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Sommerferien er slut og hverdagens udfordringer begynder igen. Omkring 230 russere sæt-
ter deres ben på IFSK for første gang, og i den anledning har dette nummer af Kandestø-
beren temaet “første skoledag”. Når vi bruger udtrykket første skoledag,må det gøres klart 
for dem, som måtte være uvidende herom, at dette er et universitet og egentlig ikke en 
skole. Der er ikke noget, der hedder lektier, men alt læses frivilligt fordi vi ønsker at tilegne 
os viden. Lærerne er blevet til undervisere og klassen til et hold, hvilket er noget helt andet.

Men til trods for disse forskelle tillader vi os at bruge termen første skoledag til at beskrive 
de følelser og indtryk, som følger med starten på et nyt sted uanset, hvad dette sted kal-
des. I dette nummer præsenterer vi jer for nogle af de spæde IFSK’eres oplevelser med So-
cial Club, Hjemmeværns parkløb og mødet med deres nye holdkammerater og instituttet. Vi 
ser også tilbage både med fakta om rusugens udvikling og med personlige beretninger fra 
nuværende professorer. De fortæller om erindringer fra deres egen studiestart på Statskund-
skab fra dengang, hvor der var admiraler blandt eleverne uden disse var skjulte tutorer.

Sommerferien har også budt på ændringer for Kandestøberen, hvor nye praktikanter fører 
PraktiKanden videre og fortæller om deres oplevelser fra henholdsvis Hanoi, Hebron og Re-
gion Midtjylland.. Herudover kan du fra denne måned også følge med i Karrierekanonen, hvor 
vi i hvert nummer viderebringer joberfaringer fra en virkelig statskundskabers liv, så vi kan 
blive lidt klogere på, hvad der venter os uden for de gule mure. I dette nummer kan du læse 
om hvordan statskundskaben kommer til nytte i jobbet som højre hånd for Nicolai Wammen.

Dette er ligeledes vores første blad som redaktører for Kandestøberen. Vi glæder os til det 
næste år at viderebringe jeres historier om livet på og udenfor for institut for Statskundskab. 
Vi ser frem til gensyn med gamle skribenter og til at byde nye velkommen på Kandestøberen. 
Vi er kommet på Facebook, hvor alle er velkomne til at tilmelde sig gruppen ”Kandestøberen”.

Kanden ønsker alle et godt semester!

Kanden vender tilbage

Anne Schmidt Stolberg
 20073039@ps.au.dk

Stine Bomde
  20080888@ps.au.dk

Leder
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En tutors dagbog fra 
Rusugen 2010

Tema: Første skoledag

Anne Shirin Ørberg
 20091840@ps.au.dk

Mandag
KAPOW! Så er RUS-ugen 2010 skudt i gang, 
trøjen er på, russerne er klar. Den første store 
udfordring, der møder dem på studiet er den 
meget langtrukne dyrenavneleg Xtreme. Her 
er det i sær svært at holde masken, da fri-
luftsmennesket Reimar introducerer rund-
kredsen for et hidtil ukendt dyr; Rævebæstet. 
Herefter er jeg så umådelig heldig at begge 
skjulte tutorer ender i den gruppe, jeg skal 
vise rundt på campus. Jeg prøver mit bedste 
med gimmicks og anekdoter, men det er 
svært at lette den trykkede stemning i grup-
pen, da Reimar (Jakob Holm) lobbyer blandt 
russerne for sin vision om at gøre uniparken 
til campingplads (han fik samlet ca. 20       
underskrifter i løbet af dagen), og ornitolo-

gen Finn Ravn 
(Troels Thalling) 
frygtelig gerne vil 
fortælle om det 
rige fugleliv i 
søen – ”det er så 
meget mere end 
bare ænder”. 
Ængsteligheden 
lyser ud af 
russernes øjne, 
mens de prøver at 
overbevise sig 
selv om, at der er 
plads til alle typer 
på deres hold. 

Tirsdag
Da vi henter russerne fra auditoriet, må vi 
stramme op til tirsdagens tutorudfordring; at 
holde gejsten oppe på Hold 2, trods timelang 
udendørsaktivitet i Regnvejr Xtreme. Efter en 
overdådig gourmetoplevelse i kemisk kan-
tine, sker det utænkelige: Den danske som-
mer er os uventet nådig og solen oplyser 
grønsværen, hvor IFSK’s svar på Olympiaden 
går i gang med et brag: DJØF Idrætsdagen! 
Vores dejlige russere klædt i sorte plastik-
poser formår at hive hele to flasker hjem til 
Socialen. Den ene for at være det mest poli-
tisk ukorrekte hold (”Hvis vi ikke vinder – så 
er det racisme!”) og den anden for exceptio-
nelt fedteri ved dommerbordet. Heraf kan 
denne stolte tutor altså slutte, at fremtidens 
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politikere fra hold 2 bliver bundkorrupte 
røvhuller – og det endda med stor succes. 
Aftenens ruscafé er et HIT. Allerede ved an-
komsten 20.50 hænger sveden som en tung 
dyne i luften og jeg bliver helt rørt, da jeg ser 
hvordan holdets hymne ”Cotton Eye Joe” har 
fundet vejen til russernes hjerter og svingen-
de hofter. Tutorerne bag baren melder ”ingen 
kunder” efter midnat, fordi A-L-L-E er på dan-
segulvet og skubber til taget. 

Onsdag
Højere! Vildere! SOCIAAAAAAAAL! 

Torsdag
Et meget sløvt fremmøde kl. 9 – såvel som kl 
10 og 11 – vidner om en onsdag på Socialen, 
hvor der blev ”skruet op for den bitch”. Dag-
ens program er tight og i det ret tomme klas-
seværelse ser det Legendariske Hjem-
meværnsparkløb (Xtreme) ud til at være en 
lovlig stor mundfuld for de tømmermænds-
plagede russere. Morgenen undergår dog en 
drastisk udvikling da Fernett Branca kommer 
i spil, og hold 2 griber hammer, tape og 
spraymaling med et glødende engagement 
samt et teamwork, der kan smelte ethvert 
tutorhjerte. Hold 2 is back! Hjemmeværns-
parkløbet er både højere og vildere, og som 
dommer ved Body Bowling-posten er det en 
fryd at se, hvordan man kan vælte flaskekeg-
ler med grisehoveder, bryllupspavilloner og 
udklædte russerkroppe. Der var lidt utilfreds-
hed blandt tutorerne vedrørende fedtepoint-

enes afskaffelse i år, men jeg vil gerne be-
nytte lejligheden til at takke den nye årgang 
for skøn og opmærksom dommerpleje. Ved 
dagens afslutning forlader jeg parken som 
årets måske mest mudrede tutor – og kom-
mer senere på aftenen i tanke om hold 4’s 
grisehoved (!!), der har taget turen ned ad 
presseningen utallige gange før mig – læk-
kert. 

Russerne 2010 har imponeret mig. De har 
haft så meget energi hele vejen igennem at 
man skulle tro de var på et eller andet. Tak til 
russere, tutorer og Iben & Mille for en fantas-
tisk uge med hæse halse, ømme tæer, kær-
lige krammere og ild i dansegulvet! 
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De skjulte tutorer 2010
Jussi Kovaleinen Kæpneknejse Hansen. Jeg er for-
sanger i Spinal Death. Vi har netop udgivet vores tredje al-
bum: ”Ten Ways To Kill Your Mother” - kan varmt anbefales. 
Vi er et progressivt death metal band, som har eksperimen-
teret med noget melodisk black metal. Vi har ikke helt 
opnået vores gennembrud endnu, men vi regner med, at det 
er lige rundt om hjørnet. (Rasmus Suikkannen)

Ulrikke Magdalene Sophia Caroline Pedersen. Jeg skal 
læse statskundskab, fordi jeg om tre år skal begynde at ar-
bejde for H.K.H. Kronpris Frederik og H.K.H Kronprinsesse 
Mary. Jeg skal nemlig passe de søde små tvillinger, der lig-
ger inde i Marys mave lige nu. (Louise Guul)

Lorenz Walder Costeau. Jeg kommer fra Løkken og min 
far, han ejer Costeau Sommerhusudlejning. Så skal jeg læse 
statskundskab, fordi jeg skal overtage familie business på 
et tidspunkt – og det er nok en rimelig god idé så at have en 
uddannelse. Også fordi – altså jeg har været guide, men det 
er bare ikke altid, at det er nok, fordi der sådan er penge og 
sådan noget. (Jens Lyhne) 
 
Ole Dånst. Jeg kommer fra Køge. Øhh, jeg har en kæmpe 
passion for ost, altså i sommerferien var jeg på osteferie 
med min kæreste Gerda – eller jeg kalder hende så Gouda 
ikk’, hehe – ej ok, men der fik vi så noget emmentaler og 
noget gorgonzola og det var rigtig godt ikk’. (Henrik Lun-
dorff)

Benjamin Rechts. Jeg er en passioneret kirkesanger. Jeg er 
egentlig startet på statskundskab for at promovere en ny cd 
fra Herning kirkes drengekor med mange gode numre 
blandt andet en super Mozart og Beethoven og så også den 
danske Gade. Derudover vil jeg også bare gerne fortælle 
noget om kirkebygninger. (Mathias Bornæs)

Christian Pedersen. Jeg vil egentlig bare gerne kaldes 
Crede. Jeg er startet her på statskundskab fordi, der går en 
utrolig sød pige her, som jeg havde en meget  hed aften med 
på Social Club. Jeg er lige blevet student og har egentlig 
brugt hele sommerferien på at skrive kærlighedsdigte. 
(Nikolaj Dyg Hansen)

Jesper Brud Knækgaard. Jeg er kitesurfer og knippelentu-
siast. I weekenden skulle jeg blære mig ved at hoppe over en 
badebro og det gik ikke så godt, så nu har jeg brækket beg-
ge mine arme. Jeg skal have hjælp til en masse ting på 
grund af gipsen og nødt til at spørge folk om hjælp hele 
tiden. (Jesper Boldt)
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Pia Veronica Andersen. Jeg er 18 år og har taget HF i 
Holstebro. Jeg er blevet gravid, men min kæreste ville ikke 
så gerne være gravid, så nu er jeg single. Hvis i gerne vil se 
et foster, så har jeg taget et billede med. (Amanda Madsen)

Finn Ravn. Jeg læser statskundskab, fordi jeg gerne vil æn-
dre verden. Jeg er ret god til at arrangere fugleture bl.a. 
med fodring af havørne og andre rovfugle med katte og lig-
nende. (Troels Thalling)

Carl Christian Frølund Thomsen. I kender nok min far, 
som er en velrenommeret forsker her på stedet og jeg ser 
frem til at give mit bidrag til forskningen netop her på Insti-
tut for Statskundskab. (Søren Bjerre)

Raimar Bo Huus. Jeg er campist og det har jeg været, 
siden jeg var en 16 år, hvor jeg droppede ud af gymnasiet i 
2.g. – jeg har så fået min HF sidenhen. Jeg vil afhjælpe den 
totale mangel på ungdomsboliger her i Århus, derfor synes 
jeg, at universitetsparken skal laves om til en stor camping-
plads. (Jakob Holm Hansen)

Neil John Poul Simon St. James – Don’t forget the John 
part. I am part of the British royal family and I was actually 
supposed to go to Cambridge, but I found them too snobbish, 
so I went here instead. My grandmother Lynette worked here 
during the Second World War and she taught me a little bit 
Danish. So I think I will get on with it. (Isak Koed)

Simone. Jeg har lige uddannet mig til sexolog og nu er jeg 
så lige ved at starte min egen business ”SimonesDildo.dk – 
hvis du sku’ være lystig”. Ellers så øver jeg mig gerne på 
ting, som jeg spiser. Jeg har altid gulerødder med. (Marie 
Trads)

Anna Hannah og Nanna Montana. Vi er bedste veninder 
– og du kan bare kalde os for Hannah Montana. I vores fritid, 
der spiller vi klaver med hver vores hånd. Vi er det bedste 
par til det og vi har øvet os et helt år i Wien. (Anne Dam-
meyer og Nanna Hansen)

Helene Cartedor Severinsen. Jeg har arbejdet et år som 
missionær i Afrika. Det skal lige siges, at jeg er medlem af 
Evangalist, der er en kristen bevægelse, som IKKE er en sekt! 
Nu bor jeg i et kristen kollektiv og er meget aktiv i ”Unge for 

Afholdenhed” og så er jeg også med i 
en kristen bogklub. (Helene Thorsen)

Peter Emil. Jeg er så glad for, at jeg 
kommet ind på statskundskab. Jeg 
måede lige at reansøge, så jeg kunne 
gå på statskundskab sammen med 
Maria – uhhh Maria! Jeg har taget 
blomster med til hende og jeg har 
sørget for, at jeg er kommet hold 4, 
som hun skal være tutor for. (Lasse 
Kusk)    
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Voxpop
         RUS-ugen 2010 ifølge russerne

 ”…Skal vi på Social i morgen??
                      

