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Sylvester Stallone erstatter Luke Perry

Fredag d. 26. august kl. 11 udskrev Lars Løkke Rasmussen folketingvalg. 

Det er ret spændende, men der er også andre vigtige ting på dagsordenen: Kandestøberen fylder i denne måned 
20 år! Det markerer vi med en lille tur down memory lane. Således er der produceret et par artikler med Kandestø-
beren som fokus. Inde i bladet kan du fx læse nærmere om Ludvig Holberg eller blive opdateret på Kandens his-
torie.

Vi er stolte over at kunne være med til at føre Kandestøberen ind i dets tidlige tyvere, for selvom man ifølge 
dansk lovgivning bliver myndig, når man fylder 18 år, så ved vi alle sammen godt, at man først bliver rigtig vok-
sen, når man er over 20 (eller har fået 1000 point). Vi er ligeledes stolte over at være vidner til en ny, vordende 
årgang statskundskabere. Allerede nu ser fremtiden lys ud, og vi vil gerne have lov til at give et varmt VELKOM-
MEN til russerne! Vi håber desuden at se nogle russere til Kandestøberens redaktionsmøder – det er vigtigt at have 
en god blanding af nye og ’gamle’ skribenter!

Den danske sommer har været grå og kedelig, men på Kandens kontor har der været livlig aktivitet: Der er ek-
sempelvis blevet indført en mere mandlig aroma, og baggrunden med Døllan fra Beverly Hills er blevet skiftet ud 
med en hårdtpumpet Sylvester Stallone. Men forandringerne i dette studieår er ikke begrænset til Kandens kontor. 
Det er således ikke gået redaktionen forbi, at vor elskede varemærke og mødested ’øen’ er blevet jævnet med 
jorden til fordel for.. Ja, det ved vi faktisk ikke. Der har verseret rygter om en japansk inspireret hygge-have, men 
spændingen må forblive uudløst lidt endnu.

Kandestøberens økonomi ser desværre en smule kritisk ud. Det frygtede ’double-dip’ har muligvis ramt nogle af 
Kandens mere traditionelle annoncører, men vi håber på at kunne klare os uden nedskæringer af nogen art. Af-
hængig af de næste par måneder kan det dog forekomme, at dele af indmaden i Kandestøberen i en eller flere 
udgaver må udgives i sort-hvid. Dette vil vi dog helst undgå.

Pekuniære problemer eller ej, så glæder vi os til et nyt år på IFSK med spændende valgarrangementer, gode faglige 
og sociale fester – og så ikke mindst til at se redaktionen tilbage fra sommerferie. 

Med håb om en god årgang udgivelser,

Frederik og Mathias

Forside: Frederik Vincent Langkilde og Shirin Ørberg

Leder
Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com
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Ludvig Holberg: Den politiske Kandestøber

Ludvig Holberg går for at være Danmarks 
største forfatter, men rent faktisk blev han 
født i Bergen i Norge. I det herrens år 1702 
rejste han til Kongens København, hvorefter 
han udviklede sin mangfoldige og alsidige 
forfatterkarriere. Hvad der startede som 
krøniker om Danmarks historiske blev til 
skrifter om moral- og etiklære som blev til et 
professorat og en digterkarriere.
Efter digtene kastede Holberg sig over kome-
dierne, og det er for dem, vi kender ham 
bedst. Inspireret af Molière og hans brug af 
en hovedperson med markante og domine- 
rende karaktertræk, forfattede Holberg sin 
første komedie: Den politiske Kandestøber, 
som fik premiere i forbindelse med åbningen 
af det danske planlagte teater.

Kandestøberen og hans politiske griller
I Den politiske Kandestøber møder vi en 
meget nervøs Antonius, der er på vej til kan-
destøberen, Herman von Bremen for at bejle 
til hans Datter Engelke. Da Antonius ankom-
mer til Herman von Bremens hus, bliver han 
mødt af tjeneren Henrich – sidstnævnte 
‘ædende paa et Smørre-Brød’. Henrich adva-
rer om, at Antonius ’skal agte, at Husbond 
[nu] har to Bestillinger: Han er baade kan-
destøber og politicus’. Antonius gør derfor 
klogt i, at føre en ziirlig tale, hvis han vil 
lykkes i sin bejlen. Desværre for Antonius vil 
Herman von Bremen have en svigersøn, der 
har studeret sine politica, så Antonius må 
vende hjem uden husbonds accept. 

Herman von Bremen begynder at lede Colle-
gium Politicum, som bl.a. gæstes af Richart 
Børstenbinder og Frantz Kniv-Smed. I takt 
med at, at håndværkerne bruger mere og 
mere tid på politica, falder deres forretninger 
fra hinanden, mens deres familier frustrerede 

ser til. Ydermere 
begynder Her-
man at ytre sine 
meninger of-
fentligt, hvilket 
en gruppe råds-
herrer beslutter 
sig at sætte en 
stopper for, da 
kandestøberens 
vrøvlen kan få 

konsekvenser, hvis det almene folk begynder 
at tro på ham.

Rådsherrerne bilder Herman ind, at han er 
blevet borgmester, hvorefter de overdynger 
ham med sager, som han ikke evner at tage 
stilling til og dermed heller ikke løse. Til slut 
får det kandestøberen til at bryde sammen,   
og han indser, at al sin politica har været en 
farce. Herman von Bremen giver Antonius 
grønt lys til at ægte Engelke, hvorefter han 
beordrer sin tjener Henrich til at brænde  
samtlige politica-bøger, han ejer: ’Du skal 
brænde mig op alle mine politiske Bøger; thi 
jeg kand ikke see det for mine Øyen meer, 
som har bragt mig i slige Griller’.
Holberg afslutter komedien med kommen-
taren: 

Thi når en Kandestøber til
Borgmesters Embed Løber,

Er som naar Stats-Mand blive vil
I hast en Kandestøber

Hvorfor Kandestøberen på IFSK blev opkaldt 
efter Kandestøberen i Holdbergs komedie, 
kan man så tage op til efterretning eller lade 
være. Måske er svaret, at vi alle har en lille 
Kandestøber gemt i os.

Ethvert seriøst medie må tage sit eksistensgrundlag alvorligt fra tid til anden. Og da 
Kandestøberen i denne måned fylder 20 år, er dette en ganske god anledning.

Jubilæum: Baggrund

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Ludvig Holberg
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2011

Jakob Rasmussen
jakob@a-rasmussen.dk

Året er 1991
Året 1991 blev på mange områder skelsæt-
tende. Dette år, hvor mange af os der nu stu-
derer, stadig befandt os i vuggestuen, 
markerer sammen med begivenhederne i 
slutningen af 1989 vel nok overgangen til det 
internationale politiske landskab, som i store 
træk stadig findes i dag. Med Sovjetunionens 
sammenbrud og den første Golfkrigs forløb 
blev linjerne for de følgende tyve års globale 
magtspil trukket op.
På samme måde som året 1991 internationalt 
set var historisk, blev det også for journalis-
tikken på IFSK afgørende. Kandestøberen 
blev stiftet som institutblad, og der var 
dermed skabt spalteplads for mere eller min-
dre seriøse artikler skrevet af især studer-
ende, men også ansatte.
Kandestøberen blev dog ikke det første insti-
tutblad i IFSK’s historie. Således findes der 
spor af tidligere institutblade, bl.a. bladet As-
pekt, men ingen med så lang en karriere som 
Kandestøberen.

Teknisk udvikling
Da bladet for første gang udkom, under ”tu-
multlignende” scener, som der med lettere 
sarkastisk tone berettes om i en tidligere 
udgave, var læsernes interesse naturligvis 
ikke så stor. Siden da har Kanden, som bladet 
kaldes i daglig tale, vundet et stort publikum, 
og læses flittigt i kantinen i dagene efter ud-
givelserne.
At der i de tyve foregående år også er sket 
utrolig meget hvad angår teknik og tilgænge-

lighed til denne, viser sig i Kandestøberens 
historie. I de første år blev bladet til ved ind-
læg skrevet på skrivemaskine eller på pc 
(som dog på ingen måde var allemandseje), 
og herefter klippet og klistret til og senere 
trykt ved kopimaskine. I dag sendes artikler 
over internettet og redigeres for derefter at 
blive sendt til professionelt tryk.

Den åbne redaktion
På den redaktionelle side har Kandestøberen 
en lang tradition for at være et meget åbent 
foretagende (læs: pluralistisk – for folk der 
just har været til eksamen i politisk teori), 
hvor alle på instituttet har mulighed for at 
skrive og få trykt artikler. I redaktionen sid-
der der sædvanen tro to ansatte redaktører 
og en administrator, som står for de endelige 
beslutninger vedrørende tema og opsætning. 
Til redaktionsmøderne, som er tilgængelige 
for enhver, hersker der dog en afslappet 
stemning hvor alle kan komme med input og 
ideer til disse områder.

Her 20 år efter, hvor der sker lige så spæn-
dende og historiske betydningsfulde be-
givenheder som i 1991, lever Kandestøberen 
i bedste velgående. Bladet har med en god 
blanding af seriøse og sjove artikler fået et 
godt ry og en fast base af læsere rundt om-
kring på instituttet. Spændende bliver det at 
se, hvordan Kandestøberen vil udvikle sig de 
kommende år, men nu og her skal der blot 
lyde et stort tillykke med de første tyve.

I september er det 20 år siden, at første udgave af Kandestøberen udkom, og institut-
bladet har derfor jubilæum. I denne artikel ses der nærmere på, hvordan bladet ud-
viklede sig og blev til det, vi kender i dag.

Jubilæum

Kandestøberen: 20-års 
jubilæum
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Kandestøberen gennem 20 år
     - et historisk vue

2008 
Kandestøberen hylder tabliod-pressens ædle virke 
med alt fra horoskoper til royal brevkasse og mode-
patrulje. Alt holdt i strålende røde og gule farver - til 
kun 0 kr.!

1999
En oplysende klumme 

fra  en svunden tid, hvor 
ekspertviden som “chat på 
Internettet er en live form 
for E-mail” kunne aftvinge 

respekt på instituttet for 
IT-hajen Klaus.

1994
Tilbage i porno-90’erne 
kunne man slippe afsted 
med hvad som helst, og 
teksten til venstre er et ud-
drag af den erotiske novelle 
Hun elsker med sig selv om 
en ikke helt almindelig dag 
på læsesalen. Forfatterens 
identitet er den dag i dag en 
velbevaret hemmelighed.

Jubilæum

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com
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       2003
Forsiden prydes af en knusende ærlig (og lidt dystopisk) præsentation af IFSK som 

en ‘teknokratpresse’, der producerer robotlignende bureaukrater på samlebånd - med 

‘menneskeværdighed’ som maskinens affaldsprodukt. Tankevækkende...

1992
Under overskriften “Trage-
dien” rapporterer Kandestø-
beren om de studerendes 
forgæves protest mod den 
nye styrelseslov. Nederlaget 
markeres bl.a. med bisæt-
telsen af “Den akademiske 
frihed”, der overværes af flere 
hundrede sørgende studer-
ende. Det er væsentligt flere 
end der kunne mønstres i 
år til forårets aktioner mod 
den Faglige Udviklingspro-
ces. Hvad blev der af den 
engagerede og rebelske 
ungdom?

2005
I anledning af Marys 
første graviditet, tager 
Kanden temperaturen 
på statskuundskaberes 
royalisme til en PF-fest. 
Allan fra 6. semester top-
per glædesbarometeret!

uortodokse kandidat Uvejrsitetslisten ovenfor deres visioner for fremtidens AU. Os bekendt er kalkunbestanden 
i uniparken ikke vokset siden 1991, men over sommeren er “ø-gården” faktisk blevet omdannet til en lille park. 

