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UD I DET BLÅ  
(UDEN MUNDBIND PÅ)
Fredagsbarerne holder atter åbent, det er måneder siden, vi sidst så et pressemøde, 

og vi har glemt, hvor irriterende det var at sidde og svede under mundbindet i 
5A’eren på vej til dagens forelæsning. Den lange coronavinter er blevet afløst af forår 
og solskin, og vi på redaktionen synes, det kalder på sommerlige specialøl, oplevelser 
i det fri og forelskelsesrøde kinder – men også på eftertanke. For under corona har 

livet for mange studerende været sat på pause, og nu er det blevet tid til igen at 
begynde at se fremad.

Derfor har vi i denne udgave af Delfinen valgt at stille ekstra skarpt på fremtiden og 
de mange valg, man som studerende skal træffe. Vi har blandt andet taget en snak 

med karrierevejleder Malene Kaae Søgaard om, hvordan man med åbne arme byder 
de uendeligt mange valg velkommen.

Men vi skal også huske bare at nyde nuet og mærke vores forårslune hjerter banke. 
Derfor har Delfinens selverklærede Dr. Love, Frederik Patrick Trabjerg, været så 

venlig at sammenstykke en guide til de bedste date-spots i Aarhus. Og så har vi en 
særlig public service meddelelse til dig, der ikke kan lide øl, og som er ved at være 
træt af dine venners misbilligende blikke, hver gang du hiver en technobajer op af 
tasken. Vi har nemlig smagt på øl i Studenterbaren og fundet en frisk og frugtig 

specialøl, der smager lige så godt som en Breezer! Foråret er reddet.

Samtidig med, at solens stråler bliver varmere, kan vi imidlertid ikke undgå at føle 
gyset ved den mørke skygge, begivenhederne i Ukraine kaster fra sig. Endnu en gang 
bliver vi mindet om, at verden er i konstant forandring. Så meget desto mere grund 
til at hylde nuet og reflektere over, hvad det er for en fremtid, vi ønsker os – for os 

selv og for vores verden.

Rigtig god læselyst!

Tak til alle vores frivillige skribenter, 
illustratorer og fotografer

Sofie Norup Kolding, 
chefredaktør
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INDHOLD

Spørgsmål: Kære Delfinens monopol 

Jeg har et dilemma i min studiegruppe, som jeg godt kunne bruge jeres hjælp til. På vores studie har vi meget 
gruppearbejde, og grundet corona og hjemmeundervisning arbejder vi ofte hos hinanden – men da også fordi det er 
hyggeligt. I hvert fald når vi er hos mig eller vores ene medlem. Når vi er hos vores tredje studiekammerat, er sagen 
en anden, og det er udelukkende på grund af hans kat, som ofte tager opmærksomheden fra arbejdet. Den miaver 
dagen lang, hvilket er forstyrrende i den lille lejlighed. Derudover får den lov til at kravle rundt lige, hvor den vil – 
også på arbejdsbordet! Det varer ikke længe før, at den også vælter kaffen. Dens ejer siger ingenting til den, og det 

andet medlem af vores studiegruppe elsker katten næsten lige så meget som ejeren. Jeg føler mig altså ret alene i min 
frustration, og jeg ved ikke, om jeg skal sige noget eller ej. Hvordan kan jeg sige, at jeg ikke har lyst til at arbejde hos 

ham, uden at forvirre eller såre hverken studiegruppemedlemmer eller katte? 

Venlig hilsen den katte-hadende studerende  

•
Svar: Kære katte-hadende studerende

Det er et meget vanskeligt katte-dilemma, du står i – især da du er alene i din holdning til katten og altså ikke har 
flertallet med dig. Vi har drøftet dilemmaet her på Delfinens redaktion og snakket om et par forskellige løsninger.  

Du kan selvfølgelig vælge den ærlige vej og sige det, som det er. At du er virkelig ked af det, men at du bliver forstyrret 
af katten. Du kan forsigtigt henstille til, om katten kan være i et andet rum, mens I arbejder. Men du risikerer 

selvfølgelig at ødelægge den gode stemning eller blive anklaget for dyrehad. Derfor har vi også talt om en anden 
løsning. Du kan sige, at du efter al det tætte samvær med katten har udviklet en overfølsomhed overfor katte. Hvis 

denne historie skal være helt gennemført, tager du blot lidt løg med i lommen, når du er på besøg. Hver gang du går på 
toilettet, kan du tage det op til dine øjne, så de bliver en anelse røde eller løber en lille smule i vand –  

og forklare det med din overfølsomhed overfor katten. Herefter er I altså af den grund nødsaget til kun  
at arbejde hos dig eller jeres andet medlem. 

Kærlig hilsen Isabell fra Delfinens monopol

Dette er blot ét af de mange dilemmaer, der kan opstå hos os studerende. 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!

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.

Brevkasseredaktør: Isabell Møller Andersen

DELFINENS mONOPOL
En brevkasse for de studerende!

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

som kalder på råd og vejledning. Heldigvis, kære læser, kan du ånde lettet op og føle 

dig tryg ved, at Delfinens monopol nok skal hjælpe dig frem til en god løsning. 

Til denne udgave af Delfinen har vi modtaget en studerendes studiegruppe-dilemma: 

3 UD I DET BLÅ (UDEN MUNDBIND PÅ)
redaktionen er kommet i forårshumør

5 DELFINENS MONOPOL
Vi løser et vaskeægte studiegruppe-dilemma for en frustreret studerende

6 DEBAT
Ulovlig deling af digitale studiebøger er en usund kultur på de videregående uddannelser

8 PÅ BYTUR MED UNGE AARHUSIANERE POST CORONA
delfinen er taget i byen for at tale med unge om nattelivets tilstand efter to coronaår

10 INTERNATIONAL IN AARHUS: MY FAVOURITE PLACES AROUND TOWN
In the spirit of spring and the end of corona restrictions, delfinens international columnist would like to share her 
favourite spots in Aarhus with you!

12 KARRIEREVEjLEDER: HUSK AT STOPPE OP
Vi har snakket med karrierevejleder Malene Kaae Søgaard om, hvordan man som studerende navigerer i det hav af 
vigtige valg, studielivet byder på

14 AU STUDYPEDIA: TIPS TIL AT HOLDE DET GODE OPLÆG

15 ANSØGNINGSFRISTEN
essay om fremtid, frygt og forløsning

16 PLAKAT
riv siden ud, hæng den op. Puk ewdokia har tegnet Aarhus til dig

18 STUDENTERLINjEN: FÅ AFLØB FOR DIT TANKEMYLDER
Til dig, som også lider er FOMO, eksamensstress og bare har en masse tanker, der fylder for meget

19 FORÅRSFRISKE FORELSKELSESFØLELSER
delfinens dr. Love guider til en garanteret gennemsnitlig date

20 VÆKSTVIRKSOMHED TIL STUDERENDE:  
 HVORFOR IKKE STARTE ARBEjDSLIVET MED ET VÆKSTEVENTYR?

22 STUDIELIVSHOROSKOPER
Hvad siger dit stjernetegn om dig som studerende?

24 ANMELDELSE AF STUDENTERHUSETS ØL
Tag ud i det blå med en forårsfrisk Breezer-bajer i hånden

26 CITRONMÅNE PT 1
digt til kagen over dem alle

28 NYT FRA AU SPORT

29 NYT FRA STUDENTERRÅDET
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Forrige år blev en 28-årig kvinde fra VIA 
University i Aarhus dømt for systema-
tisk ulovlig deling og salg af studiebø-
ger. Dommen lød på 20-dages betinget 
fængsel, konfiskering af 9000 kroners 
fortjeneste fra det ulovlige salg samt er-
statningskrav på 10.000 kroner til ret-
tighedshaverne.  Inden for de sidste par 
år har man set lignende sager om ulovlig 
deling af digitale studiebøger på de vide-
regående uddannelsesinstitutioner.

En ny undersøgelse lavet af Epinion viser 
en tendens til ulovlig deling af digitale 
studiebøger blandt studerende på vide-
regående uddannelser. Undersøgelsen 
viser desuden, at 68% af de studerende 
er klar over, at det er ulovligt. Det har 
konsekvenser for vidensproduktionen og 
-delingen i Danmark, og kan risikere at 
gøre uddannelserne dårligere samt for-
ringe viden i samfundet generelt, argu-
menterer RettighedsAlliancen i en oplys-
ningskampagne om problemet. En del af 
løsningen er at inddrage uddannelsessi-
tuationerne mere i at oplyse studerende 
om ophavsrettigheder. 

Usund kultur
Undersøgelsen fra Epinion viser, at 50% 
af studerende på de videregående ud-

DEBAT: ULOVLIG DELING 
AF DIGITALE STUDIEBØGER 

ER EN USUND KULTUR 
PÅ DE VIDEREGÅENDE 

UDDANNELSER
Af Benjamin F. Rasmussen 

Illustration / Emma Sanko

Hver anden studerende på de videregående uddannelser har delt digitale studiebøger 
ulovligt, og op til to tredjedele mener, det er acceptabelt. Det er en trussel mod dansk 
vidensproduktion og vidensdeling, mener RettighedsAlliancen

dannelser på et tidspunkt har anskaf-
fet sig en digital studiebog ulovligt. De 
studerende deler primært bøgerne med 
hinanden, da 59% angiver, at det er fra 
andre studerende, de anskaffer sig bø-
gerne, og 66% får dem gratis. Af de stu-
derende, der har delt, er 68% bevidste om 
ulovligheden. 

”Det vidner desværre om en usund kul-
tur på de videregående uddannelser,” 
udtaler Maria Fredenslund, Rettigheds-
Alliancens direktør. På grund af tenden-
sen har RettighedsAlliancen fra januar 
intensiveret kampagnen ”Os Der Elsker 
Viden”. Den skal sætte fokus på ulovlig 
deling af digitale studiebøger og konse-
kvenserne af det. 

Ulovlig deling undergraver 
vidensproduktion- og deling i 
samfundet
Hans Jørgen Bide er lektor og har op-
levet at få delt en af hans studiebøger. 
”Det er desværre ikke første gang, at jeg 
oplever, at mine bøger bliver kopieret 
og delt ulovligt. Denne form for tyveri 
ærgrer mig, for det undergraver i vær-
ste fald det økonomiske grundlag for, at 
der fremover bliver skrevet studiebøger 
på dansk” fortæller Hans Jørgen Bide til 
RettighedsAlliancen. 

