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JULEØNSKER
Kære læser

Den globale forsyningskrise truer. AU’s studerende går julen i møde 
uvidende om, om den årlige indkassering af alt for lange metodebøger og 
dyrt køkkengrej, mormor syntes manglede i dit tekøkken, er i fare. Her på 

redaktionen ryster vi også i bukserne, men vi har besluttet at få det bedste ud 
af den dårlige situation. Derfor har vi tænkt i alternative julegaveønsker, som 

måske også kan inspirere dig.

Først og fremmest ønsker vi os en tilbagerulning af regeringens og 
Folketingets aftale om udflytning af uddannelser. Ikke nok med, at 

udflytningen vil resultere i, at flere uddannelser må lukke; vi risikerer at gå på 
kompromis med kvaliteten, hvis ikke de nye, mindre campusser kan tiltrække 

dygtige forskere. Det kræver inspirerende akademiske miljøer og en masse 
engagerede studerende, men de unge søger mod de store byer – også når de 

søger ind på uddannelser, der har optag andre steder i landet.

Vi synes også, at et julekort fra uddannelses- og forskningsministeren og 
resten af Folketinget med et påskrevet løfte om, at de ikke rører ved kandidat-

SU’en, vil være en god gave. Hvorfor? Det kan du læse på side 6.

Derudover kunne vi godt tænke os en farvestrålende, lokalt produceret plakat 
med en klovn på. Man må sige, det derfor er ret belejligt, at man kan finde 

netop sådan én på denne avis’ midterside!

Men mest af alt ønsker vi os, at du, kære læser, vil samle Delfinen op et 
sted på universitetet og tage dig tid til både at reflektere over og grine af 

studielivets op- og nedture i selskab med os. Hvis din gavebunke i år bliver en 
smule mindre, end den plejer, så kan du om ikke andet betragte denne avis 

som en gave fra os til dig.

Rigtig god læselyst!

Tak til alle vores frivillige skribenter, 
illustratorer og fotografer

Sofie Norup Kolding, 
chefredaktør
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DELFINENS MONOPOL
Af Isabell Møller Andersen

En ny brevkasse for de studerende på Aarhus Universitet!
 

Hverdagen som studerende i Aarhus kan byde på mange 
problemer, dilemmaer og situationer,  

som kalder på råd og vejledning:
  

Hvilket tilvalg skal jeg vælge? Er det dumt, at jeg 
ikke gider at lave frivilligt arbejde? Skal jeg tage på 

udveksling? Hvem betaler på en tinder-date? Hvad gør jeg, 
hvis min studiegruppe ikke vil lære at sætte kommaer?  

Jeg er vild med min underviser – hjælp!
 

Heldigvis, kære læser, kan du nu ånde lettet op  
og føle dig tryg ved, at Delfinens monopol nok skal  

hjælpe dig frem til en god løsning.
  

Her på Delfinen vil vi forsøge at leve os ind i din 
situation og samtidig kaste et objektivt blik på den. 

Du kan se frem til en helt ny vinkel på dit dilemma, en 
bekræftelse af, at du er på rette vej, eller måske en 

advarsel om, at du er helt galt på den.
  

Skriv til Delfinens brevkasse på delfinen@sr.au.dk med en 
beskrivelse af dit dilemma eller det, du gerne vil have 

hjælp til. Du kan underskrive med dit navn  
eller være anonym.

Vi vender tilbage med monopolets råd i næste udgivelse og 
online på delfinen-magasin.dk!
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Vi kender alle bageren på Nørregade. Vi 
ved, at har du penge, så kan du få, men 
har du ingen, så må du gå. Umiddelbart 
en fornuftig markedslogik i et bageri. 
Men på det seneste er det som om, at 
erhvervslivet vil overføre den logik på 
universitetsstuderende. Studerende der, 
i sagens natur, endnu ikke har tjent de 
penge, erhvervslivet tilsyneladende me-
ner, man på forhånd skal have, for at kun-
ne tage en uddannelse. Den uddannelse, 
som netop er den adgangsgivende billet 

til det indtægtsgivende arbejdsmarked. 
Det virker som om, at studerende blot er 
en brik i erhvervslivets og politikernes 
Matador-spil.
 
Social mobilitet eller ej?
Direktør i Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd Lars Andersen foreslog den 
12. oktober i et debatindlæg i Altinget 
at omlægge hele eller dele af kandidat-
SU’en til et rentefrit lån. Idéen er ikke 
ny, den er nærmest blevet fremført på 
tur af diverse politikere, tænketanke og 

DEBAT: OMLÆGNING AF 
KANDIDAT-SU 

AKA RYK TILBAGE 
TIL START I MATADOR

Af Benjamin F. Rasmussen

Illustration / Simone N. Hvilsted

Så er det endnu en gang blevet tid til at debattere, om kandidat-SU’en skal omlægges til 
lån. I denne omgang er det på opfordring af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og deres 
argument om, at det vil skabe social mobilitet. Forslaget mangler dog et bredere udsyn

interesseorganisationer. I 2016 foreslog 
V-regeringen noget lignende. Så i 2018 
hørte vi samme toner fra De Økonomi-
ske Råd og erhvervslivets tænketank Ax-
celfuture. Forrige år var det tænketan-
ken Organisationen Ledernes tur, og i år 
har det været Dansk Erhverv og senest 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der 
har lagt op til debat.
 
Pointen med forslaget er at løfte er-
hvervsuddannelserne, der uddanner fag-
lærte, i uddannelsessystemet. Det vil øge 
den sociale mobilitet i samfundet, da det 
vil få flere unge fra lavere sociale klas-
ser i uddannelse. At det lige præcis er i 
kandidaternes SU, pengene skal findes, 
skyldes at akademikere gennemsnitligt 
ender med en højere lønindkomst og 
derfor har rig mulighed for at tilbagebe-
tale en SU-gæld, i modsætning til andre 
lavtuddannede.
 
Der er dog fare for, at forslaget netop 
begrænser den sociale mobilitet, hvilket 
flere har pointeret.  De nyeste undersø-
gelser fra fagforeningerne Djøf og IDA 
samt Magistrenes A-kasse viser, at 46% 
af bachelorstuderende fra ikke-akade-
miske hjem overvejer at nøjes med en 
bachelor, hvis SU’en på kandidaten om-
lægges til lån. Det tal er kun 33% for ba-
chelorstuderende, der kommer fra aka-
demiske hjem, og som har større socialt 
og økonomisk incitament fra forældrene 
til at fortsætte på kandidaten.
 

Djøf, Magistrenes A-kasse og IDA’s un-
dersøgelse modsvarer både Lars Ander-
sen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) 
og De Økonomiske Råd påstand om, at 
man ikke vil se betydeligt frafald på kan-
didatuddannelserne ved omlægning af 
SU til lån.
 
Forslaget mangler udsyn
Intentionen om at bruge uddannelsessy-
stemet som værktøj til at øge den sociale 
mobilitet er god. Men måden man ønsker 
at gøre det på, nemlig ved omlægning af 
SU’en, mangler større udsyn. Fokus skal 
række længere end blot til forholdene og 
konsekvenserne for uddannelsessyste-
met og for de studerende. Især mangler 
der blik for de problematikker, forslaget 
skaber i forbindelse med overgangen fra 
studielivet til arbejdsmarkedet.
 
På arbejdsmarkedet er relevant erfaring 
fra studiejobs eksempelvis mere ad-
gangsgivende end karakterbladet.  Men 
lønnede relevante studiejobs hænger 
ikke på træerne. Tværtimod er de fle-
ste relevante studiejobs frivillige. Som 
studerende rækker SU’en 
i forvejen knap nok, 
og mange har derfor 
behov for en supple-
rende indkomst fra et 
studiejob. Ser vi på forhol-
dene mellem de studerendes 
privatøkonomi, universitetet og arbejds-
markedet skal man altså, hvis man vil 

stå stærkt efter endt uddannelse, have 
to studiejobs, hvoraf det ene er relevant, 
men ulønnet, klare et fuldtidsstudie og 
samtidig have tid til et liv ved siden af. 
Det virker derfor som om forslaget læg-
ger op til, at man enten skal gå ned med 
stress eller skippe det lønnede studiejob 
og i stedet låne sig selv i gæld.
 
Det er i forvejen svært at etablere sig på 
arbejdsmarkedet som nyuddannet. Hvis 
man dertil er forgældet og, som Social-
demokratiet foreslår, får nedsat dimit-
tendsatsen, står man på endnu svagere 
ben, på et tidspunkt hvor foden snarere 
skal styrkes, så døren til arbejdsmarke-
det kan sparkes ind.
 
Forslaget peger desuden ind i en større 
samfundsøkonomisk tendens, som ned-
prioriterer unge, der endnu ikke har 
etableret sig på arbejdsmarkedet og 
boligmarkedet. Og samtidig favoriseres 
de, der allerede er inde i varmen. Se blot 
hvem coronakrisen har gavnet. Under 
krisen var ledigheden højest blandt 
unge nyuddannede og studeren-
de. Regeringens løsning på 
det var at hæve loftet for, 
hvor meget SU-gæld 

man kunne optage, alt imens de ældre 
og etablerede på arbejdsmarkedet fik fi-
nansieret deres løn af staten. Med andre 
ord skulle den økonomiske hjælp, de stu-
derende fik, tilbagebetales, mens de, der 
allerede havde skabt sig et økonomisk 
fundament, fik finansieret deres løn af 
staten helt gratis. Samtidig har det ga-
lopperende boligmarked under kristen 
betydet, at den ældre del af befolknin-

gen tjente penge på krisen, hvilket har 
forsinket og forringet mulighederne for 
unge førstegangskøbere.
 
