv, at 

det er begyndt at halte lidt med den fysiske 

form i den nyeste sæson efter lidt for mange 

timer på læsesalen og i fredagsbaren, men 

stolt erindrer de hellere tidligere andenplad-

ser i puljen og især en tilsyneladende meget 

stor mængde tredje halvlege på Hjorten. Det 

er Kandens klare indtryk efter mødet med 

klubben selv og Lego-illustrationerne på 

Fodbold på statskundskab

Tema: Fodbold
Erik Poulsen

20073016@ps.au.dk

Som en mere eller mindre velbevaret hemmelighed mødes nogle af studiets mest 

maskuline muskelmænd jævnligt for at søndersparke en læderbold og udveksle lumre 

anekdoter i omklædningsrummet. Kanden har kigget nærmere på, hvad der foregår, 

når disse personer smider slipset og trækker i fodboldstøvlerne.

klubbens hjemmeside, at det absolut ikke 

kun er boldspillet, der trækker her – for dem 

der synes, at PB er lidt for stillestående og 

PF lidt for meget, virker IFSK som en oplagt 

mulighed for at koble mødet med andre stu-

derende under uformelle former med den fy-

siske udfoldelse. IFSK selv forsikrer os om, at 

alle er velkomne uanset erfaring – hankøn i 

hvert fald, da der spilles i herreseniorseri-en. 

Kanden anbefaler interesserede at kigge forbi 

klubbens nyeste kampsammendrag på deres 

hjemmeside (”IFSK- Bedst i tredje halvleg”) for 

et rigtig godt billede af, hvad IFSK fodbold 

går ud på.

IFSK info

Udendørssæson (Februar-Oktober):

 Vorrevangsskolen, Århus N

 Kontingent: 600 / 350 kr (Hel-/ Halvsæ- 

 son)

Indendørssæson (Oktober-Februar)

 Frederiksberghallerne

 Kontingent: 100 / 20 kr (Sæson / per  

 gang)

Kontakt: Søren Heldgaard Olesen

 Tlf: 22 73  21 93

 Mail: heldgaardolesen@gmail.com

 Site: www.ifsk.dk

Legomændene er en vigtig del af IFSK’s taktiske oplæg

Tradit ionsklubbens 

fine logo, som ikke læg-

ger skjul på klubbens 

akademiske ophav
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Ansøgning
Skriftlig ansøgning inklusive relevante karakterudskrifter 
skal være os i hænde senest den 4. november 2008. Din 
ansøgning skal sendes til en af følgende adresser enten 
med post eller pr. mail:

Århus 
Konsulent Søren Munkedal
Capacent Epinion, Søndergade 1A, 1. sal, 8000 Århus C
Mail: soeren.munkedal@capacent.dk  
Tlf.: 87 30 95 16 eller 23 98 92 52

København
Konsulent Pil Søndergaard
Capacent Epinion, Tuborg Parkvej 8, 1. sal, 2900 Hellerup
Mail: pil.sondergaard@capacent.dk
Tlf.: 26 28 46 14

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

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om praktikstillingerne ved 
at henvende dig til ovennævnte kontaktpersoner.  
Alternativt kan du kontakte én af vores nuværende prakti-
kanter, f.eks. Dorthe Krog Christensen (Århus): 41 30 88 90 
eller Christian Eg Sloth (København): 41 30 88 78.

Har du lyst til at skabe grundlaget for fremtidens  
beslutninger?
Capacent Epinion søger i forårssemesteret 2009 praktikan-
ter til vores kontorer i både Århus og København. Vi søger 
specielt studerende fra statskundskab, sociologi, økonomi, 
medievidenskab, forvaltning og beslægtede uddannelser.

Hvad tilbyder vi?
Hos Capacent Epinion kan du i et semester snuse til livet 
som konsulent. Praktikopholdet skal være fagligt udviklen-
de, og du kan derfor forvente at skulle arbejde med opga-
ver, der ligger i naturlig forlængelse af dit studie. 

Dine arbejdsopgaver kan blandt andet omfatte analyseop-
gaver, research, tilrettelæggelse af workshopper, afrappor-
tering, tilbudsskrivning og meget andet.

Praktikopholdet er på fuld tid og ligger i perioden februar 
- juli 2009. Praktikanter aflønnes med 3.500 kr. om måne-
den.

Hvad lægger vi vægt på?
Vi forventer, at du er en af de bedste på din årgang. Des-
uden lægger vi vægt på, at du besidder følgende kompe-
tencer:

Evnen til at kunne tænke og arbejde analytisk og 
metodisk
Evnen til at kunne formidle komplekse sammenhænge 
– både skriftligt og mundtligt
Evnen til både at arbejde selvstændigt og være en 
holdspiller
Evnen til at tænke i løsninger frem for problemer 
Evnen til at overholde en deadline

Hvem er vi?
Capacent Epinion er en del af eksperthuset Capacent. Vi 
omsætter strategier til holdbare resultater for vores kunder 
på tværs af Research, Consulting og People. Capacent har 
500 medarbejdere i Norden, heraf 320 i Danmark. Vi arbej-
der for det private erhvervsliv og offentlige organisationer.

Capacent Epinion rådgiver på baggrund af analyser på 
højeste kvalitetsniveau og giver dermed kunden det bedste 
beslutningsgrundlag. 

Vi er en organisation for personer med vinderindstilling – 
som er idérige, ansvarsbevidste og socialt ambitiøse. Du 
kan læse mere om os på www.capacent.dk

søger praktikanter
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Lotte koncentrerer sig.

Undervisernes sportsgrene
Find ud af hvad IFSK’s egne gør for at holde 

formen ved lige.

Tema: undervisere og sport

Anne Hedemann Nielsen
20061904@ps.au.dk 

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Lotte Bøgh Andersen

Lotte er en frisk pige, der ikke ligger på den lade side. Som praktiserende 

familiemor har hun kastet sig over en sport, der er relativt fleksibel: langdi-

stanceløb. Således har hun løbet Marselisborg-stafet på IFSK’s personalehold 

samt løbet ”Alt for damerne-løb” sammen med blandt andet Viola Bureau.

Som benhård reserveofficer må Lotte derudover fra tid til anden træne sine 

skydefærdigheder. Dette foregår sammen med hendes mand, der dog er en 

bedre skytte end hende selv, hvilket ærger hende grænseløst. Ved skydning 

gør Lotte brug af sin veltrænede koncentrationsevne, der går igen i alle a-

spekter af hendes hverdag. Således må hendes børn ofte kalde tre gange på 

hende, før de får hendes opmærksomhed.

I Lottes virke som metodeunderviser har hun indført skydning i form af den 

velkendte validitets-/reliabilitets-skydeskive. Lotte skyder generelt validt.

Derek Beach

Derek er en efterhånden erfaren fodboldspiller, idet 

han har dyrket det ædle holdspil siden han var 9 år 

gammel og frem til i dag (dog med visse pauser). I 

den amerikanske liga har han oven i købet set (dog 

ikke spillet med) stjerner som Pelé og Beckenbauer.

To gange ugentligt træner Derek med sit marxis-

tiske fodboldhold FAML (Fodbold Aktionskomité 

Marxistisk Leninistisk), der siden 1974 har arbejdet 

aktivt for at sikre, at befolkningen er i form til den 

dag, hvor revolutionen indtræffer. Derek spiller både 

serie 5- og old boys-kampe, hvor han kæmper fra sin 

giftige position på højre midtbane.

Derek spillede tidligere på IFSK’s fodboldhold men 

blev nødt til at stoppe, da antallet af elever, der tack-

lede ham som tak for dårlige karakterer, steg.

Derek udfører her 

samme trick mod 

Sebastian, som 

Dennis Bergkamp 

brugte mod New-

castle.
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Asbjørn Skjæveland

Asbjørn både styrketræner og løber, men han er aldrig blevet fanget af ”fitness-kaldet” 

og er således (endnu) ikke afhængig. Med 1-2 ugentlige besøg i et fitnesscenter samt 

lejlighedsvise løbeture, når han ugentligt op på 1½ times effektiv pulsaktiverende mo-

tion.

Ifølge Asbjørn ville ovenstående motionstimetal kunne forøges markant, hvis fitnesscen-

trene have mod og vilje til at være innovative og installere Nintendo Wii samt Virtual 

Reality-briller til brug under træning.

Asbjørn har derudover dykkercertifikat og har på egen krop oplevet Mariager Fjords plud-

selige død. Det bliver også til en omgang norsk bjergvandring i ny og næ, så Asbjørn er 

både at finde til lands, til vands og (til dels) i luften.

Rune Stubager

Rune har gået til fægtning gennem læng-

ere tid, men han så sig nødsaget til at 

stoppe af praktiske årsager (tidspunkt, 

lokation mv.) Han har nu avanceret til at 

spille floorball, der udspiller sig i samme 

høje tempo som fægtning og ligeledes in-

debærer adrenalinmæssige eksplosioner 

for udøveren.

Rune tager det generelt let, når han taber 

i floorball i modsætning til, når han tabte 

i fægtning. I førstnævnte disciplin kan 

man skyde skylden på sine medspillere, 

hvor imod man i fægtning er overladt til 

sig selv og sine dyriske dræberinstinkter. 

Og så gør det jo også nas at blive stukket 

med en kårde.

Derek frem-

viser stolt den 

erobrede bold.

Rune poserer i 

klassisk floor-

ball-positur

Asbjørn styrketræner 

vha. en kasse med sin 

ph.d-afhandling.
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Sportsligt stjernestøv

Tema: Olympiske  stjerner
Ebbe Elhauge Kristensen

20073016@ps.au.dk

Normalt er det spidser fra den politologiske arena, der kaster stjernestøv over IFSK, 

men efter sommerens OL i Beijing har politologerne ikke længere eneret. Det nye stjer-

nestøv kommer fra 29-årige OL-guldmedaljetager og århusianer Jonas Warrer, der har 

haft sin gang på instituttet siden 2002. Grundet egen træningsmængde og planlæg-

ning i forhold til makkeren i 49’er-båden, jurastuderende Martin Kirketerp, er bachelo-

ren endnu ikke i hus - der mangler dog blot sociologi og et enkelt valgfag.