 Jeg er af Kanden sendt ud i felten for at vejre 
stemningen blandt de nye studerende, og jeg 
synes ikke denne søndag formiddags ladhed 
er særlig repræsentativ for RUS-ugen 2010. 
Vil det mon lykkes mig at fremprovokere 
glade minder fra ugens løb hos disse hårdt-
prøvede russere? Tiden er knap, men jeg er 
opsat på at gøre forsøget.

Mit første offer er Victoria fra hold 2. Hun ser 
umiddelbart frisk ud, men bag smilet aner 
jeg den ladhed, der ligger som en tung dyne 
over gårdspladsen.

Hvad er dit bedste minde fra RUS-ugen?

”Jamen, jeg kan jo ikke huske noget… Jeg har 
lykkeligt glemt det i en rus. Ej, vil du virkelig 
gerne have et svar? Øh…Jeg ved det sgu ikke 
lige. Måske onsdag aften (på Socialen, red.), 
men du må ikke spørge mig hvorfor. Jeg kan 
ikke huske ret meget fra den aften.”

Sikke et uinspirerende svar, her var ikke bid. 
Et par meter fra mig ligger to friske unge 
mænd tæt omklamret på jorden. Det ligner 
en god historie, og jeg drister mig til at af-
bryde dette intime moment for at høre deres 
mening om ugen.

Thorbjørn (meget hæs, oven på Tue): “Det 
har været fedt!

Tue (meget presset, under Thorbjørn): Det 
har været en meget ædruelig uge. Det har 
været sindssygt godt. Man kan sagtens være 
med i et fællesskab uden at drikke”. (Tue er 
klædt i den hvide Bjarne-trøje som tildeles 
hyttetursdeltageren med flest streger på bar-
regningen)

Thorbjørn (stadig hæs): “Vi har haft nogle 
gode politologiske diskussioner, vendt nogle 
emner, der virkelig har rykket min bevid-
sthed.”
(Jeg er chokeret over at have fundet de to 
måske mest seriøse russere på IFSK 2010.)
Hvad har været det bedste minde fra rusug-
en?

Thorbjørn: “Fællesbad med drengene. Asb-
jørn smurte mig ind i sæbe (grinepause). Jah, 

Det er søndag formiddag på en gårdsplads lidt udenfor Brædstrup. RUS-ugen lakker 
mod enden, hytten er gjort rent og russerne fra hold 1 og hold 2 hænger lidt rastløse 
med næbbet rundt omkring på gruset.

Thue og Thorbjørn fra hold 2.

Tema: Første Skoledag

                   Anne Shirin Ørberg 

20091840@ps.au.dk
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Voxpop
         RUS-ugen 2010 ifølge russerne

 ”…Skal vi på Social i morgen??
                      

altså det var jo egentlig ikke meget mere end 
det, men det var rigtig godt (grinepause). 
Han gør det skidegodt, Asbjørn. Skidegodt, 
altså!”

Ej, vær nu lidt seriøse..
Tue: “Det har været en superfed måde at 
starte på studiet, at lære folk at kende.”
Thorbjørn: “Ja, det har været rigtig fedt at 
lære nogle at kende på hold 2 også.”
Synes I det etiske kodeks er blevet over-
holdt?
(Lang tænkepause)
Thorbjørn (forvirret, ser ned på Tue):” ..øh… 
er der sådan ét?”
Jeg opgiver, og lader drengene genoptage 
deres ømme omfavnelse, da jeg har udset 
mig den næste deltager.

Rune: Hvad der har været det fedeste? 
“Årh, jeg ved det virkelig ikke, jeg synes RUS-
ugen har været såden én stor… lang... øh... 
ting. Altså, man er bare hoppet med på en 
vogn og er blevet trukket med rundt. Det har 

været superfedt og en surrealistisk oplevelse 
at blive kastet ind blandt folk man slet ikke 
kender og så sidder man her 7 dage efter og 
føler at man har kendt de fleste i mange år. 
Det er en broget blanding af folk, og det 
synes jeg er fedt.Tutorerne har også været 
supergode. Shirin er jo den lækreste tutor. 
Jeg havde faktisk frygtet at det ville være ren 
druk. Jeg er positivt overrasket over at det 

også har været en masse andet, og mulighed 
for at sige nej.” 

En meget seriøs og meget, meget klog russ-
er. Jeg føler dog at min artikel også bør af-
spejle hvor meget hold 2 er gået crazy i 
ugens løb, så jeg finder en af holdets fest-
dronninger.

Signe: RUS-ugen har været vidunderlig, 
mange forskellige oplevelser. Både socialt og 
fagligt. Der har været rundvisning, politisk 
debat, fagligt opl-
Jaja, alt det ved vi jo godt. Du må jo gerne 
være lidt sjov.
Jeg er ikke særlig sjov! Der har været team 
building, der har været-
Nu må du altså sige noget sjovt!
Jamen jeg er ikke særlig sjov...

Nej, det skal jeg love for. Gårsdagens knæk-
lysfest har øjensynlig taget pusten fra selv 
den mest kække russer. Den Legendariske 
Hyttetursauktion begynder lige om lidt og i 

min journalistiske des-
peration kaster jeg 
spørgsmålet ud til et 
bord-bænke-sæt, som 
6-7 russere har bele-
jret.

Hvad er jeres bedste 
minde fra rusugen?
Alle: Parkløbet! 
(tænkepause)…og Tue!
Hvor fulde har I været 
på en skala fra 1 til 
10?
Thorbjørn: På en ska-
la fra 1 til Tue?
Thomas: Cirka én deci-

liter.
Er I glade for statskundskab indtil videre?
(Russerne samstemmer i hånlig latter)
Christina: “Jeg dropper ud i morgen!”
Er I klar til i morgen?
(Russerne samstemmer i et opgivende 
”aaaaarrhhh…..”)
(Pinlig tavshed)
Thorbjørn:”Skal vi på Social i morgen??““

Russere 
på hytte-
tur hold 
1 og 2.
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Rusugens historie
Tema: Første Skoledag

Signe Bøgh Madsen
20092430

1959: 
Statskundskabs første studer-
ende starter.

1978: 
Ansvaret for RUS-introduk-
tionen overdrages fra student-
errådet til studienævnet. Nu er 
det studievejlederne der arran-
gerer RUS-ugen. Der var ingen 
hyttetur og kun faglige ar-
rangementer dette år. Men det 
ville studienævnet ændre på.

1980: 
Tutorer afbryder professorers 
intro-forelæsning, for at minde 
russerne om at melde sig til 
hytteturen. Kæmpe diskussion 
om tutorernes rolle.

1981: 
14 dages rus-intro. Den ud-
nævnte RUS-gruppe (læs: tu-
torerne), donerer deres løn til 
studenterrådet og russerne be-
taler derfor mindre for deres 
hyttetur.

1989: 
12 dages RUS-intro. Dette år 
var tutorerne så heldige at 
have neongrønne Marx trøjer 
på for genkendelighedens   
skyld.

Kanden har gravet lidt i de gamle blade, og her er em oversigt over nogle af de            

ændringer der er sket på Statskundskab de sidste mange år.

1991: 
14 dages RUS-intro. Dette år 
var forelæserne gået sammen 
og havde fundet et fælles emne 
for den faglige intro. Integra-
tion. Som afslutning på RUS-in-
troduktionen blev der arrang-
eret et IP-spil. Alle dobbelthold 
(læs: søsterhold), blev tildelt et 
EF-land og skulle forhandle sig 
frem til enighed. Rosende ord 
fra russerne.

2001: 
En ode til RUS-ugen; 
”Jeg sad ved andet bord i ræk-
ken
Det var tredje skoledag
Vi var begyndt som statskund-
skaber
Vi hørt’ om samfundsfag
Pludselig gik lyset ud
Og hjernen gik i sort
Vi ville ikke mere
Sid’ og høre på deres l….!

Vores tutor sagde til os
At nu skal I drikke øl
Hvis vi ikke kom i gang
Så ville han få et føl
Jeg var snotforvirret
Og de andre drak som svin
Jeg tog en øl til hunden
Og tænkte: den er fin
Hele maven rumled’
Mens tiden fløj forbi

Jeg skulle være glad
Men jeg var trist fordi

Min stemme er forsvundet nu
Mit hår det sidder skidt
Jeg lugter fælt af lunken øl
Og hjernen den er slidt
Hold 2, hold 2, hold 2
hvornår kommer den dag
Hvor vi kan tage en øl, og bare 
stikke af
Sammen………”
(Rasmus E, hold 2)

2003: 
Diskoteksbesøgene blev sløjfet 
til fordel for at gå på bar. Tu-
torerne mente dette ville skabe 
bedre holdånd. Buddy Holly 
havde dengang skiftet navn til 
Twist and Shout.

2004: 
Tøger Seidenfaden og Bjørn 
Lomborg som det faglige ind-
slag. Daværende hold 7 med-
bragte en havegrill til parklø-
bet og servede varme hotdogs 
til tutorerne, de blev også de 
store vindere.

2010:
Velkommen til og husk; ”what 
happens on the hyttetur, stays 
on the hyttetur”.
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Jørgen Grønnegaard – studiestart 1963. Ingen rusuge men dog et oplæg fra 3. semester 
studerende, der fortalte om at gå på Universitetet. 

Hvordan husker du tilbage på din studiestart - levede studiet op til dine for-
ventninger? 
Studiet var både en glædelig overraskelse og en skuffelse. En glædelig over-
raskelse, fordi vi dengang startede med nogle gode, veltilrettelagte og umid-
delbart relevante støttefag (økonomi og offentlig ret). En skuffelse, fordi 
statskundskabsfaget, som dengang hed statskundskab i grundtræk var ab-
strakt og begrebsorienteret. Det var ganske enkelt svært at forbinde med poli-
tik, sådan som en politisk interesseret gymnasiast så det. Efter et semester 
overvejede jeg at skifte til økonomi, men blev hængende. Det fortrød jeg ikke 
på sigt.   
Er der nogen specielle episoder, som du særligt husker tilbage på fra din første 
tid på Statskundskab? 

Når en lærer stillede et spørgsmål til en af os, blev det umiddelbart efter fulgt 
op af en opfordring til at “simulere lidt åndsfrisk” eller “at søge over på seminariet”, som lå lige bag ved 
den barak, hvor vi havde timer. Det skulle man vænne sig til.”

Studiestart 
      i gamle dage

Tema: Første Skoledag

Peter Schultz
 20084981@ps.au.dk

Hvem husker ikke sin første dag på 
Statskundskab? Velkomsttaler i Aulaen, foto-
grafering og ikke mindst mødet med sine 
medstuderende. Men den første dag på IFSK 
er blot en del af det nye spændende kapitel 
af det studieliv, man påbegynder. For mange 
involverer det også et nyt sted at bo, ny by 
og for første gang “rigtigt” at skulle stå på 

Peter Nannested – studiestart 1965. Intet rusforløb, men en enkelt forelæsning om studie- og 
notatteknik.

