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 Om holdninger, engagement  -  og politisk 
teori- og idehistorie. 

Én af instituttets undervisere, Prof. Curt Sørensen,  blev for knap to år siden i en dobbelt 
kronik i en af landets førende aviser anklaget for at misligholde sit  arbejde. Han havde, var 
påstanden,  i sin undervisning i politisk teori- og idehistorie, bevidst forvrænget forholdet 
mellem marxistiske og ikke-marxistiske tænkere, for - sådan skulle det vist forstås - 
derigennem at forsøge politisk og holdningsmæssigt at præge de ubefæstede sjæle på studiets 
første år. Desuden blev den resterende stab en groupe anklaget for at være medskyldige, 
fordi de ikke havde taget et åbent opgør med den marxistiske professor. At sagen så siden 
hen har taget en bizar drejning, så det nu er Curt Sørensen, der er indstævnet i byretten for 
bagvaskelse, er en anden vinkel, vi ikke her skal beskæftige os med.  
          Sagens juridiske aspekter kan vi i sagens natur ikke forholde os til. Men lad os med det 
samme slå fast, at anklagerne om ideologisk farvet undervisning mangler substans. 
Kandestøberen bringer i dette nummer en række indlæg fra nuværende og tidligere 
medarbejdere og kandidater, om hvem ingen vil mistænke at nære sympatier til venstre for 
den traditionelle politiske midte. Og udsagnene er enslydende: Curt Sørensen har gennem 
tiden været en engageret og inspirerende underviser. En underviser og forsker, der nok aldrig 
har lagt skjul på sine personlige holdninger men samtidig altid i undervisningen og 
forskningen har formået at bevare en distance til alle dele af sit stof. At vi så oplever en 
anklage, der anfægter såvel instituttets som dets medarbejderes omdømme -   og dermed 
også  tager de nuværende studerende som gidsel - giver imidlertid grund til eftertanke.  
          Statskundskaben som fag befinder sig uomgængeligt midt i et politiske spændingsfelt, 
hvor der fordres både faglig kompetence, engagement og professionel distance af både 
undervisere, forskere og studerende. Det er egenskaber, der også er nødvendige for at kunne 
bestride de fleste af de erhvervsfunktioner, uddannelsen efterhånden fører frem til. 
Kompetencen er de kundskaber og færdigheder, de studerende tilegner sig gennem studiet. 
Engagementet er kraften, der driver studiet eller forskningen. Engagementet  kan været båret 
af sympati for den ene eller anden politiske fløj, men er også forbundet med en respekt for 
demokratiet og (demokratiske) politiske modstandere. Det er derfor Institut for 
Statskundskab - udover alle embedsmændene og underviserne - gennem tiderne har leveret  
politiske ledere til alle fløje og vel snart sagt alle politiske partier. Ledere, der - på tværs af  
partiskel og ideologiske sympatier - har været præget af den respekt for politiske 
modstandere, der følger af den professionelle distance til andre synspunkter, der kommer af 
faglig indsigt og overblik og respekt for demokratiets værdier.  
          At  den faglige kompetence og professionelle distance hos instituttets undervisere og 
forskere blander sig med engagement, bør derfor ikke komme som nogen overraskelse. Som 
alle studerende ved, er den bedste underviser altid den engagerede underviser, der er i stand 
til at formidle sin passion for et emne eller et fagområde. Det er en sådan passion for politisk 
teori- og idehistorie, Curt Sørensen  kompetent har formidlet til generationer af studerende.  
                                                                                                                    Redaktionen 
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af Curt Sørensen 
Kandestøberen har bedt mig om i et indlæg 
at redegøre for ”den sag, der kører mod mig 
for øjeblikket” samt mine synspunkter i 
sagen. Det gør jeg gerne, idet ”sagen” 
rummer en række principielle perspektiver 
omkring undervisnings- og forsknings-
frihed, ytringsfrihed o.s.v. Men ”sagen” er 
også ganske speget og har rødder tilbage til 
nogle kronikker, som en af mine gamle 
studenter skrev i Berlingske Tidende for 
godt 2 år siden. 
Foreningen Libertas, der er en stærkt højre-
liberalistisk forening, som blev stiftet i 
midten af 80’erne ( i protest mod den 
daværende borgerlige regerings  ”venstre-
orientering”!) , har  anlagt en retssag mod 
mig. Begrundelsen er angivelig den, at jeg i 
en artikel i Politiken d. 8/9 skulle have 
”bagvasket” foreningen, fordi jeg i artiklen 
erklærede, at medlemmer af foreningen 
overvåger og registrerer personer på 
venstrefløjen.  
Lad mig sige det så klart jeg kan: Jeg har 
ikke ”anklaget” foreningen for noget som 
helst, men alene udtalt mig om medlemmer 
af foreningen og, for det andet,  så har jeg 
heller ikke beskyldt nogen for noget 
ulovligt, men udelukkende konstateret, at  
personer, som enten er fremtrædende 
medlemmer af Libertas eller har tilknytning 
til denne forening, samt i øvrigt en række 
andre personer på højrefløjen åbenbart 
”registrerer” og ”overvåger” navngivne 
personer på venstrefløjen i den dagligdags 
betydning af udtrykkene ”registrerer”og 
”overvåger” d.v.s. ”lægge mærke til”, 
”blive opmærksom på”, ”følge med i” etc. 
En sådan aktivitet er ikke spor ulovlig, men 

måske nok udtryk for en lovlig 
personfikseret politisk debat. Jeg har på 
intet tidspunkt påstået,  at Libertas som 
forening f.eks. skulle drive en slags stasi-
arkiv. Men det er faktisk noget i den 
retning, foreningen ved sin advokat (der i 
øvrigt selv er medlem af Libertas)  
fantasifuldt hævder, jeg skulle have ”sigtet 
dem for”, og som man nu vil køre en retssag 
på! Dette er det juridiske fiks-fakseri i 
sagen. Den aktuelle ”sag” bunder imidlertid 
i et begivenhedsforløb, der udspandt sig 
tilbage i 1999. 
I foråret 1999 fik en af mine gamle 
studenter, Christopher Arzrouni, stillet 2 
hele kronikkers plads til rådighed i 
Berlingske Tidende (12/3 1999 og 24/3 
1999) til et overfald på min person. Ud over 
årsagerne til debatredaktør Blüdnikows 
bemærkelsesværdige generøsitet ved 
tildeling af spalteplads til Arzrouni, kan 
man undre sig over selve det substantielle 
indhold. Der var ingen generel politisk 
analyse, ingen samfundsanalyse, ingen 
egentlig argumentation, blot en strøm af 
stærkt nedvurderende påstande om min 
person, hvor den sammenfattende pointe var 
den, at jeg var og er ”marxist” og 
”venstreorienteret”, og at det er for galt, at 
”sådan en som mig” stadig er ansat på 
universitetet. Ud over at få fremført den 
åbenbart brændemærkende anklage for 
”marxisme” var Arzrouni’s ærinde tydeligt 
det at skade mig på mit ry som underviser 
og forsker, og dermed på mit erhverv, ved at 
påstå/ give udtryk for/ antyde, at min 
disputats aldrig skulle have været antaget, at 
jeg aldrig skulle have været ansat som 
professor på Institut for Statskundskab, eller 