Så tillykke med det, hedengangne Uvejrsitetsliste! Desuden synes vi, det er synd for Monica, det lille nips.

1991  
Universitetsvalget står for 

døren, og med den allerførste 
udgave af Kandestøberen får 

de studenterpolitiske lister 
et helt nyt medie til at kapre 
stemmer. Under devisen “OG 

SÅ VIL VI’ FAN’ME HA’ DET 
SJOVT!!!” præsenterer den lidt 



Kandestøberen

8

En mørbanket tutors  

Da de nye studerende indfinder sig i aulaen 
mandag formiddag, er RUSugen 2011 mere 
end klar til at blive skudt i gang. En håndfuld 
friluftsmænd fra Summit, der alle ligner varia-
tioner over temaet B.S. Christiansen, har kyn-
digt rystet de ni tutorhold sammen, vi har 
lært om High Team Performance, vores spejl-
neuroner er spændte som flitsbuer og jeg har 
læst tutormappen igennem tre gange natten 
før, fordi jeg ikke kunne sove. Selvom jeg har 
været hele møllen igennem før – både som 
RUSer og tutor – var jeg nemlig så spændt at 
jeg lå vågen til kl. 3.
 
RUSerne er selvfølgelig endnu mere nervøse 
end jeg er, og hold 6 er da også en smule til-
bageholdende den første dag. Det er næsten 
ærgerligt at den hypersociale og konstant 
fotograferende, krammende og giffel-ud-
delende June slet ikke skal gå på holdet – hun 
er nemlig skjult tutor. Nok er hun irriterende, 
grænsende til det øretæveindbydende, men 
man kan ikke laste hende for at spare på den 
gode karma. Hvis alle var som June, ville vi 
tutorer roligt kunne forlade campus mandag, 
vel vidende at hold 6 allerede var bedsteste, 
bedste venner. Men ak, her i det kolde og a-
sociale Nord er vi mere nærige med os selv, 
og søde June bliver selvfølgelig hurtigt ”hen-
de den underlige”. 

Den overdimensionerede danske intimsfære 
kræver også noget ekstra fra tutorernes side, 
og idrætsdagen tirsdag er en prøvelse. For 
hvordan skal du som RUSer skeje totalt ud og 
hoppe skrigende rundt, når du er pissenervøs 
og egentlig bare gerne vil gøre et godt ind-
tryk på de her 30 nye mennesker, du slet ikke 
kender endnu? Og for alt i verden må du und-
gå at blive stemplet som holdets nye June! 
Læg nu til ligningen at du er indsmurt i brun 
sovsekulør, der stivner på huden på en sær-
ligt ubehagelig måde, fedter og lugter kvalmt. 

At være ’det brune hold’ lægger altså en 
dæmper på graden af tju-bang og wuhuu, 
selvom hold 6 nu accepterede den brune 
skæbne uden at kny (for meget). Måske er 
det heller ikke helt uproblematisk, at der i år 
er indført alkoholfri mandag. Det er svært at 
få gejsten op til idrætsdagen, når spænding-
en og genertheden fra mandag endnu ikke er 
fordampet. Mandagens ædru grillhygge er et 
uhyre sympatisk koncept, men mon ikke der 
er en sandhed i klichéen om at vi mødes 
bedst over en øl? I alle tilfælde sprængte den 
sociale bombe tirsdag aften, da vi hyggede 
med at lave mad, spise sammen og drikke et 
par bajere – og det hele eksploderede til PF’s 
RUScafé i kantinen. Vores hurtige spanskkur-
sus samme morgen gav pote, for alle sang 
helhjertet med på Bailando. Hvem skulle 
have troet der var så sindssygt meget gang i 
hold 6? De skulle bare lige have et par dage.. 
og et par øl.

Onsdag morgen summer det af snak over 
rundstykkerne i lokalet på 4. sal, og RUSerne 
modtager hele parkløbskonceptet med en 
voldsom entusiasme. De ved, at ’det legen-
dariske’ ikke er med i titlen for sjov. Og de får 
ret! Efter en relativt hurtig udvælgelse af 
tema i bedste rational choice-stil, udviser de 
en uhørt sans for effektiv organisering. Hold 
6 nedsætter en række udvalg, der i de næste 
timer planlægger hhv. udklædning, rekvisit-
ter og show – for efterfølgende at koordinere 
de nødvendige indkøb med vi-smutter-i-Sil-
van-udvalget. ”I er jo en gave til det danske 
statsbureaukrati” må jeg flere gange ud-
bryde, mens jeg smiler ved tanken om at alle 
kongerigets problemer indenfor 5-10 år vil 
være en saga blot. Og nedslået dropper håbet 
om et sabbatår på højskole inden kandidaten 
– jeg skal jo nå at tiltuske mig et job før år-
gang 2011 bliver sluppet løs!

RUSugen: Dagbog

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

RUSugen 2011: eridindringer
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Om aftenen på Socialen går det som altid 
amok. Nogle vil nok hævde, at det blev højere 
og vildere i år. Jeg ved bare at hold 6 mere 
eller mindre besatte dansepodiet fra det 
øjeblik, de entrerede lokalet. Jeg ved også at 
den sidste RUSer på gulvet var fra hold 6. 
Ligeledes den sidste tutor, der blev smidt ud 
af Social - men det var vist fordi han var gået 
kold på toilettet flere timer inden. Ikke så 
party, men så alligevel… Vi lukker Social kl. 
5, og begræder at McDonald’s har lukket og 
at ingen har informeret Ali Baba’s pizza om 
aftenens sene kundepotentiale.

Efter 2 timers søvn møder jeg halvdød op til 
morgenmad kl. 9, og funderer over hvorfor i 
alverden jeg er villig til at tage hele turen og 
udstå RUSugen for 3. gang. Torsdag skal dog 
vise sig at være en dag fyldt med gode 
grunde. Parkløbet er et brag, stemningen er i 
top, køerne på hold 6 gør mig stolte, og med 
fedtepointenes genindførelse i år er det helt 
fænomenalt at være dommer. Da Morten Bre-
um fyrer op for bassen, løber kyllinger, india-
nere, smølfer og præster fra alle poster mod 
den spontane DJ-pavillon ved søbredden.   
Respekt til alle RUSerne, der dansede med 
store, varme kostumer. Rygtet vil vide at hr. 
Breum spillede dobbelt så længe som plan-

lagt, så vi har nok givet ham en masse love 
fra dansegulvet, dvs. græspletten foran pavil-
lonen. Der var ikke så meget græs tilbage, da 
vi var færdige…

På hytteturen stifter vi nærmere bekendtskab 
med vores kære søsterhold, forskellige sange 
om John, Bezzerwisser-xylofon og ad hoc   
Tequila Around the World (i mangel på citron-
skiver forsøger vi os med bl.a. en dansk ver-
sion med remoulade, og en græsk, der 
afsluttes med at tygge et helt hvidløgsfed). 
Efter en gennemgang af guitarakkompag-
nerede spejderklassikere omkring lejrbålet, 
går vi i seng kl 7 om morgenen. 

Da vi er tilbage i Aarhus, det hele er slut, bus-
sen er kørt fra instituttet mod nye eventyr, 
barregningen er betalt og de sidste kram er 
givet, slår det mig at Paradisio’s bailando-
sangtekst måske ikke er helt så meningsløs, 
som den fremstod, da vi gennemgik den for 
holdet i tirsdags. Faktisk passer den for-
bløffende præcist på essensen af RUSugen 
2011. I sær den lidt vemodige følelse der 
uundgåeligt følger efter sådan en omgang, 
indkapsles smukt i den enkle lyrik:

Bailando, bailando
Amigos, adiós! Adiós!
El silencio loco…

eridindringer

Køerne fra hold 6 til Det Legendariske Parkløb, torsdag i RUSugen. Holdet 
vandt prisen for bedste præsentation. Fotograf: Jonas Meldgaard
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Stemningsbilleder fra Det Legendariske Parkløb. 
Fotograf: Jonas Meldgaard. Se flere billeder på www.stat-rus.dk
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Kandidatforeningen  
indkalder til generalforsamling 
Der	  skal	  vælges	  en	  ny	  bestyrelse,	  og	  vi	  indkalder	  derfor	  til	  
generalforsamling	  onsdag	  den	  14.	  september	  kl.	  19	  i	  røgfyldt.	  Har	  du	  
lyst	  til	  at	  deltage	  i	  planlægningen	  af	  faglige	  og	  sociale	  arrangementer,	  er	  
du	  velkommen	  til	  at	  stille	  op	  til	  den	  nye	  bestyrelse.	  Der	  er	  både	  plads	  til	  
den	  nyudklækkede	  kandidatstuderende	  såvel	  som	  den	  mere	  rutinerede.	  

I	  dette	  semester	  har	  vi	  allerede	  to	  arrangementer	  på	  programmet.	  	  
¥ SPSS-kursus	  onsdage	  kl.	  15-‐18	  og	  fredage	  kl.	  12-‐15	  i	  ugerne	  37,	  

38	  og	  39	  for	  50	  kr	  (hvis	  du	  er	  medlem).	  Hvis	  dine	  SPSS-‐evner	  er	  
blevet	  en	  smule	  rustne,	  så	  er	  dette	  kursus	  over	  tre	  gange	  oplagt	  
for	  dig.	  Tilmelding	  senest	  mandag	  d.	  5.	  september	  til	  
petert@ps.au.dk.	  	  

¥ Erhvervsmessen	  den	  5.	  oktober	  fra	  kl.	  9-‐15	  i	  
Samfundsfagenes	  Kantine.	  Her	  kan	  du	  få	  en	  snak	  med	  
virksomheder,	  kommuner	  og	  ministerier	  om	  jobs,	  studiejobs	  
og	  praktikpladser.	  Arrangementet	  er	  åbent	  for	  alle.	  

Husk	  at	  du	  kan	  blive	  medlem	  fra	  6.	  semester,	  og	  at	  et	  livslangt	  
medlemskab	  kun	  koster	  den	  nette	  sum	  af	  150	  kr.	  Send	  os	  en	  mail	  på	  
kandidat@ps.au.dk.	  