Tilbage til IFSK

Sejladsen har i tiden op til OL fyldt det meste 

af programmet ud, men efteråret skal bl.a. 

bruges på at følge sociologi, mens sporten er 

sat på stand-by. Sociologiforløbet imødeses 

dog med en vis skepsis. Da undertegnede 

konstaterede, at han nu var det tætteste på 

en OL-medalje, han nogensinde ville komme, 

var det prompte svar: ”Hvis man kan klare 

sociologi, kan man klare alt”. Dog har de poli-

tologiske kompetencer jf. Jonas Warrer ikke 

været direkte anvendelige i forhold til OL, 

men de færdigheder, der er tilegnet i bl.a. 

metode, har været brugbare i forbindelse 

med meget af det logistiske arbejde under 

og omkring legene.

Træningens karakter

Træningen har været hård, men dog ikke til-

rettelagt efter Foucaults disciplinering gen-

nem overvågning. Sejlads er traditionelt en 

sport, hvor kommunikationen er i højsædet 

– også i forholdet mellem atlet og træner. Det 

er ifølge Jonas Warrer ikke muligt at præstere 

som atlet, hvis man ikke selv tror på træn-

ingsmetoden, taktikken etc.

Liberalt eller realistisk freakshow?

På spørgsmålet om, hvorvidt livet i OL-byen 

kan karakteriseres som realistisk eller liber-

alistisk, er det ifølge Jonas Warrer en anelse 

svært at hive en IP-teori ned over hovedet 

på klientellet i OL-byen. Rammerne var fra 

de kinesiske værters side givet, og atleterne 

koncentrerede sig om deres sport. Der har 

dog ikke været nogen negative oplevelser i 

forbindelse med de meget eksponerede (og 

kritiserede) kinesiske værter. Der kan dog 

ikke være tvivl om, at de har vidst hvad folk 

har lavet hvor og hvornår, så måske har Fou-

cault ikke været helt uaktuel alligevel. Det ge-

nerelle billede af OL-byen kan sammenfattes 

af kommentaren: ”Det var et freakshow. Alt 

fra små kinesiske gymnastikpiger til enorme 

basketballspillere, og midt i det hele møder 

man Ronaldinho på vej op efter et stykke 

pizza.”   

Kapsejlads

Det virker oplagt, at en guldmedaljetager 

inden for sejlsport bør kunne fremme PF’s 

chancer frem mod næste kapsejlads - så vidt 

vides, er det ikke noget, medicinerne råder 

over. Jonas Warrer erkender dog, at særligt 

ølstafet-træningen ikke helt er i top, men om 

det kan opøves over vinteren, skal her være 

et åbent spørgsmål… I så fald vil der for alvor 

være stjernestøv i luften.

En på en gang 

benovet og 

fascineret 

Kanden-skribent 

har begejstret 

fået muligheden 

for at se en 

olympisk 

guldmedalje live

De olympiske lege
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Sportsligt stjernestøv

Tema: Olympiske  stjerner
Peter Engedal

20062859@ps.au.dk

Når de fleste af os stresser rundt over at skulle klare én ting af gangen, nemlig studi-

et, så må andre sørge for at bringe sportslig hæder og ære til instituttet. Én af disse 

andre er Kamilla Ryding fra 5. semester.

Kamilla er netop hjemvendt fra de paralymp-

iske lege i Beijing med en bronzemedalje om 

halsen, erhvervet i disciplinen Goalball. Og 

som den ligger der på bordet under denne 

snak, virker det fristende at stikke af med 

den. Men Kamilla er så glad for den, at det 

ikke virker muligt. Og det forstår man – det 

har nemlig ikke været lutter drømmekage fra 

kantinen at nå så langt: ”Det sidste år har 

jeg trænet næsten hver dag i min klub her 

i Århus samt været til landsholdsamling i 

København hver anden weekend. Det går 

naturligvis både ud over læsningen, og det 

sociale liv med studiekammeraterne. Og det 

kræver en hulens masse planlægning”, siger 

Kamilla.

Medaljen kom i hus efter en tæt bronzekamp 

mod svenskerne, som først blev afgjort langt 

inde i overtiden med danskernes scoring til 

3-2.

Omvendt verdensorden?

Og netop svenskerne er ikke det danske 

goalball-landsholds bedste venner. ”I mod-

sætning til for eksempel amerikanerne, som 

altid giver knus og er rare, så udøver svensk-

erne decideret psykisk terror før kampene”, 

siger Kamilla. I gruppespillet, hvor Danmark 

også mødte svenskerne, var der endda en af 

de svenske piger, der havde sagt ”så er där 

krig!”. Kamilla mener derfor, at der i goalball-

verdenen, som kan betegnes som et subsys-

tem, er tale om en omvendt verdensorden, 

hvor amerikanerne satser på blød magt og 

kærlighed, mens svenskerne er mere til den 

hårde magt, og i hvert fald ikke kan karakter-

iseres som neutrale. 

Oplevelsen

Men svenskernes opførsel var langtfra ken-

detegnende for stemningen i Beijing under 

legene. Tværtimod, mener Kamilla: ”Det var 

en suveræn oplevelse, at være omkring så 

mange glade mennesker fra hele verden”. 

Men det var også tydeligt, at indbyggerne 

i Beijing var opsat på at vise deres by frem 

fra sin bedste side. ”Der var blomsterkasser 

i siden af motorvejen, og det er der jo altså 

ikke til dagligt, vel..”

Kausal forståelse

Men har Kamilla egentligt kunnet bruge no-

get fra sit studie i hendes jagt på medaljer? 

”Det går vist mere den anden vej rundt – at 

jeg kan bruge noget fra min sport i forbin-

delse med studiet. Det har noget at gøre med 

tidsrækkefølge. Jeg startede med at spille 

Goalball, før jeg begyndte at læse statskund-

skab”, siger Kamilla og demonstrerer dermed 

en overlegen kausal forståelse. ”Men jeg føler 

mig lige blind i Goalball og statskundskab, 

og det må du gerne citere mig for.” Det er 

hermed gjort.

Hvad er Goalball?
Goalball er et meget intenst spil, primært for syns-

handicappede, men alle kan deltage. Spillet går ud på 

at trille en bold i modstanderholdets mål, og afvikles 

over to halvlege af 10 minutter med 3 spillere på 

banen for hvert hold. Alle spillere skal bære en 

mørklægningsmaske, og bolden indeholder klokker, 

som giver lyd når bolden er i bevægelse. De bedste 

goalballspillere i verden deltager ved de paralympiske 

lege. 

En tydeligt (og 

forståeligt) stolt 

Kamilla Ryding 

med sin bronze-

medalje

De paralympiske lege
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Hvor ofte løber du? 

“Jeg løber to-tre gange om ugen, som er lige 

tilpas nok til, at jeg kan løbe et marathon en 

gang om året. Min grundform er nok grunden 

til, at det er muligt.”  

Hvorfor løber du?

“Fordi det er en fleksibel motionsform, som 

jeg kan passe ind imellem forskning, kon-

ferencer og familieliv. Jeg 

har tidligere spillet meget 

fodbold og tennis, men 

det er svært at passe ind, 

når ens børn (heldigvis 

da) går til tusind ting - 

derfor er fleksibilitet et 

nøgleord.

Det giver mig også yder-

ligere energi og glæde, 

som jeg kan bruge i løbet 

af dagen. Jeg får mange 

idéer og løser også mange 

problemer under en løbetur. Måske fordi 

hjernen får mere ilt? Samtidigt er det dejligt 

afslappende.

Og så er det egentlig også for oplevelsens 

skyld. Jeg har bl.a. deltaget i et strandmara-

thon fra Vejers Strand til Hvide Sande her i 

sommer, hvor man får set en fantastisk natur 

og kommer til at møde mennesker på en helt 

anden måde end ellers.”  

Hvor har du løbet henne?

“Når jeg er til konferencer, pakker jeg altid 

mit løbetøj med mig. Jeg har blandt andet 

fået løbet morgenture i Berlin, der dog ikke 

var så løbevenligt, da en del af vejene ender 

blindt.

I Athen oplevede jeg 

vilde hunde, der jag-

tede én, når man løb 

tidligt om morgenen. 

Gadehundene havde 

også for eksempel 

spist den røde løber 

til mit hotel nogle 

dage forinden.

Og i Durban, Sydaf-

rika, blev hoteller og 

konferencecenteret 

bevogtet af sikkerhedsvagter med maskin-

pistoler, fordi det var så usikkert at bevæge 

sig ud på gaden. Folk blev overfaldet på åben 

gade. Men jeg ville ikke lade denne frygt 

bestemme over mig, så jeg løb ture ned til 

Det Indiske Ocean ved sol-opgang. Et sted, 

hvor man kan betale sig fra et mord for 80 

kr.”

Løbeturens snak fik derfor undertegnede til 

at konkludere følgende: Når Gert Tinggaard 

kan få løb passet ind i kalenderen, kan vi stu-

derende ikke helt bruge studier, job og rejser 

som en undskyldning for ikke at dyrke lidt 

motion en gang i mellem, hvis vi har lysten.

I november skal Gert Tinggaard  til Burkina 

Faso - og han tager selvfølgelig sit løbetøj 

med.

Tre skarpe i skoven

Tema: I Skoven med Gert
Julian Sejr

20063872@ps.au.dk

Solen skinner på en forholdsvis varm efterårsdag i september - et perfekt vejr til at løbe 

i. Det falder derfor godt sammen med, at jeg på denne dag har inviteret professor Gert 

Tinggaard Svendsen ud på en løbetur. Gert Tingaard er først og fremmest kendt for sine 

studier i social kapital, men under en god fyrre minutters løbetur fik jeg først og frem-

mest snakket med løberen i ham.

“Folk blev overfaldet på 
åben gade. Men jeg ville 
ikke lade denne frygt 
bestemme over mig, så 
jeg løb ture ned til Det 
Indiske Ocean ved solop-
gang.” 