Truslen mod undervisnings- og forskningsfrihed  - 
den nye McCarthyisme 
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 for den sags skyld noget andet sted, at min 
undervisning har været og er politisk farvet, 
og at jeg er videnskabelig inkompetent. 
Hvad angår min ansættelse som professor, 
så har jeg her søgt efter opslag og i åben 
konkurrence med andre ansøgere og er 
blevet bedømt af et fagkyndigt udvalg med 
international deltagelse. Og min disputats er 
blevet bedømt af et dertil nedsat fagkyndigt 
udvalg også med international deltagelse og 
derefter forsvaret i en offentlig handling på 
universitetet. Som den daværende 
institutbestyrer, professor Peter Nannestad, 
dengang bemærkede i en replik til Arzrouni: 
”de videnskabelige medarbejdere ansættes 
alene på grundlag af deres kvalifikationer 
inden for forskning og undervisning og ikke 
på grundlag af deres holdninger. På samme 
måde tildeles akademiske grader 
udelukkende på grundlag af en vurdering af 
arbejdets videnskabelige lødighed og vær-
di”   ( Berlingske Tidende , 18/3 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forlængelse af sin anfægtelse af min 
undervisningsmæssige og forsknings-
mæssige kompetence samt mistænkelig-
gørelse af mit videnskabsteoretiske 
grundlag  (som han i øvrigt ikke kender 
nærmere) og min politiske holdning ( som 

han heller ikke har nogen præcis viden om)  
opfordrede Arzrouni mine kolleger til at 
tage ”et opgør” med mig, noget de efter 
hans mening havde forsømt at gøre. Han  
mere end antydede, at der bør lægges 
begrænsninger for min virksomhed: hvad 
jeg må undervise i, hvordan jeg skal 
undervise, hvad jeg må forske i, hvilke 
metoder og teoretiske tilgange jeg må 
anlægge samt hvilke konklusioner og 
resultater, jeg må og hvilke jeg ikke må 
komme frem til. Han kritiserede også, at jeg 
overhovedet kommer til udtryk i den 
offentlige debat. Endelig er det nærliggende 
at læse hans opfordring til, at der ”gøres op” 
med mig og hans beklagelser over, at jeg 
overhovedet er ansat på universitetet og her 
oppebærer en løn ( en opfordring og en 
beklagelse som han gentager 2 år senere i 
Politiken d. 2/9 og 3/10), som en opfordring 
til at jeg skal afskediges fra min stilling. 
Som han så smagfuldt udtrykker det: ”De er 
derude stadigvæk. De har det godt i deres 
offentligt betalte stillinger” ( Politiken d. 
2/9). Jeg og andre venstreorienterede skulle 
åbenbart arbejde for en langt lavere løn end 
vore borgerlige liberale eller konservative 
kolleger – eller altså netop afskediges. Prøv 
i øvrigt at erstatte ordet ”de” = 
”venstreorienterede” med ordet ”jøde” eller 
”muhammedaner” – så får man et godt 
indtryk af, hvad sagen egentlig drejer sig 
om! 
Hvad min undervisning angår, så 
gennemgik jeg såvel liberalismens 
klassikere som nyere liberalistiske og 
konservative teoretikere (det kan jeg 
dokumentere, jeg har stadig min gamle 
undervisningsplan og materialesamling).  I 
dag kan man på nogle af landets 
statskundskabsuddannelser konstatere, at 
socialistiske teoretikere stort set er 
udelukket fra pensum og gennemgange. I 
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 Odense f.eks. gennemgår man  ikke en gang 
den socialdemokratiske tradition, og hele 
det 20. århundredes idehistorie består 
åbenbart af lutter neo-liberalistiske og 
konservative tænkere. 
Men derudover vil jeg så minde om, at 
ingen underviser og forsker  nogensinde helt 
kan frigøre sig fra sine værdipræmisser. 
Det, man så kan gøre, er at lægge sine 
værdipræmisser frem, så folk selv har 
mulighed for at foretage de korrektioner, 
som man måtte anse for nødvendige. Man 
kan som forsker og underviser hele tiden 
forsøge at sondre mellem sine 
værdipræmisser og politiske holdninger på 
den ene side og de videnskabelige teoretiske 
og metodiske præmisser og konklusioner på 
den anden side, idet man erkender, at man 
aldrig som underviser eller forsker 
videnskabeligt kan ”bevise” rigtigheden af 
den ene eller den anden politiske ideologi, 
retning eller målsætning. Det er det, vi 
plejer at kalde ”den videnskabelige 
værdirelativisme”, og den er nok værd at 
fastholde i en tid, hvor det udefra 
kommende pres for konformitet og politisk 
korrekthed er så enormt stærkt.  
Den kritiske refleksion og selvrefleksion, 
den fortløbende kritik og modkritik, er 
simpelthen central i al universitets-
undervisning, for slet ikke at tale om den 
tilgrundliggende forskning. Det forstår det 
alt overvejende flertal af studerende også og 
synes (det er mit bestemte indtryk fra 
mange års undervisning), at netop 
konfrontationen af forskellige opfattelser og 
synspunkter og den stadige kritiske søgen, 
samt kritik og modkritik er det, der giver 
deres studium spænding , liv og udfordring. 
De kan også lide en engageret 
undervisning. Men en engageret 
undervisning kan aldrig fremgå af 
holdningsløshed og forskræmt tilpasning til 