Man	  er	  først	  voksen	  når	  man	  har	  1.000	  point,	  så	  vi	  ka’	  godt	  li’e	  nå	  at	  gå	  
på	  druk	  igen...	  
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De skjulte tutorer 2011
 Birk Frode Kløvedahl
Mit navn er Birk Frode Kløvedahl. Den største drøm i mit liv 
er at få lov til at være med i den nye hobbit-film. Mine 
venner kalder mig bare Frodo - de få venner, jeg har. Den 
største skuffelse i mit liv var da Peter Jackson, den nar, ikke 
ville have mig med i Ringenes Herre. Jeg vil høre, om der er 
nogen af jer, der vil med til NZ i september måned for at 
prøve at komme med i Hobbitten? (Anders ‘Krølle’, 5. semes-
ter)

Olivia Christine Dallerup
Ja, jeg lider af OCD. Jeg kommer nok til at vaske mine 
hænder rigtig meget i dag. Når jeg hilser på folk, desinfice-
rer jeg mine hænder bagefter. Og lyset bliver nok tændt og 
slukket en del gange i løbet af i dag. (Sophie, 3. semester)

Jeff Damgaard
Jeg hedder Jeff Damgaard og er life coach. Faktisk hedder 
jeg Jeeff, men jeg har været til numerolog som tilfældigvis 
er min mor. Med det her navn skulle jeg gerne blive en 
stjerne! Jeg har bare ikke råd til at skifte endnu. Jeg har ca. 
250 visitkort, som jeg deler ud. Bertel Haarder får et et an-
ger management kursus! (Martin, 5. semester)

Anders Von Batenand
Min navn er Anders Von Batenand, og jeg driver en lille 
eksportvirksomhed i Holstebro, hvor vi eksporterer 
vandlegetøj, primært badeænder, til hele norden. Jeg vil få 
RUSerne til at hjælpe mig med at slæbe mine produkter med 
rundt i dag (Anders, 5. semester)

Bjørn Tjoriszo
Jeg er anti-veganer! Jeg har læst noget forskning, som siger, 
kød højner koncentrationsevnen, energiniveau, gi’r mig 
lækkert og fyldigt hår  og en øget potens! Derfor spiser jeg 
kun animalske produkter, så drikker mælk, spiser kød og 
beef jerky. (Mikkel, 5. semester)

Hans Lange Guldhammer
Jeg er autodidakt scorecoach fra en lille by i Sønderjylland. 
Jeg vil hjælpe RUSerne med at blive bedre til at score. Fx ved 
at låne mine solbriller ud. Så står der altid ’love’ i øjnene på 
dig! Jeg er ved at skrive en bog som pendant til Mads Chris-
tensens ‘Den store blærerøv’. Den skal selvfølgelig hedde 
‘Den store scorerøv’. (Thomas, 5. semester)

Luna Hedegaard
Jeg har gået på Steinerskole, men er kommet ind fordi vidnesbyrd altså godt kan kon-
verteres til karakterer! Og så kan man godt komme på universitetet. Det er vigtigt for mig, 
at qi’en kan flyde i rummet og må sige, I skal passe på med at sidde med ryggen til vin-
duet. Jeg er veganer, elsker asiatisk mad og er kærlig og åben mod verden! Hele verden er 
en stor familie! (Sarah, 3. semester)
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Valdemar Alexander Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Jeg er ud af en af Danmarks sidste nulevende greveslægter. 
Min far er greve, så jeg er greve-to-bee. Jeg har regnet ud, at 
52 udvalgte mennesker skal dø og så er det mig, der bliver 
konge. (Mads, 3. semester)

Lone Jensen
Mit navn er Lone Jensen og min far er tatovør. Siden jeg var 
12 har jeg fået en ny tus i fødselsdagsgave. Fordi rigtige, 
store piger har fandme store tusser! Min kæreste, Johnny 
kører Harley. Ikke sådan noget Yamaha-pis! Det er kun for 
små japanere og bøsserøve. (Ida, 3. semester)

Anna Nagel
Jeg hedder Anna Nagel og har simpelthen sådan en slem 
gang hæmorider og analkløe. Jeg har læst en statistik om, at 
hver tredje har anakløe, så det må betyde, at DU nok ikke 
har, DU har nok heller ikke, men DU kunne godt ha’! Jeg har 
min analpude med rundt – og I må gerne lige sige til, hvis 
jeg glemmer den et eller andet sted! Og så har jeg selvfølge-
lig lidt godt med til nummi. (Sine, 3. semester)

Asbjørn Andersen
Jeg er et af de få mennesker, der er født i luftrummet. Jeg har 
også været på alle kontinenter. Jeg er succesfuld ejendoms-
mægler, men har også en kæmpe-succesfuld sportsvirksom-
hed, og spiller golf. Hvis I er i tvivl, så er jeg ret meget bedre 
end jer.

June
Jeg er bare super glad for at være her. Generelt så er jeg også 
rigtig glad for mennesker, og jeg synes vi alle sammen skal 
lægge hånden på maven og lige føle om vi har det godt. Har 
vi det godt?

Bo Eng Koed
Mit navn er Bo Eng, og jeg arbejder i Tirstrup som statsansat 
flyspotter for at højne luftsikkerheden. Da jeg fik lov til at 
kombinere min hobby med mit arbejde var jeg bare så glad! 
Som vi siger ude på Kolindvej: Hvad er ligheden mellem sex 
og flyspotting? – Det er nu sjovere når kvinderne de er 
tændte! (Jakob, 5. semester)

Gjerterud Herleiksplass Aslaugsdotter
Jeg kan kun spille nordmand. Så jeg spiller en nordmand 
med narkolepsi. Jeg vil falde i søvn mens folk snakker til 
mig. (Kjersti, 3. semester)

Lulu Charlie
Mit navn er Lulu Charlie og jeg kommer lige fra en ferie i 
Mexico, hvor jeg bare blev helt vild med wrestling. Min ven-
inde synes ikke det var så fedt, så hun rejste videre, men jeg 
blev bare. Så jeg skal ud og wrestle med nogle russere 
(Amalie, 3. semester)
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Russerpolitiet -
en anmeldelse af den nye årgang

RUSugen: Anmeldelse

Kategori 1: Lad-os-lige-gøre-det-højere-
og-vildere-til-Parkløbet
Det kan sagtens være, at Parkløbet både 
virkede vildt og heftigt, dengang man selv 
var russer, men i år blev det i den grad både 
vildere og højere. Ingen anden end Morten 
Breum kom forbi Social Club onsdag aften, 
og en frisk russer så muligheden for at gøre 
Parkløbet endnu mere blæret end det plejer. 
Og det blev det. Den flinke hr. Breum fik både 
kyllinger, køer og smølfer til at hoppe rundt 
og gi den gas torsdag midt på dagen i 

Uniparken. Russerne og tutorerne udnyttede 
i den grad situationen af Breums besøg, mens 
studerende fra andre fakulteter så misun-
delig til. På trods af at russerne i år var min-
dre beskidte og ikke fuldstændig gennemført 
i udstyr og udklædning, vejes det op af bal-
laden fra hr. Breum.  
4 kander til de legendariske russere!  
  
Kategori 2: Vi-går-ikke-hjem-før-Social 
Club-smider-os-ud
Russerne har altid ubegrænsede mængder 
energi og i år var ingen undtagelse. Efter kun 
en time til ruscafeen var stort set alle stole 
ledige og dansegulvet var fyldt, virkelig fyldt! 

Der blev hoppet, 
skreget og danset 
plæneklipperen fra 

start til slut. Festen forsatte på traditionel vis 
videre på Social både tirsdag og onsdag. Den 
ene dag endnu mere svedigt og heftigt end 

Meget er der sket i August: et nyt semester er begyndt, valget blev endelig udskrevet 
og ikke mindst er en hel ny årgang af statskundskabsstuderende netop startet på 
Aarhus Universitet. De skal selvfølgelig bedømmes af russerpolitiet med kander fra 
1-5 i de fire følgende kategorier:  

Amalie Østergaard
amalieoestergaard@hotmail.com

“5 store kander gives til 
den nye partyårgang

Hold 2 går i kluddermutter til parkløbet
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den anden og til langt ud på natten.  Den nye 
årgang ved, hvordan man fester, og heldigvis 
for dem har de valgt det rigtige studie til den 
slags. 
5 store kander gives til den nye partyårgang.   

Kategori 3: Tutorkærlighed
Som russer er man afhængig af sin tutor, og 
som tutor satser man alt på sit rushold. 
Russerne gav kærlighed til deres tutorer i år, 
en god dejlig portion af kærlighed.  Der blev 
fedtet og snakket sødt om de festglade og 
søde tutorer til både idrætsdag, Parkløbet og 
ved fulde stunder på hytteturen. Kærligheden 
kom tutorerne også til at føle onsdag aften 
på den berømte Social Club, da de skønne blå 
tutortrøjer tradition tro blev revet i stykker. 
Heldigvis havde næsten alle de kvindelige tu-
torer forberedt sig og husket en top inden-
under, mens de mandlige tutorer så en mu-
lighed for at vise deres veltrænede over- kroppe 
frem. 
De kærlige russere opnår 4 kander i denne 
kategori. 

Kategori 4: Gejst og sammenhold 
Hvis russerne ikke kendte ordet ”gejst” før 
rusugen, så ved de helt sikkert, hvad ordet 
indeholder nu! Er man ekstremt dårlig til di-
verse idrætsposter, kan man altid få point for 
gejst, og det tog nogle russere mere bog-
staveligt end andre. De fleste var dog in the 

Hold 6 leverede muuhligvis den sejeste dans til parkløbet

game og med på at råbe mere eller mindre 
mærkelige slagsange eller bruge de gode 
gamle kreative som ”hold 4 er dobbelt så 

gode som hold 2”. 
Som tutor kunne 
man næsten få tå- 

rer i øjnene, da man så det smukke sammen-
hold, som hurtigt opstår på holdene på få 
dage og som forhåbentlig forbliver de næste 
mange år. 
4 kander gives i gejst og sammenhold. 
Samlet bedømmelse

Med topkarakter i alle fire overstående kate-
gorier opnår den nye årgang et flot resultat 
på 17 ud af 20 kander fra russerpolitiet og 
lander dermed på en flot og solid placering.  
De nye russer har gjort det godt og de er sku 
nogle meget hyggelige og lækre flok piger og 
drenge.  Glæd jer til at se dem gå amok til 
”Busted”, ”DJ Alligator” eller ”Maskinen” til de 
kommende PF-fester! 

Walk Hard!

“Som tutor kan man 
næsten få tårer i øjnene, 
når man ser det smukke 
sammenhold
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Kandens introduktion 
til Aarhus 

RUSugen: Velkomst

Koncentrationen af studerende i Aarhus ift. indbyggertal er på knap 12%, hvilket er Danmarks højeste og 
er med til at give byen en helt særlig energikilde, som ikke findes mange andre steder i Danmark. Hvis du 
er nytilflytter og skal krakke alle adresser, der ikke hedder noget med Social Club og Universitetsparken, 
kommer her en guide. Men please; lad nu bæltetasken og kameraet blive hjemme!

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

– Velkommen til   
   smilets by!

Kaffe-cravings? 
•Gemmestedet: Har i autentisk Friends-style en centralt 
placeret sofa, hvor man kan chille med dagens avis og en kop 
kaffe. Her fås desuden en fantastisk brunch! Kælderlokalet 
huser alt fra større fester til faglige arrangementer. (Gammel 
Munkegade 1,8000 Aarhus C) 

•Sigfreds Kaffebar: Her sætter man en ære i en god kop 
kaffe. Cafeen er i flere omgange blevet kåret til Danmarks og 
Nordisk mester i barristakunsten. (Ryesgade 3 + 28, 8000 
Aarhus C) 

•Løves bog –og vincafe: Overtegnedes favorit! Til tonerne 
af jazzmusik og omkranset af bøger og vine kan man nyde en 
kop kaffe og oliventapanade, mens man arbejder på sin lap-
top. Baglokalet egner sig godt til gruppearbejde. (Nørregade 
32, 8000 Aarhus C) 

•Street Coffee: Er du smart på farten kan du være heldig 
at støde ind i en lille rød scooter, der fungerer som mobil 
kaffebar. Den røde mokkadjævel har haft så stor succes, at 
der også er kommet en fast base på Brammersgade 15, 8000 
Aarhus C. 

Mere end bare en bar
•Herr Bartels: Hvis gaderne synes tomme torsdag aften, 
skyldes det, at samtlige studerende i ægte lagkageforma-
tion står stablet ovenpå hinanden på denne cocktailbar! 
2:1-princippet er vanvittigt populært! Mojito + Long Island 
Ice Tea holder hele vejen op af åen og hjem igen! (Åboule-
varden 46, 8000 Aarhus C)

•Ris Ras (Filiangongong): Husets øl er som udgangs-
punkt Hancock fra Skive, men med et imponerende 
udvalg på over 100 forskellige, er denne bar stedet for 
ølentusiaster. I kælderen, eller ”Bunkeren” som det bliver 
kaldt, sidder du blandt broderede hundepuder og støvede 
lampeskærme i fløjl. Det er som at komme hjem til mor-
mor! Check it out på Mejlgade 24, 8000 Aarhus C. 