 
Var der tutorer tilknyttet de enkelte hold?
Der fandtes kun ét hold (30 studerende). Tutorer var ikke opfundet, og jeg 
tror, de fleste af os havde en selvopfattelse, der ikke ville have gjort det 
nemt at være tutor for os. Der fandtes i øvrigt heller ikke nogen studie-
vejledning eller studievejleder. 
Hvordan husker du tilbage på din studiestart – levede studiet op til dine 
forventninger og hvad var dine første tanker om dine medstuderende?
På nogle punkter levede studiet op til mine forventninger, på andre ikke.
Jeg kan ikke huske, hvad mine første tanker om mine medstuderende var, 
med undtagelse af, at jeg var næsten overbevist om, at Palle Svensson, der 

overværede noget af undervisningen i søværnets uniform, mindst måtte være admiral – med alle de 
guldstriber på ærmerne. 

egne ben, hvilket alt andet lige gør studie-
starten til en kaotisk tid. Men hvordan var 
studiestarten for nye studerende for 30-40 
år siden og hvorledes levede studiet op til 
forventningerne? For at finde svar på disse 
spørgsmål har jeg adspurgt fire af insti-
tuttets koryfæer for at høre, hvad de husker 
fra deres første tid på Statskundskab i Århus.
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Palle Svensson – studiestart 1965-66.
Jeg aftjente min værnepligt i Søværnet og blev forflyttet som sergent til 
Århus i efteråret 1965. Jeg fik da lov til  at følge noget af undervisningen og 
blev immatrikuleret med årskortnummer 1965. Jeg fik kun tjenestefri  i så 
kort tid, at der ikke var tid til at klæde om, så jeg fulgte undervisningen i 
uniform, hvilket har givet anledning til mange historier. Jeg begyndte reelt 
som heltidsstuderende i 1966. 
Hvordan husker du tilbage på din studiestart?      
Det var utroligt spændende for mig at begynde på universitetet. Kontrasten 
til Flådens miljø kunne næppe være større. Jeg havde store forventninger, 
der i høj grad blev indfriet. Jeg var nok lidt misundelig over de andre, der 
havde deres frihed til at studere på fuld tid.
Er der nogen specielle episoder som du særligt husker tilbage på fra din 
første tid på Statskundskab?
Som sagt dette at møde i uniform. Det var endnu ikke 1968, men det vakte 

alligevel en del opsigt i det snævre miljø på Statskundskab, der den gang holdt til i en barak – ”Statskas-
sen” - på den nuværende parkeringsplads på Barnow-grunden ved siden af seminariet. I 1965-1966 var 
– så at sige alle - de nye studerende LC’ere (Liberalt Centrum). Et par år efter var de alle VS’ere (Venstre-
socialisterne red.). Jeg har aldrig været hverken det ene eller det andet.

Herefter skete der en markant ændring på 
studiet og hele opstartsforløbet.

Jørgen Dige Pedersen - studiestart 1972.

Jeg startede i 1972, og der var skam rusuge og diverse rusarrange-
menter anført af tutorerne. Ud over ‘ryste sammen’ arrangementer på 
instituttet var der også arrangeret en fælles stor rustur til Hald Ho-
vedgård med en blanding af sociale og faglige arrangementer. En del 
af de ‘sociale’ arrangementer foregik med bistand fra psykologistude-
rende, som sikkert formodedes at have særlige evner til at få folk rys-
tet sammen.
Et af de faglige arrangementer handlede – naturligt nok for året – om 
Danmarks mulige medlemsskab af EEC. Jeg husker ikke nogen særlig 
nervøsitet, blot at det alt sammen var meget spændende og lidt kao-
tisk. Der var jo frit optag, så vi startede vel omkring 300 studenter det 
år – et antal som hurtigt blev reduceret til væsentlig færre efterhånden 
som statistikundervisningen gjorde sit indtog!

Studiestart, som ligner den, vi kender i dag, 
peger således i retning af  at stamme fra om-
kring 1972, hvor Jørgen Dige startede. At der 
sidenhen er kommet skjulte turorer og 
parkløb til må tilskrives opfindsomme 
russekretærer og tutorer.

Hvorvidt Palle Svensson var admiral eller ej 
lader vi ham selv redegøre for. 
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Semesterstartsguide    
Hvad er 1. semester?

Velkommen til magtens rugekasse

Så slap du indenfor AU’s gule mure. Ind til et 
nyt studieliv, med tykkere bøger, dygtigere 
undervisere og ikke mindst os – vi der aller-
ede har spillet SPSS til langt ud på natten. Vi 
glæder os til at møde dig, og hele den nye 
generation på IFSK. 

Til RUSland Institut For StatsKundskab bli 
ver kaldt statsministerskolen, men selv uden 
sans for statistik, vil du hurtigt kunne esti-
mere at kun en brøkdel af scient.pol.’erne 
ender i statsministerstolen – faktisk kan du 
endnu nå at blive den første af slagsen, hvis 
du overhaler Thorning inden om. Går ambi-
tionerne i helt andre retninger, eller ligger 
rusen endnu så tungt over dig, at ambitioner 
er en by i RUSland, så fortvivl ikke – vi på 
Kanden giver et par hjælpende råd med på 
vejen.

Kære Russer, tillykke med at være hvor du 
er – ikke i mål, men godt på vej. Du overle 
vede kampen om sandkassen i børnehaven, 
SP&K i folkeskolen, weltschmerz på gymnasi-
et, rejsen til det fjerne i sabbatåret og ad-

Sommerferien er slut og hvad enten vi sætter fødderne på statskundskabs jord for 
første gang eller vender tilbage efter et tiltrængt pusterum venter der nye udfordring-
er forude. Et nyt semester medfører overvejelser om, hvad man kan forvente sig af de 
nye fag og hvilke glæder og sorger man kan se frem til. For at lette disse bekymringer 
om fremtiden for vores læsere har kanden her lavet en guide til både 1., 3. og 5. se-
mester, så alle kan blive lidt klogere på, hvad det næste halve år vil byde på.

Martin Williams Strandby 
 20094578@ps.au.dk

Søren B. Knudsen
  20095252@ps.au.dk

“Din læsegruppe kommer dig til 
undsætning. I er nu i vandet i 
samme bananbåd. I hjælper 
hinanden og finder sammen 
”øen”, hvor I beslutter jer for at 
mødes hver dag

Tema: Første Skoledag
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gangskvoten til Statskundskab. Du har åbnet 
en ny dør og vil finde en verden af udfor-
dringer bag den...

Verdensmester
Bag dig ligger den russiske tåge, denne har 
du overvundet. Lige fremme ser du noget, 
der ved første øjekast ligner en bunke frus-

trationer. Du løfter 

frustrationerne op – mærk kontaktfladen 
mellem hænder og kompendier. Kompendi-
erne er ikke farlige, dem vil du snart mestre 
– du er  en verdensmestrer. Du går videre og 
ser en lille sø, dit hold står på den anden 

side, du kaster dig ud i søen, men søen er 
ond, den er fyldt med kolibakterier – mærk 
kontaktfladen mellem kolibakterier og smags 
løg. Din læsegruppe kommer dig til undsæt-
ning. I er nu i vandet i samme bananbåd. I 
hjælper hinanden og finder sammen ”øen”, 
hvor I beslutter jer for at mødes hver dag. I 
står ved øen, måske i et akademisk kvarter, 
du opdager at byens hold spiller i førstedivi-
sion, nu bliver du bange – men vi skal læn-
gere ind, vi skal helt ind i sindet.

‘Wheel of science’ triller, nogen pooler til PF-
fester, andre pooler varianser, din forelæser 
(red.: Søren Flinch Midtgaard) flyver hen 
imod dig på en motorcross, hen over 7 biler, 
og rammer dig på læben – mærk kontaktfla 
den mellem motorcross og overlæbe – nu er 
du bange.
Numensas, numensas - Den lille gumbas er 
forbi, og du er nu parat, til at gå ud i dit liv 
med fornyet energi i krop og sjæl.

Moralen er, at i bør prioritere det sociale over 
det faglige, nutiden over fremtiden, kaffen 
over teen, underlivet over unisøen og PF-
festerne over alt andet! Hjælp hinanden, hav 
det sjovt og husk at nyde livet – 1. semester 
er en udfordring, men hvis I tør lukke døren 
bag jer og træde ind i den fremmede verden, 
vil I lære at mestre denne verden af generali-
ster.

Moralen er, at i bør 
prioritere det soci-
ale over det fa-
glige, nutiden over 
fremtiden, kaffen 
over teen, under-
livet over unisøen 
og PF-festerne over 
alt andet!
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Hvad er 3.semester?

Tredje semester er semestret, hvor de 
”rigtige” statskundskabsfag starter – et langt 
og sejt metode forløb er overstået, og man er 
nu parat til at gå i krig med sociologi, kom-
parativ politik og makroøkonomi. 
Parat til at lære sociologiens store tænkere, 
hvor man blandt andet lærer om Luhmans 
koder og systemer, hvilket kan være svært at 
finde hoved og hale på – lige indtil man har 
knækket koden. Man lærer om habitus, kapi-
talformer, magt og den borgerlige offent-
lighed. Bliver tingene en gang i mellem en 
anelse for abstrakt, så frygt ikke – den tanke 
har vi alle haft. Faktisk kan man sidde med 
den tanke det meste af semestret, at soci-
ologi er en anelse abstrakt og diffust, men så 
snart man sidder med ugeopgaven foran sig 

en gang i  
januar, så giv-
er det hele 
pludselig me-
ning, og prik-
kerne falder 
stille og roligt 
på plads. 
 

I makroøko-
nomi gælder 
det om at få 

styr på multiplikatoreffekten – man skal vide, 
hvilke mekanismer, der gør sig gældende, 
når man fører finans- og pengepolitik. Men 
alt dette vil Bjørnskov helt sikkert hjælpe jer 
med at få styr på – ligeså vel som han vil 
oplyse jer om hans politiske standpunkt, 
hvilket er et, de færreste af jer kan dele med 
ham. Og så har jeg vist ikke sagt for lidt. 

I komparativ 
politik finder 
man ud, af 
hvilket dejligt 
land, man bor i, 
når man går i 
gang med at 
sammenl igne 
f o r s k e l l i g e 
v e l f æ r d s m o 
deller – her kan 
man kun være 
tilfreds med, at 
man lever i et 

demokrati med 
en universel velfærdsmodel. Og nu jeg 
nævner demokrati – hvad er demokrati så for 
en størrelse? Dette vil Robert Dahl blandt an-
det hjælpe jer med at finde svaret på. Og ej 
forglem, så vender Frøen tilbage – og det må 
siges at være gensynsglæde. 
Alt i alt, så går i et rigtigt spændende semes-
ter i møde. Det er ikke et semester, man kom-
mer sovende til, det kræver en indsats både 
individuelt med 
en del læsning 
men også 
k o l l e k t i v t , 
hvor man la-
ver en masse 
opgaver fælles 
i læsegrupper-
ne. Men bare 
roligt, det er 
ingen ting i 
forhold til an-
det semester. 

Efter en sommerferie på to, to en halv måned, er man så småt ved at være klar til at 

starte på den store skole igen. Denne gang knap så nervøs, som for godt et år siden, 

hvor man var en lille russer, som hverken kunne finde ud eller ind bag de gule mure.

Tema: Første Skoledag

Luane Knudsen
20083666
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Hvad er 5.semester?

Offentlig forvaltning
Pensum består af tre ”pixibøger” med tillok-
kende titler såsom ”Budgetlægning og of-
fentlige udgifter”. Faget åbner døren til en 
verden af forvaltning i både EU, stat, kom-
muner og regioner. Og tro det eller ej – Jens 
Bloms gennemgang af strukturreformen 
vækker begejstring, og du vil finde dig selv 
på kanten af stolesædet overvældet af ahao-
plevelser. Der er dog sket en ændring siden 
vores årgang beskæftigede sig med princi-
pal-agent teori, delegationsproblemer og sty-
ring i det offentlige – eksamensformen er 
blevet ændret. Fra at have været en ugeeksa-

men er det nu en 3 
døgns eksamen. 
Studieleder Mette 
Kjær forklarer, at 
man i forbindelse 
med beslutningen 
har lagt vægt på 
vigtigheden af 
varierende eksa-
mensformer, og at 
OF passer godt til 
en kortere eksa-
men, fordi under-

visningen er case-
orienteret. ”Eksamensformen tilskynder 
desuden til, at man arbejder grundigt med 
stoffet undervejs i undervisningsforløbet, 
fordi der ikke er tid til at læse op under selve 
eksamen, som der kan være under 
ugeeksamener”, forklarer hun.