Gert Tinggaard in 

action i natur-

skønne omgivelser
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Metode

Vi har sendt et spørgeskema med 10 forskel-

lige spørgsmål ud til de studerende omhan-

dlende deres motionsvaner. Spørgsmålene 

omhandlede dels respondenternes alder, an-

ciennitet på studiet, køn, tilfredshed, diverse 

motionsvaner samt til slut en opgørelse over, 

hvor meget tid der bliver brugt på henholds-

vis skemalagte timer og et eventuelt job. Vi 

har i alt fået 94 svar, så det er det antal re-

spondenter, vi baserer vores konklusioner 

på. 

Resultater

Vi dyrker faktisk sport

Det gennemsnitlige 

ugentlige antal mo-

tionstimer for en 

statskundskabsstuder-

ende er 4,62 timer sva-

rende til 4 timer og 37 

minutter. Det vil altså 

sige, at hvis du bruger 

mindre end 4 timer 

og 37 minutter på motion om ugen, kan du 

betegne dig som tilhørende gruppen ”Under 

motionsgennemsnittet på IFSK”. Herudover 

er det værd at bemærke, at 94 % af respon-

denterne dyrker motion i større eller mindre 

omfang, mens 6 % ikke dyrker motion (hvoraf 

en enkelt af disse er tilfreds med dette om-

fang af motion). 

Piger og drenge træner stort set lige meget

Hvis man kigger på forskellen mellem køn-

nene, må denne betegnes som yderst mini-

mal, hvor de 48 kvinder har et gennemsnit 

på 4 timer og 30 minutter, mens de 46 

repræsentanter for det mandlige køn i gen-

nemsnit har 4 timer og 46 minutters fysisk 

aktivitet. 

Tilfredshedsgrad afhænger af træning

Det er her væsentligt, at der i alt er 40,2 %, 

som er utilfredse med omfanget af deres mo-

tion, mens de resterende 

59,8 % ikke ville lave om 

på deres motionsvaner. 

I den forbindelse er 

det værd at bemærke, 

at blandt de utilfredse 

er den ugentlige gen-

nemsnitlige motions-

mængde 3,7 timer sva-

rende til 3 timer og 42 

minutter, mens den for 

de tilfredses vedkommende har et omfang af 

5 timer og 14 minutter.

Studiet og jobbet hindrer os ikke 

Hvis man sammenlægger arbejds- og skema-

timer, har dette ikke umiddelbart nogen ind-

flydelse på omfanget af motion, medmindre 

man sammenlagt kommer op på over 30 tim-

er, hvor der anskues et lille fald. Det er dog 

væsentligt at påpege, at lige præcis denne 

gruppe bliver udgjort af fire respondenter, 

så der er grænser for, hvor generaliserbare 

disse tal kan beskrives. 

Vi er vilde med fitness og løb

Hvis man forholder sig til favoritsports-

Kanden afslører statskundskabernes sportsvaner

Endnu en gang bringer Kandestøberen en afsløring af de store. Vi kan på baggrund af 

en mindre uvidenskabelig kvantitativ undersøgelse løfte sløret for, hvor meget motion 

det IFSK’ske folk i virkeligheden dyrker. Du får hermed muligheden for at stå ansigt til 

ansigt med, hvorvidt din ugentlige motion ligger over eller under gennemsnittet – hvis 

du tør.

Tema: Studerendes sportsvaner
Julian Sejr

20063872@ps.au.dk 
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk

“Det gennemsnitlige ugen-
tlige antal motionstimer 
for en statskundskabsstu-
derende er 4,62 timer 
svarende til 4 timer og 37 
minutter”

Fitness er de 

statskundskab-

sstuderendes 

yndlingsmotion
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grenene for de studerende, ses det, at fit-

ness er topscorer med 50 % skarpt forfulgt 

af løb med 48 %. Det skal dog her nævnes, 

at fitness er et potpourri af forskellige svar 

såsom styrketræning, aerobic og lignende, 

altså det som metodeforelæserne vil kalde et 

indeks, men som vi må indrømme primært 

er et sammensurium af forskellige svar. På 

en tredjeplads kommer cykling (mere om 

en mulig bias her senere) med 19 % skarpt 

forfulgt af fodbold med 16 %. Herefter følger 

en række mere eller mindre eksotiske sports-

grene såsom vandpolo, dykning, skøjteløb, 

curling samt sex.  

Forbehold

I betragtning af at vores metoder ikke nød-

vendigvis ville ramme et rent 12-tal, må vi 

hellere tage forbehold for vores ellers meget 

rendyrkede resultater. For det første kan det 

være uklart, hvor meget motion der bliver 

talt med i en sådan opgørelse. Når sund-

hedsstyrelsen anbefaler minimum en halv 

times bevæ-

gelse hver dag 

i n d b e f a t t e r 

dette jo bl.a. op 

og ned af trap-

per samt gå- og 

cykelture. Hvis 

de studerende 

ikke har talt 

dette med, er 

her selvfølgelig 

en væsentlig 

forskel. Enhver, 

der har kæmpet sig op ad Nørrebrogade i 

modvind eller gået op på fjerde sal med tre 

indkøbsposer, ved, at dette ikke er for børn.

Herudover kan vi selvfølgelig ikke afvise, at 

det er de folk, som dyrker mest motion, som 

har valgt at svare på spørgeskemaet, da man 

kunne forestille sig, at dem, som ikke var så 

aktive, synes det var mere pinligt at lægge 

kortene på bordet, når det kom til deres mo-

tionsvaner 

Konklusion

Med vores forbehold i baghovedet kan vi dog 

konkludere, at de studerende bruger ca. 4 

Kanden afslører statskundskabernes sportsvaner Semester: Et potpourri af 3 og 5 semester
Alder: Uha, lige fra 21 til noget der nærmer sig de 
30! 
Køn:  Ja, meget 
Dyrker du motion? 
Ja
Hvis ja, hvor mange timer om ugen ca?
Som minimum 3 gange i ugen gennemsnitligt - tors-
dag, fredag og lørdag
Hvad dyrker du af sport?
Kapsejlads
Styrkeprogrammer i form af ølkasse- og fustageløft 
(især til torsdagsbarer uden fadøl)
Dans - både standard og moderne
Yoga
.....gymnastik
Er du tilfreds med dit omfang af motion
Ja, motion kan man ikke få for meget af. Faktisk er 
vi i PF opmærksomme på, at motionister er nutidens 
hulahopringe! 
Hvor mange skemalagte timer har du?
Skema - al motion er impulsmotion. Udover lige hvad 
vores store publikum selvfølgeligt har af forvent-
ninger til os! 
Har du et job?
Job? Jo okay, vi indrømmer da, at vi finder en 2-krone 
af og til under oprydning efter PF-fester 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen ca?
Puha, job kræver stadig en nærmere definition, før at 
vi kan forholde os til det!

Helt ekstraordinært bringer vi én af besva-

relserne fra en anonym festforening

timer og 40 minutter på motion om ugen. 

Dette er nærmest uafhængigt af, hvorvidt 

man er mand eller kvinde, har job eller ej, 

eller hvor mange skemalagte 

timer man har.

Så hvis man vil bruge gennem-

snittet som et pejlemærke for, 

hvorvidt man dyrker nok mo-

tion eller ej, er det dette time-

antal, som man skal måle sit 

eget motionsforbrug op imod. 

Ud fra disse konklusioner vil vi 

lade det være op til den enkelte 

studerende, hvorvidt han eller 

hun føler det nødvendigt at læg-

ge flere timer i træningslokalet 

eller på vejene for at gøre op med en mulig 

dårlig samvittighed.

“fitness er topscorer med 
50 % skarpt forfulgt af løb 
med 48 %. Det skal dog 
her nævnes, at fitness er 
et potpourri af forskellige 
svar såsom styrketræn-
ing, aerobic og lignende”
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Emne SR FF LS KS

Uddannelsesmæssige 
forhold

24,8 %
(27)

8,3%
(2)

9,1%
(1)

0%
(0)

Studiemiljø og stud-
ieliv

27,5 %
(30)

4,2 %
(1)

0 %
(0)

50 %
(3)

Boligpolitik, SU, stud-
iejob og praktik 

25,7 %
(28)

0 %
(0)

0 %
(0)

0 %
(0)

Beskrivelse af ar-
rangementer

11 %
(12)

45,8 %
(11)

9,1 %
(1)

33,3 %
(2)

Kritik af FF, LS eller 
KS

2,8 %
(3)

0 %
(0)

0 %
(0)

0 %
(0)

Kritik af SR 0 %
(0)

20,8 %
(5)

45,5 %
(5)

16,7 %
(1)

Øvrige 8,3 %
(9)

20,8 %
(5)

36,4 %
(4)

0 %
(0)

Total 100 %
(109)

100%
(24)

100%
(11)

100%
(6)

Gennem de senere år har universitetets partipolitiske organisationer (Frit Forum, Liberale Stu-
derende og Konservative Studenter) i løbet af efteråret lanceret smædekampagner rettet mod 
Studenterrådet (SR). I smædekampagnerne har de altid fortalt, hvor frygtelige SR er, og hvorfor 
man aldrig skal stemme på dem til universitetsvalget. Det har undret os en del i Politologisk Stu-
denterforum, idet vi ser SR som et oplagt forum til at arbejde for de statskundskabsstuderende, 
og derfor altid har engageret os meget i SRs arbejde. Jeg vil med dette indlæg forsøge at give jer et 
indblik i, hvorfor de partipolitiske organisationer bruger så meget tid på smædekampagner mod 
SR – og hvorfor kampagnerne altid kommer lige før universitetsvalgene. 

Lad os først se på, hvad studenterorganisationerne beskæftiger sig med i løbet af året. I neden-
stående tabel vises der en oversigt over, hvad de forskellige studenterorganisationer fokuserer 
på, når de har adgang til medierne. Hermed kan man se, i hvilken retning de forsøger at påvirke 
den politiske dagsorden.

Tendensen er tydelig: de partipolitiske organisation-
er bruger næsten al deres tid på at kritisere SR og på 
at reklamere for deres arrangementer, mens SR bru-
ger tiden på at påvirke den studenterpolitiske dag-
sorden. Eksempelvis bruger Frit Forum en femtedel 
af sin medietid på at kritisere SR og næsten halvdel-
en af tiden på at reklamere for deres arrangementer, 
mens de tilsyneladende ikke finder det relevant at 
diskutere studenterpolitik. 