Da Danmark er et lille sprogområde med 
begrænsede afsætningsmuligheder, er 
det især et problem med ulovlig deling 
af studiebøger. Det er ikke bare det øko-
nomiske grundlag for forlag, der udgiver 
fag- og studiebøger, der undergraves. 
Det kan også have en effekt på videns-
delingen i samfundet og på universite-
terne. Hvis økonomien for studiebøger 
undergraves, bliver studiebøgerne dårli-
gere, hvilket medfører forringet uddan-
nelseskvalitet, som i sidste ende kan på-
virke samfundet og befolkningens viden 
generelt. 

Også personlige konsekvenser følger 
for dem, der har delt ulovligt. Deling af 

digitale studiebøger kan medføre kon-
sekvenser foruden bøde og erstatnings-
krav - i værste tilfælde fængselsdom for 
dem, der deler systematisk og kræver 
betaling for bøgerne. Man kan risikere 
en plet på straffeattesten, der ikke kan 
viskes ud.

Uddannelsesinstitutioner har et 
medansvar
RettighedsAlliancen har siden 2017 kørt 
oplysningskampagnen ”Os Der Elsker 
Viden”, men problemet kan ikke kun lø-
ses med kampagnen, mener de. I et de-
batindlæg i Akademikerbladet skriver 
formand for Dansk 

Forfatterforening Morten Visby, direktør 
hos Danske Forlag Christine Bødtcher-
Hansen, uddannelses- og forskningspo-
litisk chef i Dansk Erhverv Mads Eriksen 
samt Maria Fredenslund, at uddannel-
sesinstitutionerne har et medansvar for 
at stoppe deling af studiebøger. ”Det 
skal meldes klart ud til de studerende, 
at ulovlig deling er en uacceptabel norm, 
som ikke alene har konsekvenser for 
opretholdelsen af en høj faglighed, men 
også for den enkelte studerende i form 
af risiko for sanktioner. Det er vigtigt, at 
uddannelsesinstitutionerne påtager sig 
at sende klare signaler om deres hold-

ning til den lovovertrædelse, som 
ulovlig deling af lærebøger er”.

Små forbedringer
Det tyder dog på, at der 

er lys forude, da under-
søgelsen fra Epinion 
viser en lille tilbage-
gang i tallene. I 2019 
fandt 71% af de ad-
spurgte på de vide-
regående uddannel-
ser det acceptabelt 
at dele digitale stu-
diebøger med hinan-
den, mens det tilsva-

rende tal i den seneste 
undersøgelse er 62%. 

Antallet af studerende, 
der på et tidspunkt 
har anskaffet sig di-
gitale studiebøger 

ulovligt, er også fal-
det fra 55% til 50%. 

“ Undersøgelsen 
fra Epinion viser, 

at 50% af studerende 
på de videregående 
uddannelser på  
et tidspunkt har  

anskaffet sig en digital  
studiebog ulovligt

“ Det er ikke bare det økonomiske 
grundlag for forlag, 
der udgiver fag- 
og studiebøger, 
der undergraves. 
Det kan også 

have en effekt på 
vidensdelingen i 
samfundet og på 
universiteterne

Kilde: RettighedsAlliancen 
(rettighedsalliancen.dk)
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Kristian
Alder: 21
Beskæftigelse: Lærerstuderende
Yndlingsbar: Under Masken

Rundt omkring i krogene sidder finur-
lige figurer og ikoniske masker klar til 
at byde gæsterne velkomne, når mørket 
falder på. Lyset fra gaden kaster striber 
ind i den dunkle bar, og dér i hjørnet 
med en kop kaffe og en smøg i hånden 

PÅ BYTUR MED UNGE 
AARHUSIANERE  
POST CORONA
Nattelivet er atter åbent, og i den anledning har redaktionen på Delfinen været en tur 
i byen for at tale med tre unge aarhusianere om bylivet i Aarhus - for hvilke barer er de 
bedste, hvorfor er det fedt at gå i byen efter corona, og hvor er der plads til forbedringer, 
når det kommer til sikkerhed i nattelivet? 

Af Emma Sanko Lovring

sidder Kristian klar til at fortælle lidt om 
Under Masken, hvor vi befinder os, og 
om hvordan han har lært, at det at gå i 
byen ikke nødvendigvis betyder, at man 
skal feste til den lyse morgen.  
 
hvor ofte går du i byen? 
Hver uge tror jeg. Nogle gange er det jo 
bare at tage ud og drikke lidt øl og tage 
hjem klokken ni. Jeg tror mindre og 
mindre jeg gør det der med, at jeg bliver 
rigtig fuld. 

hvad er dit yndlingssted at gå i byen i 
aarhus? 
Det er Under Masken. Fordi jeg hoved-
sagligt går i byen af sociale grunde, så 
er det rart, at jeg kan høre, hvad andre 
mennesker siger, og så er det jo også 
bare rart musik, æstetikken er nice, og 
så koster det ikke alt for meget herinde.
  
hvad er den perfekte bytur for dig?
Der vil jeg nok foretrække, at man star-
ter i en park. Det synes jeg er mega hyg-
geligt. Det var sådan hele min sommer 
gik sidste år. Der sad jeg i Mølleparken 
med mine venner og drak øl. Hvis det 
er sådan en bytur, hvor jeg tænker, at 
jeg skal blive fuld, så kan det være lige 
meget, hvor jeg er henne, men jeg vil da 
foretrække sådan noget som Under Ma-
sken, Lecoq og Ris Ras.
  
har corona påvirket den måde, du går 
i byen på?
Førhen tror jeg ikke, jeg har tænkt, at 
det var en mulighed at tage tidligt hjem 
fra byen. Efter at barerne lukkede med 
corona, så fandt jeg ud af, at jeg faktisk 

bedre kan lide bare og tage ud til klok-
ken ni eller ti og så gå hjem og vågne 
morgenen efter og have det helt fint. 
Nogle gange tager jeg bare herned på 
Under Masken og drikker en øl og læser 
en bog. Jeg tror, det er det, jeg bruger 
byen mest til nu.
   
Synes du, at der skal ændres noget for at 
gøre det mere trygt for folk at gå i byen?
Sådan som jeg ser det, er der nogle dudes, 
der lige skal stramme op. Og måske også 
nogle barer. På Vinstuen er det for ek-
sempel et ret stort problem, at nogen 
kommer noget i ens drink, og det burde 
ejerne af baren altså gøre noget ved.

Marie
Alder: 23
Beskæftigelse: Medicinstuderende
Yndlingsbar: Umbilicus  
(Medicinernes fredagsbar)

Et spil beerpong har overtaget gangen, 
som i forvejen er tæt proppet med glade 
folk, der pendler frem og tilbage fra den 

rolige stemning i garderoben til den vil-
de stemning på dansegulvet. Marie har 
fundet et lille rum, hvor endnu et slag 
beerpong er ved at udspille sig. Hun selv 
sidder klar til at fortælle lidt om Umbili-
cus, hvor vi befinder os, og om hvordan 
hun har lært, at fredagsbar er meget fe-
dere end at gå i byen.   

hvor ofte går du i byen? 
Jeg tror, at jeg i snit går i byen en gang 
om ugen, oftest bare i fredagsbar. Nogle 
gange tager jeg videre, og nogle gange 
er det bare lige en hverdags øl eller to, 
for det er jo så hyggeligt. 

byen eller fredagsbar?
Fredagsbar! Jeg tror, at der er en el-
ler anden tryghed i, at man ved, at man 
kender nogen. Især i en by som Aarhus, 
hvor du sjældent møder nogen, du ken-
der helt tilfældigt. Hvis jeg møder op i 
fredagsbar på mit studie, så er det ga-
ranteret, at der er nogen, jeg kender.

hvad er din yndlings fredagsbar?
Det er selvfølgelig Umbilicus. Vi ved, 
hvordan man holder en god bar! Der er 
en speciel stemning deroppe, fordi stør-
stedelen, der kommer, er studerende og 
har den samme hverdag. Det bliver også 
hurtigt samlingssted for folk fra andre 
studier, fordi deres bar måske er lukket 
lidt tidligere. Så kommer de over til me-
dicinerne og fester. 

hvad kan du godt lide ved den danske 
gå-i-byen kultur?
Jeg synes grundlæggende, at det er me-

get sundt, at man fra en ung alder bli-
ver introduceret til alkohol i nogle gode 
rammer, for eksempel på gymnasiet. 
Man lærer tidligt, hvordan det er godt at 
drikke, og hvordan det ikke er godt.

synes du, at der skal ændres noget for 
at gøre det mere trygt for folk at gå i 
byen?
Helt tilbage fra da jeg gik i gymnasiet og 
boede et stykke væk hjemmefra kan jeg 
huske, jeg fik at vide, at jeg altid skulle 
tage en taxa, mens min bror godt måtte 
gå hjem, hvis han havde lyst. Jeg synes 
godt, der kunne være mere fokus på, 
hvordan man omgås hinanden på en or-
dentlig måde i nattelivet, allerede meget 
tidligt. Måske gennem undervisning el-
ler sociale kampagner i stedet for at man 
bruger tiden på at lære kvinder tricks til, 
hvordan de undgår at blive overfaldet.

Anne
Alder: 22
Beskæftigelse: Elev på Frontsession 
(Dagshøjskole i Aarhus)
Yndlingsbar: Headquarters 

Røgmaskinerne er godt i gang, og lyden 
af “Sweet dreams” fører folk ud i vilde 
moves på floor. Anne har sat sig til rette 
i den store lædersofa ved det lille brune 
kakkelbord, klar til at fortælle lidt om 
Headquarters, hvor vi befinder os, og om 
hvordan hun har lært, at man skal huske 
også at spørge sine drengevenner, om de 
er kommet godt hjem.  

hvor ofte går du i byen? 
Jeg går i byen en til to gange om ugen.

hvorfor går du i byen?
Jeg kan godt lide at gå i byen, fordi jeg 
godt kan lide mødet med andre men-
nesker. Og specielt efter corona synes 

jeg, det er mega sjovt, at man kan stå i 
en kæmpe klump af mennesker, man 
slet ikke kender, uden at have corona og 
smittefare i baghovedet. 

hvad er dit yndlingssted at gå i byen i 
aarhus? 
Når jeg skal ud og danse, så går jeg på 
Headquarters. Det er et mega fedt sted, 
fordi der altid er et mega godt danse-
gulv. De spiller alle de gamle 80’er hits, 
og der er også tit livekunstnere. Der 
kommer mange forskellige typer, fordi 
Headquarters er gode til at holde ar-
rangementer, der tiltrækker forskellige 
slags mennesker. Det er ikke et sted, du 
nødvendigvis går ind for at score, men 
for at danse og have det sjovt. Og så 
kommer det andet måske som et plus! 

hvad kan du godt lide ved den danske 
gå-i-byen kultur?
Jeg synes, det er fremragende, at Dan-
mark og specielt København og Aarhus 
har fået flere queer-venlige barer, og at 
det ligesom er noget, der bliver synligt. 
Det er fucking fedt, at man begynder at 
sætte mere fokus på, at der skal være 
plads til alle i bylivet. 

har de seneste sager fra aalborg æn-
dret den måde, du går i byen på?
Noget, der slet ikke har slået mig før, er, 
hvordan min omtanke for mine drenge-
venner har været. Det er desværre me-
get sjældent, at jeg får spurgt dem, om 
de ikke lige vil skrive, når de kommer 
hjem fra byen. Det er sådan en totalt he-
teronormativ tilgang til, at drenge sag-
tens kan tage vare på sig selv. Man skal 
huske at skrive til sine venner - det har 
jeg tænkt rigtig meget over!  