Offentlig politik (aka. Gensyn med Gert)
Dette er faget som byder på et gensyn med 

Gert Tinggaard og flere teorier, som du alle 
rede har stiftet 
bekendtskab 
med i Pol. Intro 
og Kom. Pol. 
Bl.a. politics 
matter og his-
torisk institu-
tionalisme er 
gamle venner 
som vækker 
gensynsglæde. 
Faget går kort 
fortalt ud på at 
forklare poli-
tikker, eksem-
pelvis forskellen 
på Australiens og Danmarks økologipolitik 
(der er forskel). Det bedste ved offentlig poli-
tik er eksamen. Her vælger man selv emne 
og problemstilling, og eksamensformen 
kridter banen af til den store BA-finale på 
sjette semester. Selvom alle får mulighed for 
at tænke selvstændigt og vælge en original 
problemstilling, er et klassisk OP-emne for-
skellene i skandinavisk ligestillingspolitik, 
som var en sikker vinder på vores årgang. 

Femte semester er endelig semesteret som 
markerer slutningen på de store forelæs-
ninger og forelæsernes evige kamp med at få 
mikrofonen til at virke. Forude venter sjette 
semester med intense holdtimer, hvor man 
ikke længere kan slack-maksimere på bager-
ste række. Femte semester er også det sidste 
semester hvor hele holdet er samlet – så nyd 
det! 

Efter at have overstået de foregående semestres redskabsfag og øvelser på gulv, 

træder du nu ind i statskundskabens kernefelt: forvaltning. Nogle statskundskabsstu-

derende bliver ellevilde ved udsigten til at fordybe sig i kommunalreformen, mens 

andre får koldsved bare ved tanken. Men bare rolig, femte semester har ry for at være 

det nemmeste semester på bachelordelen. 

Nina Kruse Larsen 
 20071099@ps.au.dk

Anna Windfeldt Thorning
  20073237@ps.au.dk

Tema: Første Skoledag
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Uskrevne regler og                              
    normer på IFSK

Tema: Første Skoledag

Mathias Gjørling
 20093478@ps.au.dk

De første dage som studerende på IFSK ved 
AU er spændende, forvirrende, overvældende 
og fulde af nye indtryk, kammerater og ud-
fordringer. Midt i dette virvar af nyt kan man 
overse nogle (enkelte essentielle) regler, som 
måske ikke er tydelige ved første øjekast. 
Disse er vigtige, hvis man vil ramme jorden 
løbende. Og især, hvis man vil undgå diverse 
pinlige øjeblikke.

Første uskrevne regel på IFSK (som vel-
sagtens også gælder på andre videregående 
studier) er, at man ikke klapper til forelæs-
ninger. Årgangen undertegnede går på, måtte 
på stoltheden smerteligt opdage dette, da 
Jens Peter Frølund Thomsen, lektor, ph.d., til 
hvad, der må have været fjerde eller femte 
forelæsning, pænt og afdæmpet sagde: ”Og 
så klapper man altså ikke til forelæsninger”. 
Bemærkningen faldt efter en sporadisk ap-
plaus fra salen. Applausen var hverken hel-
hjertet eller fra alle, for der var temmelig 
meget forvirring om dette punkt i starten – 
apropos denne artikels formål!

En anden uskreven regel er, at man gerne 
må ’snyde foran’ i kantinekøen, hvis man bare 
skal have kaffe og kan betale i kasse to (kon-
tanter eller klippekort). Det vil altså sige, at 
du ikke må ’snyde foran’, hvis kasse to ikke er 
åben, eller hvis du alligevel skal betale i 
kasse et. For så snyder du foran i vendingens 
skarpeste forstand, din bølle. En sådan fore-

teelse har minimumsstraf på onde øjne og 
højrøstet beklagelse over ”russere nu til 
dags”.
Til gengæld ved mange ikke – her tæller også 
nogle af Kandestøberens skribenter – at 
varmt vand er gratis i kantinen. Dog skal man 
selv betale for tebrevene. Bonusinfo fra Kan-
destøberen.

En tredje regel er, at man ikke går med høje 
hæle på læsesalen. Dette gælder både drenge 
og piger. Heldigvis er det mest forvildede 
(kvindelige) jurister, der ikke forstår dette, 
men det er alligevel vigtigt, at der ikke her-
sker tvivl om punktet.
 Læsesalsglade studerende er desuden trætte 
af sniksnak i kroge, mobiltelefoner på vibra-
tor og lignende. Sund fornuft må anvendes 
her. Desuden er der skabt en vis usagt kon-
sensus (hvorvidt man kan lide det eller ej) 
om, at p-skiverne ikke bruges, og at magten, 
der tillægges læsesalspladssøgende studer-
ende ved notitsen om ”30 minutter”, ikke an-
vendes. 

Afslutningsvis kan nævnes de sjove og inter-
essante normer, at første række altid er tom 
til forelæsninger – naturligvis forudsat in-
struktorerne ikke er der. Og at den plads, et 
hold har til første forelæsning i et auditori-
um, som oftest er den, de sidder på hele året.
Andre uskrevne regler og normer kan mailes 
til kanden@ps.au.dk.

Alle arbejdspladser, hjem, foreninger og andre gruppe-kommensammen’er har deres 

uskrevne regler og normer. IFSK er ingen undtagelse. Kandestøberen har forsøgt at 

finde frem til nogle af disse til brug for nye såvel som distræte, ældre studerende.
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Studerende 
   on a shoestring  

Tema: Første Skoledag

 Hesther Callagan
 rikke@melsenstyle.dk

 Men frygt ej mine kære medstuderende, der 
findes myriader af muligheder for sjove ak-
tiviteter, der ikke involverer penge og som 
giver Metode, Kom. Pol og Offentlig Forvalt-
ning den kolde skulder. I den anledning kom-
mer her et par tips til gratis oplevelser og 
alternativer til ,hvordan man får de ting man 
mangler uden at bruge penge, som man ikke 
har.

Ingen møbler – Til festlige lejligheder 
kan det være et problem at samle nok stole 
til alle, og selvom Ikea er billigt, kan det des-
værre løbe over i ens mad budget at købe ti 
klapstole. Heldigvis har Århus Kommune 
været så fornuftige at sætte storskraldet 
udenfor! Hvis man ser på storskrald som et 

gratis alternativ til IKEA oplever man Århus 
fra et helt andet perspektiv. Hvor man tidlige-
re kun oplevede irritation over sofaer, der 
blokerede fortovet, findes der nu kun gaver 
fra naboerne. 

Ingen penge til tøj – Den første lørdag 
i hver måned, (tjek det hellere på på hjem-
mesiden først) kan man opleve en genbrugs-
bazar på Studenterhuset på deres nye loca-
tion på Nordre Ringgade. Gratis entré og en 
kæmpe samling af brugt tøj! Hvis du befinder 
dig på den modsatte ende af spektrummet 
og har alt for meget tøj, kan man leje en 
stand til 150kr og ryde plads i skabet samt 
tjene nogle yderst tiltrængte penge!
 

Midlertidig træthed af 
Statskundskab - Hvis det 
værste skulle ske, at du  bliver 
træt at af diskutere den sidste 
udvikling i skatteministeriet 
eller, hvordan Rawls kan an-
vendes i den virkelige verden, 
kunne du prøve at lave noget 
frivilligt arbejde. Fairbar, Vox-
hall, Red Barnet eller en af de ad-
skillige genbrugsbutikker er fan-
tastiske steder at gøre dette. Det 
er en god måde at få noget erfar-
ing udover studiet og lære nogle 
nye spændende mennesker at 
kende, og man får desuden mu-

Efter sommer kan det være svært for studerende, både de ivrige og nervøse nye og de 
erfarne og knap så spændte tilbagevendende, at vænne sig til et liv kendetegnet ved 
tilsyneladende evig fattigdom og hundredvis af sider, der venter på at blive læst. I 
september skinner solen ikke længere med samme styrke og sommerens eftermid-
dagsbranderter hænger dårligt sammen med lektielæsning. 



21

2010

“
lighed for at deltage i forskellige ”bonding 
aktiviteter” med de andre frivillige.

Ingen penge til underholdning
Hvis du ikke har råd til at tage i biografen, 
kan du med fordel tage ned til Hovedbib-
lioteket. Istedet for at snuse i bøgerne selv, 

kan du placere dig på en af 
sofaerne ved computerne, 
og herfra er det som at 

iagttage din helt egen syrede socio-realis-
tiske film, hvori der kunne indgå den gamle 
mand, der spørger den høfligt smilende bib-
liotekar, ”undskyld, hvor kan man finde 
bøgerne?”, hvortil bibliotekaren svarer 
”bøgerne? Dem har vi da mange af”, ”hvor 
herligt” svarer den gamle mand hende. Eller 
den ældre dame der sætter sig ved compu 
terskærmen, og ser den samme trailer igen 
og igen, indtil hun til sidst kan replikkerne    
udenad og taler med. For en 
mere traditionel turistop-
levelse kan man tage i Den 
Gamle By udenfor åbnings-
tiderne, hvor det er gratis 
adgang. Det er selvfølgelig 
lidt træls at gå på brosten, 
når det er mørkt og vinter, 
men det kunne være basis 
for en sjov anekdote 
bagefter, og er derfor for-
mentlig risikoen værd.

Ingen penge til stud-
ieturen
Hvis man ikke har råd til at 
tage med på studieturen, 
kan man spare på pengene 

og få en næsten lige så lærerig oplevelse ved 
at tage til Zimbabwe aka. Fakta Quick på 
Nørre Allé kl. 18 søndag aften og opleve kon-
sekvenserne af hyperinflation. Der er 
krigsstemning i butikken, hvor såvel tøm-
mermændsramte som indkøbsansvarlige 
forældre kæmper om det sidste bundt radis-
ser og det sidste glas syltede agurker, som er 
det eneste tilbage i den plyndrede butik. 
Efter at have fyldt indkøbskurven med alt an-
det end det der stod på listen (fordi de bare 
skulle købe et eller andet) venter de i køen, 
der starter ved indgangen. 
 
Ingen penge til mad
Til sidst kommer et sandt guldkorn. Hvis du 
har meget tid men ingen penge til mad så tag 
til IKEA og forkæl dig selv med en omgang 
luksusmorgenmad med et IKEA Family Card. 
Man behøver ikke vente på et kort i posten 
eller betale noget, og man behøver ikke en-
gang have en familie. Bare udfyld blanketten, 
vis den i caféen et voilà! Gratis morgenmad 
og en kaffe med gratis refill og en fin udsigt 
over landets mest komplicerede motor        
vejtilkørsel. 

Her har du således nogle råd til at fylde 
hverdagen med gratis og næsten gratis op-
levelser, der sætter kulør på tilværelsen og 
sikrer, at du ikke går sulten eller bedrøvet i 
seng. God fornøjelse!

Bare udfyld blanketten, vis 
den i caféen et voilà! Gratis 
morgenmad og en kaffe med 
gratis refill og en fin udsigt 
over landets mest komplic-
erede motorvejtilkørsel.
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Jagten på den hyggelige
                            atmosfære

CAfeer i Århus
Århus er kendt for sine mange cafeer, og ikke 
så få af dem er et besøg værd. Som bekendt 
er det dog ikke altid en helt billig affære at gå 
på cafe, og det er de færreste studerende, 
der har de økonomiske ressourcer, det 
kræves, hvis man vil teste dem alle for at 
finde yndlingscafeen. Vi har derfor lettet ar-
bejdet ved at præsentere to bud på, hvor vi 
bedst kan lide at spendere de sidste rester af 
vores månedlige SU.
Tag nu bare Le Coq, en hyggelig cafe/bar/
restaurant, som er et besøg værd både efter-
middage og aften, evt. som pitstop efter man 
har forladt fredagsbaren på vej mod de 
større steder. Stemningen er god, uden at det 
bliver for larmende, og det er således muligt 

stadig at have en samtale 
med sidemanden uden at 
være nødsaget til at råbe 

ham eller hende ind i hovedet. Det er ikke 
noget decideret billigsted, men priserne lig-
ger på et nogenlunde normalt cafeniveau, 
uden at være alt for dyrt.