I det Matador-spil, vi kalder “samfun-
det”, er de fleste grunde allerede opkøbt 
af spillere, der har været med i flere run-
der. Det virker som om, at vi studerende 
allernådigst kan få lov til at være med i 
spillet, men med spilleregler udstedt af 
erhvervslivet fra Nørregade, der lyder: 
Har du penge i forvejen, får du flere, og 
har du ingen, må du ikke engang gå – 
det skal du betale for. Kan du ikke lide 
duften i bageriet, kan du heller ikke finde 
et andet bageri at opholde dig i, for de er 
alle opkøbt af samme monopol. I stedet 
kan du rykke i fængsel eller helt tilbage 
til start og vente de næste par runder.
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DEBATDEBAT

“ Det virker som  
om, at studerende  

blot er en brik 
 i erhvervslivets  
og politikernes 
Matador-spil”



Hvad end du er typen, der nyder at høre 
podcasts på cyklen, mens du ordner va-
sketøjet, eller når du spiser et syrligt-
sødt stykke citronmåne, så håber Frede-
rik Trabjerg, at Pustehullet vil være den 
næste podcast, du putter i ørerne. Men 
hvad er Pustehullet egentlig for en pod-
cast? Det har vi taget en snak med Fre-
derik om.
  
“I Pustehullet taler vi om mange ting, 
og det er brede temaer, vi forholder os 
til” fortæller Frederik, “men overordnet 
handler podcasten om studielivet”. Em-
nerne og og programmets gæster skal 
være relevante for alle studerende, uan-
set hvad man læser: ”Jeg forsøger så vidt 
som muligt at komme bredt omkring i 
forhold til alle facetter af studielivet. 
Podcasten handler om, hvordan stu-
derende har det og dealer med ting, og 
selvfølgelig også hvilke tilbud AU har for 
studerende, som mistrives.”
 
Pustehullet er altså en samtalepodcast, 
der spænder bredt. Her er der plads til 
at trække vejret og reflektere over livets 
store og små spørgsmål, og dette gør 
Frederik hver uge sammen med en særlig 
gæst. Han håber, gæsterne kan inspirere 
lytterne til fordybelse med deres per-
sonlige perspektiver, både på trivsel og 
på, hvad der rører sig ude i verden. ”Gæ-

VÆRT PÅ DELFINENS NYE PODCAST: 

DER HAR MANGLET  
EN PODCAST OM  

TRIVSEL OG STUDIELIV
Af Camilla Svenblad Bauer

Mange studerende kan nok nikke genkendende til, at studielivet ikke altid er en dans 
på roser. Og de studerende mangler viden om, at der er hjælp at hente fra AU’s side, når 
trivslen tager et dyk – det mener i hvert fald Frederik Patrick Trabjerg, der er vært på 
Delfinens nye podcast, Pustehullet. Vi har taget en snak med ham om, hvordan han med 
Pustehullet vil åbne op for en samtale om trivsel

Om Frederik Patrick Trabjerg:

•  Studerer international 
virksomhedskommunikation 
i engelsk og er igang med sin 
bacheloropgave

•  Har aldrig lavet podcast før, 
men har alligevel kastet sig 
ud i at lave Pustehullet

•  Er rigtig glad for citronmåne, 
særligt den fra DanCake

sterne, vi har inde i podcasten, er nogen 
fra AU’s forskellige tilbud til studerende, 
der mistrives, blandt andet studenter-
præster, undervisere og retshjælpere” 
fortæller han, ”men det er også andre 
mennesker, som jeg finder inspirerende”. 

Et hyggeligt og lærerigt pusterum
Da jeg spørger Frederik, om han selv 
kunne have brugt en podcast som Puste-
hullet, da han var ny studerende, svarer 
han prompte: “Ja - i podcasten snakker 
jeg om ting, som jeg selv tænker, det 
kunne have været rart at have vidst, 
dengang jeg selv startede som stude-
rende på AU”. ”Jeg vidste godt, at der var 
en studenterpræst, men alle de andre til-
bud anede jeg slet ikke var der – psyko-
loghjælp, retshjælp og sådan nogle ting. 
Jeg vil gerne være med til at sprede bud-

skabet om, hvad der er af muligheder, og 
hvad AU tilbyder af hjælp”. Det er altså 
Frederiks forhåbning, at podcasten kan 
fungere som en hjælpende hånd, særligt 
for nye studerende : ”At man trives godt 
synes jeg er meget vigtigt som studeren-
de, især hvis man er helt ny, kommer fra 
et andet sted og ikke har noget netværk 
i byen. Der kan podcasten forhåbentlig 
være en støtte”.
 
Ud over at være informerende, skal pod-
casten også fungere som et pusterum 
– deraf navnet Pustehullet. Frederik er 
inspireret af andre samtalepodcasts, 
hvor stort og småt vendes, både til gavn 
og for hyggens skyld: ”Denne her ufor-
melle snak, hvor man som lytter er med 
som en flue på væggen, synes jeg selv 
er hyggelig. Men samtidig får man jo 
også noget ud af det, fordi man får lov at 
lytte med på snakke mellem kloge men-
nesker”, siger han og fortsætter: ”I en 
hverdagssamtale kan snakken gå i alle 
retninger, og det er det, jeg vil ramme. 
Noget der også er afslappende og af-
stressende for folk at lytte til”. Gæsterne 
er lige så centrale for programmet som 
temaet om trivsel, og de skal fungere 
som inspirationskilder for lytteren med 
deres perspektiver på verden og på livet 
– ”det er i hvert fald mit mål med det”, 
tilføjer Frederik til slut.

 
Citronmåne fra DanCake
Podcasten er endnu i sin spæde begyn-
delse, og Frederik håber, at mange vil 
have lyst til at lytte med og tune ind på 
podcasten. Ifølge ham tilbyder den no-
get, der før har manglet, nemlig mulig-
heden for at kunne reflektere over sin 
egen trivsel: ”Jeg synes, man skal lytte 
med, hvis man gerne vil blive klogere - 
både på studielivet, men også på sig selv” 
siger han og tilføjer grinende: ”Og så har 
jeg en meget klar ambition med podca-
sten, som er, at jeg vil have DanCakes Ci-
tronmåne til at sponsorere den!”
 
Om dette lykkes for Frederik, kan vi dog 
kun gisne om. 
 
Nye episoder af Pustehullet ruller ud 
hver uge, og den kan findes der, hvor du 
hører dine podcasts. Den er ganske gra-
tis at lytte til.

“ Gæsterne er lige så centrale for 
programmet  

som temaet om 
trivsel, og de 

skal fungere som 
inspirationskilder  

for lytteren” 

“ I podcasten 
snakker jeg om 

ting, som jeg selv 
tænker, det kunne 
have været rart at 

have vidst, dengang 
jeg selv startede som 
studerende på AU” 

 Privatfoto
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DELFINEN OG 
PUSTEHULLET

ÅBNE STILLINGER: 

BLIV FRIVILLIG
HOS OS

SEND DIN ANSØGNING TIL DELFINEN@SR.AU.DK

Kontakt os på:  delfinen@sr.au.dk eller pustehullet@sr.au.dk

J O U R N A L I S T I S K  E R F A R I N G

F O T O J O U R N A L I S T I S K  E R F A R I N G

R E D A K T Ø R E R F A R I N G

P R O D U C E R E R F A R I N G

K V A L I F I C E R E T  F E E D B A C K

L Å N  A F  U D S T Y R
 
   -  OG ET SUPER FÆLLESKAB

Delfinen leder netop nu efter frivillige til vores hyggelige
redaktion. Du vil få store muligheder for at udfolde dig
kreativt, udvikle dine formidlingskompetencer og sætte
dit eget præg på Delfinens magasin. 

V I  T I L B Y D E R :
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Julen er gavernes tid, siger vi. Det er 
vel en karakteristik, der ikke rammer 
helt ved siden af. Jeg vil forsøge at vise, 
at julen virkelig er gavernes tid, men i 
mere end en forstand. Deri ligger en vig-
tig pointe, ja et julebudskab. Men for at 
pauke det ind hos læseren, må jeg ad en 
længere omvej. Det har med titlens ind-
skud at gøre. Det er nemlig ikke kun ju-
len, der er gavernes tid. Hver dag er, eller 
kan være, en gave, hvis man vel at mær-
ke forstår det. Det kræver be-gavelse at 
begribe; men tanken er, at hvis gave og 
gavegivning er så fundamentalt, som jeg 
hævder, kan ikke kun julen være gaver-
nes tid. Det er der langt mere, der er. Og 
så til sagen.

Se dig selv i spejlet. Hvad ser du? En 
egennyttig, selvoptaget, despotisk og 
magtsyg person. Det siger jeg ikke for at 

MED FORSKERBRILLER:

JULEN ER (OGSÅ) 
GAVERNES TID
Af Anders Klostergaard Petersen

Illustration / Tine Eltved

Vi tror måske, juleaften er gavegivningens årlige højdepunkt, men ikke alle gaver er 
pakket ind i mønstret papir og farvestrålende bånd

hænge dig ud, og det er da også sand-
synligt, at du ikke vil stå ved det; men 
prøv så alligevel at overveje, hvor mange 
gange du har svigtet andre. Hvor ofte 
har du ikke melet din egen kage? Hvor 
tit har du ikke søgt at hævde dig på be-
kostning af andre? Har du aldrig snydt 
i studenterbaren, har du aldrig været 
gratist og snylter uden at give tilbage? 
Tager jeg helt fejl? Jeg skriver det ikke 
for at give dig dårlig samvittighed. Jeg 
taler af egen erfaring. Men vi er jo ikke 
kun nogle forpulede selviske individer, 
der kun vil os selv alt for meget. Vi er – 
Gud ske tak og lov – også andet og mere. 
Selviske, javist, men også lidt generøse 
og en smule altruistiske, når det en gang 
imellem stikker os. Men hvorfor begynde 
her? Fordi tilbøjeligheden til selviskhed 
nødvendiggør gavegivning, hvis det 
overhovedet skal være muligt med dan-
nelse og fastholdelse af grupper. Kort 
sagt, samfundsbygning og par- og ven-
nerelationer er utænkelige uden gaver. 
Det er det lim, der binder enhver form 
for menneskelig relation sammen og gør 
det muligt for menneskelige fællesska-
ber at bestå.