dominerende holdninger og synspunkter. 
Nogle ganske få studerende accepterer 
imidlertid  aldrig dette grundforhold. De vil 
hellere have sikkerhed og bekræftelse. På et 
statskundskabsstudium er der f.eks. 
erfaringsmæssigt på hver årgang nogle 
enkelte deciderede partisoldater og 
ideologer. De ønsker og søger ikke 
pluralisme, konfrontation og kritik, men 
bekræftelse igen og igen af den politiske tro, 
som de slæbte med sig ind i studiet. 
Arzrouni er stadig forbitret over, at han en 
gang for mange år siden, i en kort periode af 
sit liv, blev konfronteret med anderledes 
tænkende (og så var vi  endda kun 2  
”marxister” ud af 30-40 lærere!).  
Nu er Arzrouni  ikke blot en af mine gamle 
studenter men også mangeårig sekretær/
formand for den omtalte superliberalistiske 
organisation Libertas , som i dag lægger sag 
an mod mig. Arzrouin havde den gang som 
student ikke den fornødne åbenhed, måske 
ej heller den fornødne courage, til at indgå i 
en fri og åben diskussion, hverken om 
substantielle spørgsmål eller om pensum, 
undervisning o.s.v., noget som vi faktisk 
igen og igen opfordrer studenterne til at 
gøre. I dag er han derimod utrolig modig 
med magtfulde politikere,  højrefløjens 
massive mediedominans samt tidens 
dominerende ideologi i ryggen. Og her 
kommer vi til det forbindende led mellem 
Arzrouni’s  kronikker i 1999 og den debat, 
der er forløbet siden i sommer, og som nu 
kulminerer i en retssag. 
Lige hjemkommen fra sommerferie, 
erfarede jeg, at jeg ufrivilligt havde været 
centrum i en ”debat” i Berlingske Tidende . 
Begivenhedsforløbet er ganske lærerigt. 
”Debatten” blev udløst af en radio- 
udsendelse i maj, hvor jeg kritiserede 
højrefløjens hetz mod venstreorienterede og 
dens samtidige fortielse af det 
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 kontinentaleuropæiske højres generelt 
udemokratiske sindelag og adfærd helt frem 
til 1945. Jeg forsøgte også i udsendelsen  at 
relatere den aktuelle diskussionen til en 
videre historisk problematik vedrørende 
forfølgelsen af diverse mindretal gennem 
tiderne. Hvorfor har det i grunden været så 
udbredt? Og hvorfor denne voldsomme hetz 
mod en politisk så svag venstrefløj netop nu 
så mange år efter den kolde krigs 
afslutning ?     
Den efterfølgende ”debat” havde 
karakteristisk nok slet ikke forholdt sig til 
det, jeg faktisk sagde i udsendelsen, men til 
mit påståede politiske tilhørsforhold og til 
spørgsmålet om, hvorvidt ”sådan en som 
mig” overhovedet må komme til orde i den 
offentlige debat. ”Sådan en  som mig” var 
nemlig en værre en. Folketings -
medlemmerne Brian Mikkelsen (K) og Jens 
Rohde (V)  fremførte ved begyndelsen af 
debatten den påstand, at jeg skulle være 
tidligere medlem af DKP, endda af 
”strammerfløjen” (Berlingske Tidende d. 
8/6 og 30/6). Det er simpelthen en lodret 
løgn. Jeg har aldrig  nogensinde været 
medlem af DKP og derfor heller ikke af 
nogen af dets fløje. Jeg har heller aldrig, 
som påstået af Brian Mikkelsen, forsvaret 
Sovjetunionen og Østtyskland . Tværtimod 
har jeg vedvarende siden jeg for næsten 50 
år siden  begyndte at ytre mig i den politiske 
debat angrebet stalinismen og al dens 
væsen. De 2 politikere stod her afsløret, 
grebet i gemen bagvaskelse og 
løgnagtighed. De kom herved ufrivilligt 
også til at bekræfte min påstand om 
”debattens” karakter af ”hetz”.   
Sammenhængen mellem sommerens debat 
og Arzrouni og foreningen Libertas  kan nu 
formuleres som et spørgsmål: hvor havde de 
2 folketingsmedlemmer fået deres ( i øvrigt 
fejlagtige) oplysninger om mig fra? De 2 

folketingsmedlemmer har i hvert fald haft 
en vis tilknytning til Libertas (det fremgår 
bla. af foreningens hjemmeside). Det kunne 
være interessant at se, om de også har været 
eller er regulære medlemmer  ( hvis sådanne 
da overhovedet findes). Under alle 
omstændigheder udtalte de 2 folketings-
medlemmer sig i sommer meget bestemt om 
mit politiske tilhørsforhold og mine 
meninger,  uanset at de overhovedet ikke 
kender mig. Og hvorledes kan Jens Rohde 
så skråsikkert udtale sig om,  hvad jeg i sin 
tid har skrevet om den russiske revolution ? 
(Politiken 26/8, 2001) eller i øvrigt hvad en 
professor Klaus Bryld har skrevet for 30 år 
siden om revolutioner i det hele taget? 
(Politiken 26/8 2001) Jeg noterer mig 
videre, at også Arzrouni synes at følge ivrigt 
med i, hvad jeg har skrevet i pressen 
mellem år og dag, hvad en Klaus Birkholm 
har skrevet, hvad en Ellen Brun har skrevet 
o.s.v. (Berlingske Tidende 12/3 1999,  24/3 
1999 og Politiken 2/9 2001). Også Peter 
Kurrild-Klitgaard, den tidligere redaktør af 
foreningens blad, synes at følge nøje med i, 
hvad navngivne personer på venstrefløjen, 
som Niels Meyer og Drude Dahlerup, har 
sagt og ment, idet han i øvrigt sidestiller 
dem med de autonome på Nørrebro, 
muslimske terrorister og nazister! 
(Berlingske Tidende 27/2 2001 og 15/9 
2001). 
Min egentlige brøde er naturligvis ikke dén, 
som Libertas-advokaten angiver i sin 
stævning, men lige netop dén som 
foreningens mangeårige formand, 
Christopher Arzrouni, angav i sine 
kronikker for 2 år siden, og som han har 
gentaget her i den seneste debat (Politiken 
d.2/9 2001):  
Jeg er ”venstreorienteret” og ”marxist”. Jeg 
”sidder der endnu”, og det er simpelthen for 
galt . 
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 Det må der åbenbart gøres noget ved. Så nu 
slæber man mig, i mangel af bedre, i en 
retssal.  
Tilbage sidder jeg så og undrer mig over 
min brøde. Betegnelsen ”marxisme” har 
som bekendt i tidens løb dækket over 
utroligt mange forskellige politiske 
r e tn inge r  og  op fa t t e l s e r  s amt  
samfundsvidenskabelige tilgange og 
videnskabsteoretiske positioner. Selve 
betegnelsen er naturligvis dybt fjollet, og 
allerede Marx protesterede mod dette 
uvæsen og i øvrigt også mod mange af de 
standpunkter, som man under denne etikette 
skød ham i skoene. Ud over Marx selv 
(samt i øvrigt også Weber og Durkheim!) 
har min inspiration især været den 
socialdemokratiske traditions marxister ( for 
sådanne fandtes jo - det var simpelthen 
”marxismens” hovedtradition!), Karl 
Kautsky, Rudolf Hilferding, Otto Bauer og 
Max Adler. Derudover naturligvis min 
gamle kæreste Rosa Luxemburg og Antonio 
Gramsci. Dertil kommer en række nyere 
”marxister” som f.eks. Olin Wright, 
Meiksins Wood og Callinicos samt forskere 
i krydsningsfeltet mellem Marx og Weber 
som f.eks. Charles Tilly, Barrington Moore, 
Theda Skocpol eller Nicos Mouzelis.  Hvad 
kriminelt er der i en sådan inspiration? 
 Som operativt forskningsprogram er min 
”marxisme” noget, der udvikler sig i en 
stadig dialog med modstående synspunkter 
og teorier, ofte optagende elementer fra 
disse og ikke sjældent med en 
tilbagevirkende refleksion på det teoretiske 
grundlag. Selve ”kærnen” i ”forsknings-
programmet” (for nu at tale med Imre 
Lakatos) er naturligvis, ligesom i alle andre 
forskningsprogrammer, rimelig fast. Til 
gengæld er der i den grad  gang i det 
omgivende ”bælte” af falsifikationer, 
bekræftelser, korrektioner, nye problem-