•Tir Na Nog: Rygtet siger at torsdagsquizzens irske host 
har været inviteret til intet mindre end 10 bryllupper, som 
tak for at det netop var den populære torsdagsquiz der 
førte parrene sammen. Smør din hals med klingende irsk 
accent og bestil en Guinness eller en Snakebite! (Frederiks-
gade 40, 8000 Aarhus C)

•Peter Gift: Inkarneret værtshusstemning. Om sommeren 
kan man sidde i den 100 år gamle gårdhave og evt. reflek-
tere over Rawls’ teorier med en øl i hånden. 

	  



17

2011

	  

Hvor scorer man?
•Score-Føtex: Hørt i grøntafdelingen: ”Er det en agurk du har 
der, eller er du bare glad for at se mig?”. Årets bedste flirtested 
2010 blev ifølge aoa.dk Føtex i Guldsmedegade, også kendt 
under navnet ”Score-Føtex”. Siden er der blevet arrangeret late-
night-dating i butikken, hvor singler via et armbånd har kunnet 
tilkendegive, at de var interesseret i andet end frosne kyllinger i 
køledisken. Den øvrige rangering var følgende:   

•Øst for Paradis: Små herlige filmperler håndplukkes fra hele 
verden og serveres i fede omgivelser  for  de  kræsne  filmfein-
schmeckere. Ligger (naturligvis) på Paradisgade 7-9, 8000 Aarhus 
C. 

•Strandbaren: Denne sommerbar åbnede i 2010 og når solen 
skinner, findes der intet bedre end at sidde på spidsen af Aarhus 
med tæerne i sandet. Denne sommer har baren bl.a. budt på 
volleyturneringer, yoga, jazz og zumba. (Dagmar Petersens Gade 
101, Aarhus C)

•Studenterhus Aarhus: Et uundværligt bekendtskab for enhver 
studerende! Cafeen og Stakladen er byens sociale samlingspunkt, 
og med de nye omgivelser på Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C har 
Studenterhuset fået den revival de fortjener. Skriv dig op til ny-
hedsbrevet og få info om events på www.studenterhusaarhus.dk 

•Salon Salon: Et aldeles populært alternativ til åens bar,- restau-
rant- og cocktailmuligheder. Vestergade 50, 8000 Aarhus C.

Tøser på tur?
•Jydsk Væddeløbsbane: Hvis væddeløb og galop lyder som 
noget tøserne ville finde morsomt for en dag, så tag pigerne 
med på Jydsk Væddeløbsbane (Tænk langsigtet: spil altid på den 
hest, der har den sødeste jockey – udvalget på tribunen er stærkt 
begrænset til pensionister og ludomaner!) JVB har før arrangeret 
”Ladies Day” med tilhørende tapasmenuer og goodiebags for at 
lokke flere kvinder til deres events. (Observatorievejen 2
8000 Aarhus C) 

•Kvindemuseet: Fyld depoterne op med østrogen på Kvinde-
museet, der både har faste udstillinger og spændende, aktuelle 
særudstillinger. (Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C) 

Psssst: 
-AOA.dk: Alt Om Aarhus. Perfekt til hurtig orientering om 
aktuelle koncerter, udstillinger, events og andre kulturelle 
arrangementer. 
-Eventuelt.org: Super fedt alternativt site om musik, 
film, kunst og mode, der holdes kørende af 20 frivillige 
skribenter. 
-Downtown.dk, Sweetdeal.dk og Happydeal.dk: For 
en gangs skyld positiv spam i din mailbox. Registrer dig på 
disse sider og modtag daglige tilbud på alt fra tøj, restau-
ranter til frisørklip i Aarhus. 
-Husk at benytte dig af at du er studerende, og at 
mange butikker og events giver klækkelige rabatter mod 
forevisning af studiekort. Ofte kan det betale sig at spørge, 
da det langt fra er alle steder der reklamerer med det. 

Drengerøve på tur?
•Barberen: Hvis slænget skal prøve noget nyt, så in-
viter dine homies ind til en ægte old-school oplevelse hos 
Barberen i Clemensstræde 18, 8000 Aarhus C. Her kan I få 
penslet skum i ansigtet, få studset nakkehårene og vende 
verdenssituationen over en cognac og en cigar. Stedet tilby-
der endda årskort til de trofaste kunder.

•NRGi-Park: Som mandlig århusianer er man tvunget til 
at have lidt sympati for AGF. Selvom du er en boldmongol, 
er stemningen til hjemmekampene ret fantastisk. Desuden 
smager stadionpølser bare bedre! (Stadion Allé 70, 8000 
Aarhus C) 

	  

	  



Kandestøberen

18

Velkommen til Statskundskab: 

Denne artikel handler om at skabe syste-
matisk, ny viden. Med en diskussion af denne 
både spændende og udfordrende opgave vil 
vi gerne byde nye studerende velkommen til 
instituttet og gamle studerende velkommen 
tilbage efter sommerferien.
Skabelse af videnskabelig viden starter nor-
malt med en undren. Hvorfor stemmer folk, 
som de gør, hvorfor har nogle folke-
skolelærere en større arbejdsglæde end an-
dre, og hvilke lande står godt i forhold til at 
håndtere en finansiel krise? Det er nogle af de 
spørgsmål, vi arbejder med på instituttet. Al 
god forskning tager udgangspunkt i en prob-
lemstilling (dvs. et forskningsspørgsmål), og 
det første og vigtigste skridt i skabelsen af 
ny viden er derfor at stille gode spørgsmål. 
På baggrund af, hvad vi allerede ved, stiller vi 
spørgsmål om de forhold, der endnu mangler 
at blive undersøgt. I denne fase må og skal 
kreativiteten råde. Det er ikke alle huller i 
vores viden, der lige væsentlige at få lukket. 

Det gælder derfor om at have blik for, hvad 
der er særligt interessant og relevant. 

Systematisk viden
Før vi diskuterer, hvordan man besvarer ens 
problemstilling, er det vigtigt at klargøre, 
hvad vi mener med videnskabelig viden. 
Mange definerer videnskab som det at frem-
bringe systematisk, ny viden. Kravet om, at 
viden skal være ny for at være videnskabelig, 
betyder blot, at det ikke er videnskabeligt at 
opfinde den dybe tallerken igen og igen. Men 
viden skal også være frembragt systematisk. 
Når man kører med taxi i Aarhus, blinker 
taxachaufførerne nogle gange med lygterne, 
når de kører hen til et lyskryds. Hvis man 
spørger, hvorfor de gør dette, lyder svaret, at 
det er for at få trafiklysene til at skifte til 
grønt. Og lysene skifter faktisk til grønt. Er 
det så videnskabelig viden, at et blink med 
lygterne får lysene til at skifte? Nej, for denne 
viden er ikke frembragt systematisk. Hvis 
taxachaufførerne havde prøvet at køre hen til 
lyskrydsene uden at blinke, ville de nemlig 
have erfaret, at lysene skifter til grønt præcis 
lige så hyppigt, som hvis de blinker. Skiftet til 
grønt har godt nok noget at gøre med, at 
bilen kommer hen mod krydset, men en sys-
tematisk undersøgelse af problemstillingen 
ville komme frem til, at det er bilens vægt på 
sensorerne i vejen snarere end lygternes 
blink, der er udslagsgivende. I statskundsk-
absmiljøet i Danmark er der stort fokus på at 

At starte som studerende på Aarhus Universitet er en vigtig begivenhed i ens liv. En 
ny verden åbner sig, fordi man som studerende (i hvert fald her på statskundskab) 
med det samme kommer til både at anvende og skabe viden. 

Velkomst

Lotte Bøgh Andersen, lektor i offentlig forvaltning og metode

Michael Bang Petersen, lektor i komparativ politik og metode

Et studie, hvor man aktivt 
 producerer viden
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skabe systematisk viden, så vi undgår fe-
jlslutninger af ovenstående karakter.
Kravet om systematik i videnskabelig viden 
knytter sig også til, at denne type viden skal 
være intersubjektiv overførbar. Det betyder, 
at den skal kunne overføres fra den ene per-
son til den anden, og det kan den kun, hvis 
den første person tydeligt fremlægger, hvor-
dan viden er frembragt. Hvis der ikke rede-
gøres for dette, og hvis valgene i undersø-
gelsen ikke begrundes, så kan modtageren 
ikke vurdere, om der er tale om gyldig viden. 
Både i det vi skriver , i vores diskussioner i 
undervisningen, under fremlæggelser og i 
andre faglige sammenhænge, er vi derfor 
omhyggelige med at tydeliggøre og argu-
mentere for de valg, vi har truffet i løbet af en 
videnskabelig undersøgelse.

Problemstillingen styrer
For problemstillinger om empiriske forhold 
(såsom ovenstående spørgsmål) vedrører 
nogle af disse valg, hvordan man bedst 
indsamler oplysninger, der belyser problem-
stillingen. I vores fag har vi en bred værktøjs-
kasse med forskellige tilgange til at under-

søge empiriske spørgsmål, og 
vores klare holdning er, at den 

konkrete problemstilling skal bestemme, 
hvilket redskaber vi bruger. Hvis vi vil slå et 
søm i, vælger vi en hammer, som omvendt 
ikke er til megen nytte, hvis vi vil skrue en 
skrue i. Pointen er med andre ord, at man 
ikke kan sige, at en metode er den bedste til 
at besvare alle problemstillinger. Derfor har 
vi på instituttet en høj grad af metodeplura-
lisme, hvor vi diskuterer og anvender mange 
forskellige metoder, herunder forskellige 

kvantitative metoder (som anvender tal) og 
forskellige kvalitative metoder (som fx an-
vender tekster). Disse metoder er ligevær-
dige, og mange af os bruger både kvalitative 
og kvantitative metoder i vores forskning. 
Princippet er, at man ud fra sit kendskab til 
forskellige mulige metoders styrker og svag-
heder træffer sit valg ud fra problemstillingen. 
Man kunne fx vælge mellem at lave en 
spørgeskemaundersøgelse blandt en 
repræsentativt udvalgt stikprøve af vælgere 
eller at interviewe en mindre gruppe af væl-
gere for at komme dybere ned i deres be-
grundelser for at stemme, som de gør. Tilsva-
rende kunne man vælge mellem at 
sammenligne alle verdens lande i forhold til 
deres håndtering af finanskrisen, eller man 
kunne gå dybere ned i nogle få lande. Eksem-
pelvis kunne man vælge at sammenligne 
Danmark og Irland, fordi disse lande begge 
er eksempler på små lande, der op til finan-
skrisen var tæt integreret i en globaliseret 
verden, mens de adskiller sig ved, at det ir-
ske velfærdssystem er mindre robust end det 
danske. 