Men er det ikke temmelig vidtløftigt at 
erklære os alle sammen for selviske? Der 
er immervæk forskel på den enkeltes 
fristelse til at trække et- eller to tusinde 
kroner yderligere fra på selvangivel-
sen, selvom vi godt ved, at vi skal følge 
lovens bogstav, også Britta Nielsen og 
Sanjay Shah. Det ændrer blot ikke ved, 
at tilbøjeligheden er der, også selv om 

vi i spørgeskemaundersøgelser frejdigt 
erklærer, at vi helhjertet støtter skatte-
betalingen. Er De imod utroskab? Ube-
tinget! Men sagen er, at vi, når det som i 
spørgeskemaundersøgelser gælder svar 
på tiltale, svarer i overensstemmelse 
med de kulturelle normer, som vi også 
har internaliseret. 

Man kan ikke bygge forhold på 
forelskelser
Vi deler fortsat med de øvrige men-
neskeaber størsteparten af vore gener. 
Næsten 99%, når det gælder chimpanser 
og dværgchimpanser. Til forskel fra os 
er de forblevet i skovområder. Skulle de 
indgå i mere stabile gruppedannelser, vil 
de i løbet af ingen tid udrydde sig selv. 
Der er ikke tilstrækkeligt med kilojoules 
i skoven til at ernære større kollektiver. 
Derfor er de heller ikke genetisk drevet 
mod fællesskaber. Der er imidlertid hos 
vore nærmeste blandt dem elementer, 
der kan fungere som byggeklodser for en 
højere grad af socialitet, hvis der opstod 
et pres mod det. Det gjorde der, af fort-

sat ukendte grunde, hos vore fjerne for-
mødre og -fædre, da de forlod skoven og 
bevægede sig ud på savannen. Glem alt 
om “Alene i vildmarken”. Det er det rene 
vås. Ingen overlever individuelt mere 
end kort tid i ødemarken. Skal man be-
vare livet, må man indgå i alliancer. Det 
er en forudsætning for at skaffe føde og 
beskytte sig mod rovdyr.

Hos vore fjerne formødre og -fædre førte 
det over millioner af år til en betydelig 
udvidelse af den følelsesmæssige pallet-
te, så vi til forskel fra de andre menneske-
aber har en række langt mere komplekse 
følelser, der består af sammensætninger 
af de fire primærfølelser: frygt, vrede, 
sorg og glæde. Vi har f.eks. skam og 
skyld, der udgør forskellige cocktails af 
frygt, vrede og sorg, og som er afgørende 
for at indgå i og bevare gruppedannel-
ser, når man ikke er genetisk program-
meret for det. Men hvad gør man med 
en menneskeabe, os, som basalbiologisk 
ikke er specielt social, men som for sin 
overlevelse er helt afhængig af fælles-
skaber? 

Når nu den anden som jeg selv er egen-
nyttig, magtsyg, sådan da, og selvrå-
dende, hvordan skal jeg så turde ind-
lade mig med vedkommende? Så meget 
desto mere som glædesfølelser ligesom 
alle andre følelser er kortvarige og dertil 
i underskud i forhold til de tre negative 
primærfølelser. Man kan ikke bygge for-
hold på forelskelser. Det ved de fleste vel. 
Der skal et mere til, hvis de skal bestå 
(mere end 47% af alle ægteskaber i dette 
land ender i skilsmisse – jeg finder det 
mirakuløst, givet odds, at det ikke ram-
mer flere). Det er her både gave og reli-
gion kommer ind. Religion forstået som 
en uomgængelighed i enhver form for 
menneskelig relation, fra den magre og 
tynde til den fede og kraftige. Ikke reli-
gion forstået som tro på Gud eller guder, 
men som følelser rettet mod et fælles 
symbolsk batteri, der er et materielt ud-
tryk for de normer, værdier, idealer og 
regler, gruppen bygger sit fællesskab på, 
f.eks. et kors, en grundlov eller lignende. 

Genopladningsbatteriet gør det muligt 
at bevare følelser, der kontinuerligt står 
i risiko for at forsvinde, og som kollek-
tivet kan tappe energi fra, indtil en ny 
opladning er nødvendig. Det gælder par-
forhold, vennerelation, medstuderende, 

kommunalt, nationalt og globalt. Jo 
større fællesskab, desto mere komplekst 
og vanskeligt at fastholde. 

Min familie kan jeg måske stole på, sådan 
da. Dem er jeg i det mindste genetisk be-
slægtet med, men hvad med alle andre? 
Dem jeg ligner, kan jeg måske også forla-
de mig på. Tribalisten Mette Frederiksen 
lukkede landets grænser, da Covid-19 
ramte. Det havde været mere rationelt 
at sænke Storebæltsbroens bomme. Vi 
er ikke biologisk racister, men tribalister 
er vi alle. Derfor er det også svært med 
de fremmede. 

Glem “noget-for-noget” tankegangen
Det er en væsentlig grund til, at vi ud-
veksler gaver. Med gaven viser vi den 
anden, at mig kan du stole på. Det kan 
jeg selvfølgelig ikke, for den anden kan 
fortsat lyve og snyde mig; men med ga-
ven signalerer vi – ved at afgive noget af 
vor egen ejendom –, at vi er tilforlade-
lige partnere og attraktive at indgå og 
bevare relationen med. Derfor må gaven 
ikke forveksles med den monetære øko-
nomi, der bygger på ’noget for noget’. Jeg 
betaler, jeg får min vare, og jeg går. Rela-
tionen er tidsligt begrænset, og den in-
volverer kun i ringe grad følelser. Ander-
ledes med gaven, der har alt med følelser 
at gøre. Omvendt er gaver ikke gratis. 
De skal betales tilbage, de skal gives af 
overskud og i glæde og ikke af nærighed 
og vrangvilligt. Gaven udtrykker mate-
rielt vore følelser over for den anden og 

det fællesskab, som vi sammen indgår i. 
Det gælder kærlighedsgaver, værts- og 
værtindegaver, fødselsdags- og julega-
ver, gratialer og pensionsgaver og en fri-
dag skænket af Dronningen i anledning 
af majestætens 80-årsfødselsdag.

Julens gaver er imidlertid særlige. For de 
magre og tynde gaver, der har den slan-
ke og spinkle religion som forudsætning, 
bygger på den fede og rige gave, der sæt-
ter barren for alle andre gaver og løfter 
idealet for gavegivning: Du skal ofre dig 
selv til fællesskabet, som Gud ofrede sig 
selv ved at give sin søn. I det billede giver 
jeg julegaver og håber, at jeg derved kan 
vise mig som en alliancetrofast og fæl-
lesskabsindgydende partner; men ve dig, 
hvis du ikke i rigt mål giver mig tilbage, 
og helst lidt mere, end jeg selv har givet.“ Glem alt 

om “Alene i 
vildmarken”. Det 
er det rene vås. 
Ingen overlever 
individuelt mere 
end kort tid i 
ødemarken”

“ Gaven 
udtrykker 
materielt  

vore følelser  
over for den  
anden og det 
fællesskab,  

som vi sammen 
indgår i”

 Anders Klostergaard Petersen. Privatfoto
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Kinders julekalender til barnlige sjæle

Æstetik: Fra første øjekast er du ikke i tvivl 
om, at dette er en Kinder julekalender. Kin-
ders berømte og genkendelige rød-hvide 
farver pryder den festlige indpakning og 
bringer enhver barnlig sjæl i begejstring.
 
Smag: Kinders mælkechokolade, der smel-
ter blødt på tungen, slår aldrig fejl, og du er 
med denne julekalender garanteret en dejlig 
smag hver dag op til jul. Hvis du, som os på 
Delfinen, elsker den klassiske Kinder choko-
ladebar, Schoko-Bons og ikke mindst Kin-
derægget, vil du elske denne julekalender, 
der minder dig om barndommens simplere 
tilværelse.
 
Overraskelseseffekt: Med denne julekalen-
der skal du ikke ret mange dage hen i de-
cember, før overraskelseseffekten daler en 
anelse, da der desværre ikke er den store 
variation i chokoladerne. Til gengæld får du 
de gode klassikere hver dag. Med den gen-
nemsigtige plastik inden i skal du ikke lade 
dig friste af at smugkigge bag de andre lå-
ger, hvis du vil beholde bare en lille smule 
overraskelseseffekt.
 

Pris: 119 kr.
Delfiner: 4,5 ud af 5

Änglamarks økologiske julekalender

Æstetik: Rent æstetisk er her et mere mi-
nimalistisk udtryk, der tenderer til det ke-
delige. I forhold til de andre julekalendere 
er pakken en anelse flad, farveløs og uden 
indlevelseseffekt. Barnlige sjæle lyser ikke 
op ved synet af denne julekalender; den hen-
vender sig snarere til et mere modent seg-
ment. Änglamark har dog prioriteret at vise 
deres fokus på fairtrade og økologi, hvilket 
vi på Delfinen bakker op om.
 
Smag: Änglamarks julekalender byder på 
mange yderst spændende chokolader, der i 
høj grad varierer i smag. I chokoladerne kan 
du smage alt fra citron og chili til whisky 
og kaffe. Her er altså tale om lækre kvali-
tetschokolader til voksne, men du kan ikke 
regne med, at alle smage er noget for dig.
 
Overraskelseseffekt: Om end der med de 
forskelligartede fyldte chokolader er lagt op 
til stor overraskelseseffekt for dine smags-
løg, kan du ikke undgå at se den udførlige 
beskrivelse af hver enkel chokolade på pak-
kens bagside. Derfor vil du ikke blive så 
overrasket alligevel, når du åbner lågerne. 
 

Pris: 149 kr.
Delfiner: 3 ud af 5

ANMELDELSE AF 
CHOKOLADEJULEKALENDERE
Af Isabell Møller Andersen

Har du i sidste øjeblik besluttet dig for at gøre din december-læseferie lidt sødere? Er det 
en chokoladejulekalender, du mangler for at bevare læselysten intakt helt til jul? Ja det er 
så! Derfor har vi her på Delfinen gjort det nemt for dig at finde ud af hvilken julekalender, 
du skal ønske dig af dig selv i år. 