Årsagen skal findes i, at de partipolitiske organi-
sationers primære aktiviteter består i at agere 
foredrags- og diskussionsforeninger, og at stu-
denterpolitikken kun er en ”sidebeskæftigelse”. Ek-
sempelvis afholder Frit Forum ofte foredrag i Social-
demokratiets medlemslokaler, ligesom Konservative 
Studenter hyppigt afholder ”Portvin og Politik”. Fore-
dragsforeningerne har fundet ud af, at der i forb-
indelse med universitetsbestyrelsesvalget uddeles 
rigtig mange penge til de lister, der kan trække 
mange stemmer. Frit Forum har f.eks. modtaget 
ca. 250.000 kr. i direkte støtte fra universitetet de 
seneste tre år. Da foredragsforeningerne har størst  
chance for at få en masse penge, hvis de får de studerende til ikke at stemme på SR, bruger de 
tiden på at lave smædekampagner mod SR – og ikke på at føre studenterpolitik.

At de nedprioriterer studenterpolitikken kan også ses på deres mødedeltagelse der, hvor de er 
indvalgt. Frit Forum fik sidste år indvalgt et medlem i Akademisk Råd – et medlem, der i skrivende 
stund endnu ikke har deltaget i ét eneste møde. På trods af, at 254 af hans medstuderende valgte 
ham ind i Akademisk Råd, har han åbenbart ikke engang gidet deltage i møderne. Resultatet er, at 
de statskundskabsstuderende ikke er repræsenteret i det øverste besluttende organ på fakultetet. 
Ærgerligt, når Politologisk Studenterforum hellere end gerne vil sidde der og tale de statskundsk-
absstuderendes sag.

Lad dette indlæg være en appel til mine medstuderende om at huske at bruge den kritiske sans, 
når skræmmekampagnerne mod SR begynder og valget nærmer sig; på trods af de flotte ord 
prioriterer foredragsforeningerne ikke studenterpolitikken højt. En stemme på Frit Forum betyder 
ikke, at der bliver ført socialdemokratisk studenterpolitik – kun at der bliver afholdt flere foredrag 
med Svend Auken i socialdemokratiets medlemslokaler!

Debat: Studenterpolitik
Jonas R. Elsborg

Medlem af Politologisk Studenterforum
tidl. medlem af Studenterrådets styrelse

20032172@ps.au.dk

Tabel 1. Hvad bruger studenterorganisationerne deres medietid på?
Medietid i dagblade september ’07 – september ’08 fordelt på emner. 
Antal artikler i parentes.

N = 150 artikler fra en række landsdækkende og regionale dagblade samt nærværende medie.

Når foredragsforeninger
leger studenterpolitikere Drillende dilletanterier

f
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I det foregående indlæg har hr. Elsborg, som 

svar på Frit Forums kritik af Studenterrådets 

aflønning af sig selv og opbygningen af et 

uigennemskueligt valgsystem, rettet kritik af 

det, han ser som Frit Forums forsømmelse 

af det studenterpolitiske område. Genren 

byder, at undertegnede søger at tilbage-

vise påstanden i en replik hertil og samti-

digt søger at forstærke Frit Forums initiale 

påstande. Imidlertid vil jeg hermed bryde 

genren ved også at invitere hr. Elsborg til en 

fælles kamp for et velfungerende demokrati 

på universitetet og til at deltage i debatten 

om tidens mest aktuelle studenterpolitiske 

spørgsmål.

Jeg er ikke kommet til de to møder i Akade-

misk Råd sidste semester, fordi jeg ikke blev 

indkaldt og ikke fik sendt dagsorden, før den 

blev offentligt tilgængelig. Insinuationen om, 

at jeg ikke gider deltage, må man vel be-

tragte som retoriske point. Jeg er nok endnu 

mere bitter over situationen end hr. Elsborg 

er, men forhåbentligt er det blevet rettet nu, 

efter at fakultetets sekretærfunktion er skre-

det ind. 

Indtil nu har jeg kæmpet for instituttets 

truede økonomi, for bedre eksamensord-

ninger på fakultetsniveau og for øget akade-

misering af studierne og eksamensformerne. 

I fremtiden handler det også om at støtte 

Grønnegårds forslag om øget selvstyring for 

universiteterne og ex post-budgetkontrol 

– det er vigtigt nu, fordi Universitetsloven 

tages til evaluering næste år.  

Til kritikken af Frit Forum er det nemmest at 

opstille fakta mod påstandene: 

- Over tre år har Frit Forum i alt modtag-

et godt 250.000 kr. fra AU. Til sammen-

ligning har SRs øverste ledelse i disse år 

brugt 242.000 kr. på sig selv – hvert år.

- Frit Forum giver ingen pekuniær 

kompensation til oplægsholdere, 

herunder hverken Jørgen Elklit, Poul Nyr-

up eller Naser Khader. Men de får alle en 

flaske vin som tak.

- Frit Forum bruger ikke Social-

demokraternes medlemslokaler. Ej hel-

ler Venstres eller Kristendemokraternes. 

Vi har vores egne lokaler, betalt af privat 

fondsstøtte.

- Jørgen Poulsen ville typologisere Frit 

Forum som venstreliberalt og let radika-

lt orienteret. Det forklarer det social-

demokratiske islæt og uenigheden med 

både SR/PS, LS og KS.

- Undertegnede er studenterpolitisk 

koordinator i og bedriver ikke andet end 

studenterpolitik for Frit Forum. Under-

tegnede er også til stadighed, ligesom 

Frit Forums bestyrelse, ulønnet.

Så kære hr. Elsborg, kære PS og SR. Lad os se 

på, hvordan vi sammen kan skabe et student-

erdemokrati, der ikke har så mange deficits 

som det nuværende. Det kræver, at vi laver 

drastisk om på den politiske kultur, som den 

eksisterer i dag i studenterpolitikken. At vi 

alle arbejder sammen om at gøre det til en 

konstruktiv valgdebat om eksempelvis eli-

teuddannelser, interne overførsler til human-

iora og andre kontroversielle emner – punk-

ter, hvor ikke alle faktisk er enige. Lad os 

sammen og i konkurrence skabe alt det. 

Debat: Studenterpolitik
Ask Foldspang Neve

Studenterpolitisk Koordinator
Frit Forum Århus
20054747@ps.au.dk

Drillende dilletanterier

rf
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Tirsdag d. 23. september havde Frit Forum 

arrangeret et foredrag med den georgiske 

ambassadør. Arrangørerne lagde ud med at 

minde os ca. 150 tilstedeværende om, at vi 

i dagens forelæsning udelukkende fik den 

ene side af sagen, hvilket var vigtigt at have i 

mente, når der senere skulle stilles, forhåben-

tlig, kritiske spørgsmål. Dette må siges at 

være en mild underdrivelse. Selve oplægget 

var lidt hæmmet af en monoton stemmeføring 

og ikke ver-

dens bed-

ste en-

gelsk, men 

hovedpoin-

terne kom 

frem, ikke 

m i n d s t 

fordi de var 

lige så fo-

rudsigelige 

som udfal-

det af AAB 

- Manchester United. Kort sagt handlede det 

om, at Abkhasien og Sydossetien er en del af 

Georgien, og Rusland var aggressoren.

Lidt modstand tak – eller hvad?

Man sad faktisk under foredraget og ønskede, 

at der var inviteret en modpart, således at der 

kunne komme lidt diskussion, eftersom en 

smule uenighed altid kan peppe et hvilket som 

helst foredrag op. Dette ønske viste sig dog 

at kunne være blevet for meget af det gode, 

da der blev åbnet for spørgsmål. For med den 

uvenlige tone, der blev lagt for dagen af såvel 

nogle af spørgerne som ambassadøren, var 

det da gået helt galt, hvis der havde siddet to 

debattører i hvert sit ringhjørne med en halv 

meter fra hinanden og skulle have lige lang 

taletid. Diskussionen mellem spørgerne og 

ambassadøren omhandlede både en infight 

på fakta om, hvorvidt Abkhasien og Sydosse-

tien oprindeligt hørte til Georgien, hvor am-

bassadøren beviste 

sine påstande med 

nogle forskellige 

landkort, hvilket 

førte til en beretti-

gelse fra en anden 

spørger om, hvor-

vidt man kan bruge 

gamle kort som be-

visførelse for lande-

grænser.

Kritisk tilgang til partsindlæg

Lige så spændende det kan være at høre en 

part i en meget kompleks konflikt udtale 

sig om sit syn på sagen, ligeså essentielt 

er det at huske guldkornet om altid at være 

kritisk, specielt når man netop har med et 

partsindlæg at gøre, og så altid huske på, 

at selv om folk selv beskriver deres ord som 

den objektive sandhed, vil dette altid være en 

sandhed med modifikationer. Herudover er 

det værd at skrive sig bag øret, at to mod-

parter ikke nødvendigvis fører til en flydende 

debat. Specielt kunne man dagen efter på 

Faglig Dag opleve den russiske ambassadør 

prædike for det præcist modsatte synspunkt, 

hvilket sandsynligvis ikke havde ført til no-

get konstruktivt, hvis de skulle duellere mod 

hinanden

Noget af det første man lærer, når man begynder på statskundskabsstudiet, er ordene 

”vær kritisk”. Dette klassiske statskundskabsmantra var relevant at have i baghove-

det, da den georgiske ambassadør David Kereselidze gæstede Århus Universitet og kom 

med sit syn på situationen i Georgien og ikke mindst forhistorien samt baggrunden for 

konflikten

En ambassadør kom forbi

Foredrag
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk

En ambassadør kom forbi

Foredrag
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk



Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professionelt 
praktikforløb med udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et unikt netværk 
af andre praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger.

Lige nu søger vi praktikanter inden for: Oplevelsesøkonomi, udvikling af 
den offentlige sektor, forandringsledelse, it, social- og sundhedsområdet, 
integration, lean management, international consulting, HR, e-business og 
innovation, erhvervsudvikling, driftsøkonomi og kommunikation.

Læs mere på www.ramboll-management.dk/praktikant
og send en ansøgning senest d. 20 oktober.