Hvor meget kan man sige?
Når man skal konkludere på, hvad man har 
fundet, står man overfor den næste udfor-
dring. Hvor meget kan man sige? Kan man 
kun sige noget om lige præcis de vælgere/
skoler/lande, som man har undersøgt, eller 
kan man sige noget om alle mennesker/or-
ganisationer/lande til alle tider? Langt de 
fleste af os ligger mellem disse to yderpunk-
ter, og vores metodiske overvejelser bidrager 
til vores beslutning om, hvor langt vi vil og 
kan trække vores konklusioner. Hvis vi har 
undersøgt en repræsentativ stikprøve udtruk-
ket blandt alle danske vælgere ved hjælp af 
en sandsynlighedsbaseret teknik, kan vi fx 
med visse forbehold og med en given sikker-
hed sige noget om danske vælgere i 2011, 
men de færreste ville sige noget om vælgere 
i alle verdens lande til alle tider. Modsvarende 
er det heller ikke specielt interessant kun at 
sige noget om vælgeren Jens Jensen. Der er 
stor spændvidde imellem disse ekstremer, og 

“ Hvis vi vil slå et 
søm i, vælger vi en ham-
mer, som omvendt ikke 
er til megen nytte, hvis 
vi vil skrue en skrue i
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nogle placerer sig længere i retning af det 
ene, mens andre placerer sig nærmere det 
andet. I dette spørgsmål (og i mange andre 
metodiske diskussioner) er der forskel på in-
stituttets medarbejdere, og som studerende 
finder man i løbet af studiet sit eget ståsted. 
Heldigvis enes vi om at være konstruktivt ue-
nige og om at respektere hinandens tilgangs-
vinkler og høre på de gode argumenter for, 
hvorfor man har valgt, som man har.
Ved alle beslutninger om, hvordan man skal 
undersøge sin problemstilling, er det vigtigt, 
at man kobler sin viden om de forskellige 
metoders gennemførelse, fordele og ulemper 
med den konkrete problemstilling. Denne af-

vejning er ikke nem, og det 
er også arbejdskrævende at 

sætte sig ind i flere forskellige metoder. Der-
for kunne et par oplagte spørgsmål lyde: 
Hvorfor kan man ikke bare finde sig en yn-
dlingsmetode, som man kan bruge på alle 
problemstillinger, og hvorfor er det ikke nok 
bare bruge sin sunde fornuft?
Problemet med yndlingsmetoden er, at man 
(figurativt set) kommer til enten at bruge en 
hammer til at skrue skruer i, eller helt må op-
give skruerne og kun hamre søn i for evigt. 
Med andre ord kommer man enten til at bru-
ge en metode, der ikke er den mest velegnede 
til en given problemstilling, eller også be-
grænser man sig til problemstillinger, der kan 
besvares med anvendelse af yndlingsme-
toden. Det synes vi er enormt ærgerligt, og vi 
opfordrer derfor alle til at sætte sig bredt ind 
i fagets metoder, så de på kvalificeret vis kan 
træffe deres valg. Hvis man som specialestu-

derende således starter forløbet med at sige, 
at man gerne vil lave regressionsanalyse, så 
må man forvente at blive sendt tilbage i 
tænkeboksen med henblik på at formulere et 
interessant forskningsspørgsmål, hvorefter 
vi senere kan diskutere, hvilken metode der 
egner sig bedst til at besvare dette spørgsmål.

Sund fornuft
Men hvorfor bruger man ikke bare sin sunde 
fornuft til at træffe metodiske valg frem for at 
bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i den 
metodiske viden i vores fag? Når man læser 
metodebøger, tænker man nogle gange, at 
tekstens pointer er selvindlysende. Men det 
er tit sådan, at ting først er selvindlysende, 
når man har viden om dem. Som bedømmere 
og censorer støder vi i hvert fald ofte på 
klare fejl, som virker selvindlysende i bagk-
logskabens klage lys. De kunne have været 
undgået med en mere systematisk vurder-
ing af fordele og ulemper ved forskellige 
metoder og ved at trække på fagets viden 
om metode. Man ville eksempelvis være ble-
vet advaret om at drage årsagsslutninger 
om grønt trafiklys uden at have undersøgt, 
hvad der sker, når man ikke blinker med lyg-

terne. Vi mener med andre ord, at fornuft 
primært er sund, når man har nogle knager at 
hænge den op på. Disse knager kommer fra 
metodebøger, men bestemt også fra læsning 
og anvendelse af eksisterende forskning om 
vigtige samfundsmæssige problemstillinger. 
Tilsvarende er det langtfra kun metodeunder-
visningen, der bidrager med kompetencer til 
at træffe kvalificerede valg i en forskning-
sproces. Det er i høj grad også de andre fag 
på bacheloruddannelsen samt overbyg-
ningsseminarerne og specialet.
På et tidspunkt kan man have læst og forsket 
så meget, at denne viden om forskellige 
metoders fordele og ulemper er blevet en in-
tegreret del af en selv. Den erfarne forsker 
kan derfor næsten intuitivt sige, hvilke 
metoder der kan forventes at være gode til at 
besvare givne problemstillinger. Men selvom 

“ Det at finde en ny 
samfundsmæssig indsigt 
og at kunne dele den 
med sine fagfæller er en 
helt unik oplevelse.
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erfarne forskere nogle gange glemmer, hvor 
deres viden (og dermed deres ’sunde fornuft’) 
kommer fra, anbefaler vi kraftigt nye med-
lemmer af vores fag at prioritere at tilegne 
sig disse færdigheder og denne viden. På den 
måde kan man som studerende blive produ-
cent af systematisk, ny viden.

Ikke kun ansatte
Man kunne måske indvende, at kun ansatte 
forskere (og ikke studerende) skaber viden-
skabelig viden. Det er ikke rigtigt. En hel del 
af instituttets studerende, især på overbygn-
ingen, laver faktisk så gode ting, at de får 

optaget artikler i videnskabelige tidsskrifter. 
Vi kan fx takke to af vores specialestuder-
ende for, at vi nu ved, at en af forskellene på 
højt og lavt motiverede folkeskolelærere er, 
at de opfatter elevplaner som hhv. understøt-
tende og kontrollerende, og at denne opfat-
telse hænger sammen med lærernes behov 
for at føle sig autonome, kompetence og tilk-
nyttede til andre mennesker (Nielsen, Jacob-
sen & Andersen, 2011). Andre studerende 
har fx publiceret forskningsartikler om struk-
turel magt (Pedersen, 2008), om professionel 
status (Foldsprang, 2003), om sygeplejerske-
mangel (Andresen, 2003) og om politisk kul-
tur (Palner, 2004).
Selvom det kan være hårdt og svært at skabe 
systematisk, ny viden, er det også utroligt 
givende. Det at finde en ny samfundsmæssig 
indsigt og at kunne dele den med sine fag-
fæller er en helt unik oplevelse. Vi glæder os 
til at bidrage til, at I kan tilegne jer et godt 
fundament for at kunne producere viden, og 
vi er spændt på at se, hvad I som nye med-
lemmer af faget vil undersøge, og hvordan I 
vil bidrage til at øge vores fælles viden. Vel-
kommen til Aarhus Universitet, velkommen 
til Institut for Statskundskab og velkommen 
til statskundskab som videnskabelig discip-
lin!

Referencer:
- Andresen, Jakob N. (2003) ”Sygeplejerske-
mangel i Danmark? – eller Cost Containment 
and professional powers” politica 35 (2): 153-
164.
- Foldspang, Lars G. (2003) ”Monopolisering 
og monopolløn? Effekten af legal autorisa-
tion” politica 35 (2): 136-152.
- Nielsen, Susanne Strandbjerg, Christina 
Vang Jakobsen og Lotte Bøgh Andersen (un-
der udgivelse) “Skår i (arbejds-) glæden? In-
trinsisk motivation og elevplaner i folkes-
kolen” Under udgivelse i Tidskriftet Politik 
- Palner, Thomas (2004) ”Generation X. Rids 
af en ny politisk kultur” politica 36 (3): 254-
270
- Pedersen, Jesper Roest (2008) ”Spiller struk-
turel magt en rolle for danske kommuners 
miljøtilsyn? Erhvervsliv og politikere” politica 
40 (1): 6-24.

Plænen foran samfundsfaglig kantine en solrig sommerdag
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Du er lige startet på Danmarks bedste studie, 
og forvirret prøver du på at få styr på, hvad 
metode er for en størrelse. Ikke nok med det 
snakker folk sjovt, de griner af din køben-
havneraccent, og du spotter forgæves på 
gaden efter en bekendt fra djævleøen.. Så er 
denne københavnerguide til dig og 
forhåbentlig får du besvaret alle dine forun-
drede spørgsmål om 8 kilo! 

Bakker og busser 
Hvis du troede, at Valby Bakke var hård, så 
tro om igen. Ny Munkegade og Langelands-
gade er de nye djælvebakker. Aarhus er et 
stort bakkeland, og turen til Uni kommer til 
at føles som L’Alpe d’Huez en varm som-
merdag i Tour de France. Til gengæld suser 
du ned ad bakke, når der skal festes videre 
nede i byen efter en herlig PF-fest! 
Vælger du at være doven og tage bussen til 
Uni, er det meget rart at vide, at busserne i 
Aarhus på ingen made kan sammenlignes 
med de københavnske! Bussen kan for-
bavsende nok komme til tiden og endda køre 
før tid! Bustiderne er vejledende tider. Du 
skal stå på bagerst i bussen og kan overras-
kende købe billet med dankort i bussen (hvis 
du altså køber billet). Er du ensom eller har 
du bare lyst til en sludder, er det ikke unor-
malt at veksle et par ord med buschaufføren. 
Måske er det et resultat af, at man står af 
bussen foran, eller måske bare fordi jyder er 
et venligt folkefærd, men det er sku meget 
hyggeligt! 

Opførsel
I rusugen har du sikkert oplevet at blive 
spurgt, hvorfor du har taget turen til det 
mørke Jylland, men bare fordi rusugen er 
forbi, og hverdagen er begyndt, undgår du 

næppe spørgsmålet fremover! Din sjælland-
ske accent kan ikke gemmes væk, og du vil 
straks blive betegnet som en studerende 
med københavnsk blod i årerne, når du 
møder nye mennesker. Selvom Jylland er 
stor, og der er andre, som har mere end 3 
timer hjem til mors kødgryder, føles afstan-
den alligevel længere over Øresund, og det 
er ikke ret ”normalt” i manges øjne at flytte 
herover fra Djælveøen. Allerede tredje gang 
bliver det ‘træls’ at give svar som ”fordi stud-
iet er federe i Aarhus”, ”jeg kan godt li, cam-
pus er samlet” eller ”fordi mit snit var for 
lavt”, men bevar roen og dæmp altid for den 
arrogante københavnerattitude. Du er på jy-
dernes hjemmebane, og en ægte århusianer 
kan og vil diskutere til evighed om, hvorfor 
Aarhus bare er såå federe end hovedstaden. 
Sæt i stedet et smil på læben, vær kreativ og 
find på svar som ”hvis jeg aldrig var flyttet, 
havde jeg jo ikke lært dig at kende”, ”jeg vil 
meget gerne lære det ‘rigtige’ Danmark at 
kende” eller ”fordi Aarhus sparker røv”! 
Det sidste er endda ikke helt løgn! Aarhus er 
en lækker by, forvent ikke det samme som 
København, men forvent noget andet! Før du 
har set dig om, putter du ll’er bag udvalgte 
ord, ala ”halvtreller”, siger ”ik’å” i stedet for 
”ik” og undrer dig højlydt over, hvordan du 
har kunne leve uden ordet træls. Dine køben-
havnske venner siger, du er begyndt at 
snakke jysk, og dine jyske venner mener sta-
dig, du er og vil være en københavner (også 
selvom du måske er fra Næstved!) Du har det 
bedste fra to verdener, og hvis du savner din 
lokale sharwarmabar på Nørrebro, råd-
husklokkerne en sent nattetime eller en gå-
tur langs søerne, så ligger det kun en 3 ti-
mers togtur væk! 

Velkommen i den eksklusive klub, klubben af os ekskøbenhavnere, som flytter over 
på den anden side af landet til en helt ny by og nogle helt andre regler! 

     En Kjøbenhavners 
guide til Aarhus

RUSugen: Guide
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com

Kære københavner!

Held og lykke med livet som jyde! 
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AtU er en forening skabt med et ønske om at 
formidle noget af Aarhus’ fantastiske og 
mangfoldige kultur til studerende på IFSK. 

Vi står bag mange kulturelle tiltag på IFSK,  
og har fx arrangeret teaterture for at se Anti-
christ og Glistrup. 