Le Coq’s helt store trækplaster 
er cafeens tirsdagstilbud kaldet 
Mad og Fad – her får man et 
måltid og en fadøl for en flad 
halvtredser. Maden er ikke no-
gen kulinarisk åbenbaring, 
men ganske udmærket til pris-
en, og det er stort set altid mu-
ligt at tage flere portioner. Un-
dertegnede er i hvert fald aldrig 
gået sulten derfra – tværtimod. 
Tilbuddet starter klokken 19, 
men det kan anbefales at man 
er der i god tid, da der ofte er 
mange mennesker. Mens man 
venter, er der dog masser af 

Som RUS’er er du utvivlsomt blevet fortalt af dine tutorer, at Social Club er det fede for 
statskundskabere – og jo, gratis entré og rabat på fadøl er da lækkert – men vi, de 
kritiske og klarsynede journalister, som ikke er i lommen på nogle diskoteksindeha-
vere, kan uden forbehold konstatere det åbenlyse: at stedet ikke er meget mere end et 
opskaleret Crazy Daisy i Viborg. Du er nu kommet til Århus og må lære de små hyg-
gelige steder med sjæl og charme at kende.

Le Coq’s helt store trækplas-
ter er cafeens tirsdagstilbud 
kaldet Mad og Fad – her får 
man et måltid og en fadøl 
for en flad halvtredser

Tema: Første Skoledag

Tobias Schwartz Leonhardt 
 20091267@ps.au.dk

Jeppe Bech Carlsen
  20095483@ps.au.dk
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Jagten på den hyggelige
                            atmosfære

spil man kan låne til at slå tiden ihjel med.
Klientellet er mestendels studerende (som de 
fleste steder i Århus), og ejeren er en ge-
mytlig fyr.

Vores andet bud på en god cafe er Fairbar; 
Århus’ nok mest idealistiske cafe. Overskud-
det går nemlig til 
nødhjælpsprojek-
ter, og de ansatte er 
frivillige og arbe-
jder gratis. Cafeen 
tilbyder et pænt ud-
valg af øl, og en 
god kop america-
no-kaffe til en over-
kommelig pris. 
Herudover byder 
cafeen hver uge på 
forskellige kulturelle ar-
rangementer, det være 
sig alt lige fra intime 
jazz-koncerter til for-
skellige oplæg om aktu-
elle emner. Igen er det 
fornuftigt at møde op i 
god tid, da stedet ikke er særligt stort (om 
end det er en del af charmen, kunne stedet 
med fordel have været lidt større) og det kan 
derfor være svært at få en ordentlig plads til 
arrangementerne.

Kulturelle tilbud.
Sidste bud på et hyggeligt sted er Øst for 
Paradis, en dejlig 
lille biograf og café i 
hjertet af Århus., 
som viser dig de al-
ternative film, som 
ikke når de store bio-
grafer. Stedet giver 
dig en anderledes 
filmoplevelse i rus-
tikke, autentiske om-
givelser, som stam-
mer helt tilbage fra 
biografens spæde 
dage. Helt særlig er 
den tilknyttede café, 
hvor man før, efter 

og under filmen kan købe vin, kaffe eller spe-
cialøl, som må nydes i salene eller i cafeen, 
når filmen bagefter skal diskuteres. Egentlig 
kvalificerer Cafe Paradis sig som et dejligt 
sted, der sagtens klare at stå alene, men skal 
oplevelsen være fuldkommen, bør man nyde 
den særlige kombination af filmoplevelse og 
café. Den stemningsfulde, gamle biograf på 
Paradisgade er en stor anbefaling værdig, så 
kig ind forbi for en anderledes (film) oplev-

else, når du indimellem 
har behov for et fristed, 
der leder tankerne bort 
fra faglitteraturen. Prøv 
f.eks. Filmportens bio-
grafklub, som giver 
halv pris på otte for-
skellige film i løbet af 
året. Og når det først er 
betalt på forhånd, er 
man jo næsten nødt til 
at tage af sted, uanset 
hvor meget pensum 
trykker.
Disse tre bud er 
naturligvis blot under-

tegnedes ganske subjektive udvalg blandt 
mange fine tilbud, for Århus har meget at 
byde på. Vi mener dog, at disse steder kan 
noget helt særligt og er anbefaling værdig til 
når du har behov for at koble af. Hvis du i 
midlertid synes, at Social Club er det fede, og 
at det til fulde opfylder dine behov for byliv, 
beklager vi at have spildt din tid.

“Den stemningsfulde, gamle 
biograf på Paradisgade er 
en stor anbefaling værdig, 
så kig ind forbi for en an-
derledes (film) oplevelse, 
når du indimellem har 
behov for et fristed, der 
leder tankerne bort fra 
faglitteraturen
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Højre hånd for en borgmester

Karriere: Sekretariatschef

Sanne Laursen
 20093528@ps.au.dk

Jørn Sønderkjær Christensen er oprindeligt 
fra Herning, men har læst statskundskab i 
Århus og er nu endt som sekretariatschef i 
borgmesterens afdeling i selv samme by. Jørn 
skrev speciale om pressen som den 4. stats-
magt, hvilket han færdiggjorde i 1987 og har 
herudover en tillægsuddannelse fra Den Dan-
ske Journalisthøjskole.

Hvordan har din karriere set ud efter du fær-
diggjorde din uddannelse?
Umiddelbart efter, jeg var færdig, fik jeg en 
stilling på Handelshøjskolen, som gik ud på 
at forberede et undervisningsforløb omkring 
interkulturel kommunikation. Herefter fik jeg 
et vikariat og senere fast stilling, som fuld-
mægtig på kulturområdet.  Efter en stilling 
som fuldmægtig i Borgmesterens afdeling 
under Thorkild Simonsen blev jeg så sekre-
tariatschef i en ny selvstændig afdeling på 
ældre og handicapområdet. Her arbejdede 
jeg i 5 år, hvor jeg også havde den store op-
levelse at blive udlånt som kommunaldirek-
tør i vores venskabsby i Sydgrønland i syv 
måneder.
Nu arbejder jeg som sagt som sekretari-
atschef, hvilket jeg har gjort i ca. 6 år -  først 
for Louise Gade og nu for Nicolai Wammen.   

Kandestøberen præsenterer hermed vores nye serie “Karrierekanonen”. Kanden vil 
bare gerne give dig muligheden for at læse om, hvad vores uddannelse kan bruges til. 
Måske kender du at sidde med spørgsmålet: hvorfor skal jeg lære det her? Kandestø-
beren vil i denne serie forsøge at besvare det spørgsmål ved at præsentere dig for en 
række mennesker med forskellige jobs, men som alle har læst statskundskab. I dette 
nummer kan du læse om Jørn, der er sekratariatschef for borgmesteren i Århus. 

Hvilke arbejdsopgaver har du som sekretari-
atschef? 
Som sekretariatschef er jeg lidt inde over det 
hele, men i overskriftsform er opgaverne tra-
ditionelle sekretariatsopgaver, presse-
håndtering, officielle repræsentative opga-

ver, venskabsbyer og koordinering af større 
events i byen. Som leder er en af mine vigtig-
ste opgaver at sørge for at fordele arbejdet 
mellem de forskellige medarbejdere og fun-
gerer som sparringspartner i forhold til mine 
ansatte. Desuden bliver vi også en slags ”fil-
ter” i forhold til de mange henvendelser, der 
kommer til en borgmester.  

“ Vi er også en slags 
”filter” i forhold til de 
mange henvendelser, 
der kommer til en 
borgmester.  
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Jørn Sønderkjær Chris-
tensen arbejder som sekre-
taritetschef i borgmesterens 
afdeling i Århus. Han er ud-
dannet cand.scient.pol. her 
fra IFSK.

Fakta i dag er, at alle mennesker vil have fat i 
borgmesteren, hvis der sker noget i kom-
munen og såmænd også hvis der sker noget 
udenfor. Det kan dreje sig om alt lige fra 
forældre, der ikke kan få plads til deres barn 
i dagsinstitution, til ministre der skal tale 
med borgmesteren, anmodning om hjælp til 
velgørende formål eller hvis der åbner en ny 
virksomhed. Selv da AGF rykkede ud af su-
perligaen, da fik borgmesteren henvendelser 
om at ”det måtte han som borgmester gøre 
noget ved.”
Alle disse henvendelser, møder og opgaver 
skal koordineres og planlægges, hvilket i 
virkeligheden er et kæmpe stykke arbejde. 
Der er kørselslogistik, der skal udarbejdes et 
notat til borgmesteren, så han har informa-
tion om det pågældende arrangement han 
skal til, der skal måske skrives en tale og ef-
terfølgende kan der være ting at følge op på. 
Det er ikke nødvendigvis mine medarbej-
dere, der laver det hele, men vi skal sørge for 
at det bliver lavet og for at få det hele samlet, 
så borgmesteren er ordentligt klædt på til 
den opgave, han nu skal ud at løse. Tilsvar-

ende varetager vi sekretariatsopgaven for 
kommunens stadsdirektør.

Herudover består en stor del af vores arbejde 
i at rådgive og bistå borgmesteren i hans ud-
førelse af borgmesterhvervet så han på bedst 
mulig vis kan repræsentere byen udadtil. 
Nogle vil i denne forbindelse mene, at der er 
tale om spin, men det er vigtigt at være op-
mærksom på, at når borgmesteren for råd-
givning fra vores pressechef samt sparring i 
forhold til budskaber, der skal sendes, så er 
det borgmesteren og ikke partipolitikeren, vi 

hjælper. Det er vigtigt at 
borgmesterembedet udadtil 
fremstår positivt og profes-
sionelt, for han repræsen-
terer hele byen. 

Forsættes på næste side

“Selv da AGF rykkede 
ud af superligaen, da 
fik borgmesteren 
henvendelser om at 
”det måtte han som 
borgmester gøre no-
get ved.
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Hvad arbejder du på lige for tiden?
Vi bliver involveret i utrolig mange af de 
større events, der foregår i Århus, fordi de 
sker her og betyder noget for byen og 
dermed automatisk kommer til at vedrøre 
borgmesteren. Jeg og resten af sekretariat 
stod fx for nylig for at arrangere og koordi-
nere Dronningens fødselsdagsarrangement 
her i Århus. Her fik vi brug for alle vores tal-
enter uanset om det drejede sig om etikette, 
bordsætning, 
taler, musik-
program eller 
hvordan vi fik 
taget godt 
imod og in-
stalleret et 
gardehusar-
regiment med 
mere end 60 
heste.

Lige nu del-
tager jeg i en 
styregruppe, 
der i 2011 
skal forsøge 
at gentage en 
stor succes med at arrangere skulpturudstill-
ing ude i naturen langs kysten. Desuden er vi 
involveret i andre større events herunder en 
bådeudstilling, der i år finder sted i Århus for 
første gang og som vi gerne vil have søsat 
ordentligt. Endelig er borgmesteren formand 
for Århus Festuges bestyrelse og derfor er 
der altid op til Festugen en række afledte op-
gaver for et borgmestersekretariat.

Hvad er forskellen på det du laver og det 
borgmesteren laver? 
Der er stor forskel, men jeg oplever, at vi ar-
bejder som et team med fælles mål. Borg-
mesteren er den, der sammen med det øvrige 
byråd formulerer byens politik og retningen 
for byen og vi skal som embedsmænd sørge 
for, at forarbejdet og fundamentet er i orden. 
Herudover skal vi sørge for, at de beslut-
ninger der bliver truffet også bliver ført ud i 
livet. Billedlig talt er det borgmesteren der 
går på scenen, mens vi sørger for at alt fun-

gerer i kulissen. I den sammenhæng er en 
væsentlig forskel også at borgmesteren altid 
”er på” uanset hvor han færdes, mens vi som 
embedsmænd – heldigvis – kan arbejde mere 
anonymt.
Det er altså borgmesteren, der udadtil 
repræsenterer byen og vi skal hjælpe med at 
det sker så professionelt som muligt. 