 

“ jeg synes godt, 
der kunne være 

mere fokus på, hvordan 
man omgås hinanden 
på en ordentlig måde 
i nattelivet, allerede 
meget tidligt. Måske 
gennem undervisning 
eller sociale kampagner 

i stedet for at man 
bruger tiden på at 

lære kvinder tricks til, 
hvordan de undgår at 

blive overfaldet

“ Noget, der slet ikke har slået mig før, er, 
hvordan min omtanke 
for mine drengevenner 

har været. Det er 
desværre meget 
sjældent, at jeg får 

spurgt dem, om de ikke 
lige vil skrive, når de 
kommer hjem fra byen

“ Efter at barerne 
lukkede med 

corona, så fandt jeg ud 
af, at jeg faktisk bedre 
kan lide bare og tage 
ud til klokken ni eller ti 
og så gå hjem og vågne 
morgenen efter og have 

det helt fint
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INTERNATIONAL IN AARHUS: 
My favoUrItE PlacEs 
aroUND towN
After four and a half years in Aarhus, Delfinens international columnist has found some 
great places around town that have become her go-to’s for studying, hanging out and 
enjoying nature. And in the spirit of spring and the end of corona restrictions, she would 
like to share these with you!

By Marie-Catherine Virginie Le Gall

study with perfect background music 
and a delicious croissant
Having moved to Aarhus to study for a 
Master’s degree, it was important for me 
to find a place that is good for studying. 
The Royal Danish Library is a great place 
of course, but I am the kind of person 
that prefers being in a café to study and 
write. 

When my friend introduced me to LYN-
fabrikken, I knew it was the right place 
for me. 

LYNfabrikken is somewhat hidden in a 
little courtyard off of Vestergade. The 
café is at the top of the building. On the 
way up, you pass the offices and rooms 
that LYNfabrikken also rents out. 

The café has a long table in the centre, 
stools at tables by the windows, and a 
couple other small tables in between. 
It is not very big, which I enjoy. From 
the many hours I have spent there, it 
seems as though it is a favourite place 
for people to come study or have work 
meetings. 

LYNfabrikken has delicious coffee to fuel 
you as you work. Their food is also top-
notch. My favourite thing to get is their 
breakfast, which included yogurt, deli-
cious bread, a croissant, and associated 
toppings.

The music choice is amazing - perfect 
for studying or relaxing. You can even 
find their playlist on Spotify so that you 
can take that same atmosphere home 
with you. 

I highly recommend LYNfabrikken for 
studying, or even if you’re just looking 
for a new café in Aarhus. 

hang out with friends and enjoy (yet 
another) delicious croissant
Aarhus has innumerable places to go 
hang out, many of which I am still disco-
vering. It is hard for me to pick just one, 
but I can absolutely recommend Aarhus 
Ø and Bassin 7. 

At any time of the year, this place is per-
fect for meeting up with friends for a 
walk, a coffee, a beer, or just a place to 
sit and chat while looking at the view. 
Bassin 7 is where the Havnebad is and 
where you can try out wakeboarding 
(or if you’re more like me: watch people 
wakeboarding while eating a croissant 
from Øens Madhus or Bill’s). There are 

also street food stalls and places to get 
coffee or beer. 

To me, the Aarhus Ø area feels so dif-
ferent from the rest of Aarhus. The 
architecture is, of course, more mo-
dern (the Iceberg Buildings are a great 
example of this), and it seems as though 
there’s always something new to see. 

There are benches facing the sea - a 
peaceful place to sit, or a nice place to 
have a chat with friends no matter the 
weather.

If you haven’t been exploring Aarhus Ø, 
I can absolutely recommend you go take 
a walk and see what new things you can 
discover there.

enjoy nature and get fresh air (without 
a croissant)
Aarhus and its surrounding area have so 
much nature to offer. I am lucky enough 
to live a stone’s throw away from Riis 
Skov forest, which can give me a break 
from the sounds of the city. But when I 

need a proper break from the hustle and 
bustle of Aarhus, I like to go to Minde-
parken.

I unfortunately do not get to go a lot 
because it’s quite far from me, but it is 
a beautiful park that is perfect for long 
walks and getting air. The park is right 
next to Marselisborg Slot (the Queen’s 
summer palace), which also has lovely 
gardens to walk through when the royal 
family is not in residence. 

Mindeparken is a big open space with 
a view of the sea and big trees that are 
perfect for climbing up. The view it of-
fers is different from the other places I 
usually go to. It’s truly a break from the 
Aarhus I experience every day. 

Aarhus is full of places. Whatever you’re 
looking for, Aarhus will be able to pro-
vide it for you. I’m always looking to 
discover something new, but these three 
places are my go-to locations. I hope you 
who read this will enjoy them as much 
as I do! 

“ When my 
friend 

introduced me  
to LYNfabrikken,  
I knew it was the 

right place  
for me

Photo taken from @lynfabrikken

Photo taken from @bassin7
10  /  Delfinen #211   /  2022 Delfinen #211  /  2022  /  11 

InTernATIOnAL In AArHUSInTernATIOnAL In AArHUS



KArrIere KArrIere
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KARRIEREVEjLEDER:  
HUsk at stoPPE oP
Størstedelen af universitetsstuderende har nok på et eller andet tidspunkt spurgt sig 
selv: Hvad skal jeg egentlig bruge min uddannelse til? Hvad er mine kompetencer? 
Og hvordan får jeg mit drømmejob? Vi har taget en snak med Malene Kaae Søgaard, 
karrierevejleder på BSS, som til daglig svarer på disse og mange flere spørgsmål

Af Emma Johanne Falk

Jeg mødes med Malene Kaae Søgaard, 
som er karrierevejleder på BSS, på Det 
Kongelige Bibliotek, og vi falder hurtigt 
i snak efter at have fundet et roligt ko-
pirum med et par stole. Vi skal snakke 
om, hvordan hun til daglig hjælper rigtig 
mange studerende med at finde deres 
karrierevej. Hun er så nem at falde i snak 
med, at jeg næsten glemmer mit første 
spørgsmål, men det lykkes mig at få gra-
vet det frem, og interviewet går igang.

Hvad er karrierevejledning helt 
konkret?
“Karrievejledning er jo mange ting. Det 
handler om at hjælpe det enkelte men-
neske på vej til det det, de godt kunne 
tænke sig at arbejde med efter endt 
uddannelse, men det handler også om 
identitetsskabelse. Hvem er jeg? Hvad 
kan jeg med mine kompetencer? Og vig-
tigst af alt, hvad har jeg egentlig lyst til 
at arbejde med? Det er sådan nogle sam-
taler, men det er også hjælp til konkrete 
værktøjer, såsom at skrive en ansøgning 
og afklare kompetencer.”

Hvem er det, du snakker med i din 
vejledning?
“Det er alle studerende med alle mulige 
former for spørgsmål, lige fra ’jeg er vildt 
meget i tvivl om, om jeg har valgt den 
rigtige uddannelse’ til ’jeg har fundet 
nogle studiejob-stillinger, kan du hjælpe 
mig med at skrive en god ansøgning?’ 
Det kan også være specialestuderende, 
der sidder fast i opgaveskrivning eller 
skal have hjælp til at finde en praktik-
virksomhed, men der er også rigtig man-
ge ’hvad kan jeg blive?’-samtaler.” 

“Og det, der tit sker med de studerende, 
som gerne vil have hjælp til en konkret 
ansøgning, er, at samtalerne ender med 
at dykke ned i helt andre spørgsmål. For 
når du skriver en god, motiveret ansøg-
ning, så skal du jo skinne igennem på 
papir, og det er virkelig svært. Og i sam-
talen om ansøgninger bliver spørgsmål 
som ’hvad er det, du synes er spænden-
de ved det her job?’ hurtigt til ’hvad er 

det for et liv, du gerne vil leve?’ ’Vil du 
have faste mødetider eller fleksibilitet?’ 
’Vil du gerne kombinere din uddannelse 
med dine hobbyer?’ Og ’hvornår gør man 
egentlig det?’”

På grund af de uoverskueligt mange 
muligheder tror jeg da også, at der 
er mange, der er bange for at vælge 
’forkert’?
“Vi er på et universitet med uddannelser, 
der åbner op for rigtig mange forskel-
lige døre. Mange, jeg møder i vejlednin-
gen, er nervøse for at lukke disse døre, 
samtidig med at, de mange muligheder 
skræmmer dem. Men man lukker ikke 
nogle døre ved at vælge ‘forkert’. Så er 
det nemlig bare at vende om og gå i en 
anden retning. Der er ikke nogen virk-
somheder, der i dag forventer, at man 
bliver der i 25 år, for sådan ser arbejds-
markedet ikke ud længere. I dag snakker 
vi meget om livslang læring, og det med 
at vi hele tiden skal lære nye kompeten-
cer. Man kan ikke læse sig til livet, og 
ligesom man kan have erfaring med en 
dårlig kæreste, så må man nogle gange 
prøve noget for at finde ud af, om det var 
det rigtige.”