formuleringer, hypotesedannelser, nye 
teoretiske konstruktioner og begrebs-
dannelser osv.  
I de videnskabelige samfund må de 
forskellige forskningsprogrammer så i 
øvrigt prøves på deres frugtbarhed og det 
alene. Det er helt utilstedeligt, hvis snart eet 
snart et andet forskningsprogram skal 
”forbydes” gennem politisk-historiske tiltag 
udefra, krav om ”opgør” osv. 
Og programmet har jo i praksis vist sig at 
være frugtbart. Flere af de disputatser, der i 
tidens løb er blevet bedømt, antaget og 
forsvaret her på Institut for Statskundskab, 
har været inspireret og skrevet ud fra en 
eller anden variant af historisk materialistisk 
forskningsprogram. Og det er ikke fordi 
Instituttet  nogen sinde har været særligt 
”rødt”, tværtimod, vil jeg sige, men fordi 
der her trods alt har været så højt til loftet, 
så megen åndsfrihed og så megen 
pluralisme, at noget sådant var muligt. Og 
så naturligvis også fordi et sådant 
forskningsprogram åbenbart har været 
operativt og frugtbart i forskningen.  
I min forskning og undervisning måtte jeg i 
70’erne tage mod mange hug fra radikale 
venstreorienterede ”kapitallogikere”, fordi 
jeg efter deres opfattelse var ”for venlig” 
ved ”borgerlige teoretikere” som f.eks. 
Weber og Durkheim.  I dag er de blevet 
afløst af en ny generation af rabiate 
højreliberalister, der ofte er lige så 
uforsonligt frelste og dogmatiske som 
kapitallogikerne var det i 70’erne  -og til 
forskel fra disse har de politisk magt, 
økonomisk magt og mediemagt i ryggen. 
Det er det, der er det farlige i situationen.  
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af Christopher Arzrouni 
 

For et par år siden skrev jeg en kronik om 
min tid som studerende på Institut for 
Statskundskab. Jeg er ked af, at jeg på en 
eller anden måde er kommet til at sætte en 
masse palaver i gang, som kun fører til mere 
ufred. 
 
Lad mig sige det straks. 
Hverken jeg - eller den nye 
borgerlige regering - er med 
i  en højreor ienteret  
konspiration om at fratage 
Curt Sørensen hans job og 
hans ytringsfrihed. Jeg synes 
ligeud, at påstandene er 
hysteriske og latterlige - og 
minder mere om Maccarthy 
end om forskning.  
 
Heldigvis har Kandestøberen forsøgt at få 
debatten tilbage på sporet gennem tre 
spørgsmål. Dem vil jeg nøjes med at 
besvare. 
 
1. Hvilke organiserende principper styrer - 
og bør styre - Institut for Statskundskabs 
undervisning i et potentielt holdnings-
dannende fag som politisk teori og 
idehistorie? 
For det første bør pensum reflektere den 
mangfoldighed, som findes i den politiske 
teori.  
For det andet bør undervisningen tage 
udgangspunkt i de bedste teoretikere 

indenfor de udvalgte politiske retninger. 
 
For det tredje bør underviserne loyalt og 
fyldestgørende beskrive det "ideologiske 
landkort". Dette bør ikke afholde dem fra at 
have personlige holdninger om de teorier 
eller teoretikere, de underviser i. Det er 

meget velkomment.  
 
2. Har Curt Sørensen i 
lyset af disse præmisser 
leveret (og leverer?) 
uvederhæf t ig  under-
visning? Og hvordan 
operationaliserer man 
overhovedet en sådan 
anklage? 
 
Jeg kan kun tage 
udgangspunkt i mine egne 

erfaringer fra 80'erne. Dengang var pensum 
i statskundskab skævt. Ud over perlerækken 
af socialister: Marx, Kautsky, Bernstein, 
Luxemburg, Stalin, Gramsci o.s.v. fik vi 
også en del om "tredjeverdens ideologier". 
Ny-konservatisme og ny-liberalisme var 
stærkt underrepræsenteret med en enkelt 
dobbelttime. I Curt Sørensens pensum om 
dette var der f.eks. kun en tekst af Haarder 
og en tekst af Per Stig Møller. Udmærkede 
mennesker, men ikke de stærkeste politiske 
teoretikere – hverken fra liberalt eller 
konservativt hold. Curt Sørensen blev 
dengang kraftigt opfordret til at inkludere en 
tekst af F.A. Hayek - hvilken han gjorde. 
Men gennemgangen af denne tekst var 

Ingen konspiration 
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 latterlig. Han konstaterede, at Hayek ikke 
gik ind for begrebet "social retfærdighed", 
og dermed sluttede Curt Sørensens 
gennemgang. Ingen overvejelser om 
baggrunden for kritikken. 
Ideologer af socialistisk observans fik en 
pæn behandling. Det var muligt at sætte sig 
ind i præmisserne for deres tænkning. Men 
de liberale? Nej, det var åbenbart umuligt.  
 
Så alt i alt synes jeg, at Curt Sørensen 
svigtede sin opgave. Jeg gjorde ham tydeligt 
opmærksom på det dengang. Men han kan 
åbenbart ikke huske det.  
 
Det er stort set umuligt at definere et 
pensum, der præcis dækker den 
mangfoldighed, der er i den politiske teori. 
Det kan også være svært at finde de 
"bedste" teoretikere. Her er det, at 
diskussion kommer ind i billedet. 
Diskussion med de studerende - og ikke 
mindst diskussion underviserne imellem. 
Underviserne har de bedste forudsætninger 
for at se, om noget er ved at køre skævt. 
Jeg ved ikke, om Curt Sørensen underviser 
godt eller skidt i dag.  
 
I en helt anden sammenhæng kan jeg 
konstatere, at han stadig markerer sig med 
indlæg, kronikker m.m. De seneste af 
slagsen har været skåret over følgende læst: 
"Der findes en borgerlig konspiration om at 
fratage venstreorienterede deres ytrings-
frihed". Jeg har noteret mig, at ingen af Curt 
Sørensens kolleger har offentligt gjort ham 
opmærksom på, hvor ringe og ufunderet 
denne analyse er. Hvor er det slapt - eller 
måske snarere "kollegialt". Hvorfor er der 
ingen af Curt Sørensens kolleger, der tager 

en offentlig debat med ham? Er de bange 
for at få et møgfald? 
 