Toms stemningsfulde julekalender

Æstetik: Julekalenderens indpakning, der 
med lune farver fortæller en sød julehisto-
rie, giver den helt rigtige følelse af decem-
ber og julehumør. Man får lyst til at hænge 
den op på væggen og dermed udnytte den 
smarte ophængsfunktion på pakkens bag-
side. Desværre er lågerne svære at åbne 
uden at de også bliver ødelagt, og den fine 
juledekoration vil altså ikke være fin i særlig 
mange dage, før den ligner noget fra skral-
despanden.
 
Smag: I denne julekalender får du stor varia-
tion af alle Toms mange forskellige klassike-
re: chokoladebarer, karameller og slikstæn-
ger. Her er altså noget til enhver smag, men 
naturligvis kan ikke alle låger indeholde din 
favorit. Hvis du eksempelvis ikke er til de be-
rømte chokoladeskildpadder, skal du måske 
gå udenom denne julekalender eller dele den 
med din roomie.
 
Overraskelseseffekt: Siderne på kalenderen 
prydes med billeder af alle de lækre choko-
lader, og du ved derfor, hvad du vil få. Dog 
vil det med julekalenderens store variation 
altid være en overraskelse, hvad dagen by-
der på (medmindre du er snedig til at gætte 
ud fra lågernes størrelse).

Pris: 89 kr.
Delfiner: 4 ud af 5

Tine Eltveds “Hvad ved vi egentligt om 
køn og krop?” giver indblik i alt fra un-
derlivets anatomi til ligestilling mel-
lem kønnene. Bogen går til emnerne 
med inklusion i fokus, og Tine Eltved 
bruger statistikker i rigt omfang for at 
gøre informationen let tilgængelig for 
læseren. Noget, der især fanger denne 
læser, er bogens flotte design og illustra-
tioner, som passer godt til dens faglige 
indhold. Det er tydeligt, at der er tænkt 
meget over opsætningen, og det gør læ-
seprocessen legende let. Bogens direkte 
tilgang til ofte svære eller ligefrem ta-
bubelagte emner, såsom onani og men-
talt helbred, er tiltrængt i den offentlige 
debat, og bogen formår at introducere 
læseren til disse emner på en god og di-

rekte måde. Trods de vigtige emner og 
den forfriskende tilgang til dem, opnår 
Tine Eltved dog ikke den dybdegående 
forklaring, som hun ellers har en oplagt 
mulighed for. De kortfattede forklarin-
ger kan dog også ses som bogens styrke, 
fordi Tine Eltved herved når igennem 
mange spændende emner, hvilket sam-
tidig betyder, at bogen fungerer godt 
som opslagsværk. Så hvis du leder efter 
en bog, der kan være din hjælpende hånd 
i snakken om køn og krop, er ”Hvad ved 
vi egentligt om køn og krop?” lige noget 
for dig.

BOGANMELDELSER
“Hvad ved vi egentligt om køn og krop?”
Af Emma Sanko Lovring

”Kald det hvad du vil” af Marieke Toet 
Møller er på den ene side en smuk for-
tælling om at finde kærligheden i et 
andet menneske, og på den anden side 
en beretning om hvor forvirrende og til 
tider tragikomisk rejsen til og mødet 
med kærligheden kan være. I bogen 
følger man fortælleren i hendes møde 
med det mystiske “du” og drages ind i 
hendes tanker om deres forhold til hin-
anden. Værket er også en beretning om 
ungdomslivet i en halv-isoleret coro-
natid, hvor fortælleren stilles over for 
situationer, der sætter både store og 
små spørgsmål om identitet, seksuali-
tet og kærlighed i spil. Trods den noget 
langsomme start formår Marieke at 
tryllebinde læseren til værket gennem 

fortællerens fragmenterede tankegang 
og komiske beskrivelser af hverdagsli-
vet, som man næsten ikke kan undgå at 
grine ad. Derudover er brugen af kliche-
er gennemtænkt, og det gør, at historien 
er relaterbar for læseren. ”Kald det hvad 
du vil” fanger de banale sider af kærlig-
heden og forvirringen og samtidig de 
magiske øjeblikke i en fortælling om det 
at være ung. Når man har læst bogen, 
sidder man tilbage med et lille smil på 
læben over, hvor meget man ser sig selv 
i teksten, og med en tvivlen såvel som en 
tro på kærlighedens triumf. Bogen er et 
morsomt og vigtigt indblik i ungdom-
mens kærlighedsliv, og jeg kan varmt 
anbefale den til alle.    

“Kald det hvad du vil”
Af Emma Sanko Lovring
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Amanda Aviaja
@amanda.aviaja



Da jeg søgte ind på Aarhus Universitet, 
var jura min førsteprioritet. Desværre 
havde jeg lige nøjagtigt ikke gennem-
snittet til at komme direkte ind, og jeg 
startede i stedet på HA(jur.). Efter præcis 
tre uger vidste jeg, at det ikke var noget 
for mig, men jeg holdt alligevel fast i to 
semestre, inden jeg kunne søge ind på 
jura igen. Denne gang lykkedes det på 
kvote 2. Havde jeg ikke læst HA(jur.) et år 
forinden, tror jeg dog ikke, jeg havde kla-
ret mig igennem studiet. Men det gjorde 
jeg, og det var en kæmpe sejr, da jeg i 
sommeren 2019 blev færdiguddannet på 
normeret tid. Det lå ikke nødvendigvis 
i kortene, at jeg skulle på universitetet, 
særligt fordi jeg i folkeskolen blev udredt 
og konstateret læse- og stavesvag. Det 
fik dog ikke lov til at stoppe mig. 

Dermed var det blevet tid til nye ud-
fordringer – at finde et arbejde og ac-
ceptere, at studielivet med alt, hvad det 
indebærer, var et overstået kapitel. Det 
første job kom ikke lige med det samme. 
Jeg opdagede hurtigt den kedelige sand-
hed, at karakterer kan have kæmpe stor 
betydning, når man søger arbejde som 
jurist. På papiret var jeg ikke den bedste 
kandidat, men jeg har dog aldrig tvivlet 

på mine egne evner eller kunnen, hver-
ken personligt eller i arbejdsøjemed. 
Men oven på en hård start på jobsøgnin-
gen med mange frasorteringer, lykkedes 
det mig alligevel, efter tre måneder, at få 
knækket jobsøgningskoden. 

Jeg blev indkaldt til tre samtaler og fik 
endda tilbudt alle tre stillinger. Og så 
startede jeg i mit første job som juridisk 
konsulent hos AB Catering.

Det er givende at bringe sine 
kompetencer i spil
Det var et godt sted at starte, men jeg 
sad alene og fandt hurtigt ud af, at jeg 
savnede sparring med andre jurister. 
Den slags behov bliver man nok først op-

mærksom på, efter man starter i arbejde. 
Derfor søgte jeg et job som juridisk- og 
HR konsulent hos Arbejdsgiverforenin-
gen KA, og her har jeg nu arbejdet i et 
års tid. Jobbet er ekstremt spændende, 
særligt fordi jeg kan udnytte de kompe-
tencer, jeg har fået i løbet af min studie-
tid. Der er noget fedt ved at mærke, at 
alle de år på skolebænken nu kommer 
mig til gavn. 

Men der er også ting, som jeg har skullet 
lære fra bunden, fordi jurastudiet som så 
mange andre akademiske uddannelser 
ikke fokuserer særlig meget på praksis. 
I mit job er det særligt sagsbehandling 
og kontakten til KA’s medlemmer, jeg 
har skullet lære, og selvom det var ner-
vepirrende at starte i et job, hvor jeg ikke 
ville kunne præstere 100% fra dag et, så 
var det ikke noget problem. Min arbejds-
giver – som de fleste andre – ved godt, 
at særligt nyuddannede har brug for en 
grad af oplæring.

Selvom det var et kæmpe, skræmmende 
skridt at forlade Aarhus Universitets 
trygge, gule rammer, er jeg virkelig glad 
for at være, hvor jeg er i dag. Jeg kan lide 
mit job og jeg har tid til familie og venner. 

KARRIERE: DET GIVER 
ET KICK, AT ÅRENE PÅ 
SKOLEBÆNKEN HAR  
GIVET POTE
Af Mads Lyby

Synes du også, det er uoverskueligt at tænke på, at den trygge læsesal og de billige øl 
i fredagsbaren en dag skal byttes ud med voksenliv og arbejde? For Mads Lyby var de 
sidste skridt ud af AU’s gule bygninger skræmmende, men i dag har han lært, at der 
selvfølglig også er store oplevelser i vente på den anden side

Og med 40-45 år tilbage på arbejdsmar-
kedet er det altafgørende, at den plads, 
man finderpå arbejdsmarkedet, ikke al-
lerede efter et par år får en til at føle sig 
skidt tilpas.

Træn op til Kapsejladsen mens du kan
Måske har min overgang fra studieliv til 
arbejdsliv været lettet af, at jeg altid har 
haft det mantra, at studietiden er en tid, 
jeg aldrig får igen. Den bevidsthed har 
betydet, at jeg har deltaget aktivt i så 
mange ting som muligt, hvilket har gjort 
årene på AU til nogle af de bedste i mit 
liv. Jeg har været formand for Juridisk 
Selskab, sejlet til Kapsejladsen og været 
med i en studenterpolitisk forening. Det 
har givet nogle særlige minder og gode 
historier, som jeg ikke ville have været 
foruden, og som jeg glæder mig til at 
kunne fortælle mine børn om en dag.

Jo – du skal som studerende læse og 
blive dygtig inden for dit fag, men hvis 
jeg skulle give et råd til alle studerende, 
måtte det være: ”Du skal nok nå det hele. 
En gang imellem er det helt okay at læg-
ge bogen fra dig og nyde, at du lige nu 
er et sted i dit liv, hvor du har frihed til 
at deltage aktivt i et unikt socialt fælles-
skab.”

Studielivet har sine fordele, ligesom ar-
bejdslivet har sine.