“Mange snakker om studierelevante 
jobs, men at stå nede i Føtex ved kassen, 
det lærer du jo også enormt meget af. 
Det er samspillet med andre mennesker. 
Hvordan var din leder? Spillede I godt 
sammen eller ej? Man finder først ud, af 
hvilket arbejdsmiljø man bliver motive-
ret af, når man har prøvet at stå i situati-

onen. Og så sker der jo intet ved at finde 
ud af, at det ikke lige var dig. Så er man 
den erfaring rigere.”

Hvordan har din egen karrierevej  
set ud?
“Min vej er faktisk et godt eksempel på, 
hvordan arbejdsmarkedet er, og hvad 
man skal tænke over som ungt men-
neske og studerende. Jeg har en cand. 
merc. i International Business fra CBS 
og en bachelor i HA-int. i spansk her fra 
Aarhus BSS, og jeg har aldrig vidst, hvad 
jeg ville. Jeg var selv rigtig meget i tvivl, 
og jeg valgte min uddannelse, netop for-
di den var bred. Men vi blev skolet meget 
til den klassiske konsulent verden, og 
det fandt jeg så ret hurtigt ud af, at det 
havde jeg faktisk ikke lyst til, for det var 
ikke der, mine værdier var.” 

“Jeg endte med at blive ansat i en virk-
somhed i Sønderjylland, hvor jeg var 
med til at implementere et nyt faktu-
reringssystem. Det handlede i bund og 
grund om kommunikation, og jeg bygge-
de bro mellem IT-afdelingen og den her 
virksomhed samt deres datterselskaber. 
Jeg nåede at være der i 4 år, men blev så 
mor, og kunne ikke længere pendle fra 
Aarhus.” 

“Så blev jeg ansat i et konsulentfirma i 
Aarhus, og der brændte jeg mine naller. 
Jeg endte faktisk med at sidde og græde 
ude på køkkengulvet. Jeg havde gode 
kollegaer, men min leder og jeg var et 
dårligt match. Der blev jeg ramt på mine 

“ Mange, jeg møder 
i vejledningen, er 

nervøse for at lukke 
disse døre, samtidig 
med at, de mange 

muligheder skræmmer 
dem. Men man lukker 
ikke nogle døre ved at 

vælge ‘forkert’
“ Reflektér over 

hvem du er, 
for det er noget af 
det, en arbejdsgiver 
kigger efter. Unge, 
velreflekterede 
mennesker

værdier, og blev mere end nogensinde 
ramt af tvivlen ’hvad pokker skal jeg?’. 
Og siden jeg blev færdig, havde jeg fak-
tisk været frivillig hos Djøf som mentor, 
og det kunne jeg mærke gav mening for 
mig. Jeg kunne se det gav enormt meget 
glæde til dem, jeg hjalp. Til en grillfest 
i Skanderborg kommer jeg så til at tale 
med en, som arbejder på universitetet. 
Kort efter bliver jeg ringet op, kommer 
til samtale, og bliver ansat som karrier-
evejleder her på Aarhus BSS.”

Hvad er så dine bedste råd til os 
studerende?
“Husk at stoppe op, og reflektér. Det 
glemte jeg selv, dengang jeg sad på køk-
kengulvet. Og det roser vi jer for, jer der 
booker en tid hos karrierevejledning, for 
der er det jer selv, der lige stopper op.”

“Og luk så lidt øjnene for, hvad der er 
det rigtige eller perfekte job. Det hand-
ler om at prøve noget af og få foden in-
denfor for at få erfaring og skabe sig et 
netværk. Og når man får lidt erfaring, 
har man også et bedre kendskab til sig 
selv. Reflektér over hvem du er, for det 
er noget af det, en arbejdsgiver kigger 
efter. Unge, velreflekterede mennesker. 
Man taler om robusthed, men robusthed 
handler i virkeligheden om, at man også 
skal være god til at sige fra og definere.”

“Og snak så med jeres studiekammera-
ter, og vær åben om det, der er svært – at 
man kan føle sig lidt fortabt og fortviv-
let. For det er menneskeligt. Og det ville 
faktisk være næsten underligt, hvis man 
ikke havde det sådan.”



Engagér dit publikum
Et af de vigtige elementer i et godt op-
læg er at engagere dit publikum i emnet. 
Netop dét er nøglen til at få publikum til 
at huske dine ord, selv efter oplægget er 
færdigt. At engagere handler grundlæg-
gende om, at publikum skal føle sig set, 
hørt og talt til – ikke bare talt foran. Vi 
mennesker er empatiske væsener, og det 
kan du udnytte gennem din udstråling 
og dit eget engagement. Hvis du er ener-
gisk og udstråler, at du er engageret, at 
du finder emnet spændende, og at du 
faktisk nyder at holde oplægget - ja, så 
smitter det af på dit publikum. Omvendt, 
hvis du selv virker uoplagt og uengage-
ret, vil det også smitte af på dit publi-
kum, og de vil sidde med samme følelse. 

Tal til følelserne
Endnu en måde at engagere dit publi-
kum på er ved at tale til deres følelser og 

sanser, så ikke kun fornuften er i spil. Det 
kan du fx gøre ved at aktivere publikums 
forestillingsevne gennem eksempler 
og metaforer, som også gør oplægget 
levende. At bruge eksempler er et godt 
virkemiddel til at gøre et abstrakt emne 
mere konkret og dermed lettere at for-
stå og forholde sig til for dit publikum.  

Et andet brugbart virkemiddel til at en-
gagere publikum er anekdoter og fortæl-
linger. Vi mennesker forstår og husker 
nemlig bedst i narrativer. Anekdoter og 
fortællinger fra dit eget liv vil give op-
lægget mere personlighed, hvilket gør 
det lettere for dit publikum at relatere til 
både dig som taler og til indholdet. Det 
er vigtigt at huske på, at dine eksempler, 
anekdoter, metaforer og fortællinger skal 
være relevante for dit emne og oplæg, og 
de skal lede frem til eller understrege en 
pointe. Når du vælger eksempler o.s.v., 

STUDYPEDIA: tIPs tIl at 
HolDE DEt goDE oPlæg
Studypedia har sat fornyet fokus på at holde indlevende oplæg for at klæde dig og 
dine medstuderende så godt som muligt på til denne vigtige studiedisciplin. For 
når forberedelsen har krævet tid og energi, så vil du sikkert også gerne, at selve 
præsentationen sidder lige i skabet. Hvordan sørger du så for det? Det kan du finde en 
masse gode råd til i denne artikel 

Af AU Studypedia

Ansøgningsfristen
Af Tine Eltved

skal du desuden være opmærksom på, at 
de er med til at vinkle dit indhold, fordi 
de sætter noget i forgrunden og noget i 
baggrunden, og dermed har betydning 
for, hvad publikum opfatter som det vig-
tige i oplæggets indhold. 

Vær nærværende
Udover eksempler og anekdoter, så kan 
simple direkte referencer til den ak-
tuelle situation, du taler i, også være 
med til at engagere, ved at gøre dit op-
læg mere personligt og nærværende. 
Du kan adressere den specifikke situa-
tion på mange måder, og det behøver 
kun være i det ganske små. Det kan fx 
være en reference til vejret udenfor, 
til en person eller til et objekt i lokalet 
- eller til et oplæg, der har været umid-
delbart før dit eget. Du kan også vælge 
at relatere dine pointer, eksempler eller 
dit emne til noget konkret i virkelig-
heden, som dit publikum er optaget af. 
Det kan fx være historiske begivenhe-
der. Det handler om at forankre dit op-
læg i den givne situation, og det gør dit 
oplæg mere relevant for dit publikum. 

Dette er blot et mindre uddrag af de 
mange tips og tricks fra Studypedia, 
hvor du kan læse mere om, hvordan du 
vækker opmærksomhed og engagement 
ved fx at bruge dit kropssprog og din 
stemme. Derfor: Besøg Studypedia, hvis 
du ønsker at blive endnu bedre klædt 
på til dit næste oplæg. Find os på www.
studypedia.au.dk, og læs specifikt om at 
holde oplæg på www.studypedia.au.dk/
mundtlig-formidling/hold-oplaeg eller ved 
at følge QR- koden.

Lyset fra skærmen er indstillet alt for skarpt. Uret på væggen tikker 
ubarmhjertigt derudad. Ansøgningsfristen kommer tættere på med hvert slag. 
Smerten fra dine skuldre har for længst nået dine tindinger, din mave føles 

uendelig tung, men dine fingre sitrer, dine øjne flakker. 

Hvis du tager et sabbatår og bliver boende ved mor, vil dine venner så synes, du 
er tåbeligt langt bagud? Du kunne selvfølgelig bare vælge noget, og så droppe 
ud… Men så er du en af dem dér, Lars Løkke snakker om i sin nytårstale. Ellers 

tak. Og hvad så, hvis det næste studie du vælger også er det forkerte? Så har du 
droppet ud to gange. Alle ved jo hvilke typer dét er. Og så vil du heller ikke have 
SU til hele uddannelsen. Tænk hvis du har et barn til den tid! Så er du den der 
mor, man kigger skævt til i Netto. Hende der ikke er stabil og fremtidssikret. Og 

hvis du ikke engang har en kæreste til den tid? Så vil de jo tro, 
du ikke har opnået noget siden gymnasiet!

Hvad så hvis du starter på noget “sikkert” og får et job direkte bagefter? Har 
du så overhovedet nået at leve? De vil jo synes du er såå kedelig. Og så får 

du sikkert også en kedelig kæreste, og lige pludselig har du intet spændende at 
fortælle veninderne, og fyrene gider ikke snakke med dig i byen… 

Så kan du lige så godt få de gennemsnitlige 1,7 børn og blive 
fuldstændig irrelevant for samfundet. 

Du kan jo også vælge noget “prestigefyldt” som jura? Vil de så være imponerede? 
Eller vil de synes, du bare er ude efter pengene? Hvad hvis det er for svært? Åh 
Gud, så vil alle jo vide, at du ikke kunne klare det! Du bukker sikkert under for 

presset og bliver én af de der neurotiske sammenbrud, de snakker om i TV-avisen. 
Dem med curlingforældre, dyre psykologer og en mental stabilitet 

som et korthus i stormvejr…

Det er helt mørkt nu. Dine tindinger dunker. Dine hænder er kolde og klamme.  
Der er nogen, der kalder nede fra stuen. 

Det er nu. Du holder vejret.

Men hvad så, hvis de synes det? Skal det stoppe dig, styre dig, hjemsøge enhver 
beslutning i en endeløs jagt på et valg, der kan fritage dig fra al kritik, fordomme 

og formaninger? Og når du endelig når din pension efter et langt arbejdsliv og 
kan læne dig tilbage… Hvad så? Hvad vil du tænke?