Derudover forsøger vi at skabe muligheder 
for, at I som studerende selv kan lave ar-
rangementer som fx bogklubber eller lignen-
de.  Der er altså masser af plads til at foreslå 
nye kulturelle initiativer.

Ingen skal snydes for en præsentation af IFSK’s egen kulturforening 
  - Across the Universe (AtU). 

Foreningspræsentation

Velkommen til de nye                        
   statskundsskabere

Kulturnat
Et tilbagevendende arrangement 
er den store KULTURNAT, hvor 
foreningsgangen omdannes til et 
patchwork af forskellige kulturelle 
indspark – sidste år havde vi 
blandt andet improteater, stand-
up og kortfilm. 

I år falder kulturnatten torsdag 
den 27. oktober, og som sidste 
år vil aftenen slutte med live 
musik i forhistorisk kantine.  

SÅ SÆT ALLEREDE NU KRYDS I 
KALENDEREN TIL ÅRETS 
KULTURELLE BEGIVENHED!

Kulturnat er dog bestemt ikke det eneste arrange-
ment, vi har i støbeskeen dette efterår. Der bliver 
således arbejdet på både teatertur, litteraturaften 
og biografture. 

AtU er derfor din mulighed for som ny (eller gam-
mel!)  studerende at komme ud og se en mere 
farverig side af Aarhus og IFSK i selskab med med-
studerende på tværs af hold og årgange.

AtU havde sidste år et tæt samarbejde med PF, og deltog på lige fod med fest-
foreningen i både planlægningen og udførelsen af Statskundskabs POKÉMON-
intro til kapsejladsen

Jakob Birkkjær Lauritsen
jakob.birkkjaer@gmail.com

Maria Astrup Jensen
maria.astrup.jensen@hotmail.com



Kandestøberen

28

Transnistrien
  - landet der ikke eksisterer

Reportage

I bussen ved grænseovergangen sidder jeg 
sammen med 12 andre deltagere på som-
merseminaret ”Not My Conflict”, der er støttet 
af EU’s Youth in Action Programme med det 
danske FN Forbund som arrangør. 
I løbet af 10 dage skal vi i Moldovas hoved-
stad Chisinau modtage undervisning i kon-
fliktløsning og via konkrete værktøjer 
forsøge at forstå, hvorledes konflikter es-
kalerer, og hvordan man kan komme dem i 
forkøbet via mægling og samarbejde. Del-
tagerne på seminaret er fra Moldova, Geor-
gien, England, Transnistrien og Danmark, 
hvoraf jeg selv er den ene af to statskund-
skabere fra IFSK. Efter dagens program har vi 
valgt at tage på denne lille ekskursion til 
Transnistrien. Stemningen skulle være helt 
speciel i denne lille land-stribe, der betegnes 
som det mest prokommunistiske i verden
– og derudover skulle transnistrisk cognac 
være helt forrygende!
Det synes ikke at være ofte, at de ved den 
transnistriske grænseovergang oplever at få 
turister på besøg. Hele proceduren virker 
meget proforma, men gennemsyret uprofes-
sionel. Efter en times ventetid og adskillige 
elevatorblikke fra grænsepatruljen, får vi dog 
tilladelse til at krydse grænsen – og ganske 
rigtigt: 5 minutter senere vælter regnen ned! 

Republikken Sheriff
Det er som om luften er anderledes tung og 
klistret i Transnistrien, eller måske var det 

bare vodkaen jeg fik til frokost? I Østeuropa 
kan man på SU føre sig frem som en konge på 
de fineste restauranter. Vodka og champagne 
er en del af måltidet. 
Udenfor restauranten kører busser forbi med 
kæmpe plakater af Igor Smirnov, den trans-
nistriske præsident, der efter sigende skulle 
have fået 103,6% af stemmerne ved valget i 
2001. Samtidig er han også ejer af samtlige 
supermarkeder og tankstationer, der går un-
der navnet ”Sheriff”.  Ja selv det nationale 

Rygtet siger, at det altid er gråt i Transnistrien. Selv på en dag med fuld sol vil man 
opleve, at det begynder at regne, så snart man har krydset grænsen til denne udbry-
derrepublik, der ligger klemt inde mellem Moldova og Ukraine.  Dette passer meget 
godt med min generelle fordom om Østeuropa: Selv regnbuerne er grå i denne region. 

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

Gamle ladaer er still going strong i Trans-
nistrien.
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fodboldhold ”FC Sheriff Tiraspol” ejes af 
Smirnovs familiedynasti, og et mastodontisk 
fodboldstadion bryder den grå monotoni i 
hovedstaden Tiraspol. Her pryder en 30 me-
ter høj Lenin-statue også landskabet og 
tvinger tankerne direkte tilbage til Sovjet-
tiden. 

Smirnovs jernhånd 
Virksomheden Sheriff har monopol på stort 
set alle økonomiske aktiviteter, og man me-
ner at Smirnov-regimet har tjent 2 milliarder 
dollars på ulovlige foretagender i grænseom-
rådet. Her trives sovjetisk nostalgi, våben- og 
menneskehandel på linje med et repressivt, 
autoritært styre. 
Alle der i starten af 90’erne forsøgte at 
konkurrere økonomisk med Sheriff blev 
skudt ned, og kidnapninger og tortur af poli-
tiske modstandere er stadig normalt. Skoler, 
der vælger at bruge det latinske frem for det 
kyrilliske alfabet, bliver lukket af regimet. 
Presse-, ytrings-,  og forsamlingsfrihed er 

ligeledes menneskerettigheder, der gang på 
gang bliver krænket. 
Den 14. russiske armé har været til stede lige 
siden borgerkrigen sluttede mellem Moldova 
og Transnistrien i 1992. Officielt for at sikre 
freden, men uofficielt er deres tilstedeværelse 
en konstant reminder på, hvorledes Rusland 
forsøger at bibeholde indflydelse i regionen. 
I Transnistrien har man ikke accepteret Sov-
jetunionens fald. På den anden side af floden 
Dnestr ligger Moldova, og her bejler man til 
EU om medlemskab. Et medlemskab man 
skal kigge langt efter, så længe landet er 
splittet mellem russiske og europæiske in-
teresser. Konflikten mellem Moldova og 
Transnistrien er langt fra afsluttet, og re-
gionen betegnes ofte som endnu en post-
sovjetisk frossen konfliktzone. 
Alt dette mærker man dog ikke, når man 
slentrer gennem de grå gader i Transnistrien. 
Ud på eftermiddagen bryder solen igennem, 
og et brudepar får taget deres bryllupsbillede 
med en russisk kampvogn i baggrunden. På 
floden sejler en båd med glade mennesker, 
der spiller høj technomusik. En gammel kone 
sidder på en bænk og betragter de forbi-
passerende. Alt ånder fred og idyl, og 
Smirnov smiler venligt til en fra plakaterne. 

Kommunistisk kæp i hjulet 
Transnistrien har stort set alt, hvad der ken-
detegner en legitim nation: Egen præsident, 
flag, valuta, postvæsen og politi, men allige-
vel er det ikke en anerkendt stat af verdens-
samfundet, som heller ikke har nogle diplo-
matiske forbindelser til området. Forholdet 
mellem Moldova og Transnistrien er koldt 
som en russisk vinter. Historiebøgerne om 
krigen skrives forskelligt, og hvor Transnis-
trien stædigt fastholder en de facto status 
som selvstændig stat med blikket vendt mod 
Rusland, forsøger Moldovas regering på opti-
mistisk vis at få ro i baglandet i håb om at 
nærme sig forhandlinger om optagelse i EU. 
Transnistrien er uden tvivl det mærkeligste 
land, mine rejseentusiastiske fødder nogen-
sinde har betrådt.  Dette er landet der ikke 
findes – og så alligevel minder den hjembrag-
te cognac mig om, at det er en realitet. 

Anders Trelborg fra IFSK foran et typisk banner der 
viser Igor Smirnov og Medvedev, hvis venskabelige 
håndtryk skal symbolisere det gode forhold mellem 
Transnistrien og Rusland.
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Mikkel, 21 år 
Når jeg siger ordet træls, tænker du…? 
”nederen! Jeg har lært at li’ ordet og kan godt se brugen af det”
Aarhus stavet med dobbeltl A eller Å?
”Fuldstændig ligeglad!”
Den største forskel på københavner og jyder er…
”Flere macbooks og fiksecykler i København, måske pga. cyklerne skal 
kunne cykle op af alle bakkerne i Aarhus. Mentaliteten er også an-
derledes i Jylland. Jyder er meget nemmere at snakke med og mere 
ligetil. ”
Er Allerød en del af Storkøbenhavn? 
”NEJ!” 

Julie, 20 år 
Når jeg siger ordet træls, tænker du…? 
”Jylland, jysk! Ikke et ord, jeg kunne leve uden.”
Aarhus stavet med dobbelt A eller Å?
”Dobbelt A!” ”Det er mere internationalt og ser pæ-
nere ud”
Den største forskel på københavner og jyder er…
”Først og fremmest accenten og ordbrug. Jyder er 
måske mere nede på jorden end Københavnere”
Er Allerød en del af Storkøbenhavn? 
”Neeej, det tror jeg ikke” 

Hvert år er der et par stykker, som vover sig til jydelandet og bosætter sig i Aarhus 
for at læse statskundskab. De opfører sig en smule anderledes og har en særlig køben-
havneraccent, men kan du genkende en københavner udelukkende på baggrund af et 
billede og et par udsagn? Gæt selv ud fra tre nye russer

Gæt en københavner
RUSugen: Quiz
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com

Konstantin, 20 år
Når jeg siger ordet træls, tænker du…? 
”Jylland! Det betyder dårlig og er et godt ord at kunne, men 
jeg kunne dog godt leve uden det” 
Aarhus stavet med dobbelt A eller Å?
”Dobbelt A, det er mere originalt, internationalt og charme-
rende”
Den største forskel på københavner og jyder er…
”Der er mere storby i København. Der er en højere grad af 
urbanisering, og større mulighed for snæver musik og kultur, 
mere mangfoldighed. Jyderne er mere rolige og Køben-
havnerne er mere effektive.”
 Er Allerød en del af Storkøbenhavn? 
”Det er ikke en del af København, men det er en del af 
Storkøbenhavn” Se svarene på s. 35
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PF takker mange gange for en vellykket og velbesøgt 
sommerfest og  byder nu (især RUSserne <3) velkom-
men til et nyt semester spækket med lækre arrange-
menter. 

Vi lægger ud med:
- valgdebat d. 8, 
- valgaften d. 15 og 
- RUSfest d. 16

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Glæder jer – det gør vi!

PF eller kaos!
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Kroatien på vrangen        Fra ferie til felten

De gradvise ændringer i landskab og bebyg-
gelse fra Prag til Sofia virkede i første om-
gang som pejlemærker for landenes økono-
miske situation. Dog var ét sted specielt 
iøjnefaldende; Kroatiens hovedstad, Zagreb. 
En kontrast til de resterende østeuropæiske 
hovedstæder. Et virvar af splinternye spor-
vogne og renoveringer i et væk. Umiddelbart 
en by i stor fremgang. En vesteuropæisk by 
at dømme ud fra udseendet med high-end 
gader, cafeer og pæne facader.  Et glansbill-
ede, som Kroatien ikke kan leve op ifølge en 
ansat på Croatian History Museum.