Vi søger praktikanter til foråret 2009 

Gode ideer vokser i godt selskab--- 
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 Rusugen  i billeder
                          Billeder og indtryk fra en festlig,    farverig og forrygende uge på IFSK! 

Indtryk fra rusugen
Fotos (undtagen hvor andet er angivet)

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

En flok kampklare telte

Vinderne af Det Legendariske DJØF-parkløb 2008: HOLD 3
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 Rusugen  i billeder
                          Billeder og indtryk fra en festlig,    farverig og forrygende uge på IFSK! 

Vinderne for bedste tema til parkløbet: HOLD 7

Et par fugtige 

russekretærer

(FOTO: Mette Skytt-

Hansen)

En stille aften på Social Club
(FOTO: Mette Skytt-Hansen)
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Rusugen  i billeder
.. fortsat

Et telt går ‘all in’

Glade fødselsdagstutorer
(FOTO: Mette Skytt-Hansen)

En bodybowlende nisse






  
  


   
    
     


  

  
   
    

  

























Et TV-eksperiment

Linjerne var fra start trukket hårdt op med 

temaet ”børn og lykke”. Christian Bjørnskovs 

forskningsprojekt om lykke viser nemlig, 

at forældre oplever nedgang i lykken i den 

periode, hvor ungerne er hjemmeboende. 

Bubber var med sin fortid som badekars-

vært og søndagsklub-TV-leder indkaldt som 

kompetent fagperson – og selvfølgelig dybt 

uenig. Diskussionens substans er hermed 

opsummeret og eneste overraskelsesmo-

ment var, da Bubber udviste metodisk klar-

syn ved at indvende, at undersøgelsen måske 

kun byggede på enlige forsørgere… (hvilket 

naturligvis ikke var tilfældet).

Det interessante er derimod diskussion-

ens form. Man kan spørge sig selv, hvor-

for samfundsvidenskabelig forskning skal 

sminkes via tilstedeværelsen af en kendis. 

Bubbers vrangforestillinger om atomar fysik 

inkluderes jo ikke, når nanoteknologiens  

forunderligheder eksponeres på nationalt 

morgen-TV. Man fristes jo af tanken om, at 

samfundsvidenskabelige forskere er nødt 

til at indgå på morgen-TV’s præmisser af 

den grund, at det kan give ekstra omtale og 

måske foredragsmuligheder. I så fald kunne 

det diskuteres, om ikke de økonomiske for-

hold for grundforskning bør forbedres, så 

seriøse forskningsprojekter ikke er nødt til 

halvvejs at latterliggøre sig selv for at opnå 

omtale.

Kl. 7.17 fredag den 19. september fik de morgenfriske sig en TV-oplevelse i den aparte 

ende af skalaen: Cecilie Frøkjær skulle forsøge at forene Bubbers og Christian Bjørn-

skovs verdener!

Bubber vs. Bjørnskov
Kandens TV-afdeling

kanden@ps.au.dk
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1. Solidaritet i system?

De skandinaviske humlebier flyver. Men til 

trods for, at vores lykke hviler på et solidt 

fundament af tillid nedarvet fra vikingerne, 

står vi netop nu ved en historisk skillevej, 

hvor vi risikerer at formøble denne arv fra 

900-tallet. Velfærdskrigen raser, som fast-

slået i Politikens kronik 21. januar, forfattet 

af tre unge socialdemokrater. Solidariteten er 

truet, og givet kapitalens naturlige afmatning 

må vi, hvis ikke humlebien skal styrte ned, 

lade staten systematisere produktionen af 

solidaritet. Kronikørernes fantasifulde forslag 

er, at staten proaktivt forpligter os på soli-

dariteten ved at indføre 29 velfærdspligter, 

herunder tre måneders obligatorisk velfærd-

stjeneste og “pligten til at sige godmorgen 

til naboen ved havelågen”. Spørgsmålet er 

imidlertid, om ikke kronikørerne gør regn-

ing uden vikingerne. I kraft af 

den nedarvede tillid fra disse 

gode samaritanere (eller sta-

tionære banditter?) kan staten 

trygt udlicitere produktionen af 

solidaritet til civilsamfundet og 

lade borgerne revitalisere ånden 

fra vikingetiden – kondenseret i 

credoet ‘et ord er et ord’. For-

skningen kan vise vejen til en 

statsstyret decentraliseret vækkelse af dan-

skernes potentiale for tillid og herved oph-

æve spændingerne mellem frihed og pligt, 

tillid og sanktioner.

2. Den kreative viking 2.0

Vikingerne var datidens kreative klasse, og vi 

kan fortsat lære meget af deres unikke inter-

nationale engagement og åbenhed over for 

andre kulturer. I JPs kronik 2. marts minder S’ 

kulturordfører Mogens Jensen læserne om, at 

“den røde tråd helt tilbage fra vikingerne er, 

at vi ikke er bange for at omfavne det frem-

mede, det nye.” I nutidens vidensbaserede 

oplevelsesøkonomi er innovation og kreativ-

itet ‘key performance indicators’. Ifølge Rich-

ard Florida er homoseksualitet den bedste 

indikator på kreativitet og vækstpotentiale, 

og som påpeget af Jensen er Danmark “et ho-

mo-land. Homo som i homoseksuel.” Denne 

Vikinger og velfærd i fremtidens  Danmark

Ærindet med dette indlæg er at åbne politologiens øjne for det enorme uforløste po-

tentiale, der ligger i sammenknytningen af vikinger og velfærd. Tallene taler deres 

tydelige sprog: Brasilien har 3% tillid og aldrig haft vikinger, mens vi i Danmark har 

hele 66% tillid. Hemmeligheden er altså vikingerne. Emnet er da også taget under 

behandling i forbindelse med det nye, lovende SoCap-projekt, hvis nuværende forskn-

ingsdagsorden imidlertid begrænser sig til at udforske den alt andet end tilfældige 

sammenhæng mellem velfærdsstaten og vikingernes unikke sociale kapital. I betragt-

ning af alle de gode konsekvenser, social kapital beviseligt har (ikke alene tillid, men 

også velstand, borgerdyd, solidaritet og frisind), er det vores opfattelse, at man med 

fordel kunne skrue op for ambitionsniveauet. Vi tilbyder derfor tre pejlemærker for en 

nyorientering af feltet:

Vikinger
Thor Hvidbak

20021626@ps.au.dk 
Kristoffer Stegeager

KristofferS@ps.au.dk

Rune Haahr Petersen

Vikinger er homo-kultur

Vikingerne

var ikke 

bange for 

at omfavne 

andre kulturer
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arv fra vikingernes frisind giver os kompara-

tive fordele i form af social kapital. Men med 

manglende værdsættelse heraf risikerer vi 

gennem for meget topstyring og kontrol at 

bortødsle det danske guld, vi har haft i ryg-

sækken lige siden vikingetiden. Decentralt 

organiserede virksomheder kan med fordel 

styrke den organisatoriske tillid gennem vi-

kingekurser og firmaudflugter til lokale vi-

kingetræf. Den patenterede vikingeformel er 

allerede implementeret som ledelsesfilosofi 

i al Qaeda, der med sin netværks- og celle-

baserede struktur i afgørende grad er afhæn-

gig af interpersonel tillid.

3. Udviklingspolitik: Vikingeeksport?

I forlængelse af ovenstående kunne man på 

det udviklingspolitiske område defaitistisk 

konstatere, at vi jo ikke kan rejse tilbage i 

tiden og give den tredje verden de vikinger, 

som de åbenlyst mangler i deres forhistorie. 

Her må man imidlertid operere med det, vi 

i et fælles paper kalder ‘det brede vikinge-

begreb’, og åbne forskningsdagsordenen 

op for, at afrikanske militser og somaliske 

pirater muligvis er moderne inkarnationer 

af vikingetypen.1 I 1700-tallet havde Holland 

og Danmark Europas største flåder, når der 

kontrolleres for befolkningstal. Landene var 

samtidig de mest tillidsfulde. Sammenhæn-

gen mellem militære kapabiliteter og tillid 

er også tydelig i Israel. Så måske bærer de 

somaliske pirater kimen til Afrikas opblom-

string – er deres speedbåde vor tids lang-

skibe? I så fald er danske krigsskibes aktuelle 

bekæmpelse af disse moderne vikinger en 

ufrugtbar udenrigspolitik, som på kunstig vis 

fastholder Afrika under et art postkolonialt 

åg ved at hæmme deres naturlige udvikling 

af velfærd, frisind, tillid og tolerance. Den 

samme kontraproduktive politik ser vi i øjeb-

likket udfolde sig i Afghanistan, hvor danske 

styrker – ironisk nok med base i Camp Vi-

king! – nedkæmper kimen til det nærmeste, 

Afghanistan nogensinde har været på en 

vikingekultur, nemlig talebanerne. I stedet 

burde vi hjælpe afghanernes og afrikanernes 

civilsamfund med at udvikle den stærke so-

ciale kapital, der kan brolægge en gylden 

fremskridtets vej ud af fattigdommen. Det 

såkaldte folkemord i Rwanda står som ek-

sempel på en stærk civilsamfundsaktion, der 

fordrede høj gruppeintern social kapital (af 

‘bonding’-typen) og således uden tvivl havde 

vikingerne som forbillede.

Mod en ny syntese?

Vikingeforskningen åbner nye døre og tilbyder 

politologien en velkommen og tiltrængt revi-

talisering af folkesjælsanalyser. Som påpeget 

herover, er der et enormt uforløst potentiale, 

og det er vores håb, at pejlemærkerne kan 

blive fyrtårne for det 21. århundredes forskn-

ing og udviklingspolitik.

Vikinger og velfærd i fremtidens  Danmark

Et moderne langskib

En somalisk viking?

1 “Vikings and Welfare – Old Solutions for New Problems”, paper fremlagt ved konferencen 

Prospects for a New Viking Future på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 11/9 2001



Kandestøberen

32

Interview
Cathrine Vad Nørmark

20072571@ps.au.dk 
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Anna Windfeldt Thorning
20073237@ps.au.dk

Heineken rocks!

Efter den heftige debat om Cult- og Heineken-pigernes tilstedeværelse ved Danmarks 

Største Fredagsbar i sidste nummer af Kanden besluttede undertegnede sig for at 

undersøge sagen nærmere og foretage et semiimproviseret interview med stridens 

kerne: selveste dansepigerne!