Jeg er ked af, at jeg har såret Curt Sørensens 
følelser. Men jeg står ved min kritik. Og 
sådan må det være. Professorvældet er vel 
slut? En professor i statskundskab kan 
meget vel føle sig højt hævet over en 
tidligere studerende. Men derfor kan jeg vel 
godt tillade mig at kritisere? Er det ikke den 
måde, man kommer videre på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Under forudsætning af  2 - hvad skulle da 
være baggrunden for, at Instituttet ikke har 
en intern selvjustits, der er i stand til at 
håndtere sådanne problemer? 
 
Jeg synes, at undervisningen i idehistorie m.
m. i 80'erne var en sørgelig omgang. Det 
var et relevant problem for mig. Men er det 
tilfældet for Statskundskab som sådan? 
Måske ikke. Men jeg fristes til at tro det, når 
jeg ser på de hårde reaktioner, der i sin tid 
kom på min kritik. Noget kan tyde på, at jeg 
uforvarende kom til at træde på en ligtorn. 
Min hensigt dengang var alene at skrive en 
kronik om stemningen på universiteterne i 
80'erne - og nogle dårligere erfaringer. 
Betragt det som et historisk dokument. 
Forhåbentlig er der rettet op på det nu. 
Jørgen Poulsen skrev engang, at jeg havde 

 
Ideologer af socialistisk 

observans fik en pæn behandling. 
Det var muligt at sætte sig ind i 
præmisserne for deres tænkning. 
Men de liberale? Nej, det var 
åbenbart umuligt. 

” 

” 



11 

December 2001                                                               Kandestøberen 

 sparket en åben dør op. Det glæder mig. Jeg 
går ud fra, at det er sket ved, at underviserne 
har taget en grundig intern diskussion. 
Jeg led ingen voldsom skade af Curt 
Sørensens undervisning dengang i 80'erne. 
Jeg blev lidt indigneret (og en del mere 
liberal). Mange studerende var stort set 
ligeglade. Andre læste bare op på egen 
hånd. Langt de fleste syntes, at Curt 
Sørensen var en sjov mand, når han som en 
anden Mick Jagger rendte frem og tilbage 
foran tavlen. 
Det siger desværre mere om de studerende, 
end det siger om Curt Sørensen, som var en 
ganske engagerende - men ensidig - 
underviser. Dengang prøvede jeg selv at 
være med til at rette op på miseren.  
Jeg gjorde Curt Sørensen opmærksom på 

problemet. Jeg var aktiv i Studenterrådet. 
Jeg deltog i en gruppe om vores pensum i 
økonomi, hvor vi bl.a. diskuterede, om 
marxistisk økonomi havde en plads i 
statskundskabs økonomiundervisning. Jeg 
syntes, at det bedre hørte til i idehistorie. 
Mine bestræbelser lykkedes ikke rigtig. 
Sådan var stemningen i 80'erne. Den var 
rød. Og dengang var jeg vel at og mærke en 
fredelig lyserød liberal. (Sådan er jeg ikke i 
dag). 
 
Som sagt tror jeg, at det afgørende for en 
fornuftig udvikling på instituttet er 
underviserne - ikke de studerende. Jeg har 
en fornemmelse af, at de studerende alt for 
ofte er med på modefænomener. Det stiller 
nogle krav til korpset af undervisere. 

Julerevy søger publikum 
Ensom julerevy, godt i stand med hang til valgflæsk og julesul sø-
ger stabilt og kærligt – ikke nødvendigvis ærligt - men gerne vel-
havende publikum. 
Julerevyen tilbyder morskab, tjuhej, samvær, sex, hygge og senere 
måske samtale.  
Hvis du er til madpakke og matchrace, er du drømmepublikum-
met! 
Hvis dette har vakt din interesse kan vi mødes i Økonomisk kanti-
ne d. 12/12-2001 sen eftermiddag eller tidlig aften. Hav en billet 
og en øl i hånden, så jeg kan kende dig. Selv vil jeg være iklædt 
guld, glimmer og kulørte lamper – jeg skulle være til at kende.  
Billetmærke: 90210 
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 af Mads Qvortrup, MA, D.Phil (Oxon)  
  
Måske lyder det underligt, men der er noget, 
der tyder på, at liberalister ikke kan være 
liberale.  
  
Der har i de seneste måneder været ført en 
lang - og oftest personlig - debat om 
professor Dr. Scient Pol. Curt Sørensen, fra 
Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet.  
  
Professor Sørensens synd er , skal man tro 
hans mere eller mindre prominente kritikere 
og selvproklamerede fjender, at denne 
forsker har doceret marxisme til den 
sagesløse hob af libertarianere, som har 
indskrevet sig som studenter udi i 
Statskundskaben i smilets by.  
  
Man kan have mere eller (måske især) 
mindre sympati for disse ofre for - efter eget 
udsagn - marxistisk indoktrinering. Man 
kan - som denne skribent - foretrække en 
anden ideologisk grundposition, og man 
kan – også som denne skribent - foretrække 
Rousseau, Burke og Hegel, frem for Marx, 
Kautsky og Rosa Luxembourg.  
  
Anklagen imod professor Sørensen - som 
bl.a. fremsat af folketingspolitikere som 
Jens Rhode (Venstre) og Brian Mikkelsen 
(Det konservative Folkeparti) er primært, at 

professoren ikke har foretaget et opgør med 
marxismen (altså smidt den ud med 
badevandet), at han – Sørensen altså - skulle 
være DKPer, og han skulle have 
diskrimineret imod borgerlige studerende - 
og promoveret perifere socialistiske tænkere 
på væsentlige borgerlige filosoffers 
bekostning 
  
Det er svært at se, hvordan man kan 
foretage et opgør med en filosof som - for 
better or for worse - er en klassiker i den 
politiske filosofi. Det er banalt at skælde 
Marx ud for at have inspireret Lenin. Men 
faktum er, at Marx - selvom man ikke er 
enig med ham - var en tænker, som har 
inspireret mange sociologer, økonomer og 
filosoffer.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Et undervisningsforløb i politisk idehistorie, 
som ikke medtog Marx, ville være direkte 
uvidenskabeligt. Om Marx er  ansvarlig for 
Gulag Øhavet er et akademisk spørgsmål, 
som det er interessant at læse om, men det 
fordrer, at man læser Marx, og at man også 

Frihed for Curt såvel 
som for Thor 

At droppe Karl Marx fra 
læseplanen er i princippet det 

samme som at droppe Jesus fra 
teologi-studiets pensum under 

henvisning til Kristi ’medskyld’ for 
korstogene, heksebrændingerne og 

jødeforfølgelserne. 

” 

” 
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 lader Marx komme til orde.  
  