Et land i forandring
Efter selvstændigheden i 
1991 har Kroatien forsøgt at 
fjerne sig fra den socialistiske 
økonomi gennem omstruk-
turering og privatisering. 
Siden 2000 har Kroatien været 
i bedring med en årlig vækst 
på op til 4 pct., men blev fra 
slutningen af 2008 ramt af fi-
nanskrisen og mærkes stadig 
af denne. Kroatiens infra-
struktur er blevet smykket 
med lånte fjer, da dennes om-
fattende ombygning er finan-
sieret gennem låntagning i 
udlandet og har forårsaget en 
massiv offentlig gæld.

På Jelačić Square, Zagrebs omdrejningspunkt, 
står en statue af ban Jelačić på sin hest. Sta-
tuen var gemt væk under Kroatiens medlems-
skab af Jugoslavien grundet dennes kommu-
nistiske regering, men blev umiddelbart efter 
Kroatiens løsrivelse fra Jugoslavien i 1991 
genopsat. Statuen er kroaternes symbol på 
selvstændighed, men selvstændigheden har 
ikke været uproblematisk for den unge na-
tion, der blandt andet er plaget af korruption 
og et uretfærdigt retssystem. Museumsmed-
arbejderen fortæller, at Kroatiens overklasse 

Fire tunge backpackertasker blev denne sommer båret ned gennem Østeuropa af fire 
blege og eksamenstrætte statskundskabsstuderende. En tur, der set i bakspejlet ud-
viklede sig til lidt af et feltstudie.

Reportage
Charlotte Brandsborg

20102454@post.au.dk

Rytterstatuen af Ban Jelačić
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og de store virksomheder har en betydelig 
indflydelse på landets politik, fordi de står 
for en afgørende del af partiernes kapitaltil-
førsel. Jadranka Kosor har været premier-
minister siden juli 2009 og kommer fra det 
højreorienterede parti HDZ, der overvejende 
har haft magten, siden Kroatien blev 
selvstændigt. Dog fører HDZ ikke længere i 
meningsmålingerne efter anholdelser af højt-
stående medlemmer, omhandlende svindel 
med offentlige midler for op mod kr. 
1.000.000.000. Museumsmedarbejderen 
påpeger, at der mangler en stærk opposition 
til HDZ, men at det gode alternativ efter hans 
mening ikke er repræsenteret. Det stærkeste 
oppositionsparti er SDP, et socialdemokratisk 
parti, ledet af Zoran Milanovic. 
Denne overbevisning understøttes af Dennis 
Otte, tidligere ansat på den danske ambas-
sade i Zagreb, der på ingen måde mener, at 
Milanovic kan leve op til sin forgænger målt 
på politiske egenskaber.

Velstand og rettigheder
Museumsmedarbejderen mener, at skævvrid-
ningen i samfundet er et generelt problem, 
herunder at politikere og militærpersonel 
næsten lever som konger. Frustreret fortæller 
han videre om, hvordan han og mange andre 
kroatere blev rådet til at optage boliglån i 
CHF, schweizerfranc, fordi det var en stabil 
valuta – men desværre er kursen steget mar-
kant i løbet af lånets løbetid sammenlignet 
med den kroatiske kuna, og nu står han med 
en voksende gæld, som kun vanskeligt kan 
indfries. En rig og korrupt overklasse svøm-
mer i penge, mens andre mere eller mindre 
uforskyldt drukner i gæld: ”Kroatien var et af 
de Jugoslaviske lande, der led mindst under 

løsrivelsen fra Jugoslavien, fordi det isoleret 
set var relativt velstående” 
 – her nævner museumsmedarbejderen Ser-
bien som et eksempel på et land, der har haft 
det svært efter Jugoslaviens opløsning. 
Museumsmedarbejderen erkender, at det går 
fremad for Kroatien, men at det stadig halter 
økonomisk. Selv ville han til enhver tid 
foretrække et selvstændigt Kroatien, men 
påpeger at borgerne på nogle punkter var 
bedre stillet rent økonomisk som en del af 
Jugoslavien frem for som selvstændig nation: 
”Vi kroatere byttede groft sagt velstand ud 
med demokrati og ytringsfrihed.” 

De basale behov er blevet vanskeligere at få 
opfyldt for den gennemsnitlige kroat, som 
ikke har mange penge til rådighed. Til 
gengæld sidder Jelačić atter på sin hest, stolt 
og fortrøstningsfuld, med sit sværd løftet. 
Sværdet er løftet for selvstændighed. Men er 
selvstændigheden mere værd for borgerne 
end de basale behov, når det indebærer et 
ikke-velfungerende demokrati og korrupte 
institutioner? Hvad er det bedste onde?

En lysere fremtid
Kroatien står til at blive det 28. medlemsland 
i EU og har netop afsluttet de endelige 
forhandlinger med forventet ratifikation i 
2013. Allerede i 2004 blev landet kandidat til 
medlemskabet, men vejen til EU har været 
lang og besværlig, fordi Kroatien ikke kunne 
efterleve EU’s krav. Inden indtrædelsen i EU 
mangler Kroatien stadig at bekæmpe korrup-
tionen, retfærdiggøre retssystemet og priva-
tisere skibsværftindustrien. Endeligt kræver 
medlemsskabet en godkendelse af det 
kroatiske folk gennem en folkeafstemning, 
der uheldigvis ser ud til at falde sammen med 
parlamentsvalget i 2012. EU’s repræsentation 
finder dobbeltafstemningen uheldig, fordi 
EU-debatten i så fald skal dele dagsordenen 
med indenrigspolitiske spørgsmål. Om ikke 
andet viser tidligere erfaringer, at medlems-
skabet af EU har en positiv effekt på de nye 
østeuropæiske medlemslande – så mon ikke 
kroaterne og Jelačić går en lysere fremtid i 
møde.

“Vi kroatere byttede
groft sagt velstand ud 

med demokrati og 
ytringsfrihed
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Asiatiske tigre og   
   den afrikanske

Florian Langbehns Ph.D.-projekt, ’Kan asia-
tiske tigre overføres til den afrikanske sa-
vanne?’ handler om, hvad udviklingslandes 
institutionelle setup betyder for landenes 
evne til at udvikle sig til relativt stærke øko-
nomier, som man har set i flere asiatiske 

lande. Mange 
lande i Asien har 
i løbet af de sid-
ste årtier ud-
viklet deres øko-
nomi i en fart, 
som ikke tidlige-
re er set, hvorfor 
disse lande har 
fået tilnavnet de 
asiatiske tigre. 
Men hvorfor er 
det lykkedes for 
nogle lande at 
udvikle deres 
økonomi i 

ekspresfart, mens andre lande i især Afrika 
stadig halser langt efter? Det er det, Florian 
gennem sit Ph.D.-projekt vil forsøge at finde 
ud af. 
Ikke mindst forsøger Florian at finde ud af, 
hvorfor nogle institutioner, som har mulig-
gjort økonomisk udvikling, er opstået i nogle 
lande, mens de ikke er opstået i andre. Og 
kan man overføre nogle af disse økonomiud-
viklende institutioner fra lande, hvor de har 
vist sig fremmende for økonomien, til lande 
som ikke er lykkedes med at udvikle deres 
økonomier. 

Ikke helt så nemt
Det lyder umiddelbart som en god idé at 
overføre idéer og institutioner fra lande med 
gode udviklingsøkonomier til økonomisk 
stagnerede lande, men det er ikke helt så 
nemt, som det lyder. Der er utroligt mange 
aktører, som har modstridende interesser, 
påpeger Florian. Dermed kan de gøre det 
svært at overføre idéer til de hårdt trængte 
lande. Samtidig betyder f.eks. menneskeret-
tigheder mere og mere for, hvad man kan 
indføre og ændre på kort sigt. 
Og det er ikke en tilfældighed, at Florian til 
dels fokuserer på økonomien i sit projekt. 
Han startede nemlig på økonomi ved Aarhus 
Universitet. Efter 3 semestre fandt han dog 
ud af, at det var statskundskab, som for al-
vor trak i Florian. Dog har han bibeholdt en 
interesse for økonomi, hvilket altså skinner 
igennem i hans Ph.D.-projekt

Uden for de gule mure
Når Florian ikke bruger sin energi på skole-
bænken, er han i sin fritid aktiv i foreningen 
IBIS, som arbejder for at opbygge institution-
er, bl.a. skoler, i udviklingslande. Her har han 
været med siden han startede på Aarhus Uni-
versitet. 

Redaktionen vil her til sidst ønske held og 
lykke til Florian, som det næste halve års tid 
drager til USA for at arbejde videre med sin 
Ph.D.-afhandling

Fredag d. 27. maj mødtes jeg med Florian Langbehn til det, der skulle have været en 
snak om samfundsfaglig forskning – det blev i stedet en samtale om asiatiske tigre, 
den afrikanske savanne og IBIS.

Portræt af en ph.d.’er

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

savanne

“ Samtidig bety-
der f.eks. men-
neskerettigheder 
mere og mere for, 
hvad man kan ind-
føre og ændre på 
kort sigt 

Quiz fra s. 30: Mikkel er fra Nordsjælland, Julie er opvokset i Odder og Konstantin levede de første 19 år i Køge og har 
siden boet i Jylland i et år, inden Aarhus Universitet kaldte. 
Kunne du gætte en københavner eller er forskellen mindre end man tror? Københavner eller ej - tag nu godt imod alle 
de nye søde og smukke russere!
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Iværksætter: Epinion

Karriere: Iværksætter
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

For mange står det klart, at det offentlige nok 
bliver arbejdsplads for langt størstedelen af 
de færdiguddannede cand.scient.pol’er, ikke 
mindst baseret på de obligatoriske fag of-
fentlig politik og offentlig forvaltning, som 
giver en lille ide om, hvad denne verden kan 
byde på. Men hvad så med de andre? – de ca. 
25 % som ifølge Djøfs medlemsbase 2009, 
hverken er beskæftiget i stat eller kommun-
er? Et af svarene kan være iværksætter, og 
denne mulighed undersøger Kandestøberen 
her nærmere med hjælp fra Søren Hoelgaard 
Justesen, skaberen af Epinion.

Hvordan husker du din studietid ved Institut 
for Statskundskab, og stemmer din karriere 
overens med de tanker du gjorde undervejs i 
studiet?
For det første husker jeg det som enormt 
sjovt og inspirerende. Jeg startede Epinion 
direkte efter studiet, så den faglige kobling, 
er jo metodefagene. Jeg var instruktor i 
metode, og var studentermedhjælper for 
Søren Ris-bjerg Thomsen. Så det lå lige for at 
stifte en virksomhed med et metodisk afsæt.
Men jeg troede op igennem studiet, at jeg 
skulle være diplomat – Udenrigsministeriet 
var af uklare årsager meget populært den-
gang. Men et praktikophold på FN missionen 
i Nev York åbnede mine øjne for hvor frus-
trerende det er at arbejde et sted uden indfly-
delse, i en stiv hierarkisk kultur, og hvor or-
ganisationens output i det store hele er uden 
betydning. Jeg lærte tilstrækkeligt tidligt at 
indholdet i jobbet er meget vigtigere end 

Uanset om du er nystartet statskundskabsstuderende, eller studietiden synger på 
sidste vers, har vi nok alle gjort os tanker om, hvad der venter os på den anden side. 

prestigen, løn og frynsegoder. Ikke at det er 
korrekt for alle – men det var det for mig.
Jeg har nok altid haft en iværksætter i maven, 
og orientering imod den private sektor. Jeg 
valgte Statskundskab, fordi det interesserede 
mig, men jeg må indrømme, at jeg ikke var 
specielt velovervejet omkring karrierevejene 
i løbet af studiet. Det ville jo have været 
naturligt, at jeg overvejede en ansættelse hos 
de større konsulentvirksomheder, og lære no-
get af dem, inden jeg stiftede mit eget. Men 
det var ikke i mine overvejelser. I dag finder 
jeg det faktisk ganske uprofessionelt at jeg 
ikke havde en klar tanke om min karriere i 

løbet af studiet. Men da jeg først starter Epin-
ion var målet meget klart – jeg ville etablere 
en vækstvirksomhed, og jeg var meget de-
dikeret til dette. 