Privatfoto

“ Måske har 
min overgang 
fra studieliv til 
arbejdsliv været 

lettet af, at jeg altid 
har haft det mantra, 

at studietiden  
er en tid, jeg  

aldrig får igen”

“ Jobbet er 
ekstremt 

spændende,  
særligt fordi jeg 
kan udnytte de 
kompetencer,  

jeg har fået i løbet  
af min studietid” 
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INTERNATIONAL IN AARHUS:
I HAVE FOUND A PLACE TO

CALL HOME
 
By Marie-Catherine Virginie Le Gall

Illustration / Tine Eltved

Marie-Catherine Virginie Le Gall moved to Aarhus to study four years ago and deci-
ded to stay. Today, she has a strong network and high enough proficiency in Danish 
to call the doctor without breaking a sweat (almost)

After a 13 hour drive from Senlis in 
France, I had finally made it. To Rønde. 
Yes - my first month “living in Aarhus” 
I actually lived in an AirBnB in Rønde, 
because I was not prepared for how diffi-
cult it would be to find a place in Aarhus. 
It is scary, moving to a country you’ve 
never been to and don’t know the lan-
guage of. I learned that four years ago 
when I moved here to study for my ma-
ster’s degree. I came in with no expec-
tations, and besides being scared, I was 
also filled with excitement to discover 
this new city. Today, I’m still here, and I 
am happy to share my experience as an 
international in Aarhus. 

Arriving without knowing anyone, I de-
cided it was the perfect opportunity to 
go outside of my comfort zone, and so I 
signed up to be a volunteer bartender at 
the Student House and at Fairbar. This 
was probably the best decision I have 
ever made. Becoming a volunteer has al-
lowed me to meet people from all over 
Denmark and all over the world, as well 
as build a network of friends and profes-
sional connections. When people ask me 
how I learned Danish, I can proudly tell 
them: “From behind the bar!” My volun-
teer colleagues and newfound friends 
helped me learn the language, and the 
customers encouraged me to keep try-
ing through my mistakes and my shy-
ness at speaking it. 

Since the beginning of my volunteering 
career in 2017, I have met many people 
who have influenced my life in Aarhus. 
Having a strong network (both profes-
sional and personal) is so incredibly im-
portant. My network has helped me un-
derstand how Danish taxes work, what 
should be in a rental contract, where to 
buy essentials, and how to advance in my 
career. 

I had heard all about the stereotypes: 
that Danes are cold and unwelcoming, 
that they do not like internationals, and 
that it would be extremely difficult to 
become integrated into the Danish so-

ciety. However, all of these stereotypes 
have been proven wrong. I have a friend 
I call my “resident Dane” whom I go to 
for questions about important paper-
work and other “longing in Denmark” 
practicalities, and I have my colleagues 
from the Student House to help me with 
questions about my a-kasse (unemploy-
ment insurance) or how internships 
work when you are looking for a job. I 
learned that I should not be afraid to ask, 
because there is always someone willing 
to help. I do not think I have ever lived 
in a place like Aarhus where I can always 
find someone willing to lend a helping 
hand, no matter what my question is or 
who they are. 

Moving to Aarhus is not easy, but it is 
worth it
Aarhus is such a vibrant city; it offers 
events for everyone, so it is not surpris-
ing that so many people move here. The 
city also offers so much help in English 
for internationals on all levels. There are 
a multitude of organisations and groups 
catering specifically to international 
residents, regardless of why they have 
moved to Aarhus. In my case, my a-kasse 

and the Job Centre offered meetings and 
courses in English to help me in my job 
search after graduating. 

But although Aarhus is a lovely city and 
I have a wonderful network, it has still 
been difficult to move and stay here. 
There are many confusing things that 
you have to figure out, and I am still lea-
ning all the intricacies after four years.

For example, knowing Danish is abso-
lutely an advantage when staying in 
Aarhus (and in Denmark in general). Alt-
hough there are many places that can of-
fer help and guidance in English, Danish 
remains the main language used. All ty-
pes of contracts I have read and signed 
have been in Danish, and calling Skat’s 
English line is not efficient. In the few 
experiences I have had with them, they 
either did not understand my questi-
ons or gave me contradictory answers 
due to the language barrier. Even the 
Aarhus University English website isn’t 
without its faults; some information was 
only present on the Danish version of the 
website when I was a student. 

“ When people  
ask me how I 

learned Danish,  
I can proudly  
tell them: From  
behind the bar!” 

“ I do not think I have ever 
lived in a place like Aarhus 

where I can always  
find someone willing  
to lend a helping hand,  
no matter what my  

question is or who they are”

Today, I am working in a company where 
the main internal language is Danish, I 
sing in a choir where I have Danish fri-
ends, I still volunteer at the Student 
House alongside Danish and interna-
tional volunteers, and I can call the doc-
tor in Danish without stressing out too 
much about it. All of this has been pos-
sible thanks to the support I have gained 
and the network I have made over the 
past four years. 

If anyone is thinking of moving to Aar-
hus or staying after finishing their stu-
dies, I can say with certainty that they 
would be making a good decision. De-
spite the hurdles, there is help to be fou-
nd for internationals, regardless of how 
much Danish they speak. And after many 
moves, I feel as though I have finally fou-
nd the place I can call home. I will never 
get tired of the sights, the Christmas 
lights when it’s dark, the museum, and 
the kind people. I hope internationals 
both new and old can enjoy discovering 
the City of Smiles just as much as I did 
and still do.

Private photo
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VANDMANDEN
En ægte vand-
mand går aldrig 
på kompromis 
med sig selv, og 
det den har sat 
sig for. Derfor er 
du en fantastisk 
studerende, 

når du interesserer dig for det, der skal 
læses om, og en ligeså uduelig en, når 
du ikke gør. Til forelæsning ser man dig 
kun en gang hver tredje fuldmåne, og 
din fraværsprocent er 89. Det betyder 
dog ikke, at du ikke ved noget. Du stiller 
altid de mest provokerende spørgsmål 
til dine undervisere, for du elsker at 
være på tværs.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Ingen kan lave en bedre drink end dig, 
så du mixer den selv

FISKEN
Som fisk er du 
et følsomt og 
drømmende 
væsen. Du skri-
ver søde digte i 
undervisningen 
og dine notes-
bøger er fyldt 

med hjerter. Du følger ikke så meget 
med på studiet og er generelt et kaotisk 
menneske, som får et emotionelt break-
down cirka hver anden dag. I stedet for 
at hente det tabte ind på studiet, ser du 
rom-coms på Netflix. I studiegruppen 
påtager du dig rollen som terapeut, og 
du går meget op i, at andre kan komme 
til dig med deres kvaler. Du er en krea-
tiv fiskesjæl og melder dig derfor altid 
til at lave PowerPoint-præsentationen.

I fredagsbaren drikker du:  
Strawberry Daiquiri 

STUDIELIVSHOROSKOPER
Af Camilla Svenblad Bauer

Illustrationer / Tine Eltved

VÆDDEREN
Når en vædder 
galoperer forbi, 
når man næsten 
ikke at se rum-
pen af den, før 
den er videre – 
en vædder har 
nemlig ordentlig 

fart på 24/7. Dette gør dig til en fan-
tastisk studerende, fordi du nærmest 
er utrættelig. I gruppearbejdet har du 
nemt ved at påtage dig lederrollen, og 
du er ikke bange for at sige det, der skal 
siges. Du er også den, der arrangerer 
sjove ting, I kan lave udenfor studiet. Så 
længe det er mountainbike direkte ned 
af skrænterne i Risskov.

I fredagsbaren drikker du:  
Shots selvfølgelig! Hurtigt ned, hurtigt 
videre og ud på floor

TYREN
I en stresset 
studieverden er 
tyren den, der 
liiiige sørger for 
at huske os alle 
på, at pauserne 
faktisk er mindst 
ligeså vigtige 

som arbejdet. Og pauserne bruges bedst 
med en basse og en kop kaff’! For andre 
studerende kan du virke lidt doven, men 
faktisk er du bare ekstremt velovervejet. 
Derudover har du altid udstyret i orden, 
fordi tyren elsker at eje fine ting. Du er 
grounded som ingen anden, og heldig-
vis er der ingen, der får stress, når du er 
omkring dem.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Espresso martini

TVILLINGEN
Som tvilling er 
du verdens bed-
ste studiekam-
merat. Du snak-
ker godt med 
alle, og du er i 
den grad med 
til at sørge for 

den gode stemning i klassen. Når man 
er i studiegruppe med dig, kan selv det 
at skulle fremsige et 1600-tals barokt 
Kingo-digt være en fornøjelse. Du vil 
også gerne være med, der hvor tingene 
sker, og derfor skal du både være med i 
klassens strikkeklub, fiskeklub, læse-
klub, klatreklub, høvdingeboldklub og 
you name it.  

I fredagsbaren drikker du:  
Cosmopolitan, for du er en ægte kosmo-
polit

KREBSEN
Som den nut-
tede krebs du 
er, går du meget 
op i, at dine 
nærmeste på 
studiet har det 
rigtig godt. Din 
studiegruppe 

bliver derfor nurset godt op, både med 
søde og opmuntrende ord, snacks og 
nusseri, når motivationen hænger. Dine 
små krebsekløer kan slet ikke dy sig 
for at nusse! Du er et ekstremt stærkt 
holdepunkt i din studiegruppe – du er 
den, som samler gruppen og sørger for, 
at alle føler sig set og hørt.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Gin&Tonic

LØVEN
Når du indtager 
fredagsbarens 
floor i din funky 
pailletskjorte, 
der er knappet 
tre-fire knap-
per for langt 
ned (med vilje), 

mesmerizer du alle med dine spænd-
stige moves. Du er muligvis formand 
for fredagsbaren, for 1) du elsker at være 
i centrum og 2) du elsker fest! Og hvis 
ikke du er formand, så er du i hvert fald 
fast klientel i baren. Men du er også en 
hyperkreativ sjæl, og du scorer sik-
kert en hovedrolle i den næste revy, for 
selvfølgelig kan du både synge, danse og 
spille skuespil.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Piña colada til dit eksotiske løvehjerte

JOMFRUEN
Som studietype 
er du vist det, 
man kalder en 
flittigmus. Du 
læser lektier og 
skriver noter 
med dine top-
professionelle 

overstregningstuscher, som du har i 
mindst ti nuancer. Du har læst pen-
sum halvanden til to gange, mindst! 
Din studiegruppe elsker dig, for du har 
allerede skrevet dagsordenen og lavet 
et fælles docs klart hjemmefra. Du er 
også en følsom sjæl, og du går op i at 
tage hensyn til alle i gruppen. Hvis der 
opstår konflikter, er du dog den første 
til at hoppe på racercyklen hjem, for du 
hader dårlig stemning.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Vodka-juice, fordi det er vigtigt med den 
vitamin C, jo!