At droppe Karl Marx fra læseplanen er i 
princippet det samme som at droppe Jesus 
fra teologi-studiets pensum under 
henvisning til Kristi 'medskyld' for 
korstogene, heksebrændingerne og 
jødeforfølgelserne.  
  
At man holder øje med, hvem der er 
medlem af DKP - hvilket Curt Sørensen, 
mig bekendt aldrig har været - er i sig selv 
suspekt - for ikke at sige grinagtigt,  al den 
stund at kommunismen som politisk kraft 
kollapsede med Berlin muren.  
  
Sørensen er nu blevet stævnet for 
"bagvaskelse". Underligt. Og jeg som 
troede at liberale var tilhængere af 
ytringsfrihed!  
  
Udover at denne 'sag' imod Sørensen aldrig 
vil holde i byretten, er der noget 
selvmodsigende i, at erklærede liberale vil 
benytte sig af noget så komplet og aldeles 
uliberalt som injurie-lovgivningen. 

   
At tillade folk at fremsætte deres 
synspunkter - ligegyldigt hvor meget man er 
uenige i dem - var en grundforestilling i den 
liberale filosofi, som blev udformet af John 
Locke, John Stuart Mill og Iasiah Berlin.  
  
Et universitet er ikke et præsteseminarium, 
ikke en skole, ikke et gymnasium, det er et 
forum for den frie ånd.  
 
Men den frie ånd kan kun eksistere og 
blomstre, hvor den får modspil. Sokrates 

kunne ikke have nået frem til sine 
konklusioner, hvis han ikke havde 
diskuteret med personer som Thrasymachos 
og andre såkaldte sofister. 
   
Som arvtagere til det gamle Athens 
Akademi  er det universitetets opgave at 
fortsætte den dialog, den meningernes 
holmgang, som blev udviklet af grækerne.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne skribent har undervist i politisk 
idehistorie med professor Sørensen; en 
konservativ og en marxist ved samme 
læreranstalt som sammen udformede 
pensum!. Interessant nok var det Sørensen - 
og ikke undertegnede - som foreslog, at vi 
skulle læse Hayek og Burke. Og ligeså 
interessant var det denne skribent som 
anbefalede, at vi ikke medtog Hayek på 
læselisten.  
 
Demokratiet kan kun overleve, hvis der er 
en frugtbar debat. Men en debat fordrer 
begribeligvis, at man får et modspil. Hvis 
man ikke er interesseret i et modspil, er man 
sekterisk og har synspunkter, som ikke tåler 
at blive testet i den offentlige debat.   
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 ” 

” 

 ” 

” 

 
Det var med dette grundsynspunkt in mente 
at Grundtvig - en mand som ofte hyldes af 
Venstre-folk - udtalte grundsætningen 
"frihed for Loke såvel som for Thor". 
  
En liberal kan aldrig angribe andres 
ytringsfrihed - hvis han gør dette, er han 
ikke liberal, men autoritær.  
  
Man styrker ikke demokratiet ved at 
forbyde den demokratiske menings-
udveksling - især ikke hvis man er liberal. 
Men måske er de erklærede liberalister ikke 
længere liberale? 
  
Viser denne debat - eller heksebrænding - 
noget? Er den et symptom på noget mere 
fundamentalt? Det kan ikke udelukkes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man må derfor stille sig selv det 
fundamentale - og analytiske – spørgsmål, 
hvorfor blomsten af den yderste libertanske 
højre-fløj - plus et par politikere til højre for 
Socialdemokratiet - føler det magt-
påliggende at angribe en anset forsker? 
  
Måske - man kan ikke udelukke det - 
skyldes denne Ny-McCarthyisme (som 
iøvrigt kommer 30 år for sent), at de 

borgerlige ikke har andet at byde på end at 
prygle døde heste - og at de i deres iver 
kommer til at angribe skadesløse personer, 
hvis udsagn evt. kunne tolkes som 
'forkerte' (det har vi set før, har vi ikke?). 
 
Er sandheden ikke, at borgerligheden er 
løbet tør for politiske ideer? Er faktum ikke 
at den visnede blomst af den borgerlige 
ungdom mangler levedygtige visioner? Er 
sandheden ikke at libertanerne - som vist 
engang påpeget af Bertel Haarder - i 
mistænkelig grad minder om 1970ernes 
Kapital-logikere, dvs. de intolerante 
marxister, som ikke ville diskutere med 
anderledestænkende?  Er Curt Sørensen 
sagen ikke I virkeligheden et bevis på de 
borgerliges mangel på fremtidsvisioner. Jeg 
tør næsten ikke tænke på svaret! 
  
Hvis borgerligheden skal have en 
berettigelse i en tid, hvor Socialdemokratiet 
har gennemført deres politik, skal de 
borgerlige gå tilbage til deres væsens rod; 
de skal blive tolerante og kæmpe for 
friheden - og de burde give Curt Sørensen 
en uforbeholden undskyldning, og så i 
øvrigt skamme sig.  
  
 

En liberal kan aldrig 
angribe andres 

ytringsfrihed — hvis han gør 
dette, er han ikke liberal, men 

autoritær. 

” 

” 
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af Jørgen J. Poulsen, Lektor ved Institut for 
Statskundskab i Århus 
 
Professor Curt Sørensen, der er min kollega 
på Institut for Statskundskab i Århus, er for 
nylig blevet truet med en retssag af 
foreningen Libertas. 
Truslen om en retssag er det sidste led i en 
kæde af begivenheder, der tilsammen og 
betragtet som en helhed konstituerer en 
begrænsning af en enkelt borgers 
ytringsfrihed ved hjælp af intimidering. 
Dette er et resultat, som ingen af de 
deltagende parter har haft til hensigt. Det er 
nemlig ganske klart, at 
ingen af de deltagende 
har været særlig interes-
seret i Curt Sørensen 
som person. De fleste af 
dem har vist en klar 
mangel på interesse for 
at forstå, hvem det 
egentlig er, som de har 
reageret imod. De har 
al le  haft  bredere 
ideologiske mål med 
deres handlinger. Curt er 
blevet behandlet som et 
middel og aldrig som et 
mål i sig selv. Hver 
enkelt deltager kan derfor med rimelighed 
afvise, at han har haft til hensigt at 
intimidere Curt Sørensen personligt. Det er 
faktisk det, der gør processen så 
skræmmende. 