“ I dag finder 
jeg det faktisk gan-
ske  uprofessionelt, 
at jeg ikke havde 
en klar tanke om 
min karriere i lø-
bet af studiet
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Hvad er det vigtigste redskab du har fået 
med fra din studietid, og er der nogle fag 
eller redskaber du har manglet?
Visse dele af statskundskab graver sig i spe-
cialiseringens navn ned i ligegyldigheder i en 
misforstået noe-neo-neo syntese, som man 
kunne bruge meget tid på i løbet af studiet. 
Vi var bl.a. den sidste årgang, som blev truk-
ket igennem et omfattende, men obskurt 
marxistisk teorikastel. 
Men generelt er det ’the few big ideas’ som 
reelt gør forskellen i studiet når jeg tænker 
tilbage. Jeg synes, jeg har fået er de klassiske 
referencerammer omkring rationalitetsanta-
gelser, dele af sociologien, noget metode og 
trænet evnen til at tænke nogenlunde strin-
gent. Det lyder jo som en kliche – men jeg 
har aldrig haft en forventning om at få nogle 
helt præcise redskaber. Det meste kan jo til-
egnes. Efterfølgende har jeg nok oplevet, at 
universitetet ikke stiller tilstrækkelige krav til 
at der kommunikeres klart. Nogle gange 
kunne der næsten være præstige i at kom-
munikere dunkelt. 

Vil du beskrive dit karriereforløb?
Jeg fik et job i konkurrencestyrelsen da jeg 
var næsten færdig med specialet, men beslut-
tede mig i sidste øjeblik for at sige nej tak, og 
give Epinion et forsøg. Jeg tror familie, 
venner, studiekammerater og undervisere 
synes det var et aparte træk. Jeg kendte på 
det tidspunkt ingen andre, der valgte iværk-
sætteri som karrierevej. Den eneste der 
virkelig støttede op om mig var min 
daværende kæreste. 
Det var ikke en nemt start, men lige så stille 
fik jeg trillet virksomheden godt i gang, og 
havde et lille kontor i Århus og København. 
Efter et par år dannede jeg kompagniskab 
med Mogens Storgaard Jakobsen, og sam-
men byggede vi selskabet op indtil selskabet 
i 2007 blev købt af den Islandske konsulent-
virksomhed Capacent. 
Opkøbet var på mange måder ulykkeligt for 
alle parter. Efter 6 måneder begyndte Mo-
gens og jeg at tænke, hvad det næste skulle 
være, og begyndte at arbejde med konceptet 
bag Natur-Energi. Natur-Energi er et selskab, 
som sælger klimavenlig energi. Mogens og 
jeg aftalte, at vi splittede op, således at han 
fortsatte hos Capacent mens jeg skulle lave 

de første knæbøjninger til vores næste sel-
skab. Vi kom godt i gang, og Mogens slut-
tede sig til for 1½ år siden. 
Kosmisk retfærdighed medførte at Capacent 
gik konkurs for et år siden. Mogens og jeg 
blev kontaktet af banken, som spurgte om vi 

ville overtage Epinion igen. Det ville vi enor-
mt gerne sammen med den øvrige ledelse. At 
få Epinion ud af Capacent gjorde virkelig 
mig, og alle andre i selskabet meget glade. 

Vil du til sidst beskrive den stilling du har i 
idag? 
I dag vil jeg betegne min stilling som en slags 
vicevært. Den daglige ledelse af Epinion står 
Thomas Yung Andersen, som er administre-
rende direktør, og den øvrige partnergruppe 
sig af. De er for øvrigt alle statskundskabere.
Min rolle er sammen med min kompagnon 
Mogens Storgaard Jakobsen dels at udføre 
afgrænsede opgaver i Epinion og Natur-Ener-
gi, som man måske kan kalde forretningsud-
vikling. Men det meste af vores tid bruger vi 
på vores nye startup, som hedder UserRe-
port. Det er super sjovt.

Hvordan ser du fordelene ved en karriere i 
det private erhvervsliv?
På sin vis er iværksætteri et alternativ til of-
fentlig og privat ansættelse –   en super-
spændende karrierevej. Det er mere ekstremt 
i den forstand, at der er kontant afregning for 
både fejl og flid. Det er meget lærerigt og ud-
viklende, fordi man selv skal finde alle løs-
ningerne, og ultimativt ansvarlig for alt hvad 
der sker i forretningen. Jeg synes selv jeg har 
lært utrolig meget, og føler stadig jeg lærer 
meget.

“ På sin vis er 
iværksætteri et 
alternativ til of-
fentlig og privat 
ansættelse – en 
superspændende 
karrierevej
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Aarhus Took It 2011
Kast nogle håndtegn og lav noget larm, 
når Aarhus Took It løber af pladestablen 
d. 6.-8. oktober. Hiphopfestivalen vil 
sprede sig over et større område i Århus 
midtby, som vil summe af street-relateret 
aktivitet. Bl.a. koncerter på VoxHall. Se 
mere løbende på aarhustookit.dk.

Dato: 6. - 8. oktober 2011.
Sted: Bl.a. VoxHall/Atlas, Vester Alle 15.
Pris: 550 kr. for tre dage og 200 kr. for en 
dag. Billetter købes på aarhustookit.dk 

Newbees festival på studenterhuset
En 2-dages festival med up coming 
bands, der menes at stå lige for et 
gennembrud. Tidligere har Newbees 
Festival bla. budt på Rumour Said Fire, 
Ginger Ninja og Treefight For Sunlight.
I år optræder bl.a. Asbjørn and the 
Strange Ears som ét af i alt seks skud på 
stammen.

Dato: 23. og 24. september Dør: 20:00. 
Sted: Studenterhus Aarhus, Nrd. Ring-
gade 3.
Pris: Standardpris: 40,- Medlemspris: 0,-

FACCA-events i september: 
15.09.2011
CASE SOLVING (McKinsey og Co)
 
29.09.2011
THE FIRST DAY IN THE REST OF 
YOUR CAREER (BCG, Google, 
Nordea)
Sted: M3 (ASB)
Tidspunkt: 16.00-21.00
SU: 22.09.2011 kl. 12.00

Kom med rundt i verden, når skuespill-
eren Timm Vladimir udstiller sine bedste 
billeder fra sine rejser rundt i bl.a.  Aus-
tralien, USA, Cuba og Skotland.

Dato: 27. august - 23. oktober.
Sted: Aros, Aros Alle 2.
Pris: 80 kr for studerende.

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Århus i samarbejde med Across the Universe

Hvid stolthed
Teaterstykke om fodboldkulturen på godt 
og ondt. Det handler om den stolthed, 
som AGFs fans og vel også folk i Aarhus 
viser, men det handler også om, at den 
højreorienterede gruppe White Pride (Hvid 
Stolthed) kommer på stadion i Aarhus, 
når AGF spiller. Stykket forsøger at skabe 
debat omkring de kollissioner mellem ven-
stre- og højrefløjs aktivisterne der foregår i 
byens gader.

Dato: 25. august - 28. september 2011.
Sted: Svalegangen, Rosenkrantzgade 21.
Pris: 140,-

Tag en tur ned ad rockens memory 
lane
Den Gamle By byder indenfor til mere 
end 50 års århusiansk rockhistorie, når 
plakater af byens musikere vises frem i 
udstillingen Rockin’ Aarhus Posters. Ud-
stillingen viser med 100 plakater histo-
rien om byens mangfoldige musikalske 
miljø, der især var frodigt i 1970´erne 
og 1980´erne. Dengang talte man om, 
at byen var hovedstad for spirende ta-
lenter, og plakaterne strækker sig da 
også fra både etablerede navne og spi-
rende talenter, som måske ikke kom så 
langt udenfor Aarhus.

Dato: 25. juni - 30. september 2011.
Den Gamle By, Viborgvej 2.
Pris: 50,-
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Nyt fra Studienævnet

Gitte Sommer Harrits (formand for Studienævnet) 
 gitte@ps.au.dk

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20082205@ps.au.dk

 

Velkommen til et nyt studieår 
I studienævnet er semestret begyndt med en 
ny kvinde ved roret. Gitte Sommer Harrits er 
nemlig konstitueret som studieleder og for-
mand for Studienævnet i dette semester, 
fordi Mette Kjær er på forskningsophold i 
USA. Samtidig er Christoffer Green Pedersen 
indtrådt midlertidigt som suppleant i nævnet.  
For jer nye studerende er studienævnet sted-
et, hvor studerende og undervisere diskute-
rer emner med relevans for undervisningen, 
fx ændringer i studieordningen og godkend-
else af undervisningsplaner. Og det er også 
her dispensationssager bliver behandlet. Stu-
dienævnet består af 4 undervisere og 4 stu-
derende, og der er løbende diskussion om-
kring forbedringer og ændringer af vores 
uddannelse - bl.a. efter henvendelse fra stu-
derende.  
Studerende der har noget på hjertet af rele-
vans for studienævnet er altid velkomne til at 
kontakte enten studielederen eller studenter-
repræsentanterne i nævnet. Desuden er 
møderne åbne for alle interesserede. 
 
Den faglige udviklingsproces og studie-
nævnet 
Som mange sikkert ved, har Aarhus Univer-
sitet nu afsluttet den faglige udviklingspro-
ces. For Studienævnet på Statskundskab 
medfører det to vigtige ændringer. For det 
første etableres der et studienævn for hele 
fakultetet (Business and Social Science), der 
skal behandle principielle sager med konse-
kvenser for alle fakultetets uddannelser (fx 

nogle typer meritsager). Vi forventer, at dette 
studienævn etableres fra og med februar 
2012. 
For det andet har forandringerne betydet, at 
det meste af studieadministrationen samles i 
et administrativt center, der fysisk placeres 
enten i Frederikshus (Frederik Nielsens Vej) 
eller i et såkaldt ”satellit” i Universitetsparken. 
Det er dog endnu uvist, præcist hvor og 
hvornår denne omflytning sker. Men det be-
tyder, at vi skal sige farvel til flere af de an-
sigter, vi er vant til at kunne banke på hos og 
få svar på spørgsmål om lokaler, eksaminer 
osv. Både undervisere og studerende i stu-
dienævnet har protesteret mod disse foran-
dringer, fordi vi opfatter det som en styrke 
for uddannelsen, at vi har så god en studie-
administration tæt på der, hvor studerende 
og undervisere færdes. På trods af at vores 
protester ikke er blevet hørt, vil vi fortsat ar-
bejde for, at de forandringer der kommer, vil 
føre til bedre, og ikke dårligere service for 
både studerende og undervisere.

Lad os først byde alle – nye såvel som gamle studerende – velkommen til et nyt studie-
år på Instituttet.  

   Nyt fra

        Studienævnet
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Nye specialer

Nyt fra Statsrådet
Sommerferien er slut og alle er i gang med at finde eller 
genfinde sin plads på instituttet. Det gælder selvfølgelig 
også StatsRådet, fagrådet på Statskundskab.
I StatsRådet varetager vi de studerendes interesser på IFSK, 
vi forsøger at skabe et godt studiemiljø og at påvirke de 
relevante instanser med de studerendes input til, hvordan 
vores uddannelse kan blive bedre.

Vi holder møde hver anden onsdag fra 16-18 i det store 
mødelokale ved siden af medarbejderloungen. Møderne 
er åbne for alle, og vi glæder os meget til at se både nye og 
gamle statsrødder til det første møde 
onsdag den 14. september.
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