Du trykker ’send’ 

… og puster ud. 
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”Sæt ord på det”. Det er det første, man 
læser når man går ind på Studenterlin-
jens hjemmeside. Fire ord, der kan gøre 
en (stor) forskel. Ved første gennemlæs-
ning kan det fremstå som et meningsløst 
mantra. Men hvis man lader ordene synke 
ind, er det ikke vanskeligt at forstå, hvil-
ket budskab vi på linjen prøver at få frem. 

For det kan være grænseoverskridende 
at sætte ord på egne problemstillinger. 
Ikke desto mindre er det vigtigt, at du 
lærer at åbne dig, så du kan få vendt dine 
tanker og følelser. Og Studenterlinjen er 
et godt sted at starte øvelsen. Her står 
frivillige til rådighed for at guide dig om 
alt fra kærestesorger til selvmordstan-
ker. Endda helt anonymt. Med andre ord 
har du ikke pligt til at opgive din identi-
tet – og de frivillige opgiver heller ikke 
deres. Vi kan dog ikke sammenlignes 
med studievejledningen, idet sidstnævn-
te rådgiver om konkrete udfordringer 
på studiet (dispensation, merit-ordning, 
osv.). Hos Studenterlinjen lytter vi deri-
mod til dine personlige problemer. Store 
såvel som små.

Hvorfor kontakte Studenterlinjen?
I et samfund hvor sociale medier ska-
ber et større og større pres på indivi-
det om altid at skulle være og se ”per-
fekt” ud, kan man føle sig alene med 
sine problemer. Navnlig hvis man ikke 
tør dele sine problemer med andre.  

Men hvis man deler ud af sine oplevelser, 
vil man ofte opleve, at man langt fra er 
den eneste, der døjer med kærestesorger 
eller en følelse af at være utilstrækkelig 
efter at have dumpet en eksamen. Tilba-
ge i september, hvor alle ”russerne” lige 
var startet, fik vi på Studenterlinjen et 
stigende antal chats fra nye studerende, 
der følte sig alene på studiet eller følte 
universitetsniveauet var højt. Jeg husker 
særligt én studerende tydeligt. Pågæl-
dende følte, at studiegruppen hverken 
gad vedkommende socialt eller fagligt. 
Samtidig oplevede den studerende at 
have problemer i sit kæresteforhold.   

Hvis bare denne studerende vidste, at 
vedkommende ikke er den eneste med 
disse problemer! For hos Studenterlin-

jen bliver vi kontaktet af mange, især til 
semesterstart, der oplever præcis det 
samme.

Vi hjælper med alt fra FOMO til store 
personlige kriser
Et andet stødt stigende problem er stu-
derende, der er bange for at gå glip af fe-
ster, sociale begivenheder, osv. – såkaldt 
FOMO. Fænomenet FOMO blev først 
identificeret af Dr. Dan Herman i 1996, 
og det betegner angsten for at misse de 
mange muligheder, der konstant dukker 
op på sociale medier. Undersøgelser lavet 
på den amerikanske befolkning viser, at 
mindst 40% er bange for, at deres liv ikke 
er spændende nok i forhold til andres. 

Når man har svært ved at bryde disse 
tankespor, kan man typisk komme til at 
køre sig mentalt træt. Jeg kan godt lide at 
bruge udtrykket ”at køre i ring”, fordi ens 
tanker bare cirkler rundt og rundt. Men 
ved at dele dit problem med os, kan du få 
nogle gode ideer til at løse det og stoppe 
de cirklende tanker. Hos Studenterlinjen 
er vi alle trænet i at håndtere forskel-
lige problemer af forskellige størrelser. 
Det kan være alt fra selvmordstanker til 
eksamensstress. Derfor har vi også res-
sourcerne til at hjælpe med at bryde tan-
kesporet, og to hjerner tænker som regel 
bedre end én. Tit oplever vi også, at den 
studerende selv har løsningen, men blot 
havde brug for en anden til at udpege den. 

Sammen kan vi finde en løsning – kon-
takt os!

Kontakt studenterlinjen:

Telefonnummer: 87 15 16 46

Chatten:  
https://studenterlinjen.dk/chat-med-os/ 

Åbningstider:  
Mandag til torsdag 19.00 – 22.00 – både chat og telefon

STUDENTERLINjEN: 
fÅ afløB for DIt 
taNkEMylDEr
Til dig, som også lider af FOMO, eksamensstress  
og bare har en masse tanker, der fylder i hverdagen

Af Studenterlinjen

det kan vi hjælpe med:

Eksamensstress

Kæresteproblemer

Seksualitet

Sorg

Identitetskrise

Voldtægt

Psykisk og fysisk vold

Mindreværd
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FORÅRSFRISKE FORELSKELSESFØLELSER: 

EN sIkkEr gUIDE tIl EN  
gArAnTereT genneMSnITLIg dATe  
 

Foråret er kommet, munden er maskefri og kysseklar, 
og solen er godt i gang med at varme vores vinterkolde 
hjerter op igen. Hvad betyder det? Forårsdates og 
forelskelsesrøde kinder - i hvert fald hvis du spørger 
Delfinens egen Dr. Love, Frederik Patrick Trabjerg, der 
her guider til kærlige dates rundt omkring i Aarhus

Af Frederik Patrick Trabjerg / illustration: Lærke Gertz

Efter en vinteragtig vinter med alle 
dens vinterlignende tendenser, er solen 
nu endeligt begyndt at blinke flirtende 
til os igen. Og for lige at citere et uni-
kum af en anden verden, manden i de 
beskidte, hvide, tangatrusser, jamen 
så er det simpelthen ikke til at komme 
udenom det uomtvistelige faktum: ”Det 
er fooooråååår”. Coronapandemien har 
med sit tunge jerngreb om hele ver-
den lagt låg på alverdens sprudlende 
sprælskheder. Men ligesom for solen 
er det nu også for os mennesker ved 
at være tid til at komme ud og blinke 
flirtende til folk igen. For selvom isolati-
onstiden måske har føltes som en evig-
hed af evigheder, og dit game derfor er 
blevet rustent som en gammel tagren-
de, så er det altså blevet tid til at komme 
ud og mærke, at du lever igen. Alle de 
følelser vinteren har lagt en dæmper på, 
skal have lov til at blomstre. Det er sim-
pelthen blevet tid til, at følelserne og 
kærligheden får frit løb.
 
Derfor vil jeres allesammens Dr. Love 
sørge for en solid guide. Her kommer tre 
ting, man kan lave med sin date, nu når 
samfundet endelig er lukket op igen, og 
vejret samtidigt er begyndt at vise sig 
fra sin gode side.  
 
Tindertirsdag på Smagløs
På trods af sit måske misvisende navn, 
er Café Smagløs et absolut smagfuldt 
sted, hvor der i den grad, er mulighed for 
at stimulere sanserne med, blandt andet, 

liflige væsker til ganen. Derudover er 
Café Smagløs også et ideelt sted at tage 
sin Tinder-date med på, da caféen kører 
Tinder-tirsdag, et koncept, der giver dig 
og dit tinder match en gratis omgang 
Cava og snacks. Og hvis ikke en god om-
gang gratis giver anledning til at tage 
på date, så ved jeg simpelthen ikke hvad. 
Caféen kan findes på Klostertorvet lige i 
hjertet af Aarhus og den kollektive trafik, 
hvilket gør det til et dejligt, let tilgænge-
ligt mødested. Og hvis daten går dårligt, 
kan du altid lynhurtigt hoppe på en bus 
og stikke af derfra.
 
En mundfuld frisk luft i Marselisborg
Hvis du kan lide at blive jagtet af brun-
stige, stønnende, aggressive skabninger, 
så skal du bare tage en pose gulerødder 
i den ene arm og din date i den anden og 
så trisse ud til Dyrehaven i Marselisborg 
Skov. Foruden det åbenlyst angstprovo-
kerende i at blive jagtet af indhegnede, 
vilde dyr, der desperat og på absolut 
grådigste vis forsøger at nippe til din 
gulerod, så giver Marselisborg Dyrehave 
en oplagt mulighed for, at du kan vise 
din date, hvor in sync med naturen du 
er. Derudover er de naturskønne omgi-
velser også en oplagt setting når du vil 
fremprovokere lidt romantisk stemning; 
man eventuelt kan tage videre ned på 
stranden til en omgang picnic eller på 
en af de omkringliggende caféer til en 
lille kaffe at varme sig på - hvis de varme 
følelser i kroppen altså ikke skulle være 
tilstrækkelige.
 

Campingstemning for alle pengene
Eksisterer der egentlig en bedre kombi-
nation end fadøl og minigolf? Formentlig 
et utal af dem, men ikke desto mindre er 
baren Camping, som ligger ved åen, et 
oplagt sted at tage på date. Et hyggeligt 
sted med en afslappet stemning, hvor 
musikken er tilpas lav til, at man faktisk 
kan føre en samtale, mens man slentrer 
gennem de ni mere eller mindre drilske 
huller. Derudover er Camping også et 
ideelt sted, hvis man døjer med ekshibi-
tionistiske tendenser. I hvert fald lance-
rede Camping i oktober 2021 konceptet 
”naked golf”, der, som navnet nok anty-
der, er et event, hvor man lynhurtigt læ-
rer, hvordan man samler en golfbold op 
så elegant og lidt blottende som muligt. 
Alt dette kan du altså opleve hos Camping 
ved Åboulevarden, og så længe du ikke er 
typen, der lader dit temperament løbe af 
med dig, når bolden triller langs kanten af 
hullet (som den selvfølgelig altid gør, når 
det ligner, at man endelig laver en hole-
in-one) så skal det nok blive en god date.
 