For at forstå baggrunden for forløbet må gå 
tilbage i tiden. Vi må betragte Curt 
Sørensens rolle på Institut for 
Statskundskab i 70’erne. Curt var og er 
marxist. Hans seminar om marxismen var i 
mange år blandt de mest populære på 
instituttet. Curt oplevede således en periode 
med stærk medvind, og det er vigtigt at 
betragte, hvorledes han forvaltede denne 
situation.  
Der er to store idealer i Curt Sørensens 
livsanskuelse. Marxismen er det ene, og den 
åndelige og akademiske frihed er det andet. 
Dengang, da Curt havde medvind, gjorde 

han en helhjertet indsats 
for at knytte de to idealer 
sammen og derigennem 
lære sine marxistiske 
studenter at respektere 
den åndelige frihed. Det 
havde en gavnlig 
indflydelse på instituttets 
åndelige klima, og det 
var en hjælp for Curts 
ikke-marxistiske kolle-
gaer, heriblandt en ung 
adjunktvikar, der mange 
år senere skulle skrive 
disse linjer. 
Dette er en nødvendig 

baggrund for den, der vil forstå virkningen 
af den kæde af begivenheder, som tog sin 
begyndelse i 1999. Startskuddet var en 
artikel i Berlingske Tidende af Christopher 
Arzrouni. Han havde en gang i firserne 

Det åbne samfund  
og dets venner? 
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 provokeret. Men jeg kan til gengæld ikke 
begribe de konsekvenser, som Arzrouni 
drager af sin oplevelse. På et 
statskundskabsinstitut er det med 
nødvendighed således, at pluralismen tjenes 
bedst ved, at der gives klart udtryk for 
forskellige tolkninger af politikkens væsen. 
Marxismen repræsenterer bestemt en af de 
muligheder, som de studerende skal gøres 
bekendt med. Dette er endog mere vigtigt i 
dagens politiske klima end det var for tyve 
år siden. Som Stuart Mill har gjort klart, er 
veludtrykte minoritetssynspunkter en 
afgørende forudsætning for, at majoritetens 
åndelige frihed kan overleve. Marxisme er 
særlig værdifuld i dag, fordi de fleste af os 
er dybt præget af den liberale tradition, og 
man kan hverken forstå eller værdsætte sin 
egen tradition, med mi ndre man kan prøve 
den kritisk  ved at overveje velgennem-
arbejdede alternativer. Jeg skulle have troet, 
at Arzrouni var bekendt med dette 
synspunkt, og jeg skal derfor nøjes med at 
henvise ham til Miltons, Lockes og Stuart 
Mills fremragende analyser af den åndelige 
friheds væsen. I det hele taget er ideen om 
at ”tage et opgør” med folk meget mere 
passende i et politisk system, der forbyder 
læsningen af Milton, Locke og Stuart Mill. 
Det andet led i den kæde af begivenheder, 
der tilsammen konstituerer en intimidering 
af Curt Sørensen, fremkommer i forbindelse 
med en radioudsendelse, hvori Curt 
Sørensen medvirkede den 17. maj. Jeg har 
ikke selv hørt udsendelsen, men jeg kan 
danne mig et billede ud fra referater fremsat 
af Brian Mikkelsen (C) og Jens Rohde (V).  
Arzrouni-episoden gik Curt på, fordi han 
var blevet angrebet som person, og han har 
naturligt nok funderet over grunden til dette 

været student i Århus og følte sig nu kaldet 
til at kritisere Curt Sørensens undervisning i 
idehistorie. Med direkte henvisning til det 
nye tankeklima forlangte Arzrouni, at Curts 
kollegaer tog ”et opgør” med ham. Der er 
ingen grund til at tro, at Arzrouni var 
specielt interesseret i Curt personligt eller i 
faget idehistorie, der siden Arzrounis tid har 
gennemgået en omfattende oms trukturering, 
hvor det vigtigste skridt blev taget af Curt 
og undertegnede i fuld enighed. Der er 
simpelt hen ikke noget at komme efter på 
det punkt (Arzrouni skal være velkommen 
til at rekvirere en pensumoversigt).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arzrouni må derfor have haft en bredere 
ideologisk dagsorden, og Curt var bare et 
middel til at bringe denne dagsorden frem.  
Hvis jeg skal prøve at se sagen fra 
Arzrounis side, må jeg formode, at han for 
mange år siden blev udsat for en 
holdningspåvirkning, som han nu har behov 
for at tage afstand fra. På det punkt bliver 
jeg nødt til at erkende, at jeg forstår hans 
oplevelse. Idehistorie er uundgåeligt et 
holdningsdannende fag, og Curt og jeg er 
ofte dybt provokeret over hinandens syn på 
idehistorien. Det er derfor ikke så 
mærkeligt, hvis Arzrouni også er blevet 

 
Der er to store idealer i Curt 

Sørensens livsanskuelse. Marxismen 
er det ene, og den åndelige og 
akademiske frihed er det andet. 
Dengang, da Curt havde medvind, 
gjorde han en helhjertet indsats for 
at knytte de to idealer sammen …... 

” 

” 
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 angreb. Brian Mikkelsen citerer Curt for 
følgende: ”Der er et utiltalende element af 
hævn i den hetz, der kører for tiden.” Dette 
falder Brian Mikkelsen for brystet, han 
mener, at det er udtryk for ”Curt Sørensens 
ynkelige selvbedrag.” Mikkelsen henviser 
så til Curt Sørensens ”udtalelser i 70’erne til 
støtte for Østtyskland og Sovjet”. 
Beklageligvis giver han ikke nogen 
konkrete eksempler til støtte for sin påstand, 
og dermed kunne man få den tanke, at han 
faktisk ikke har nogen eksempler. Men hvis 
det er rigtigt, er det en alvorlig sag, for så er 
der tale om, at en magtfuld politiker bruger 
tidsånden som dække for at få ram på en 
anderledes tænkende medborger. 
I VK samarbejdets ånd har også Jens Rohde 

siddet klar ved radioen. Han fortæller, at 
han i udsendelsen hørte den ”tidligere DKP-
strammer” Curt Sørensen. Rohde er 
medieordfører for Venstre og som sådan en 
magtfuld mand. Det kan derfor undre, at 
han udtaler sig offentligt om en almindelig 
borger uden overhovedet at have undersøgt, 
hvem han taler om. Placeringen af Curt 
Sørensen i DKP – og oven i købet som 
strammer - er uvederhæftig og dybt sårende. 
Det ved enhver, der har sat sig lidt ind i 
venstrefløjens daværende dynamik. Ved en 
senere lejlighed korrigerer Rohde sig selv 