Anvender du nogle 
af de ting du lærte 
på studiet i din da-
gligdag?
 Jeg var faktisk langt 
henne i studiet før 
jeg fandt ud af, at 
det i virkeligheden 
ikke var de faglige 
seminarer, vi havde 
om socialpolitik, 
udenrigspolitik eller 
lignende, som jeg 
kunne tage med 
mig. Det er mere 
metoden og tilgan-
gen til materiale og 
kilder, som jeg har 

haft mest gavn af. Det der med at få smidt en 
sag på bordet og være i stand til at analysere 
den, forholde sig til den og drage en konklu-
sion. Det har været vigtigt i mit arbejde. Jeg 
betragter det som en slags skoling i at arbe-
jde professionelt med en opgave fra ende til 
anden. 

For statskundskabsstuderende kunne jeg 
godt ønske mig, at der kom noget mere 
fokus på formidling af de konklusioner, som 
man er kommet frem til. Det bliver vigtigere 
og vigtigere og ”hvis det ikke kan forklares, 
så kan det heller ikke forsvares. ” Typisk har 
du måske 30 sekunder til at fremlægge 
konklusionen. Nogle gange er det bare på en 
gul lap papir og så er det altså vigtigt at 
kunne koge sine budskaber ned til et lille 
bitte notat, hvor det mest centrale kun er 
med.
Det tror jeg, at man med fordel kan træne sig 
i på Statskundskab. 

“For statskundskabsstuder-
ende kunne jeg godt ønske 
mig, at der kom noget mere 
fokus på formidling af de 
konklusioner, som man er 
kommet frem til. Det bliver 
vigtigere og vigtigere og ”hvis 
det ikke kan forklares, så kan 
det heller ikke forsvares. ”



Som noget nyt har vi indført  åbningstider. Du kan 
komme forbi PF-kontoret hver mandag i tidsrum-
met fra  kl. 12 til 13, hvis du har spørgsmål om 
arrangementer, medlemskort mv. 

I den første måned af semesteret skal du huske på 
disse datoer: 

Første fredagsbar 3. september 

Torsdagsbar 16. september 

Semi-lang fredagsbar 24. september 

RUS-fest 1. oktober 
Kom og sig ordentligt goddag til de nye russere

PF - Alt for dig!

PF slår dørerne op for endnu en sæson
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PraktiKanden

Praktikanden Efterår 2010
Morten Søland Jensen 

mortensoeland@gmail.com

 Sebastian Juel Frandsen
sebebjf@hotmail.com

Camilla Kruse Christiansen
20061028@ps.au.dk

Morten
Det næste halve år skal jeg være praktikant 
på den danske ambassade i Vietnams hoved-
stad Hanoi. Jeg har været så heldig at få min 
ønskede praktikplads i Danidas Business-
2-Business afdeling, hvor jeg skal arbejde 
med moderne udviklingsbistand. Grunden til 
jeg valgte at søge praktik i Hanoi var den ud-
vikling, som Vietnam har gennemgået de 
seneste år. Jeg har tidligere rejst i Vietnam, 
og jeg huskede vietnameserne som et be-
hageligt folkefærd og Hanoi som en spænd-
ende by. Heldigvis har min hukommelse vist 
sig at holde stik, og jeg har nu tre uger inde i 
praktikken haft udelukkende positive oplev-
elser. 

Inden jeg hoppede på flyet til Hanoi havde 
jeg ikke de helt store forventninger til prak-
tikopholdet. Mine forventninger var at kom-
me til at arbejde med udviklingsbistand, få et 
indtryk af livet som diplomat og prøve 
statskundskaben af i praksis. Jeg har allerede 
konstateret, at der er langt fra Eastons model 
til det virkelige diplomatliv, men at man som 
IFSK’er er godt forberedt til at arbejde med 
udviklingsbistand i kraft af bredden i uddan-
nelsen.

At skifte livet bag AU’s trygge gule mure ud 
med det hektiske storbyliv i Hanoi, er nok 

den største omvæltning ved at tage i praktik. 
Pleje det faste netværk, forelæsninger med 
Frølund og drive rovdrift på kaffekortet til 
kantinen, virker nu ikke længere som 
hverdagsting, da hverdagen i stedet består af 
forretningsmøder, bureaukrati (i ordets bed-
ste forstand) og frokost indtaget med 
spisepinde. Jeg glæder mig til at fortælle 
mere om livet i Hanoi, når jeg engang har fået 
det dybere ind under huden. 

Sebastian
Tilfældigheder og omveje – hvordan jeg endte 
i Palæstina.
En god blanding der gør, at jeg i skrivende 
stund sidder i Hebron, Palæstina som kom-
munikationspraktikant ved Mellemfolkeligt 
Samvirke.
Først tilfældighederne. Det er ingen hemme-
lighed, at planlægning og jeg ikke er bedste 
venner, så selv om jeg gennem et stykke tid 
gerne ville til udlandet i efteråret, så fik jeg 
ikke gjort så meget ved det. Men pludselig så 
jeg et opslag for en kommunikationsstilling i 
Palæstina – og jeg var solgt.
Jeg søgte stillingen, fik den tilbudt d. 10. 
juni, fik ferie d. 27. juni og skulle flyve til 
Palæstina d. 11. juli. 
Med hensyn til omvejene, så sidder jeg ikke i 
stillingen som scient.pol, men i princippet 

Kandestøberen sparker en ny runde PraktiKanden i gang og skal dette semester hører 

om oplevelser, erfaringer og indtryk fra Morten Søland Jensen, Sebastian Juel Frand-

sen og Camilla Kruse Christiansen. Her i første udgave fortæller alle tre praktikanter 

om deres forventinger til praktikopholdet. 
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som humanist (selvom jeg ikke selv rigtig har 
villet indrømme det endnu – og stadig ser 
mig som politolog, noget flere har irettesat 
mig for...). Lang historie kort, har jeg det 
seneste år læst cand.public og dermed bev-
æget mig væk fra signifikansniveauer, poli-
cydeterminanter og kausalsammenhænge til 
vinkler, deadlines, partskilder og mantraet 
”det skal ikke være kunst, det skal være fær-
digt” - (noget jeg dog også i høj grad prak-
tiserede på IFSK). 
Jeg er dog ikke i tvivl om, at lige præcis min 
kombination har medvirket til, at jeg har fået 
praktikpladsen, da jeg kan byde ind med  
nogle ting, som hverken en almindelig jour-
nalist eller scient.pol ville kunne. En af mine 
første opgaver er at udvikle en overordnet 
kommunikationsstrategi, noget de ikke har 
haft tidligere - så der er nok at se til. Men 
mere om det, når jeg vender tilbage senere i 
semestret.

Camilla
Hvad kan en statskundskaber egentlig? 
Da jeg besluttede mig for, at mit 9. semester 
skulle stå i praktikkens tegn, var mine krite-
rier allerede fastlagte – det skulle være i Dan-
mark, tæt på Århus og gerne noget offentligt. 
Selvom jeg ofte har overvejet at tage til ud-
landet, så har behovet for at vide, hvad en 
statskundskaber kan og laver vejet tungest. 

Jagten på et godt praktiksted, gennemlæs-
ning af ansøgninger og selve ansøgningspro-
cessen var lidt stressende for mig – jeg havde 
ikke sendt en ansøgning siden 2. semester, 
og det der med at sætte et CV sammen var 
ret uoverskueligt.  Jeg kan i hvert fald godt 
anbefale, at man henter gode råd hos andre, 
både hvad angår ansøgning og CV. 
Jeg var dog så heldig at få min første prioritet 
– Center for kvalitetsudvikling i Region Midt. 
Stedet opfyldte alle mine søgekriterier, og de 
tilbød samtidig de mest spændende arbejds-
opgaver, fx skal jeg både arbejde med 
metode, lave skriftligt arbejde samt kommu-
nikationsarbejde. 
Da jeg ikke kender projekterne endnu, har 
jeg ikke så mange forventninger – jeg håber 
selvfølgelig, at jeg synes, det er interessant, 
og at jeg kan bidrage med noget, så centeret 
ikke fortryder, at de ansatte mig. Jeg er dertil 
meget spændt på at se, hvor meget min 
hverdag bliver anderledes; egentlig lyder det 
ret godt med mere strukturerede dage fra 
8-15 og uden en læsesal.

Resten at efteråret kommer du i hvert 

nummer af Kandestøberen til at kunne 

læse om en af de tre praktikanters op-

levelser.  Vi ønsker dem held og lykke 

med deres praktik.
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Stud.scient.pol 
     in Action!

Sommerakademi 

Cagdas Citirikkaya
 20081615@ps.au.dk

Sommerprogrammet kredser om emnerne 
menneskerettigheder og minoritetsproble-
matikker og viste sig at være netop den rette 
vitaminindsprøjtning for en, der savner mere 
snak om multikulturalisme, politisk vs. kul-
turnationalisme og kulturel mangfoldighed 
indenfor de gule mure på Statskundskab.
HIA’s sommerprogrammer foregår simultant i 
6 lande og i det danske i København var der i 
år 10 studerende fra Danmark, 10 fra USA, 3 
fra Bosnien & Hercegovina og 2 fra Sverige. I 
løbet af den måned, som programmet va-
rede, blev vi bombarderet med foredrag, site 
visits, workshops, diskussioner inden for de 
nævnte emner. Vi fik talt med Clement Kjærs-
gaard, Søren Krarup, Kamal Qureshi, dansk 
diplomatis ’grand old man’ Thyge Lehmann, 
Jacob Mchangama samt en lang række pro-
fessorer og forskere. Herudover besøgte vi 
Sandholmlejren og Vestre Fængsel, hvor 
vores umiddelbare reaktion var, at de først-
nævnte så ud til at have bedre forhold end de 

For at være helt ærlig så vidste jeg ikke helt, hvad jeg havde rodet mig ud i, da jeg i 
februar fik mailen om, at jeg var blevet optaget på Humanity in Actions sommeraka-
demi i København.

Cagdas mødteHerbert Pundik i 
Amstersterdam.

HIA på besøg i 
Sandholmlejren

sidstnævnte! Sidst var der et par dages pro-
gram i Malmø og på Lunds Universitet mest 
for at sammenligne den danske udlændinge-
politik med den svenske. 
 Vi blev udfordret, provokeret på alle leder og 
kanter og lærte af de forskellige erfaringer 
fra de forskellige lande. Efter 4 ugers inten-
sive diskussioner skulle vi så researche in-
denfor en af de gennemgåede emner og 
udarbejde en journalistisk artikel. Vores ar-
tikel havde fokus på forholdet mellem etni-
ske minoriteter og her var højdepunktet et 
45-minutters interview med Tøger Seiden-
faden. Amerikaneren og svenskeren i min re-
searchgruppe begreb vist ikke helt, hvor 
stort det egentlig var. 
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Ved HIA’s sommerprogram i København var 
der i år 25 studerende fra fire lande. 

De seks pro-
grammer rundt 
omkring i Euro-
pa blev samlet 
til en 4-dages 
konference i 
A m s t e r d a m 
spækfyldt med 
workshops og 
foredrag med 
meget kompe-
tente oplægs-
holdere. Jeg 
husker tydeligt 
en workshop 
med Anders Jeri-
chow og Her-
bert Pundik, 
hvor mit 
spørgsmål om antisemitisme vs. ’anti-is-
raelisme’ endte ud i en spids mellem de to 
herrer – så er man altså ikke i selskab med 
hvem som helst! 
Det unikke ved HIA er netop, at organisa-
tionen kombinerer aktivisme og professiona-
lisme. Fellows kan efter at have gennemført 
programmet søge praktikpladser i den ameri-
kanske kongres, Europaparlamentet, den in-
ternationale krigsforbryderdomstol mm. 
Samtidig forventes herudover at fellows ud-
fører ’Action Plans’, dvs. projekter ve-
drørende menneskerettigheder og mi-
noritetsproblematikker. Her-udover bliver 

man en del af et yderst kompetent interna-
tionalt netværk.
For undertegnede var sommerakademiet 
endvidere en måde at blive klogere på at 
være minoritet i mit ene hjemland Danmark 
og de problemer, som er her i landet med mi-
noriteter. På den anden side var det også en 
måde at reflektere over problemer med mi-
noriteter og menneskerettigheder i mit andet 
hjemland Tyrkiet, hvor jeg er del af ma-
joriteten.  
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Faglig Dag 
 om internationale konflikter

Faglig dag på IFSK

Stine Bonde
 stinebonde@hotmail.dk

Faglig dags arrangører Jakob Sevelsted, Anne 
Skovlund, Heidi Andersen og Oluf Gøtzsche 
Astrup har i det store hele programmet til   
Faglig Dag på plads med en lang række 
stærke profiler. Dagen begynder traditionen 
tro med fælles morgenmad i samfundsfag-
enes kantine.  Her vil tidligere udenrigsmini-
ster Niels Helveg Petersen byde velkommen. 
Han vil indlede dagen med at give et histo-
risk vue over Danmarks rolle i internationale 
konflikter. Det er arrangørernes mening, at 
den tidligere udenrigsministers anekdoter 
skal lede op til en Faglig Dag, hvor nutidens 
konflikter og fremtiden er i fokus. 