Til slut er der ikke andet at sige, end at 
jeg håber, at disse råd vil være brugbare 
i fremtiden, og hvis ikke, kan du jo altid 
bare blive en plantefikseret, katteejende 
singletype. Og ved du hvad? Det er der 
overhovedet heller ikke noget galt med. 
Det er 2022, og du kan være lige præ-
cis den, du gerne vil være. Hvis rådene 
derimod, helt forventeligt, virker efter 
hensigten, så husk beskyttelse. For det 
er nemlig sejt at være sikker! 
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VÆKSTVIRKSOMHED TIL STUDERENDE:  
Hvorfor IkkE startE 
arBEjDslIvEt MED Et 
vækstEvENtyr?
For mange studerende kan det føles overvældende at overveje, hvordan arbejdslivet skal 
startes, for der er mange veje at gå. Én mulighed er at tage med på et væksteventyr i en 
mindre start-up. Her bringer Delfinen nogle perspektiver på netop denne karrierevej, 
som forhåbentlig kan være med til at give et indblik i, hvad man går ind til, hvis man 
vælger den retning

Af Rune Lysdahl Sørensen

Da jeg søgte ind og blev optaget på Øko-
nomi på Aarhus Universitet, var jeg dre-
vet af en faglig interesse for at forstå dy-
namikkerne inden for samfundsøkonomi 
– det var ikke med henblik på at lande 
et specifikt drømmejob på den anden 
side af studiet. Derfor var jeg – ligesom 
mange andre – meget modtagelig over 
for de indtryk, jeg i løbet af min studietid 
fik af arbejdsmarkedet til diverse kar-
rierearrangementer. Her blev jeg ofte 
præsenteret for store virksomheder og 
sjældent for vækstmiljøet omkring de 
mindre virksomheder. Jeg startede i et 
af de større konsulenthuse, da jeg blev 
færdiguddannet. Efter fire år skiftede jeg 
til vækstvirksomheden Samlino.dk, hvor 
jeg blev direktør for forsikring, og på den 
baggrund vil jeg her give mit bidrag til at 
udbrede kendskabet til den spændende 
dagligdag, arbejdet i en mindre virksom-
hed byder på.

Den stejle læringskurve
Min erfaring er, at man i en mindre virk-
somhed får et holistisk billede af, hvor-
dan det er at drive en forretning. Det 
betyder, at man selv som nyuddannet er 

med til at sætte strategien og retningen 
for det område, man er ansvarlig for. 
Man kan få et ansvarsområde og drive 
det fra start til slut og se meget håndgri-
belige resultater hurtigt. Det betyder, at 
man lærer selvledelse meget hurtigt, da 
alle skal kunne holde styr på deres egne 
mål og vise resultater. Og det betyder, at 
man selv bliver nødt til at tænke igen-
nem fra den ene ende til den anden, om 
man tror på det, man laver, og om det 
giver mening for virksomheden. Da man 
er så tæt på strategien og ambitionen, 
laver man aldrig noget, man ikke kan se 
pointen i – for man har selv sat målene 
og udvalgt initiativerne.

Fælles mål og samarbejde
I en mindre organisation kender alle 
hinanden. Fællesskabet og venskaber-
ne, man opbygger, når man navigerer i 
et større forretningsmiljø og sammen 
bygger noget op over en lang periode, 
er  ganske særligt og svært at beskrive. 
For mig minder det meget om min tid 
som frivillig i studenterorganisationen 
Aarhus Symposium, hvor det fælles mål 
og viljen til at gå et ekstra skridt for at 

skabe den bedst mulige oplevelse for 
vores konferencedeltagere var altover-
skyggende. I min tid ved Samlino.dk er 
det målet om at hjælpe danskerne med 
at finde de bedste finansielle produkter, 
der driver os. Det er i min optik en me-
get smuk dynamik, når et helt hold sam-
men arbejder for et fælles mål gennem 
en længere periode.

Omstillingsparathed og ejerskab
En anden betragtning, jeg har gjort mig, 
er forskellen i det ejerskab, man tager. 
Alle har så stor indflydelse på, hvorvidt 
vi når vores samlede mål, så alle tager 
ejerskab for virksomheden, som var det 
deres egen. Det betyder dels, at alle tager 
del i de tårnhøje ambitioner, vi har – per-
sonligt og som virksomhed – og dels at 
man hele tiden er opmærksom på, hvor-
dan de forskellige dele af virksomheden 
rykker sig. Hvis der er en kollega, der har 
brug for hjælp, træder man i karakter og 
sikrer, at der ikke er nogen bolde, der bli-

ver tabt mellem to stole. Hvis der plud-
selig opstår en unik mulighed fra den 
ene dag til den anden, er man klar til at 
træde til og give en hånd med.

Noget for dig?
Er det den rigtige vej for dig? Det er et 
spørgsmål, som jeg ikke kan besvare. Jeg 
har haft en fantastisk oplevelse med en 
meget stejl læringskurve og lært mere 
om, hvordan man driver forretning, end 
jeg havde turdet drømme om, da jeg 
startede. Jeg har fået sparring fra nogle 
meget stærke investorer og input fra 
andre lignende virksomheder på tværs 
af Europa, og jeg har opbygget venska-
ber, hvor vi står side om side, når det går 
mindre godt og hylder hinanden, når det 
går godt. Hvis du kan spejle dig i oven-
stående, er det måske værd at overveje, 
om en mindre vækstvirksomhed, der er 
mindre synlig på karrieredagene, er det 
rigtige for dig.

om skribenten

Rune Lysdahl Sørensen 
er uddannet Økonom 
fra Aarhus Universitet 
i 2017. Gennem sin 
studietid var han 
blandt andet en del af 
studenterorganisationen 
Aarhus Symposium 
gennem tre år og 
underviste på Aarhus 
BSS. Han har siden 
arbejdet fire år ved 
Deloitte som konsulent 
og sidder nu som 
direktør for forsikring 
ved Samlino.dk.

om samlino.dk

Samlino.dk er 
Danmarks førende 
sammenligningstjeneste 
for finansielle ydelser. 
Samlino.dk skaber et 
overblik for danskerne 
på tværs af forsikrings-, 
bank- og teleprodukter. 
Samlino.dk har et 
strategisk samarbejde 
med over 50 udbydere af 
finansielle produkter og 
har hjulpet over 400.000 
danskere med at finde 
det bedste produkt for 
deres behov.
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STuDIELIvSHOROSKOPER
Af Camilla Svenblad Bauer

Illustrationer / Tine Eltved

VÆDDEREN
Når Tivoli 
Friheden åbner 
i april, så er det 
vædderen, der 
står forrest i 
køen. Vennerne 
vil få kamp til 
stregen, når 

vædderen får mulighed for at udleve sit 
konkurrence-gen i skarpskydning eller 
boldkast. Desuden vil der komme fart på 
med enten frit fald i Hjertekig eller sus 
i maven i den berygtede Cobra! Vædde-
ren kan være en fest at tage på eventyr 
med, men husk at undgå de populære 
attraktioner i højsæsonen, for der er 
ikke noget som lange køer, der kan teste 
vædderens utålmodighed! 

Yndlings-is: Ben and Jerry’s ‘Wich - den 
er god at have med på farten!

TYREN
Tyren sætter 
pris på de finere 
ting i livet, men 
den er samtidig 
meget jordnær. 
Derfor kan du 
sikkert finde 
tyren på lop-

pemarked i Mølleparken, på jagt efter 
en lampe, der matcher sofaen eller nips 
til vindueskarmen. Tyren har falkeøje, 
når vi andre farer vild i gamle ting. Så 
lige meget om det er en søgen efter 
noget specifikt eller bare en tur gennem 
parken med en latte, så vil tyren med 
garanti kunne finde noget skjult guld. 
 
Yndlings-is: Magnum Mandel, lækker 
og familiær kvalitetsis

TVILLINGEN
Når påsken nær-
mer sig, så bliver 
den nysgerrige 
tvilling svær at 
finde i Aarhus. 
Den er højst 
sandsynligt ta-
get på forårstur 

til udlandet for at dyrke den rejselyst, 
der findes i dette stjernetegn. Men hvor 
I verden, tvillingen befinder sig, kan 
være svært at holde styr på. På vej til 
Berlin på weekendtur har tvillingen 
sikkert mødt nogle nye venner i toget, 
og er nu taget med dem til techno-rave i 
Barcelona. Det er også ligegyldigt, hvor 
tvillingen ender, for med sin naturlige 
karisma og nysgerrighed vil tvillingen 
kunne skabe den perfekte ferie overalt!
 
Yndlings-is: Filur, altid klar på eventyr 
og grin!

KREBSEN
Når fuglene 
fløjter og skoven 
bliver grøn, så 
finder Krebsen 
det rødternede 
picnictæppe 
frem, og be-
væger sig ud i 

Mindeparken eller Riis Skov. Vil du have 
en invitation, så må du kæmpe for det, 
for kun de aller tætteste er inviteret. 
Men når først du har formået at komme 
under krebsens hårde skal, så vil du ikke 
fortryde det. Krebsen passer nemlig 
på dem den elsker, så er du inde i dens 
inderkreds, kan du godt regne med en 
picnic kurv fyldt med alle dine livretter. 
Krebsen elsker nemlig at gøre dem, den 
elsker, glade. 

Yndlings-is: Ben and Jerry bæger, læk-
ker og nem at dele

LØVEN
Løven får det 
meste af sin 
energi fra solen, 
og vil derfor 
sprudle med 
energi, når 
foråret kommer 
frem. Du vil der-

for helt sikkert se løven trække i træ-
ningstøjet og begynde at gøre sig klar 
til at vende hoveder på Den Permanente 
til sommer. Løven kan både være den, 
der løfter jern i Fitness World, og den 
kreative instruktør på holdet ‘Ilddans’ i 
parken, men én ting er sikkert; ser du en 
løber med et selvsikkert smil på læben, 
så er det nok en løve, det glæder sig til 
sommer! 
 
Yndlings-is: Solero Exotic, fyldt af so-
lens frugter

JOMFRUEN
Forår betyder 
forårsrengøring 
hjemme hos den 
ordentlige jom-
fru. Det betyder 
støvsugning 
bag sofaen, en 
våd klud over 

køkkenskabene, og ud med det gamle, 
så der er plads til det nye. I bedste Marie 
Kondo stil, vil jomfruen sortere i sit 
liv og smide alt det ud, der ikke skaber 
sundhed i jomfruens mentale helbred. 
Imellem køreturene til genbrugsplad-
sen, har jomfruen nok også fundet tid til 
at tage et smut forbi boghandleren for 
at snuse lidt til den nyeste litteratur (der 
nu i øvrigt er blevet plads til derhjemme 
på hylden). 

Yndlings-is: Hjemmelavet is, all natural

VÆGTEN
Det er ikke 
kun vinterens 
ophobning af 
nullermænd, der 
bliver svirpet 
væk med for-
årsrengøringen 
hjemme hos 

vægten - det er også klædeskabet, der 
skal opdateres og fyldes op med nye, 
lækre klæder. Af samme årsag er det 
højest sandsynligt en vægt, du ser slæbe 
tilstoppede plastikposer ned til den lo-
kale genbrug, eller som har kreeret den 
absolut mest æstetiske profil, du møder 
på trendsales. Samtidig kan du beundre 
vægten, når den slentrer gennem Aar-
hus med en latte on the go og giver alle 
andre dårlig outfit-samvittighed.