Så ved en råkold Danmarks Største Fre-dags-

bar i Uniparken gik jagten på de omdisku-

terede Cult Shaker piger derfor ind. Men at 

opspore de dansende stemningsspredere var 

lettere sagt end gjort. Pigerne viste sig nem-

lig at være super V.I.P. og omgæret af en vis 

mystik, idet det lykkedes dem at forsvinde 

for os op til flere gange. Men efter flere fe-

jlslagne forsøg, fik  vi endelig fat i to olieglin-

sende Heineken-

piger, som vi kunne 

konfrontere med 

vores fordomme.

 

Karina og Christina 

viste sig til vores 

overraskelse at være 

både velartikulerede 

og yderst bevidste 

om deres roller i de-

batten, og de kendte 

udmærket til for-

dommene mod dem 

og deres job. ”Vi er 

her ikke for at ge-

nere nogen, men for 

at skabe en god stemning”, forklarede Chris-

tina, mens Karina tilføjede: ”Vi danser jo på 

samme måde som alle andre. Forskellen er 

bare, at vi er hævet lidt op over jorden”. 

Men hvis pigerne er her for at skabe god 

stemning, hvad er så deres holdning til hele 

debatten om, at dansepiger ikke passer ind 

i universitetsmiljøet og derfor heller ikke til 

Danmarks Største Fredagsbar? Her fortalte 

de, at de faktisk føler sig lidt malplacerede 

til Universitetets fredagsbar, og sådan set 

ville passe bedre ind på Skanderborg Fes-

tival eller noget lignende. Alligvel er begge 

piger glade for deres job. Lønnen er god, 

og jobbet inde-bærer meget mere end bare 

det at danse, idet de er ansat ved et event-

bureau, så deres opgaver varierer. ”Ofte skal 

vi bare gå rundt med en Heineken T-shirt på 

og sælge øl”, forklarer Christina. Dog havde 

de selv fordomme om jobbet, inden de star-

tede deres karrierer 

som ”god-stemnings-

spredende” -danse -

piger. Men de er siden 

blevet glade for det, og 

synes bare, at det er et 

job som alle andre.

Som repræsentanter 

for det kvindelige køn 

kunne vi dog ikke stille 

os tilfredse med, at 

pigerne var glade for 

jobbet. For hvad med 

ligestillingsperspekti-

vet?  Vi stillede det cen-

trale spørgsmål:  ’Hvor 

er danse-drengene!?’, og pigerne var vilde 

med ideen: ”Ja, det ville være det fedeste, 

hvis der var drenge med på podiet. Det ville 

sætte SÅ meget gang i festen!”, fortalte Chris-

tina henrykt. Men hvor dansedrengene egent-

lig er, forblev dog et ubesvaret spørgsmål.

Da vi forlod fredagsbaren måtte vi erkende, 

at nogle af vores fordomme om dansepigerne 

ikke holdt, og vi gik derfra med noget, der 

lignede sympati for dansepigerne. 
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på karamellen

Debat: dansepiger
Ida Haugen

3. semestersstuderende, 
Sexløber ved Lysthuset Århus Kommune

20072034@ps.au.dk

(OBS: dette indlæg er udtryk for mine synspunkter som privatperson, ikke som repræsentant for 

Århus Kommune)

Skal universitetet og SR bidrage til den ustandselige seksualisering af kvinder i det 

offentlige rum? Er det rimeligt, at vi som studerende skal forholde os til letpåklædte 

dansere til arrangementer på vores uddannelsessted?

I sit debatsvar i Kandestøberen nr. 1, 2008 

begrunder Mikael Bomholt, Formand for 

Studenterrådet, hvorfor vi sagesløse studer-

ende skal udsættes for afklædte dansepiger 

til Danmarks Største Fredagsbar (herefter 

DSF). Bomholts noget vage argument for 

tilstedeværelsen af dette kønsfornedrende 

indslag er ”at vi må have respekt for, at for-

skellige studerende fester på forskellig vis”.

Hvad i alverden vil det sige, at man skal have 

respekt for, at folk fester forskelligt? 

At SR bare sagesløst har hyret dansepiger, 

fordi det er der ”nogle”, der efterspørger? I 

så fald hvem? Har SR modtaget opfordringer 

fra de studerende til at hyre letpåklædte dan-

sepiger? Hvis man virkelig skal tage hensyn 

til ”at folk fester forskelligt” burde SR måske 

overveje at hyre letpåklædte, storlemmede 

dansemænd til næste DSF, da ca. 2/3 af de 

studerende på de videregående uddannelser 

er kvinder!

Misforstå mig ikke, jeg er en kæmpe fan af 

sex og erotik. Jeg er bare træt af den måde, 

hvorpå kvinder tingsliggøres og fremstilles 

som Lolitadukker uden en voksen seksual-

itet. Cult-pigerne ved forårets DSF optrådte 

i noget, der mindede om mini tyrolerkjoler. 

Deres selvbrunede baller rystede lystigt, mens 

de mekanisk hoppede op og ned til beatet. 

De repræsenterede tidens pædofil-erotiske 

kvindebillede, hvor kvinder forventes at være 

glatbarberede forneden, som for at signalere, 

at vi endnu er uskyldige præpubertære piger 

uden en voksen, selvstændig seksualitet. En 

naturlig seksualitet.

Nej tak siger jeg! Voksne kvinder har hår på 

karamellen og foretrækker at komme med 

vores fregnede, hvide hud til en hyggelig 

fredagsbar - uden at skulle forholde os til 

tidens altoverskyggende seksualisering.
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IFSK så mod øst under en veludført faglig dag onsdag d. 24. oktober, hvor studerende 

og undervisere havde mulighed for at deltage i en lang række foredrag. Dagen bød 

på historikere, politikere og ikke mindst en russisk diplomat, der eksemplificerede 

dansk-russiske forhold med svinekød. 

Faglig dag på IFSK

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

   Faglig dag på IFSK
.. eller historien om, hvordan Rusland 
frelste den danske baconindustri.

Dagen forløb godt, og arrangørerne fra PF 

og StatsRådet har fået meget positiv respons 

på arrangementet, udtaler Marie fra PF. I-

midlertid synes en smule logistisk roderi at 

være fast inventar, når der skal samarbejdes 

mellem foreningerne og det officielle IFSK. 

Således havde det formentlig også været i de 

nye studerendes interesse, hvis de (som alle 

andre) havde været fritaget for undervisning 

og dermed ikke var gået glip af programmets 

første punkter. Selve dagen blev med undta-

gelse af sådanne logistiske fejltrin afviklet 

fuldt ud tilfredsstillende, og Marie roser sam-

arbejdet mellem PF og StatsRådet.

Det faglige program var vanen tro inddelt 

i tre søjler, så man kunne fokusere sin op-

mærksomhed mod enten Østeuropa, Rusland 

eller NATO. Undertegnede valgte at følge de 

to foredrag om Rusland oven på et morgen-

madsforedrag, der bl.a. afslørede, at Hanne 

Severinsen (tidl. MF’er og senere medlem af 

Europarådet) ejer et stykke af en Lenin-sta-

tue.

Den veltalende professor Kurt Jacobsen fik 

under første foredrag i Rusland-søjlen kort-

lagt en række af de problemer, der fulgte eft-

er opsplitningen af USSR. Herefter fik forfat-

ter og konsulent Søren Theisen præsenteret 

sig selv som en ”uforfalsket kaukasisk bjer-

grøver”, idet han ikke var fastansat nogen 

steder. Et fyldt auditorium var dernæst vidne 

til vittige indlæg om ”Boris Jeltsins alkohol-

iserede præsidentskab” og lettere konspirato-

riske teorier om KGB’s rolle i bombespræng-

ningerne i Moskva i 1999, der øjensynligt 

havde været et led i at køre Putin i stilling til 

præsidentvalget.

Sørens bombastiske udtalelser trak dog ikke 

fokus væk fra foredragets hovedemne, Tjetje-

Søren Theisen

tegner og fortæller



35

2008

nien og kaukasiske konflikter, og der blev 

bl.a. fremført, at Tjetjenien er uforenelig med 

idéen om en suveræn uafhængig stat, idet 

det mangler fælles værdier og historiske in-

stitutioner at bygge på. Ydermere påpegede 

Kurt, at man skader demokratiseringsarbej-

det i Rusland ved hele tiden at irettesætte 

dem i stedet for at fokusere på de områder, 

hvor de gør fremskridt.

Dansk bacon og interessante svarkonstel-

lationer

Den russiske ambassadør gæstede ligeledes 

tvillingeauditoriet sammen med historiker 

Erik Kulavig, der er studieleder ved Center for 

Russiske og Østeuropæiske Studier. Ambas-

sadøren gav sit syn på drivkraften i russisk 

udenrigspolitik, hvilket gjorde det klart, at 

pragmatisme fremfor ideologi i dag er hoved-

tanken bag den russiske politik.

Ambassadøren stod ligeledes for en yderst fri 

fortolkning af begrebet ”korte svar” under en 

spørgerunde, der bød på både nysgerrige og 

kritiske spørgsmål af meget forskellig karak-

ter. Fælles for alle spørgsmål var formentlig 

det faktum, at der reelt ikke blev svaret på 

nogen af dem, men i stedet på noget helt 

andet.

En studerende spurgte eksempelvis, om det 

ikke var problematisk at opfordre til at se 

gennem fingre med russiske brud på civile 

rettigheder for i stedet at fokusere på økono-

miske fremskridt. Springer vi to sætninger ind 

i ambassadørens svar på spørgsmålet finder 

vi følgende udtalelse: ”Buddhism is one of the 

traditional religions written in the Russian 

Constitution! Can you believe it – buddhism!” 

Så skulle dét spørgsmål vist være besvaret.

Slutteligt er det værd at nævne, at vi fik 

klargjort, hvilken stor rolle Rusland har spil-

let mht. at få strammet op på den danske 

fødevaresikkerhed indenfor produktionen af 

svinekød. Russerne har jo også en masse på 

spil, når det gælder den danske bacon, idet 

”we prefer Danish pork over any other pork 

in the world”.