Gennem en meget lang planlægningsproces 
med mange forgæves opkald og e-mails til 
diverse sekretærer og embedsfolk har 
tidligere IFSK’ere været meget hjælpsomme. 
”Man møder good-will fra folk, der har til-
hørsforhold til instituttet” fortæller Anne 
Skovlund og der har bådet været ros og kon-
struktiv kritik at hente, når arrangørerne har 
fået en tidligere statskundskabsstuderende i 
røret.  Nu er programmet ved at være på 
plads og i løbet af dagen vil instituttet bl.a. få 
besøg af Uffe Elleman-Jensen, der vil tale om 
sin nye bog om, hvad finanskrisen har bety-
det for verdensordenen. Den amerikanske 
ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton kom-
mer også til IFSK og vil tale om EU som stor-
magt fra en amerikansk synsvinkel. 

I den klassiske paneldebat, hvor Clement 
Kjærsgaard skal styre ordet, kommer igen i 
år en række prominente politikere bl.a. Mar-
grethe Vestager, Frank Aaen, Sten Gade og 
Anders Samuelsen.  PF og statsrådet arran-
gerer desuden en klimadebat, der særligt 
skal relateres til klimaforandringerne som en 
international trussel. Her vil bl.a. gene-
ralsekretæren i Green Peace Mads Flarup 

Christensen og Jens Hesselbjerg fra FN’s kli-
mapanel deltage i debatten.  

Faglig dag er undervisningsfri og instituttet 
bakker i det hele taget meget op om arrange-
mentet både økonomisk og ved med glæde 
selv at deltage. Således vil Georg Sørensen 
og Derek Beach også stå på programmet den 
22. september med deres faglige viden om 
international politik. ”Instituttets medarbej-
dere har i det hele taget været flinke til at 
komme med gode råd, ideer og vejledning” 
fortæller Anne Skovlund.   

A r r a n g ø r -
erne håber, 
at Faglig Dag 
vil give IFSK’s 
studerende 
en mulighed 
for at få en 
a l t e r n a t i v 
vinkel på de 
problematik-
ker, som vi 
beskæftiger 
os med til 
daglig. Årets 
tema ”Inter-
n a t i o n a l e 
konf l ik ter ” 
vil givetvis 
også kunne 
tale til IFSK’ernes interesse for international 
politik og lyst til at snakke om krudt og ku-
gler. 

Alt tyder på, at Faglig Dag igen i år vil samle 
os statskundskabsstuderende om vores 
fælles interesser og med et program fyldt 
med store kanoner få sat fokus på en række 
internationale konfliktområder.

PF og Statsrådet byder velkommen til Faglig Dag på IFSK den 22. september. Temaet er 

i år ”Internationale konflikter” og det vil blive belyst fra forskellige vinkler i løbet af 

dagens foredrag og debatter. 

Den ameri-
kanske am-
bassadør 
Laurie S. 
Fulton vil til 
Faglig Dag 
tale om 
EU som en 
stormagt 
set med 
amerikan-
ske øjne.
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Opfølgning på Den 
Faglige Udviklingsproces

Fremover skal AU have fire hovedområder i 
stedet for de nuværende ni fakulteter. Disse 
er Aarhus Faculty of Arts, Aarhus Faculty of 
Science and Technology, Aarhus Faculty of 
Health Sciences og vores eget nye fakultet 
Aarhus School of Business and Social Scien-
ces.

For IFSK’ernes vedkommende betyder det, at 
vores nuværende samfundsfaglige fakultet 
lægges sammen med Handelshøjskolen. På 
meget lang sigt skal der ske en fysisk sam-
menlægning af  fakultet, som skal være cen-
treret omkring ”vores” hjørne af Uniparken og 
et nyt byggeri på Lille Barnow grunden, hvor 
der i dag er parkeringsplads. Flytningen er 
dog først aktuel i 2028. Så med mindre du 
havner i en meget klæbrig speciale sump, 
bliver du ikke påvirket af de fysiske omstruk-
tureringer.

Kandestøberen spurgte institutleder Thomas 
Pallesen, hvilken betydning reformen får for 
de nuværende studerende lige nu. Det korte 
svar på dette spørgsmål er: ingenting. Mange 
ting er endnu ikke besluttet endeligt. Derfor 
kan Thomas Pallesen heller ikke med sikker-
hed sige, hvad, der kommer til at ske. Han 
tror dog, at de store institutændringer særligt 
kommer til at foregå for Økonomi og Jura. 
”Jeg har svært ved at forestille mig, at der 

ikke vil være et IFSK fremover” siger Thomas 
Pallesen.  Mange af de økonomiske og juri-
diske fag overlapper med fag på Handelshøj-
skolen, hvilket i mindre grad er tilfældet med 
Statskundskab. 

En af de store bekymringer for mange stude-
rende har været fremtiden for studienævn og 
de studerendes muligheder for at få indfly-
delse på deres uddannelse. Hvordan struk-
turen for studienævnene skal se ud på det 
nye Aarhus School of Business and Social   
Sciences skal diskuteres i én af de arbejds-
grupper, som netop er blevet nedsat. Et 
forslag, som de skal overveje, er muligheden 
for at oprette ét stort studienævn for hele 

Kandestøberen følger op på den faglige udviklingsproces. Universitetets bestyrelse 
fremlagde deres beslutning for den faglige udviklingsproces den 17. juni.  Men meget 
er endnu ikke bestemt. Kanden spurgte vores institutleder Thomas Pallesen, hvilken 
betydning strukturændringerne får for de studerende lige nu.

Den faglige udviklingsproces
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com

Tidsplan på kort sigt
August 2010: Arbejdsgrupper 
nedsat 

Oktober 2010: Arbejdsgrupperne 
kommer med deres oplæg 

Januar 2011: Institutstrukturen 
skal besluttes 

Maj 2011: Nye institutter skal 
etableres 
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fakultetet. En anden mulighed vil være, at 
bibeholde studienævn for hvert institut. 

Thomas Pallesen mener ikke, at ét stort stu-
dienævn nødvendigvis vil betyde dårligere 
indflydelse. Han forestiller sig, at der vil være 
fagudvalg, som tager sig af hvert institut på 
områder som fag og pensum. Således be-
høver man ikke bekymre sig om, at det vil 
være studerende fra andre institutter, der 
skal bestemme vores pensum i f.eks. Kom-
parativ politik. Thomas Pallesen peger samti-
dig på, at ét stort studienævn kan have den 
fordel, at man kan sikre flere fælles standard-
er og krav for studerende på de forskellige 
institutter. Han peger f.eks. på, at der i dag er 
forskellige regler for ekstra eksamenstid på 
institutterne.

I de forskellige arbejdsgrupper sidder 
repræsentanter for medarbejderne, studiele-
dere og institutledere. I arbejdsgruppen for 
studienævn og for bogformidlinger sidder 
der også studenterrepræsentanter. 
Netop angående bogformidlingerne, så er 
det blevet foreslået at slå 
dem sammen til en stor 
fælles bogformidling for 
hele fakultetet.  Dette men-
er Thomas Pallesen ikke er 
nødvendigt. ”Hvorfor skulle 
man en lave en stor bogfor-
midling? Sagen er den, at 
en bogformidling ikke blot 
er et sted, hvor man køber 
bøger” siger Thomas Pal-
lesen og understreger vig-
tigheden af, at vi her på 
Statskundskab har et godt 
socialt miljø, hvor de stud-
erende er på instituttet. 
Han peger dog også på at 
man bør overveje fordelen ved et samarbejde 
om indkøb af bøger.

En del af bekymringerne om sammenlægnin-
gens konsekvenser for det sociale miljø her  
på instituttet har omhandlet foreningerne på 
IFSK og hvorvidt der bliver ”plads” til dem på 

det nye fakultet. Foreningerne modtager i 
dag økonomisk støtte fra instituttet gennem 
blandt andet lejeudgiften til foreningskon-
torerne.  Det er endnu ikke klarlagt, hvordan 
de økonomiske midler i fremtiden vil blive 
fordelt, hvilket først besluttes i januar 2011 
samtidig med de andre institutændringer. En 
ændring i de økonomiske midler på IFSK kan 
måske få konsekvenser for foreningerne på 
IFSK, men Thomas Pallesen understreger, at 
han vil gøre sit for at beskytte det sociale liv 
på instituttet. Desuden er det værd at be-

mærke, at omfordelin-
gen også kan betyde 
flere midler til insti-
tuttet.  

Mange har forholdt sig 
meget skeptisk til den 
faglige udviklingspro-
ces og har måske 
fokuseret for meget på 
mulige forringelser 
frem for forbedringer. 
Den faglige udviklings-
proces er til for at 
forbedre vores uddan-
nelse og en af de umid-
delbare fordele for de 
studerende er, at det 

fremover kan blive lettere at kombinere fag 
og få adgang til andre institutters faglige til-
bud. Er du stadig skeptisk over sammen-
lægningen med Handelshøjskolen kan du 
måske glæde dig over, at vi måske fremover 
får adgang til ” Klubben”. 

Arbejdsgrupper
I august blev der nedsat en række 
arbejdsgrupper for forskellige om-
råder, som skal diskutere sig frem 
til et oplæg om strukturændring-
erne for det nye fakultet Aarhus 
School of Business and Social 
Sciences. Dette oplæg kommer i 
høring inden det fremlægges for 
rektor i december 2010. 

“Èt stort studienævn 

kan have den fordel, 

at man kan sikre 

flere fælles standard-

er og krav for studer-

ende på de forskel-

lige institutter. 
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Praktikophold i krisens epicenter 
- beretning fra Athen

Praktikophold
Liv Holm Andersen

livand@um.dk

Krisetid og korruptionsrekord 
For Grækenland er ikke kun et ferieparadis 
med azurblåt hav, lune nætter og bouzouki-
musik, det er også i politisk og ikke mindst i 
økonomisk forstand et virkelig spændende 
land – særligt nu med det økonomiske kol-
laps og EU/IMF’s program for økonomisk 
genopretning. En genopretning, der inklu-
derer en lånepakke, som sådan set lader 
Grækenland stå udenfor markedet indtil 
kortsigtede finanspolitiske instrumenter som 
effektiv skatteinddrivning, højere afgifter og 
sænkelser af offentlige lønninger er sat i 
værk og har givet virkninger. 
Samtidig hermed er der også planer om på 
længere sigt at lave mere strukturelle reform-
er af eksempelvis arbejdsmarkedet, for fak-
tum er, at den offentlige sektor i 
Grækenland er gigantisk, ineffek-
tiv og totalt ufleksibel. Eksempel-
vis har det været kutyme, at of-
fentlige ansatte kun med stort 
besvær kan afskediges. Dette 
kombineret med total mangel på 
efter- og videreuddannelse har 
givet et system, hvor der hele 
tiden kommer flere ansatte ind – 
men aldrig nogen ud.    
Sidst men ikke mindst har førende 
økonomer været fremme – halvt i 
spøg – og proklameret, at hvis 
krisen skal løses, kræver det, at 
man ændrer ”hele den græske 

DNA”. Grækenland er nemlig, sammen med 
Rumænien og Bulgarien, det mest korrupte 
land i Europa – en rekord som årligt koster 
det græske samfund 800 millioner euros, 
hvorfor man nemt kan sige, at de penge, 
grækerne står og mangler nu, faktisk er at 
finde inden for landets egne grænser. 