Yndlings-is: Cornetto-isvaffel med en 
æstetisk chokoladeswirl på toppen

SKORPIONEN
Vand er erstat-
tet med store, 
kolde fadøl som 
skorpionens 
rette element, 
når foråret ram-
mer. Hastigt 
søger den ud på 

den aarhusianske højlandsslette, hvor 
den helt sikkert er at finde dansende til 
elektriske tunes og dundrende bas på 
Northside festival. Når Tobias Rahim 
rammer scenen, kommer du helt sik-
kert til at se skorpionen allerforrest 
skrålende med på “Op A væggen!!!”. Når 
skorpionen ikke svømmer hen i øl og 
provokerende dansk pop-lyrik, vil du 
måske få øje på den liggende nede ved 
Aarhus å med øjnene rettet stift ned i 
vandet, mens den grubler over tilværel-
sens ulidelige lethed.

Yndlings-is: Magnum Black Espresso, 
fordi det er den, dine venner ikke kan lide

SKYTTEN
Når skytten har 
brugt vinteren 
inden døre, skal 
den hurtigst mu-
ligt ud og spire 
om kap med 
krokusser og på-
skeliljer, hvis den 

da ikke bliver for ivrig og tramper dem 
ned i farten. For når første solstråle be-
gynder at tø trætheden op hos os andre, 
har skytten allerede snøret vandrestøv-
lerne og er nået helt til Silkeborgsøerne! 
Udstyret med fiskegrej, lommelærke 
og en god portion optimisme, når den 
formentlig helt ned til Harzen på sine 
springende bukkeben. Foråret kalder 
på nye oplevelser, og det kan kun gå for 
langsomt med at komme af sted!

Yndlings-is: Astronaut-isen, der afspej-
ler, hvor meget skytten elsker eventyr!

STENBUKKEN
Vi ved allesam-
men, at stenbuk-
ken er ambitiøs 
og arbejdsom. 
Udover at være 
fast inventar 
på læsesalen og 
medinvestor i en 

start up-virksomhed for hurtigbriller, 
formår den også at være både socialt 
aktiv og at nyde forårssolen på en af 
Aarhus’ højt profilerede strande, eller 
ved åen med en aperol i hånden. På 
magisk vis har der, med sommertidens 
ankomst, sneget sig et par ekstra timer 
ind i døgnet for stenbukken. Jaaa, bjerg-
geder skal man ikke sådan kimse af. 

Yndlings-is: Kung Fu - en is, der sparker 
røv, ligesom dig
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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!

VANDMANDEN
Det kan godt 
være, at det er 
hyggeligt at 
sidde indpak-
ket som en 
forårsrulle i 
den forkølede 
danske forårs-

sol med sin 48 kroners La Cabra-kaffe 
og kanelsnurre, men mentalt er vand-
manden allerede et helt andet sted. Den 
er på ørkenvandring, jungle-trekking 
og bestiger Himalaya-toppe, mens 
den lægger planer for, hvilke af disse 
ting den skal gøre netop denne som-
mer. Man ved aldrig, hvor vandmanden 
lander i sin tankeflugt, men det er helt 
sikkert også planen!

Yndlings-is: Du spiser kun frozen 
yogurt, for det synes du er meget bedre 
end is

FISKEN
Forårets mild-
hed og varme 
er fiskens rette 
element. Hvis du 
ser en, der slum-
rer mellem kro-
kusblomsterne 
under træerne 

i Rådhusparken, så er det helt sikkert 
fisken, der ligger og svømmer væk i 
fantasifulde drømmerier. Hvor vi andre 
muligvis fedter rundt i eksamensboblen, 
er fisken også overskudsmennesket, der 
sætter andre mennesker forrest. Derfor 
er det højest sandsynligt også en fisk, 
der på en højhellig søndag ringer på din 
dørtelefon med en raslende pengebøsse 
i en god sags tjeneste.

Yndlings-is: Isbjørneisen til dit legesyge 
væsen
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HOrOSKOPer HOrOSKOPer



Ledetråde:
1. En aarhusiansk café byder en særlig 
 ugedag på ___
2. Vi skal ud i det blå uden ___ på!
3. Delfinens kloge og hjælpsomme ___ er
  klar til at løse dit dilemma
4. Årets største vandpjaskende 
 uni-begivenhed
5. En gul forårsblomst
6. Delfinens altid veloplagte podcast
7.  Det vi skal slubre i os heeele sommeren
8. En ægte aarhusiansk musikfestival, 
 der løber af stablen i maj
9. Noget som kribler i kroppen
10. Sommeragtig, let bitter drink med 
 klementin-farve
11. Vores Dr. Love giver dig gode 
 råd til ___
12. Riis Skov bliver til foråret et sandt 
 mekka af denne plante
13. Aarhusiansk strand
14. Når du sidder i Cobraen, kan du måske 
 mærke ___
15. Hvis du vil have din livret serveret, 
 så tag med Krebsen på ___

forårshygge med delfinen
AnMeLdeLSe

ANMELDELSE AF STUDENTERHUSETS ØL:  
UD I DET BLÅ MED EN 
BREEzER-BAjER I HÅNDEN
Redaktionen på Delfinen har virkelig været ude på dybt vand. Vi har givet os selv vores 
måske sværeste opgave til dags dato, nemlig at finde en forårsfrisk øl, som smager af 
Breezer. Det har vi gjort for alle jer cider-drikkere derude, som både er godt trætte af al 
den snak om special-øl og frustrerede over det, mildest talt, skuffende udbud af cidere 
på det danske marked

Af Emma Sanko Lovring

Duvel - Belgian Strong 
Golden Ale
Første øl på listen må 
siges at være lidt af en 
nedtur sammenlignet 
med Breezer-standar-
der. Den var ikke en 
favorit blandt redaktio-
nens cider-tilhængere, 
på grund af dens kraf-
tige lugt af øl og stærke 
bitterhed. Øldrikkerne 
var dog vilde med Du-
vel, fordi den har høje 
procenter på trods af, 
at den samtidig er en 
relativt let øl.

Procent: 8,5 
Bitterhed: ****
Fruity: (minus) *
Overall: *

Lost in Mango
Pilsner - German
Det er ikke smagen 
af øl, der karakteri-
serer ’Lost in Mango’, 
på trods af den meget 
ølagtige lugt. Efter si-
gende skulle den have 
et hint af mango smag, 
men hvorvidt den har 
det, er der delte me-
ninger om på redak-
tionen. Der er dog bred 
enighed om, at øllen, i 
en absolut nødssitua-
tion, er et godt alter-
nativ til en Breezer. 

Procent: 4,5%
Bitterhed: ****
Fruity: ***
Overall: ***

Elvis Juice
IPA - American
Det er smagen af grape-
frugt, der får denne øl 
til at skille sig ud fra 
mængden, og derud-
over, at den efter sigen-
de skulle være verdens 
eneste CO2 neutrale øl. 
Redaktionen vurderer 
den ikke til at være ci-
der worthy, men dens 
seje navn høster allige-
vel stjerner ind.

Procent: 5,1%
Bitterhed: ****
Fruity: **
Overall: ***
 

Longboard Island 
Lager  
Lager – Pale
Redaktionen blev 
overraskede over den 
fremtrædende smag 
af ingenting, som ka-
rakteriserer en ’Lon-
gobard Island Lager’ til 
trods for dens sprud-
lende ydre og ikoniske 
lugt af gummi. En bre-
ezer er det ikke, men 
det er en fremragende 
øl til nybegynderen. 
For den mere erfarne 
øldrikker, er denne øl 
en ren skuffelse. 

Procent: 4,6%
Bitterhed: **
Fruity: *
Overall: **
 

Framboise
Lambic
På Breezer skalaen er 
Framboise helt i top! 
Øllen byder på en syr-
lig smag af hindbær 
og må siges næsten at 
være mere fruity end 
selv den bedste cider. 
På redaktionen er vi 
enige om, at det er en 
særdeles fremragende 
øl for både øl- og cider-
lovers.

Procent: 2,5%
Bitterhed: *
Fruity: *****
Overall: *****

24  /  Delfinen #211   /  2022 Delfinen #211  /  2022  /  25 

Hygge til de små grå. Svarene på krydsordet 
findes hist og pist i denne udgave af Delfinen! 

striben

Der er præmie til den første, der sender os et billede af det færdigt og rigtigt 
udfyldte krydsord på: delfinen@sr.au.dk 

FOrårSHygge



Citronmåne pT 1
Af Frederik patrick Trabjerg

Du er så gul og dine sensuelle former taler til mig
De tiltaler mig
Du er en overflod af vilde følelser 
Begær 
Længsel 
Lykke 
Minder
Fantasiens land 
Alt sammen pakket yndefuldt ind i et sukkerfyldt gult lag af min mund der løber i vand
Du er huller i tænderne
Du er krummer på hænderne 
Du er den ex-kæreste jeg altid ringer til 
Klokken lort om natten
Og jeg siger at jeg vil have dig
Du får mig til at se stjerner 
Og stjernerne står helt rigtigt
Rundt om månen
Men månen er stjernen
Og jeg er en astronaut 
Jeg flyver for at få dig
Og du får mig til at flyve endnu højere
Min rumraket er bygget af dig
Du er ligesom mit mod
Mine drømme
Min uslukkelige tørst efter følelser
For jeg har dig i mig
Og jeg vil have dig inde i mig
Jeg vil optage dig
Som du optager mig
En fejl er kun en fejl den første gang
Anden gang er det et valg
Og du er mit valg
For jeg vil begå den fejl 
Igen 
Og igen 
Med vilje 
Du er min fejl
Mit valg
Du fylder mig
Og jeg fylder mig med dig
Du er min sol
Mine stjerner 
Mine planeter
Mit univers
Min
Måne

Bliv en del af et 
stærkt fællesskab!
Brænder du for sociale aktiviteter, karriere, musik, fester og stærke fællesskaber? 

Bliv frivillig i Studenterhus Aarhus, og bliv en del af et stærkt fællesskab, få venner for 
livet og mød andre studerende fra hele verden.