Så husk at takke Rusland næste gang du 

spiser sprød dansk bacon. Og husk at takke 

PF og StatsRådet næste gang du deltager i 

en informativ og underholdende faglig dag 

på IFSK.

Den russiske 

ambassadør og Erik 

Kulavig under-

holder i tvillinge-

auditoriet

Meddelelse fra 
kantinebestyrelsen:
For at forsøge at mindske ventetiden i kantinen 
i middagstimen, er det blevet besluttet at gøre 
kasse 2 (den højre kø) til en kontantkasse. Dette forsøg varer fra 
mandag d. 20. oktober til fredag d. 28. november.

Det er håbet med dette tiltag, at folk vænner sig til, at køen går hur-
tigere med kontanter, og der derfor kommer hurtigere gennemløb i 
køen.
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Rusugen på IFSK
For meget alkohol? 

Fungerer rusugen godt?
Sanne Severinsen
20071393@ps.au.dk 

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

Universiteternes rus-arrangementer har gentagne gange været genstand for kritik i lan-

dets medier. Så sent som for et par uger siden bragte Politiken et harmdirrende læser-

brev, hvori rusugen kritiseres for udelukkende at bestå af endeløs druk og promiskuøse 

lege. Har kritikken i virkeligheden noget på sig i vores egen rusuge på statskundskab? 

Svaret må findes hos IFSK’s nyudklækkede statskundskabere, da det i sidste ende er 

dem, al balladen er for.

Alkohol som obligatorisk del af rusugen?

En rus, Morten Bro, indrømmer, at han var 

overvældet over den alkohol-kultur, han ople-

vede på IFSK, men han følte sig ikke på noget 

tidspunkt direkte presset til at være en del af 

den. På den anden side lå det i luften, at der 

stod druk på dagsordenen. Selvom alkoholen 

fyldte meget, herskede der ingen tvivl om, at 

fest og det sociale var i fokus. Alkohol var 

altså en hjælp, men ikke en forudsætning for 

en sjov rusuge.

Hvad er alternativet?

Morten har svært 

ved at forestille 

sig en rusuge 

uden alkohol, 

da det er en 

udpræget del 

af ungdom-

skulturen. 

En formel af-

skaffelse eller re-

ducering af alkohol 

forhindrer reelt ikke 

russerne i druk, hvis de 

ønsker det. Universitetet kan 

i denne sammenhæng enten være 

en medspiller eller modspiller. En anden 

rus, Kristoffer Brun Gram mener derimod, 

at man som et hypotetisk eksperiment kan 

overveje en rusuge uden alkohol - ”Når man 

kan gøre det andre steder [red: i militæret], 

kan man også gøre det her”.  Han foreslår fx 

en slags overlevelsestur i skoven, hvor man, 

som hold, skal løse opgaver sammen, men 

han indrømmer, at rusugen, i sin nuværende 

form virker - man bliver rystet sammen.

Tutorernes rolle

Billedet af den dominerende tutor, der opfor-

drer til endeløs druk og promiskuøse lege, er 

svær at genfinde i russernes udtalelser. Tu-

torerne fungerede mere som dem, der satte 

fest på dagsordenen og var med 

til at skabe høj stemning 

på holdene. Under de 

omstændigheder 

tutorerne arbej-

dede, mener 

K r i s t o f f e r , 

at tutorerne 

gjorde, hvad 

de kunne 

for at få alle 

med. 

Hvad siger tal-

lene?

Hvis man lader tal-

lene fra Rusundersøgelsen 

2008 tale for sig selv, er konklu-

sionen en anden end den, kritikerne kommer 

med. Gennemsnitligt vurderer 199 russere 

”arrangementet som helhed” til 4,37 på en 

skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det lader til, 

at dem det egentlig i bund og grund handler 

om, er godt tilfredse med rus-arrangement-

et.



Frit Forum Århus, Torsdag d. 23. oktober 2008
Noa Redington & Christian Elmelund-Præstekær
Noa Redington, tidligere redaktør på Mandag Morgen nu spindoktor for Helle Thorning-Smidt, 
debatterer med Ph.D Christian Elmelund-Præstekær, der har skrevet om myter i dansk poli-
tik. Forhåbentlig vil diskussionen bringe os nærmere på, om substansen lever, eller om spin-
fænomenet har gjort dansk politik til teflon og bullshit.

Frit Forum Århus, Torsdag d. 30. oktober 2008
Faglig ekskursion til Gellerup
Tidl. trafik- og sundhedsminister Sonja Mikkelsen og nuværende projektleder for Helhedsplanen 
for Gellerup og Toveshøj tager os bag betonblokkene og fremlægger fremtidsperspektiverne.

Frit Forum Århus, Torsdag d. 06. november 2008
Inge Liengaard
Imamer - religiøse og politiske autoriteter
Imamer kan potentielt være store autoriteter og mobilisere tusindvis af mennesker, hvilket bl.a. 
blev demonstreret under Muhammed-krisen. Ph.d. Inge Liengaard sætter fokus på imamernes 
magt. 

Tusind tak til alle jer der mødte op i løbet semes-
terets første måned. Håber at se mange af jer igen 
i Amaliegade 27. Følgende er på programmet:

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

Med venlig hilsen 
Frit Forum Århus
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At spise frokost med Villy Søvndal og Anne Baastrup i Snapstinget er blot en del af 

en travl hverdag på Christiansborg. Som praktikant for SF’s integrationsordfører As-

trid Krag får jeg lov til at beskæftige mig med min store interesse, integration, samt 

mange andre udfordrende og spændende arbejdsopgaver. 

Artikelserie: Uden for de gule mure

Trine Vig
20051228@ps.au.dk

Christiansborg
 Arbejdsrytme i pigtrådstempo

Da jeg så opslaget, var jeg ikke et øjeblik i 

tvivl om, at denne praktikplads var det rette 

for mig. Efter en årelang interesse for inte-

gration, og politik i det hele taget, var det 

selvfølgelig ideelt at komme i praktik hos 

SF’s integrationsordfører Astrid Krag, da jeg 

forestiller mig, at jeg efter min kandidat skal 

arbejde med integration. Udover at komme 

til at arbejde med integration var det enormt 

fristende at komme ind og snuse lidt til, hvad 

der egentlig foregår bag de tykke mure.

Astrid Krag er en ung (25 år), men erfaren 

politiker. Før hun blev valgt ind i Folketinget 

i 2007, var hun landsformand for SFU. Astrid 

er udover at være integrationsordfører også 

ældreordfører og medlem af diverse udvalg 

i folketinget såsom retsudvalget. Det er 

yderst inspirerende at arbejde med en der, 

på trods af sin unge alder, har så meget er-

faring og viden om de områder, hun arbejder 

med – det er meget beundringsværdigt. Jeg 

følger Astrid på tæt hold og sidder også på 

samme kontor som hende. På kontoret sid-

der også SF’s skatteordfører Jesper Petersen, 

hans praktikant Allan samt Astrid og Jespers 

fælles politiske rådgiver. På kontoret er der 

et ungt og iderigt miljø, hvor stemningen er 

afslappet.

  

Den første måned på borgen har budt på 

masser af udfordringer og spændende ar-

bejdsopgaver. Der er ikke to dage, der er 

ens, og der kommer hele tiden nye opgaver, 

hvorfor det er enormt vigtigt at kunne holde 

hovedet koldt og have flere bolde i luften. 

Den første uge fik jeg bl.a. indblik i at skrive 

læserbreve og blogindlæg, lave research på 

forskellige områder samt formulere § 20 

spørgsmål og udvalgsspørgsmål. I forbin-

delse med optøjerne på Nørrebro stillede jeg 

f.eks. justitsministeren et udvalgsspørgsmål 

om, hvorvidt ministeren mener, at politiet 

har tilstrækkelige ressourcer og redskaber 

for at komme de organiserede bander til livs? 

Jeg afventer stadig svar. Af de mere basale 

arbejdsopgaver kan nævnes medieovervågn-

ing, sortere post, tage sig af enkeltsager, 

arrangere møder og ture rundt i valgkred-

sen. Medieovervågning er en gennemgang af 

samtlige medier for at se, om der er noget i 

røre på Astrids områder, og om der er noget, 

hun skal kommentere eller lave et læserbrev 

om. Man skal på en måde fornemme nyhed-

SF’s integrations- og ældreordfører, Astrid Krag
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erne, før man ser dem i fjernsynet/avisen, 

da det er medierne, der sætter dagsordenen 

- som jeg jo har fået fortalt gentagne gange 

på IFSK. Jeg møder mange mennesker - både 

på besøg med Astrid rundt omkring i lan-

det, og når borgere henvender sig. Der er 

både de gode og frustrerende oplevelser, og 

jeg støder også ind i de menneskelige kon-

sekvenser af regeringens politik.

Der er mange ad hoc opgaver, som er mere 

udfordrende end de basale hverdagsopgaver. 

Jeg hjælper bl.a. Astrid 

med at forberede sig til 

samråd og udvalgsmøder, 

hvor det er enormt vigtigt 

at kunne overskue et 

stort materiale og koge 

det ned til essensen i 

materialet. Dette er en 

egenskab, som jeg har ti-

legnet mig gennem mine 

studier på Statskundskab, 

og denne kompetence har 

jeg nydt godt af i løbet 

af den første måned på 

Christiansborg. Og jeg kan forestille mig, at 

denne egenskab også vil gøre mig godt, efter 

at Folketinget åbner, da det vil betyde endnu 

flere opgaver af denne art. 

Desuden ser jeg frem til at se mit arbejde 

blive brugt i Folketingssalen. Jeg har mu-

lighed for selv at få indflydelse på mit arbej-

de, da de faste opgaver på kontoret varierer, 

og derfor er der plads til, at jeg kommer på 

banen med forslag til ideer og projekter. I 

øjeblikket arbejder jeg bl.a. på et projekt om-

kring ældrepolitik samt et beslutningsforslag 

om danskkundskaber.

Astrid forsøger at komme rundt i landet 

og besøge steder, der er relevante for hen-

des ordførerskaber, for at få indblik i virke-

ligheden og få inspiration til politikudvikling. 