VÆGTEN
Der sker noget 
vildt, når en 
studerende som 
dig færdes på 
universitetets 
gange, fore-
dragssale og 
læsesale. Straks 

kigger først den ene, så den anden 
arme studerende op fra de støvede 
bøger og spærrer øjnene op ved synet 
af et lamselår som dig. Men en vægt er 
også meget mere end det. Du står for 
underholdningen i læsegruppen, for du 
er skide sjov og charmerende. I gruppe-
arbejdet er du den, der melder dig til at 
lave forsiden. Forsiden skal være dres-
sed to impress ligesom dig selv.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Du får alle drinks lavet, så du kan vælge 
den pæneste

SKORPIONEN
Du er en, man 
lægger mærke 
til, når du slen-
trer ned af gan-
gene med din 
sorte Slipknot-
hoodie og en 
aura af mystik 

omkring dig. Man kan ofte finde dig 
opslugt af Heideggers “Væren og tid” 
på biblioteket mens du lægger zplaner 
for, hvordan du skal forandre verden, 
når du engang er færdig med uni (som 
du for øvrigt synes er en ret småborger-
lig institution). Du kan virke lidt fjern, 
men når man først kommer ind under 
dit skjold, er du ekstremt engageret og 
diskussionslysten.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Dark and stormy, selvfølgelig

SKYTTEN
Det er med at 
tage kæresten i 
et fast jerngreb, 
når skytten 
kommer forbi, 
for skytten kan 
charmere liv i 
selv den mest 

støvede, gamle professor. Derfor har du 
formodentlig allerede scoret utallige 
gange til fredagsbar. Udover at være en 
rigtig byttedyrsjæger er du en eventy-
rer af højeste kaliber. Du er derfor ofte 
den, der påtager sig en opgave, som du 
aldrig heeelt når at gøre færdig. Der er 
for det meste noget andet spændende 
igang et andet sted.

I fredagsbaren drikker du:  
Vodka-redbull, og så er du helt sikkert 
også den, der giver shots!

STENBUKKEN
Du er studie-
gruppens 
commander in 
chief, og det er 
your way or the 
highway. Du er 
rock solid, for nu 
at bruge et godt 

dansk udtryk, for du ved præcis, hvad 
du vil, og du kan eksekvere! Desuden er 
du særdeles grundig og hårdtarbejden-
de, og du kan give underviseren kamp 
til stregen i at vide mest om sit stof. Og 
du har så sandelig også styr på sagerne, 
når det kommer til dit udseende. Du er 
en stenbuk med stil og altid pudsede 
klove.
 
I fredagsbaren drikker du:  
Whiskey sour, så man kan se, du er på 
toppen af dit game
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Går du og undrer dig over, 
hvad dit stjernetegn siger 
om dig som studerende? 

Svaret kan du 
i så fald finde 

her!
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Eksamentiden kan være en problematisk 
blanding af frygten for det ukendte, den 
gode gamle præstationsangst og tabet af 
ens faste rutine. Alt i alt ikke den sun-
deste cocktail. Netop derfor er der man-
ge, som i den kommende tid vil mærke 
søvnbesvær, katastrofetanker eller fysi-
ske symptomer som hovedpine, fysisk 
uro og ondt i maven. Sund kost, motion 
og positive tanker kan gøre meget, og 
eksamens-perioden varer heldigvis ikke 
for evigt - så det vil dine problemer hel-
ler ikke. Men det kan stadig betale sig at 
tage sine forholdsregler, så de næste må-
neder bliver så smertefrie som muligt.

“Hvornår skal jeg begynde at forberede 
mig på eksamen?”
For mange er eksamen ikke noget, man 
tænker på, før man absolut skal. Men det 
er en skam! For efter de første par under-
visningsgange kan du allerede begynde 
at danne dig et overblik over, hvilken 
slags eksamen du skal til, og hvad du skal 
kunne. På den måde kan du fra starten 
tilrettelægge dine noter efter det, der er 
vigtigst. Det gør det også lettere at vur-
dere, hvornår i forelæsningen man pas-
sende kan tage en lille Facebook-pause 
(du hørte det ikke fra mig!). Det kan være 
svært at overskue at gå i gang så tidligt, 
fordi det let kan føles som ekstra arbejde, 
men det er det bare ikke. Faktisk sparer 
du både tid og energi, når du ved, hvad 
du skal kigge efter i læseplanen og i fore-
læserens PowerPoints, og hvad du kan 
springe over med god samvittighed.
Det sagt, er det mere til frustration end 
til gavn at starte inden undervisningen 
er begyndt. Så travlt har du heller ikke.

“Hvordan skal jeg læse op til eksamen?”
Det kan virke logisk nok at genlæse lit-
teraturen igen og igen i håbet om, at no-
get vil sætte sig fast, men oftere vil det 
være langt mere givende, og også hurti-
gere, kun at beskæftige sig med det, du 
kommer op i. Se i din kursusbeskrivelse 
eller spørg din forelæser. Her er et par 
eksempler:

I fag med meget teori, kan det give 
mening at fokusere på, hvad forelæse-
ren har valgt at fremhæve ved de enkelte 
teoretikere eller teorier. Er der noget, de 
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SOS: EKSAMEN!
Af Tine Eltved

Illustrationer / Simone N. Hvilsted og Tine Eltved

En af Delfinens illustratorer, Tine 
Eltved, har været til flere eksamener 
end de fleste. Derfor har vi på 
redaktionen udråbt hende 
til eksamensekspert. Her 
hjælper hun dig med at 
knække koden til den 
gode eksamensperiode, 
så de næste par måneder 
kan blive så behagelige 
som muligt

ikke har nævnt, er det nok ikke vigtigt. 
Hvis eksamen går ud på at analysere el-
ler oversætte tekster, kan det være bedre 
at fokusere på at bearbejde de kilder, du 
får. Så kan du fokusere på at knytte de 
relevante teorier og begreber til teksten.

Måske vil du opdage, at forelæsningerne 
er ustrukturerede eller af dårlig kvali-
tet. Det gør det svært at vide, hvad man 
skal lægge vægt på. Her kan man blive 
nødt til at fokusere lidt ekstra på fagets 
grundbog og kopiere bogens struktur og 
fokus. Vær ikke bange for at prioritere 
det, som vil komme dig mest til gavn i 
sidste ende.

“Hvordan ved jeg, om min forberedelse 
er god nok?”
Følelsen af ikke at være tilstrækkeligt 
forberedt kan være voldsomt angstpro-
vokerende. Noget, der kan hjælpe, er at 
danne et overblik over fagets mindste-
krav – og så tjekke om du opfylder dem. 
Det kan du gøre ved at lytte til forelæ-
serens råd, tjekke kursusbeskrivelsen, 
finde gamle opgaver på nettet eller må-
ske opsøge en ældre studerende, som al-
lerede har været igennem faget. Det er 
umuligt at vide præcis, hvordan du vil 
blive vurderet til eksamen, men hvis du 
har tjekket, at du opfylder mindstekra-
vene, skal du i det mindste ikke bekymre 
dig om reeksamen.
 
“Jeg kan ikke tænke på andet end 
eksamen…”
Der er både et før og et efter, når det 
kommer til eksamen. Så pas på med at 
indsnævre dit perspektiv til, at eksamen 
er hele din fortid, nutid og fremtid. Husk 
dig selv på, hvad du har opnået i løbet af 
året. Selv hvis du har en dårlig dag på 
eksamensdagen, betyder det jo ikke, at 
du ikke har lært en hel masse. Og kig en-
delig også fremad! Lav for eksempel pla-

ner om noget, du kan glæde dig til efter 
eksamen. Mind dig selv om, at livet går 
videre.
 
“Hvis jeg dumper, kan jeg lige så godt 
droppe ud!”
Gør dig selv en tjeneste og se på reek-
samen som en naturlig del af studieli-
vet i stedet for en falliterklæring. Ofte 
vil man til reeksamen have mere tid til 
at forberede sig, haft tid til at slappe af 
og generelt være langt bedre stillet end 
sidst man var oppe. Nogle vælger endda 
slet ikke at gå op til den første eksamen, 
fordi de gerne vil have mere luft i eksa-
mensperioden!

“ALT er galt”
Hvad er det præcis, som skræmmer dig? 
Er det selve eksamen? Er det det, din un-
derviser, dine venner eller dine forældre 
vil tænke om dig, hvis du ikke lever op til 
forventningerne? Eller er det, at du ikke 
føler dig god nok?

Eksamensfrygt kan dække over mange 
 forskellige stressfaktorer. At få et over-
blik kan gøre det lettere at mindske fryg-
ten, fordi du kan håndtere ét problem 
ad gangen. Den absolut bedste strategi, 
når det kommer til ting, man er bange 
for, er ironisk nok at forestille sig det 
allerværste, der kan ske – og så lave en 
konkret plan for, hvordan du kan hånd-
tere situationen, hvis det sker. Bare det 
at italesætte din frygt kan få den til at 
virke helt absurd. For selvfølgelig glem-
mer du ikke at tage bukser på, og det er 
nu engang usandsynligt, at eksaminator 
aktivt vil forsøge at få dig til at græde. 
Men selv hvis det sker, har du nu en plan, 
og du ved, at du nok skal komme igen-
nem alligevel.