Velkommen til politistaten Grækenland
Hele denne redelighed er premierminister, 
Giorgios Papandreou, og hans socialde-
mokratiske regering langsomt ved at rydde 
op i. Men det er ikke nemt, da regeringens 
fire oppositionspartier, Nea Demokratia (Libe-
ral-Konservative), Kommunistpartiet K.K.E., 
Synaspismos (Socialisterne) og LA.O.S. 
(Højrenationalisterne), af hver deres årsager 

Weekendture til græske øer som Agistri, Poros eller Kreta, farverige drinks på tagter-
rasserne i Gazi, ouzo-shots i det alternative kvarter, Psiri, 20 minutter i sporvognen til 
stranden og cine i det fri til halv pris. Jo, Athen er bestemt ikke et dårligt sted at tage 
et studie- eller praktikophold; faktisk kunne det næsten lyde som et semesters ren 
badeferie. Men man skal ikke tage fejl: En hilsen fra Grækenland er også en hilsen fra 
krisens epicenter. 

Græsk livsindstilling i Malata.
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er imod de fleste krisepolitiske tiltag og ikke 
engang bakker fuldt op om EU/IMF’s lånepak-
ke og kriseprogram for Grækenland. 
Især Venstrefløjspartierne har sammen med 
fagforeningerne stået for en god del af bal-
laden med strejker og demonstrationer, som 
dog har været aftagende henover sommeren. 
Man skal dog ikke tage fejl: Utilfredsheden 
og afmagten lurer stadig i store dele af be-
folkningen, for muligvis har alle været med 
til at skabe krisen gennem skattesnyd, 
småkorrupte metoder hist og her og forbrug 
over evne, men det er den generelle opfat-
telse, at det er politikerne, som bærer det 
egentlige ansvar, og tilliden til politikere og 
politiske løsninger er således på sit laveste. 
Også derfor er embedet som politiker ikke 
ufarligt. For ikke længe siden døde en per-
sonlig vagt ved en brevbombeeksplosion, og 
i bygningen, hvor den danske ambassade lig-
ger, er der hver dag 3-4 politimænd ved 
døren – ikke grundet ambassaden, men fordi 
en kendt konservativ politikers forældre (!) 
bor her.  
I det hele taget har man overalt i Athen 
følelsen af at bevæge sig rundt i en krig-
szone. Overalt står kampklædte politimænd 
med vest, benskinner, stav og maskinpistoler 
– og solbriller. Hvis ikke det var for deres 
evige drikken iskaffe med farverige sugerør, 
ville der være et næsten paramilitært rambo-
look over dem.  

Livet på ambassaden
På den danske ambassade går livet sin vante 
gang – trods fortsat sommerstilhed. Jeg laver 
bl.a. nyhedsnotater af dansk udenrigspolitisk 
interesse fra græske medier. Disse omhand-
ler naturligvis krisen, men de omhandler 
også andre interessante aspekter af græske 
politiske forhold. Herunder bør nævnes 
Grækenlands forhold til Tyrkiet, som er den 
direkte årsag til, at Grækenland også holder 
EU-rekorden i militærudgifter pr. indbygger (i 
øvrigt et af det græske statsbudgets poster 
EU/IMF ikke har anbefalet af røre ved!); det 
forekommer simpelthen tilsyneladende fort-
sat den almindelige græker sandsynligt, at 

Tyrkiet en dag kan finde på at indtage en 
græsk ø og indlede en militær konflikt!  
I det hele taget er der mange interessante ar-
bejdsområder på ambassaden. F.eks. kom-
mer folketingets Europaudvalg i september 
på tur for at besøge FRONTEX’ (Det Eu-
ropæiske Grænseagentur red.) nye regions-
kontor i Piræus nær Athen. Det nye FRON-
TEX- kontor er et forsøg på at bekæmpe den 
illegale indvandring til EU, som særligt i Mid-
delhavslandene er et stort samfundsmæssigt 
problem. Det vurderes, at der er over en mil-
lion illegale indvandrere i Grækenland, og 
der ankommer dagligt nye. Der er derfor 
stort behov for FRONTEX’ arbejde i Græken-
land, såvel som i hele den sydøsteuropæiske 
region.   
Om det lykkes FRONTEX at afhjælpe nogle af 
problemerne med illegal i indvandring, 
grækerne at blive venner med tyrkere, og 
den græske regering at ændre den græske 
befolknings DNA og komme korruptionen og 
det offentlige kaos til livs, er mit praktikop-
hold nok for kort til at sige noget som helst 
om, men i politologisk perspektiv – og i 
særdeleshed som folketingskandidat – er 
Grækenland et utrolig interessant land at få 
lov at bruge et semester af sin uddannelse på 
at observere. 

Liv Holm 

Andersen går 

7.semester, er 

praktikant på 

den Danske 

Ambassade i 

Athen og 

Folketingskan-

didat (R)
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Nyt fra Studienævnet

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

 

Forsommeren var præget af Rektoratets    
”Faglige Udviklingsproces”, som indebærer 
forandringer også for os. Handelshøjskolen 
er blevet en del af det Samfundsvidenska-
belige Fakultet, hvilket naturligt nok kræver 
omstilling. 

Vi er glade for, at vores institut og vores ud-
dannelse er knyttet tæt sammen, fordi det 
giver en masse fordele. Blandt andet er un-
dervisningen tæt knyttet til den forskning, 
der foregår her. Vi tror, det er derfor, stude 
rende på statskundskab ifølge en studiemiljø 
undersøgelse i høj grad føler sig som en del 
af et fagligt fællesskab. 

I studienævnet lægger vi vægt på, at den 
”Faglige Ud-
viklingspro-
ces” ikke bør 
ændre på 
dette grun-
d l æ g g e n d e 
træk. 
Det havde 
været på tale 
at nedlægge 
institut-studi-
enævnene til 
fordel for et 
fakultetsstu-
dienævn, og 
studienævnet 

forfattede derfor et fælles indlæg til Rektor, 
hvor vi argumenterede for, hvorfor vi syntes, 
det var en dårlig idé. Indtil videre ser det ud 
til, at vi kommer til at kunne fortsætte med at 
tage beslutninger vedrørende uddannelsen i 
et studienævn på institutniveau, hvilket vi 
selvfølgelig er glade for.  

Vi synes vi har en god og frugtbar dialog i 
studienævnet. Vi har alle den samme inter-
esse i at gøre et godt studium bedre! I foråret 
besluttede vi blandt andet at afholde en    
”Faglig Læringsdag” på 1. semester. Formålet 
skal både være at diskutere studieteknik: 
hvordan tilrettelægger man bedst arbejds 
ugen? Hvordan bruger man læsegruppen? 
etc.; men det skal også handle om at møde 
underviserne, og at høre om, hvad man for-
ventes at kunne til eksamen. 
Underviserne på første semester vil derfor 
være til stede noget af dagen, og de vil frem-
lægge deres tanker og pædagogiske valg bag 
undervisningsforløbene. Den Faglige 
Læringsdag bliver i år fredag d. 26. novem-
ber, og vi glæder os. 

Til sidst vil vi i studienævnet gerne opfordre 
alle til at bruge deres studenterrepræsentan-
ter, hvis der er spørgsmål vedrørende studi-
ets indretning og/eller indhold. Husk: vi er 
alle med til at gøre Statskundskabsstudiet til 
det, det er.

Studienævnet ønsker alle nye og gamle studerende velkommen til et nyt studieår. Vi 
fortsætter i år vores nyhedsklumme, hvor vi bringer stort og småt om, hvad vi laver i 
studienævnet. 

   Nyt fra

        Studienævnet
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I hvert nummer af Kanden udfordrer redak-
tionen en ny forening for at bevise vores 
bedre værd over de andre foreninger. Kanden 
lagde ud til Fælles Foreningsfest i maj og ud-
fordrede Kandidatforeningen. Kandidat-
foreningen skulle selv bestemme disciplinen, 

som blev til en 
understregning 
af, at Kandidat-
f o r e n i n g e n 
repræsenterer 
de gamle her 
på instituttet.

Disciplinen
K a n d i d a t -
f o r e n i n g e n 

lagde dysten 
hårdt ud med en disciplin, hvor reglerne var 
så indviklede at forklare, at det var en udfor-
dring i sig selv at forstå dem.  Der var dog 
kort fortalt tale om en stafet, der kombine-
rede bastognekiks, stuevarm portvin og den 
klassiske ti gange rundt om sig selv. Disci-
plinen var inspireret af Kandidatforeningens 
kælenavn til sig selv; PF Charlie. Kandidat-
foreningen iklædte derfor sig selv ternet six-
pence og udfordrede de yngste fra Kanden i 
denne gammelmands-stafet.  

De gamle fra Kandidatforeningen lagde hårdt 
ud og tog føringen over de unge kande-
skribenter. I lang tid så det ud til, at Kandi-
datforeningen ville gå af med sejren, indtil 
stafetten vendte til sidst og Kandens sidste 
rolling kunne snuble over målstregen først.
Resultatet blev kun knebent accepteret af de 
gnavne gamle medlemmer af Kandidat-

foreningens bestyrelse. Kandens skribenter 
blev i de afgørende sekunder anklaget for 
snyd, men resultatet blev dog ikke ændret af 
dommerne – som Kandidatforeningen selv 
havde udpeget . Således ligger resultatet fra 
den første dyst klar. Kandestøberen er bedre 
end Kandidatforeningen!

Det er kun for sjov, og alligevel mener vi det seriøst. Kanden har sat sig for en gang 

for alle at få styr på, hvilke foreninger, der bunder og hvilke, der topper. Kanden 

præsenterer hermed Foreningsdysten.

Martin 
Strandby 
fra Kande-
støberen 
guffer 
bastogne i 
sig. 

Kandidatforeningen vs. Kanden

Stine Bonde
 stinebonde@hotmail.dk

Skuffelsen 
var ikke til 
at skjule 
hos Kandi-
daterne, da 
nederlagtet 
var en 
realitet. 

Mads Møller 
fra Kandi-
datforenin-
gen bæller 
portvin.

Følg med i Foreningsdysten i næste num-
mer af Kandestøberen, hvor Kanden 
møder Kritisk Profil.
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9. september 
Vin & Vinyl kan opleves hver 
torsdag i september på Café 
Drudenfuss.Du giver et 
beløb for det første glas vin, 
og herefter betaler du det, du 
syntes er værd for de efter-
følgende glas. 

15. september
Kl. 20:00.
Dobbeltkoncert med Eat The 
Beat og Sonar Projekt på 
Fairbar. 

16. september
Kl. 20:00
PF arrangerer torsdagsbar i 

samfundsfagenes kantine.

20. september 
‘Vi sidder bare her’ - Jørgen 
Leth, Mikael Simpson og Frit-
hjof Toksvig blander spoken 
word og musik i Musikhuset 

Aarhus. 

22. september
Kl. 8:00
Faglig Dag på IFSK

24. september
Fra kl. 15:00
Semi-lang fredagsbar i 
samfundsfagenes kantine.

30. september
IFSK’s nye forening Across 
the Universe holder 

åbningsreception.

1. oktober
RUS-fest med spisning for 
nye studerende samt efterføl-
gende PF-fest for alle.

10. september
Fra kl. 12:00.
Danmarks største fre-
dagsbar og idtrætsdagen 
i Universitetsparken. Koncert 
med bl.a. The Floor Is Made 
Of Lava. 

24. september
Kl. 10-12
Dan Jørgensen vs. Morten 
Messerschmidt. Debat om 
fremtidens EU - visioner og 
kriser. I søauditorium 2. 

Arrangeres af Frit Forum.

8. september
Kl. 14:00 
Redaktionsmøde på Kan-
destøberen. Alle er velkom-
men til at kigge forbi.

Kalender
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