Derfor har vi bl.a. været på studietur til Volls-

mose, hvor vi brugte en dag med de men-

nesker, som er med til at gøre en forskel for 

integrationen (se mere på sf.dk/astridkrag). I 

forbindelse med optøjerne på Nørrebro har vi 

været ude og tale med gade-

plansmedarbejderne på ydre 

Nørrebro, for at høre hvad 

deres arbejde reelt består i, 

og hvad de mener, der burde 

gøres på nationalt plan. Disse 

oplevelser med fokus på in-

tegration er specielt fede 

for en integrationsnørd som 

mig. Den første måned har 

også budt på et meget spæn-

dende samråd med tidligere 

justitsminister Lene Espersen 

om kvindehandel. Dette sam-

råd samt en yderst interessant konference 

har skærpet min interesse for dette område 

– måske en idé til specialet.

 

Hver dag på Christiansborg er en oplevelse 

og i særdeleshed spændende, og jeg glæder 

mig kun til de næste fire måneder. Praktikop-

holdet giver mig mulighed for at komme tæt 

på noget, som man normalt ikke kommer tæt 

på – det er fedt. At få mulighed for få lidt ind-

flydelse og føle, at man gør en lille forskel, er 

enormt inspirerende. Det kan kun anbefales.

“Der er ikke to dage, 
der er ens, og der 
kommer hele tiden 
nye opgaver, hvorfor 
det er enormt vigtigt 
at kunne holde ho-
vedet koldt og have 
flere bolde i luften.”

Uroligheder på Nørrebro
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Carolina har altid gerne villet arbejde med 

journalistik og tænkte (sikkert ikke som 

den eneste), at en scient.pol.-titel ville være 

en god baggrund til at komme i praktik et 

sted, hvor hun kunne få lov til at udfolde sine 

skrivetalenter. Dette skulle vise sig at være 

en sandhed med modifikationer, eftersom 

de fleste medier primært var interesserede 

i folk med en journalistisk baggrund. Derfor 

var det heldigt, at hun fik 

øjnene op for Mandag 

Morgens talentprogram, 

som gav mulighed for en 

skrivende praktikplads. 

Mandag Morgen Academy 

er et 1-årigt praktikforløb, 

hvor de netop var inter-

esserede i Carolinas aka-

demiske baggrund.

 

Forløbet starter i februar, med ansøgnings-

frist i november, og tager et år med 20 

ECTS-point i hatten (30 

point, hvis man skriver 

en opgave), så man må 

forvente, at det er stud-

ieforlængende, men hvis 

man afleverer det, man 

skal, kan man få lov til 

at indhente lidt af det 

forsømte. Således følger 

Carolina for tiden et fag 

på Københavns Univer-

sitet, samtidig med at 

hun modtager ca. 8000 

kr. om måneden fra 

Mandag Morgen.

Carolina er tilknyttet den journalistiske afdel-

ing, men fungerer sammen med de øvrige 

praktikanter i en form for et rotationssystem, 

således at hun ligeledes prøver kræfter med 

de andre afdelinger i huset såsom sund-

heds- erhvervs- samt klimaafdelingen. Disse 

afdelinger er en del af tænketanken, der laver 

rapporter, arrangerer konferencer og net-

værk. Bl.a. har klimaafdelingen en del at se til 

frem imod klimatop-

mødet i København i 

2009

Til at starte med 

var hendes opgaver 

primært research, 

men der gik ikke lang 

tid, før hun fik lov til 

selv at skrive analy-

serne, som ligger et 

sted mellem det, man ser i eksempelvis Poli-

tiken, og så deciderede videnskabelige analy-

ser. ”Det er lidt som at skrive en ugeeksamen, 

som vi alle sammen kender så godt, men den 

eneste forskel er, at da man skrev eksamin-

erne inden for de gule mure, gik man ud og 

festede, når man var færdig, men her starter 

der en ny uge med en ny opgave,” forklarer 

hun. Herudover er der masser af mulighed 

for personlig udvikling og sparring, specielt 

hvis man selv opsøger det. 

Alt i alt har forløbet indtil videre været både 

lærerigt og spændende, og Carolina Kamil vil 

kun varmt anbefale det, hvis det er noget i 

den retning, man ønsker at beskæftige sig 

med.

IFSK’s got talent

Interview
Sebastian Juel Frandsen

20061586@ps.au.dk

Der er uendelig mange praktikmuligheder som statskundskaber, nogle gange skal man 

være opsøgende selv, og tit handler det om at tænke lidt ud af boksen for at komme 

frem til gode idéer og ikke mindst finde frem til noget lidt anderledes. Dette har Carolina 

Kamil forsøgt og er derfor havnet på et anderledes praktiksted, som fostrer talenter.

“da man skrev eksamin-
erne inden for de gule 
mure, gik man ud og fest-
ede, når man var færdig, 
men her starter der en ny 
uge med en ny opgave”

Carolina Kamil, som er igang på 

Mandag Morgen Academy
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Kalender!
oktober 2008

1. – 15. oktober

Praktisk information

Husk eksamenstilmeldingen!

 9 - 11. oktober 

Aarhus Took it – Hip-hop-festival

Aarhus Took It er en hip hop-festival, som 
foregår hvert år i første weekend af oktober 
på Train i Århus. 
Her kommer hip-hop kunstnere fra hele 
verden for at spille i tre dage, og hip-hop 
fans fra hele landet valfarter til Århus for at 
opleve festivalen.

Fredag d. 10. oktober

Kulturnat i Århus.

Dette års tema er ”Stemmer i natten”. Ud-
drag fra hjemmesiden, hvor man kan læse 
meget mere:
“KulturNatten belyser hele Århus-sam-
fundet som kultur og livsform. KulturNat 
Århus er den årlige, kulturelle begivenhed, 
”der løfter byen i flok”. Kulturnatten inkluderer en mangfoldighed 
af store såvel som små kulturinstitutioner, vækstlags- og uddan-
nelsesmiljøer, bredt appellerende kultur, niche-og undergrund-
smiljø, erhvervsliv og meget mere. KulturNat Århus arbejder 
målrettet på at synliggøre kulturlivet i Århus og give byen en 
markant kulturel profil.”

Torsdag d. 16. oktober kl. 21.00

Koncert

Annika Aakjær giver koncert på sTUDENT-
ERHUS åRHUS. Hun er garant for sjove og 
finurlige tekster tilsat sprød og skøn sang. 
Se www.myspace.com/annikaaakjaer. 
Pris 80 kr. + evt. gebyr

14. - 19. oktober

Håndbold i verdensklasse

Nogle af verdens bedste kvind-
elige håndboldspillere gæster 
Århus i efterårsferien, når NRGi 
Arena åbner dørene for denne 
turnering, der bruges som op-
varmning til verdensmesterskab-
erne  i december. 
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Fredag d. 24. oktober kl. 15.00-00.00

Lang fredagsbar og international politik på IFSK

Denne dag er der mulighed for at drikke endnu flere øl 
og snakke med endnu flere søde mennesker, da fredags-
baren er udvidet til midnat.
Inden man går til fredagsbar kan man møde diverse inter-
nationale IP-stjerner (Keohane, Jackson), der i anledning 
af professor Georg Sørensens 60-års fødselsdag gæster 
IFSK. Se opslag på instituttets hjemmeside for nærmere 
information.

Torsdag d. 30. oktober kl. 20:00

Mission bold og blyant

Støt en god sag og en initiativrig IFSK’er:
Sæt kryds i kalenderen den 30. oktober, hvor 
MISSION BOLD OG BLYANT vil holde et brag af 
en aften i sTUDENTERHUS åRHUS. Der vil være 
underholdende auktion, koncert og efterfølg-
ende fest med DJ.

Se mere info på www.studenterhusaarhus.dk.

Torsdag d. 30. oktober

Spil-dansk-dagen

Spil Dansk Dagen er en årligt tilbageven-
dende begivenhed, der siden 2001 har 
samlet hele den danske musikbranche og 
tusindvis af musikglade mennesker for at 
fejre dansk musik i al sin bredde og mang-
foldighed den sidste torsdag i oktober.
Panicphobia spiller på Studenterhuset og 
Mikkel Bøgild på Fatter Eskil

Søndag d. 26. oktober

Koncert

Joan as a Police Woman spiller på 
Voxhall. 

Pris: 150 kr. + gebyr.  



Læs mere om NIRAS Konsulenterne på www.niraskon.dk

PRAKTIKANTER SØGES 
til forårssemestret 2009

Til foråret 2009 har NIRAS Konsulenterne brug for 1-2 dygtige praktikanter. 
Praktikanter er en vigtig del af vores virksomhed og er for dig en mulighed for 
at arbejde med spændende og alsidige opgaver i et fagligt inspirerende miljø.

Du bliver en del af ”holdet” og kommer til at stifte bekendtskab med alle dele 
af konsulentarbejdet. Det drejer sig om:

 Deltagelse i både proces- og analyseopgaver. 
 Deltagelse i researcharbejde, herunder dataindsamling og dataanalyse.
 Deltagelse i tilbudsskrivning, herunder udvikling af undersøgelsesdesign, 
 samt i et markedsføringsforløb
 Kundekontakt, herunder deltagelse i kundebesøg.
 Deltagelse i interne arrangementer, herunder kontormøder og afdelings-  
 møder, samt sociale arrangementer.

Hvad forventer vi?
Vi forventer, at du har de fleste af nedenstående kompetencer og erfaringer: 
 At du er fagligt kompetent og har et højt ambitionsniveau
 At du er god til at formidle komplicerede problemstillinger både mundtligt 
 og skriftligt
 Er god til at tænke analytisk og har gode metodiske kompetencer
 At du er fleksibel med hensyn til arbejdstid og kan overholde deadlines
 At du er udadvendt, udfarende og har nemt ved at samarbejde

Praktikperiode og ansøgningsfrist
Praktikperioden har en varighed på fem måneder med start den 2. februar 
2009. Ansøgningsfristen er fredag den 10. november 2008. Praktiksamtaler 
afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningen sendes til Mette Okkels på meo@niraskon.dk. Du er 
også velkommen til at ringe til Mette Okkels og høre nærmere om 
stillingen på telefon 8732 3217.