SOS: EKSAMEN! SOS: EKSAMEN!
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Love actually: The drinking game 
Når man snakker om julestemning, kan 
man selvfølgelig ikke komme udenom 
gode julefilm, og her er klassikeren “Love 
Actually” ifølge Delfin-redaktionen i sær-
klasse! I år arrangerer ESN Aarhus i sam-
arbejde med Studenterhuset “Love Ac-
tually: The Drinking Game”. Kom og nyd 
filmen, tag et sip af din yndlingsøl hver 
gang du ser en turtleneck sweater og nyd 
en hyggelig aften med dine venner!
Sted: Multirummet, Studenterhuset
Tidspunkt: 09/12, kl. 19.30 - 23.00
Entré: Gratis 
For mere info: Studenterhusets  
facebookside

Celebrate Christmas Eve 
Are you an international student who 
is looking for a place to celebrate Chri-
stmas Eve? Look no further! Studenter-
huset invites you to join when they open 
the doors on Christmas Eve to a tradi-
tional Danish Christmas. Come and en-
joy the Christmas spirit, have a taste of 
traditional Danish Christmas food such 
as duck and æbleskiver, and spend Chri-
stmas Eve with a bunch of great people.   
Place: Studenterhuset
Date and time: 24/12, 15.00-24.00
Entrance fee: 110 kr. 
More information: visit the Studenter-
hus Aarhus facebook page

Aarhus kunst- og julemarked
Leder du efter masser af boder fyldt 
med julepynt, kunst og andre finurlige 
ting, og elsker du duften af gran og sma-
gen af glögg? Så skal du tage på Aarhus 
kunst- og julemarked, Aarhus’ ældste 
julemarked. Den helt specielle atmosfæ-
re i det gamle Ridehus gør, at turen til 
dette marked bør stå højt på din jule-to-
do liste. Boderne skifter fra uge til uge, 
så man kan sagtens komme igen flere 
gange i løbet af december.    
Sted: Ridehuset 
Åbningstider: 20/11 - 19/12, alle dage 
kl. 11.00 - 17.00
Entré: Gratis 
For mere info: www.aarhusjulemarked.dk

Andre must-visit julemarkeder i Aarhus:  
Godsbanenes julemarked
Arkitektskolens julemarked

Oplev julens planter i Væksthusene
I en hektisk juletid kan det engang imel-
lem være dejligt med noget ro, og det 
kan du finde i Væksthusene. Her bliver 
du budt indenfor til duften af julens 
krydderier og fortællinger om julens 
planter. Tag på en guidet tur rundt i hu-
sene og smag på julen, lær at kende for-
skel på ægte og falsk kanel, og kom ned i 
gear midt i en travl december.   
Sted: Væksthusene i Botanisk have 
Åbningstider: 24/11 - 16/12, onsdag - 
torsdag kl. 17.00-19.00 
Entré: 60kr. (inkl.: smagsprøver og 
glögg)
For mere info: www.sciencemuseerne.dk

Skøjteløb i Musikhusparken
Hvis du leder efter et godt grin kombi-
neret med julestemning i den frostklare 
aftenluft, så skal du afsted mod Musik-
husparken, som hele december er lavet 
om til skøjtebane. Ligemeget om du er 
nybegynder eller ekspert i skøjteløb, er 
det den perfekte aktivitet, når du har 
brug for et afbræk fra eksamenslæsning 
eller bare et godt grin med vennerne!
Sted: Musikhusparken
Åbningstider: December
Entré: 50 kr for leje af skøjter
For mere info: www.vigirbyenpuls.dk

Christmas City Run
Julestemningen er i førersædet, når Aar-
hus motion afholder det årlige Christ-
mas City Run. Løbet tager dig med gen-
nem byens gader, som er oplyst af julelys 
og fyldt med duften af brændte mandler. 
Det er uden tvivl den sundeste måde at 
finde alle de bedste jule-spots i byen på 
sammen med dine venner. Der er plads-
begrænsninger, så skynd jer at melde jer 
til!
Sted: Bispetorv
Tidspunkt: 08/12, kl. 17.00 - 18.00
Entré: 175 kr. 
For mere info: www.aarhusmotion.dk

DET SKER:

Julearrangementer  
i Aarhus
Af Emma Sanko Lovring 

Illustrationer / Tine Eltved

Er dit højeste juleønske, at i år bliver året, hvor ingen af bedste juleoplevelser i Aarhus 
går din næse forbi? Vi guider til julearrangementer, så du kan få julestemningen helt 
ind under huden! 

Det var midt i december. Udenfor drys-
sede sneen stille ned i vintermørket. Ma-
rie sad og kiggede rundt i huset, der var 
pyntet så smukt op med både kalender-
lys, adventskrans og nisser, helt som det 
plejede. Hun syntes, det var umanerligt 
hyggeligt med al den julestemning, men 
så slog det hende: ”Hvor stammer alle 
traditionerne egentlig fra?” Hun spurgte 
straks sin mor. Maries mor tøvede et 
øjeblik og svarede så: ”Det var egentlig 
et godt spørgsmål, jeg ved det faktisk 
ikke. Når traditionerne er hyggelige, så 
forsætter man dem jo bare.” Træt og un-
drende gik Marie i seng, og hele natten 
drømte hun om, hvor alle de gamle jule-
traditioner mon kom fra. Da hun næste 
dag vågnede efter en god nats søvn, gik 
hun straks igang med at undersøge sa-
gerne.

Hun startede med at lave en liste over 
de vigtigste juletraditioner. Det måtte 
helt klart være kalenderlyset, advents-
kransen, juletræet, og nå ja, selvfølgelig 
nisserne. Da Marie var mindre, var hun, 
ligesom alle andre små børn, overbevist 
om, at der fandtes nisser. Men nu var 
hun blevet så stor, at det føltes forkert 
at tro på dem, selvom hun engang imel-
lem syntes, hun kunne høre dem trampe 
rundt oppe på loftet. Da hun endnu en 
gang fik overbevist sig selv om, at det ikke 
var nisser, hun kunne høre deroppe, gik 
hun i gang med at undersøge den første 
tradition på sin liste, nemlig kalenderly-
set. Det gik dog hurtigt op for hende, at 
traditionen slet ikke var så gammel, som 
hun havde troet. Den startede tilbage i 
1920’erne, hvor folk tegnede streger på 
deres lys, for herefter at brænde et lille 
stykke ned hver dag. På den måde kunne 
de tælle ned til juleaften. Først i 1942 
blev kalenderlysene, som vi kender dem 
i dag, produceret i Danmark. Oftest får 

kalenderlyset følge af en smuk dekora-
tion af både gran, mos og kogler, så den 
rigtige julestemning indfinder sig.

Det var jo nemt nok, tænkte Marie, og 
sprang hurtigt videre til næste punkt 
på listen, nemlig adventskransen. Hun 
fandt ud af, at adventskransen kom til 
Danmark fra Tyskland omkring 1. ver-
denskrig, men at det først var omkring 
år 1940, at danskerne for alvor tog den 
til sig. Traditionelt var kransen lavet af 
halm indbundet i gran, men i dag findes 
den i mange forskellige udformninger 
og materialer. I begyndelsen brugte man 
lilla bånd til at binde om kransen, fordi 
lilla er kirkens adventsfarve. I dag ses 
ofte røde og hvide bånd. Kransens fire 
lys symboliserer de fire adventssøndage, 
og for hver søndag tændes et nyt lys. 

Hun tænkte straks på den næste tradi-
tion på listen, nemlig juletræet. Når nu 
adventskransen kom fra Tyskland, mon 
ikke juletræet så også gjorde? Marie fik 
helt ret. Det første juletræ i Danmark 
blev tændt i begyndelsen af 1800-tallet 
af en tysk familie, og Marie begyndte at 
se et mønster; måske var de danske jule-
traditioner slet ikke så danske, som hun 
gik troede!

Pludselig hørte hun igen den puslende 
lyd oppe fra loftet. Det lød altså virke-
lig som nisserne, og nu måtte hun bare 
finde ud af, hvor historierne om nisserne 
kom fra – om de så er virkelige eller ej. 
Hun fandt en af sin mormors gamle, stø-
vede bøger frem, som vidst nok skulle 
handle om nisser. Og ganske rigtigt. Her 
kunne hun læse, at nisser er overnatur-
lige væsner, og at de, inden kristendom-
men gjorde sit indtog i Danmark, blev 
betragtet som en form for husguder. 
De første sagn om de danske nisser blev 

samlet og udgivet i 1823, og længere 
oppe i 1800-tallet kom julemanden også 
til. I begyndelsen af 1900-tallet var nis-
serne blevet en betydningsfuld del af ju-
len for både børn og voksne; nogle gange 
var de drillepinde, andre gange gav de en 
hjælpende hånd til folket i by og på land.

Marie lukkede bogen. Udenfor var det 
igen blevet mørkt. Hun havde været så 
opslugt af traditionerne, at dagen bare 
var forsvundet. Og hun fortrød det på 
ingen måde. Det havde været en spæn-
dende dag, og hun var ikke længere i 
tvivl; nisserne fandtes på den ene eller 
den anden måde. Sikkert er det i hvert 
fald, at de hører julen til, ligesom alle 
vores andre hyggelige juletraditioner - 
danske eller ej. 

Da  M a r i e  gav  ny t  l i v  t i l
n i s s e fo r t æ l l i n ge r n e

En julehistorie af 

Simone Ahlmann Olesen Vang

EN JULEHISTORIE

Illustration / Tine Eltved
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STUDENTERRÅDET

STUDENTERRÅDET VANDT 
UNIVERSITETSVALGET

I november var der, som de fleste studerende nok nåede at 

opdage, universitetsvalg. Her havde vi studerende mulighed 

for at vælge vores repræsentanter i universitetets råd, nævn 

og bestyrelse. 

Studenterrådet gik til valg på tre mærkesager; bedre trivsel, 

klarere kommunikation og god, fysisk undervisning. 