Som frivillig i Studenterhus Aarhus får du kompetencer til dit CV, som arbejdsgivere 
vægter højt, når de ansætter nye medarbejdere. Det handler om projektledelse, 
kommunikation, handlekraft, problemløsning og gå-på-mod.

Der er mange måder at være frivillig på. Måske har du mest lyst til at holde styr på 
sætte festen i gang sammen med Bargruppen, måske vil du helst planlægge og afvikle 
koncerter og kulturarrangementer med Kulturgruppen eller måske er du mere til 
karrierearrangementer og virksomhedskontakt sammen med Erhvervsgruppen. 
Uanset hvad du brænder for, kan vi finde en plads til dig som frivillig i studenterhuset.

Nysgerrig? Bliv klogere på hvad du kan på www.studenterhusaarhus.dk/bliv-frivillig, 
eller send en mail til frivillig@studenterhusaarhus.dk, så kan du komme i gang med det 
samme. Vi glæder os til at høre fra dig!

Studenterhus Aarhus • Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C • tlf. 86 18 30 21

dIgT
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Studenterrådet
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At dyrke sport og motion er i høj grad med til at skabe øget 
trivsel hos unge. Derfor arbejder vi hos Aarhus Universitets-
Sport på at tilbyde studerende på Aarhus Universitet de bedst 
mulige rammer for at dyrke motion. Paraplyorganisationen 
Aarhus Universitets-Sport består af 18 medlemsklubber, der 
hver især repræsenterer en sportsgren. Vi har alt lige fra klas-
siske sportsgrene som fodbold, håndbold og svømning til mere 
ukendte sportsgrene som fægtning, fiskeri og skak, og vi spæn-
der altså bredt i vores tilbud til studerende. Vores klubber har 
det til fælles, at de henvender sig specielt til unge studerende 
– og de tilbyder således alle sammen SU-venlige priser på deres 
medlemsskaber. Prisen skal nemlig ikke være dét, der afholder 
de studerende fra at dyrke sport. 

I Aarhus Universitets-Sports 18
idrætsforeninger får du meget mere end bare muligheden for 
at dyrke sport til billige penge.
Socialt samvær er noget alle vores klubber prioriterer højt 
– også udover til de ugentlige træninger – og holder alt lige 

fra klubfester til julefrokoster, hvor det ikke er sporten, der er 
i højsædet, men samværet med klubkammeraterne. Aarhus 
Universitets-Sports klubber er altså et oplagt sted at få nye be-
kendtskaber, hvis du er ny i byen eller på anden vis har lyst til 
at møde nye mennesker.

Udover at sikre de studerende muligheden for at dyrke sport i 
vores mange foreninger, arrangerer Aarhus Universitets-Sport 
hvert år en række events henvendt til de studerende på Aar-
hus Universitet. Disse arrangementer har alle sport og motion 
i fokus, og omfatter blandt andet AU RUN, et motionsløb, der 
afholdes i maj måned, Mandags-Move, et ugentligt drop-in 
sportsarrangement, der finder sted hver mandag i Universi-
tetsparken, og ikke mindst Danmarks Største Fredagsbar og 
Idrætsdag – Nordens største studenterdrevne arrangement 
med sportsturneringer, koncerter og øl i lange baner!

Vi glæder os til at møde en masse af jer ude i sportsklubberne 
eller til et af vores mange arrangementer!

SPORT, SVED  
OG SOCIALT SAMVÆR
Af Freja Bang Lauridsen, AUS kommunikationsansvarlig 

nyt fra aarhus universitets-sport

læs mere og book en badmintonbane under fanen ”lej en badmintonbane” på vores hjemmeside www.aus.dk.

nyt fra studenterrådet

HVAD ER STUDENTERPOLITIK
Studenterpolitik handler i bund og grund om at sikre vores 
vilkår som studerende på universitet og ude i samfundet.I 
Studenterrådet betyder det, at vi skriver høringssvar til uni-
versitetets strategier, sidder med i arbejdsgrupper og holder 
møder med ledelsen om de studerendes udfordringer. De to 
studerende i AU’s bestyrelse er studenterrådets repræsentan-
ter, og gennem dem får vi direkte indflydelse på den øverste 
ledelse af universitetet. Vi arbejder desuden også med kom-
munale og regionale problematikker, der rører de studerende, 
og skriver høringssvar til kommunale visionsplaner og lign. 

Generelt forsøger vi som organisation at have en holdning 
til alle de ting, der berører os studerende. For at danne disse 
holdninger har vi brug for inputs fra så mange studerende 
som muligt, så vi repræsenterer flest mulige Vi er derfor altid 
på udkig efter flere studerende, som har lyst til at engagere sig 
i vores organisation. Vi er en forening af og for de studerende, 
og jo flere vi er, des bedre. 

Fordi vi er så bred en organisation, er der mange forskellige 
interesseområder man som studerende kan engagere sig i; fra 
lokale forhold på institutterne til kommunens udarbejdning 
af en studiebyspolitik. Førstnævnte behandles af Studenter-
rådets lokale fagråd rundt omkring på universitetet, som ofte 
sidder med og har indflydelse i Studienævn, institutfora og 
akademiske råd. Disse fagråd afholder også faglige og sociale 
arrangementer for de studerende de repræsenterer, og giver 
et socialt sammenhold på tværs af årgange og (nogle steder) 
studieretninger. 

I Studenterrådet arbejder vi med studenterpolitik på et højere 
plan, og skaber netværk for studerende på tværs af universi-
tetet. Vi afholder også fede events for alle de studerende bl.a. 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, AU RUN og stu-
diemessen. 

har du lyst til at engagere dig i 
studenterpolitik? 

Lokalt: Besøg vores hjemmeside (sr.au.dk) og 

find dit lokale fagråd i drop-down menuen ‘om’. 

Eller find det på studerende.au’s foreningsover-

sigt. 

De fleste fagråd holder åbne møder en gang om 

måneden, hvor man kan tage med for at se om 

det er noget for en, og evt. melde sig ind, hvis 

der er frie pladser. 

Studenterrådet: skriv en mail til os, hvis du 

kunne tænke dig at engagere dig i studenter-

politik på universitetsniveau. Vi har mange 

forskellige grupper og udvalg, hvor man kan 

være med til forme politik eller hjælpe med at 

afholde fede events for de studerende. Send en 

mail til formand@sr.au.dk, så finder vi noget du 

synes kunne være spændende at arbejde med. 
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Studenterrådet
nyt fra studenterrådet

Studenterrådet
nyt fra studenterrådet
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STUDENTS AT RISK 
INITIATIVET 
 

Der skal værnes om den akademiske frihed. Derfor har der 
siden 2019 været etableret et Scholars At Risk på alle danske 
universiteter. Der findes flere udsatte akademikere eller viden-
skabeligt personale, som af forskellige årsager kan være truet. 
Scholars at Risk giver derfor tilbud om korttidsansættelser på 
de danske universiteter, kaldet asyl-positioner, for de ”scho-
lars”, som har været tvunget til at flygte.
(https://www.scholarsatrisk.org/protection/). 

Et sådan program burde også gælde for udsatte studerende. 
Derfor har Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som Studen-
terrådet ved Aarhus Universitet er en del af, forslået et Stu-
dents At Risk-program, som allerede findes i bl.a. Norge. Det 
har delvist samme formål, med at tilbyde studiepladser og øko-
nomisk understøttelse til studerende, som grundet udøvelse af 
menneskerettighedsaktivisme er i fare for ikke at kunne gen-
nemføre deres uddannelse. Dette program har DSF arbejdet 
for at få indført på nationalt plan gennem Regeringen, men 
desværre uden succes endnu. 
Set i lyset af den nuværende situation er dette initiativ kun 

blevet vigtigere for Studenterrådet. Derfor har vi både gen-
nem vores samarbejde i DSF samt lokale initiativer presset på 
for, at der skal være et system som kan værne om og favne 
studerende, som har måtte flygte. De er studerende, og de bør 
kunne fortsætte deres studier på de danske universiteter. Der-
for kæmper vi i Studenterrådet for en udvidelse af Student At 
Risk programmet, så det også kan understøtte studerende fra 
krigsramte områder.
I Studenterrådet håber vi, at presset på universiteterne kan 
føre til, at Student At Risk programmet bliver fuldt implemen-
teret på alle universiteterne. Der er intet universitet uden de 
studerende, så lad os værne om studerende - ligemeget hvor 
de er fra.

I Studenterrådet vil vi kæmpe for, at aftalens konsekvenser bli-
ver så få og så små som overhovedet muligt for studerende her 
på universitetet. Og eftersom ledelsen er underlagt en politisk 
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. 

Studenterrådet har  
indgivet høringSSvar
En af de ting Studenterrådet ved Aarhus Universitet gør for 
at forbedre vores tilværsel som studerende på Aarhus Univer-
sitet er at komme med høringssvar til AU’s planer og politik-
ker, når de omhandler studerende. En af disse er AU’s nye papir 
om ytringsfrihed på Aarhus Universitet. Dette papir er sket i 
en kontekst af en større debat herhjemme om ytringsfrihed 
og forskningsfrihed på universiteterne. Denne debat har i høj 
grad omhandlet forskeres ytringsfrihed og forskningsfrihed, 
men har ikke været begrænset til dette. Vi er glade for, at Aar-
hus Universitet har været proaktive ved at komme med dette 
papir ind i en debat, som desværre har haft store konsekvenser 
for studerende og undervisere i udlandet. Det er for Studenter-
rådet vigtigt, at vi undgår at debatter omkring ytringsfrihed 
og forskningsfrihed fører til splittelse blandt studerende. Vi ser 
papiret som et godt papir som måske kan foregribe interne de-

batter og fjerne et eksternt pres på AU. Derudover bemærker 
vi, at papiret har en ret lille direkte indflydelse på studerende. 
For os studerende bemærkede vi også vigtigheden af vores 
idérigdom for undervisning og forskning ikke måtte blive be-
grænset af dette papir.  Vi vurderer også situationen på Aarhus 
Universitet mellem studerende og undervisere, som en helt 
anden end den er i USA. Generelt oplever vi, at vi på Aarhus 
Universitet har en god og ordentlig tone mellem hinanden. Vi 
var dog kritiske over for den sene inddragelse af studerende i 
papiret, og at papirets udarbejdelsen havde været for tæt på 
ledelsen og ikke indholdt nok relevante partnere blandt stude-
rende og ansatte.

Høringssvaret vil senere blive offentliggjort af Aarhus Univer-
sitet.
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