Med knap 80% af de afgivne stemmer vandt Studenterrådet 

bestyrelsesposten, og vores spidskandidat Jonathan Ros-

sen, der til daglig læser uddannelsesvidenskab, fik et stærkt 

mandat. 

”Jeg er enormt beæret over tilliden og vil nu gøre mit allerbedste 

for at leve op til den det kommende år, hvor det gælder om at 

omsætte valgets mærkesager til konkret forandring til gavn for alle 

studerende her på universitetet”, siger Rossen.

Han overtager pladsen efter Hanna-Louise Schou Nielsen, der 

har siddet i bestyrelsen de sidste to år på vegne af Studenter-

rådet, og blandt andet være med til at sikre, at Aarhus Univer-

sitet nu har en klimahandleplan, der indeholder studenterind-

dragelse og løbende opfølgning.

Derudover skal Rossen arbejde tæt sammen med Mikkel 

Grøne, der blev valgt ind også for Studenterrådet ved univer-

sitetsvalget i 2020, og har et år tilbage af sin periode. De to 

sidder dermed på begge studenterrepræsentant-pladserne i 

universitetsbestyrelsen og vil det kommende år være vores, 

de studerendes, stemme, når de vigtigste beslutninger skal 

træffes. 

Vi ønsker dem held og lykke og ser frem til at følge med i, hvad 

de får udrettet! 

Studenterrådet ved Aarhus Universitetet de studerendes stu-

denteorganisation. Vi består af en lang række studerende fra 

mange forskellige studier, der har samlet sig i lokale fagråd, 

-udvalg og et enkelt fakultetsråd. 

Vi er dermed den største studenterorganisation i Aarhus, og 

det er der god grund til – hvis vi selv skal sige det! 

Alle bliver hørt, fordi alle studier er med. På dit studie er der et 

fagråd. I hvert fagråd er der et medlem af et større fagråd, som 

hedder Fællesrådet. Det er igennem Fællesrådet, at alle stu-

derende bliver hørt. Det er også her det meste af vores politik 

bliver vedtaget. Det er rygraden i den studenterpolitik, som vi 

i Studenterrådet fører. 

Intet universitet uden de studerende er vores slogan, og det 

betyder, at vi kæmper for et universitet hvor vi, de studerende, 

er sat i centrum. Vi kæmper hvert år, hver måned, hver uge og 

hver dag for, at livet som studerende på AU bliver bedre. Det 

gør vi både politisk, i råd, udvalg, nævn, bestyrelser, m.v, og 

overfor pressen og offentligheden. Og vi gør det i praksis, når 

vi laver fede arrangmenter og services til vores medstuderen-

de. Eksempelvis står vi i Studenterrådet for at afholde Dan-

marks Største Idrætsdag og Fredagsbar samt Studiemessen, 

ligesom vi har skabt tilbud såsom Studenterlinjen, Retshjæl-

pen og en lang række kurser. 

Med andre ord: Vi er til studerende – af studerende. Og vi er 

her for dig!  
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1. oktober slog Aarhus Universitets-Sport dørene op for 
udlejning af badmintonbaner til studerende på Aarhus 
Universitet! Til yderst SU-venlige priser – en 50’er i ti-
men – kan du leje en bane til dig og dine studiekamme-
rater i Annexhallen – en stor sportshal beliggende kun 
10 minutters gang fra universitetet. Banerne kan boo-
kes hver tirsdag og torsdag i tidsrummet 8.00-15.00, 
og du kan booke lige så mange baner, du vil! Til en pris, 
der svarer til en frokost på biblioteket eller et par øl i 
fredagsbaren, får du og dine venner altså en sjov time 
med masser af sved på panden! Nu tænker du måske, at 
det da umuligt kan blive bedre – men det kan det fak-
tisk godt! Vi har nemlig også gjort det nemt for dig, der 
gerne vil have et slag badminton, men ikke ligger inde 
med en ketcher! Vi har fået tildelt et AUS-skab i hal-
len, hvor vi har lagt 10 badmintonketchere, der er til fri 
afbenyttelse ved leje af baner! Det eneste vi kræver af 
dig er, at du husker at lægge ketcherne tilbage i skabet 
efter brug! NU har du vist ikke flere undskyldninger for 
ikke at komme afsted! 

Aarhus Universitets-Sport, også kendt som AUS, er 
Aarhus Universitets officielle sportsorganisation. Vi er 
en paraplyorganisation bestående af 18 selvstændige 
klubber, der hver repræsenterer en sportsgren. AUS’ 
udvalg af idrætsaktiviteter spænder bredt – vi har alt 
lige fra traditionelle sportsgrene som fodbold, hånd-
bold og svømning til mere utraditionelle sportsgrene 
som skak, fægtning, fiskeri og skydning. Vores 18 klub-
ber vægter både idrætten og foreningslivet højt. Så 
melder du dig ind hos os, får du mere end bare sved på 
panden til den ugentlige træning. Nye venskaber, sam-
menhold og masser af fede arrangementer er nemlig 
en del af pakken! Studier viser, at fysisk aktivitet for-
bedrer evnen til at præstere i studiesammenhænge. Så 
hvis du endnu ikke er overbevist om at melde dig ind i 
en af vores mange klubber, håber vi, at dén info kunne 
give dig det sidste spark! Vi glæder os til at være aktive 
sammen med dig! 

SPIL BADMINTON BILLIGT HOS AUS 
Af Freja Bang Lauridsen, AUS kommunikationsansvarlig 

Læs mere og book en badmintonbane under fanen ”Lej en badmintonbane” på vores hjemmeside www.aus.dk.

HVEM ER AARHUS 
UNIVERSITETS-SPORT? 
Af Freja Bang Lauridsen, AUS kommunikationsansvarlig 

NYT FRA AARHUS UNIVERSITETS-SPORT NYT FRA STUDENTERRÅDET



I sommers vedtog den socialdemokratiske regering med et 

bredt flertal fra højre til venstre en såkaldt ’udflytningsaftale’, 

der skulle sikre ’flere og bedre muligheder for uddannelse 

i hele Danmark’. Aftalen indeholder en ’målsætning’ om at 

reducere optaget i de store studiebyer med 5-10%, enten ved 

udflytning eller lukning. 

Nu er ledelsen på Aarhus Universitet kommet med sit udspil 

til, hvordan aftalens skal implementeres. Og ligesom på Kø-

benhavns Universitetet og Copenhagen Business School lader 

det sig ikke gøre at leve op til kravet om at reducere op til 10% 

uden også at lukke uddannelser og studiepladser. 

Det betyder, at ledelsen ligger op til at reducere antallet af stu-

diepladser her på universitetet med 6%, eller svarende til ca. 

800 studerende. I de 6% er også indeholdt lukninger af enkelte 

fag såsom samfundsfag, der slås sammen med statskund-

skab, kandidaten i kognitiv semiotik og sygepleje på campus 

Emdrup. 

I Studenterrådet vil vi kæmpe for, at aftalens konsekvenser 

bliver så få og så små som overhovedet muligt for studerende 

her på universitetet. Og eftersom ledelsen er underlagt en po-

litisk aftale, retter vi vores skyts mod de ansvarlige politikere, 

som vi igen appellerer til: luk ikke vores uddannelser. Det giver 

færre muligheder for at studere. Ikke flere. 

VIL DU HAVE FAT I STUDENTERRÅDET, KAN DU: 

Besøge os! Vi holder til over Stakbogladen og Studenterbaren i 
Studenterhuset. Adressen er Frederik Nielsens Vej 2-14, 8000 
Aarhus C. Og du er velkommen hver dag mellem kl. 9 og 14.30. 

Skrive til os! På Facebook, Instagram eller mail. Vi er nemme 
at finde på SoMe. Og vores mail er kontakt@sr.au.dk

Ringe til os!  
Til kontoret (87 15 38 64) 
Formanden Marie Dall (20 77 40 18)

3,1 MILLIONER ER NU FORDELT 
BLANDT DE FRIVILLIGE FORENINGER

Aarhus Universitetet fik efter corona 3,1 millioner 
kroner af Folketinget til at genstarte det frivillige 
foreningsliv her på universitetet. Og allerede nu, 
en måned efter pengene ankom, er de fordelt og 
givet ud. Det oplyser Emma Hove Petersen, der 
har været ansat som foreningskickstarter hos 
Studenterrådet, der efter aftale med universitetet 
havde til opgave at fordele pengene. 

”Jeg har skullet fordele 3,1 millioner kroner til studen-
terdrevne, frivillige foreninger – og på kun én måned 
er alle pengene allerede fordelt!”, siger Emma, der 
til daglig læser engelsk. 

”Vi har givet penge til 176 foreninger, til alt fra et 
vaffeljern til en stor hyttetur for alle en forenings fri-
villige. Jeg har faktisk følt mig lidt som julemanden”, 
fortsætter hun med et grin. 

Skønt over 170 foreninger har fået del i midlerne, 
er mange også gået forgæves. Efterspørgslen har 
nemlig været så stor, at der ikke har været til alle.
 
”Jeg har hidtil cirka måtte afvise i hvert fald 20 an-
søgninger, fordi der simpelthen ikke var penge nok”, 
fortæller Emma. 

”Men jeg har virkeligt også oplevet, hvordan for-
eningslivet trives på hele universitetet. Det er ikke 
kun på for eksempel ARTS, at der et aktivt forenings-
liv – det er også på Health, Tech, BSS og NAT. AU er 
på den måde virkeligt blevet større for mig, efter jeg 
har fået et indblik i lidt af alt, hvad mine medstude-
rende sætter i gang over det hele”, afslutter hun.

STUDENTERRÅDET
NYT FRA STUDENTERRÅDET

STUDENTERRÅDET
NYT FRA STUDENTERRÅDET

CHRISTIANSBORG ER SKYLD I 
UDDANNELSESLUKNINGER PÅ 
AARHUS UNIVERSITET 

”JEG HAR FØLT MIG LIDT SOM 
JULEMANDEN” 
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