og konstaterer, at Curt Sørensen var VS’er,  
og han konstaterer, med en Kleons 
nuancerede syn på spørgsmål om kollektiv 
skyld, at det er lige fedt. Den 
bagvedliggende tankegang er underligt 
stereotyp for en mand, der vel til daglig 
gerne vil kalde sig individualist. Der kan 
ligge meget forskellige livssyn til grund for 
et konkret politisk eller religiøst 
engagement. Den generelle måde, som 
Rohde anvender til at kategorisere Curt 
Sørensens livssyn, er lige så unuanceret, 
som hvis han ville påstå, at alle muslimer 
var ansvarlige for terroren i USA. Det er 
egentlig ganske elementært, at man må 
kende hin enkelte konkret, før man 
skråsikkert kan pådømme ansvar for dette 
og hint. 
Vi ser altså her to magtfulde politikere sætte 
sig til dom over et menneske, som de oplagt 
nok ikke har været tilstrækkeligt interesseret 
i, til at de har skaffet det mest elementære 
faktuelle kendskab til vedkommende. Den 
omstændighed, at de to magtens mænd ikke 
har noget konkret kendskab til Curt 
Sørensen, gør det plausibelt at antage, at de 
ikke har haft som bevidst mål at intimidere 
ham. Men prøv at se på virkningen af deres 
indsats.  
Almindelige mennesker med minoritets-
synspunkter og uden magt bliver udsat for 
intimidering, når de kritiseres af magtfulde 
mennesker på et oplagt fejlagtigt faktuelt 
grundlag.  
Det sidste led i kæden af de hændelser, der i 
samlet virkning fremstår som en klar 
intimidering af Curt Sørensen, udspringer af 
Curts reaktion på de angreb, som han er 
blevet udsat for. Han registrerer, at han har 
fået medlemmer af foreningen Libertas i sit 

 
Marxisme er særlig værdifuld i dag, 

fordi de fleste af os er dybt præget af den 
liberale tradition, og man kan hverken 

forstå eller værdsætte sin egen tradition, 
med mindre man kan prøve den kritisk  ved 
at overveje velgennemarbejde alternativer. 

” 

” 
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 sigtekorn og konstaterer, at de ”ser det som 
en vigtig opgave for frihedens sag at 
overvåge og registrere deres politiske 
modstandere på venstrefløjen”. Det er 
formodentlig udtrykket ”registrere”, der 
leder til truslen om en retssag. Det er 
temmelig mærkeligt, for det er et ret 
uskyldigt udtryk. (Kig tilbage tre 
sætninger). Hvorfor i alverden er foreningen 
Libertas – givet foreningens værdi-
grundlag – blevet så fornærmet, at den 
afstår fra modargumenter og i stedet truer 
med en retssag? 
 

 
Den eneste grund, som jeg kan tænke mig 
frem til, er, at dette er, en slags reaktion på 
Frank Aaens sag mod den gamle 
frihedskæmper Jørgen Røjel (når de kan 
gøre det mod en af vore, kan vi gøre det 
mod en af deres!). Hvis dette er sagens 
sammenhæng, er Curt Sørensen igen blevet 
middel i andres ideologiske projekt. Dette er 
så meget mere ejendommeligt, som at dette 
må indebære en antagelse om, at det 
højnede Frank Aaens anseelse, at han vandt 
retssagen. 
Det er et mærkeligt synspunkt. Jeg synes 
tværtimod, at både Pia Kjærsgaard, Frank 
Aaen og nu foreningen Libertas sætter deres 
egen anseelse på spil, når de ad rettens vej 

forsøger at erstatte den frie debat med bøde 
og dom. 
Lad os prøve at opsummere forløbet. Curt 
Sørensen er blevet angrebet personligt over 
sin undervisning. Magtfulde politikere har 
gjort ham til DKP-strammer og støtte af 
Sovjetunionen. Nu vil Libertas bringe ham 
for retten som en middelbar konsekvens af, 
at han har registreret deres aktivitet. Det 
samlede forløb konstituerer intimidering. 
Det er Curt Sørensen, der er blevet svinet 
til, og det er nu også tanken, at han skal 
betale for det.  
Som sagt, jeg tror ikke, at denne kæde af 
hændelser på nogen måde er udtryk for en 
bevidst plan. Problemet er, at når de 
herskende tanker står stort set uanfægtet, 
kan de give anledning til underlige 
uforudsete processer, der samlet set virker 
intimiderende på minoriteter. Det er det, 
som vi har set her. Det er en underlig tanke, 
at selv det åbne samfunds filosofi kan have 
denne sociologiske virkning. Men vi vidste 
det egentlig godt. Det er en mulighed, der 
blev klart beskrevet af John Stuart Mill. Der 
kræves en selvkritisk indstilling, også hos 
de af os, der gerne vil være det åbne 
samfunds venner. 
  

 
Almindelige mennesker med 

minoritetssynspunkter og uden magt 
bliver udsat for intimidering, når de 
kritiseres af magtfulde mennesker på et 
oplagt fejlagtigt faktuelt grundlag.  

” 

” 

 
Magtfulde politikere har gjort 

ham til DKP-strammer og støtte af 
Sovjetunionen. Nu vil Libertas bringe 
ham for retten som en middelbar 
konsekvens af, at han har registreret 
deres aktivitet. Det samlede forløb 
konstituerer intimidering.  

” 

” 
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af Tøger Seidenfaden 
 
Da Curt Sørensen for et par år siden for før-
ste gang blev angrebet - som en , der som 
underviser skulle have stået for en form for 
"marxistisk indoktrinering" på Institut for 
Statskundskab - husker jeg tydeligt, at det 
hos mig satte to tankerækker i gang.  
           
Den første var, at det ikke var spor overra-
skende eller for den sags skyld urimeligt, at 
spørgsmålet om marxismens betydning for 
den faglige kvalitet og den videnskabelige 
pluralisme på univer-siteterne i 1970´erne 
kom på dagsordenen i forbindelse med den 
debat om venstreorienteringen i perioden, 
som debatredaktionen på Berlingske Tiden-
de på det tidspunkt allerede længe havde 
været optaget af.  
 
For det andet, fordi angrebet på Curt Søren-
sen af flere grunde forekom mig underligt - 
og uberettiget. Dels fordi marxismen be-
stemt ikke var dominerende i lærerkorpset 
på Statskundskab i min studietid (1976-83), 
dels fordi jeg selv havde oplevet marxisten 
Curt Sørensen som en både inspirerende, 
behagelig og først og fremmest videnskabe-
ligt set liberalt orienteret lærer. 
 
På den plads, Kandestøberen har stillet til 
min rådighed i anledning af foreningen 
Libertas´ sagsanlæg mod Curt Sørensen, vil 
jeg gerne udvikle begge tankegange en 
anelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når en debat om universitetsmarxismen 
forekommer mig relevant, er det, fordi den i 
den periode gjorde universitetet en hel del 
skade. På statskundskab var det ikke noget, 
der prægede lærerkorpset forstået på den 
måde, at de fastansatte lærere i modsætning 
til, hvad der var tilfældet på en række andre 
institutter i Aarhus og København (ikke 
mindst på humaniora), stod sammen og 
aldrig ofrede fagligheden til fordel for 
ideologisk loyalitet over for en eller anden 
form for marxisme. På statskundskab var 
sekterisme og ideologisk ensretning noget, 
der trivedes blandt de studerende. Det kom 
til udtryk i Fagfronten, en marxistisk 
orienteret studenterorganisering, der 
dominerede Studenterrådet, de valgte 
organer og - ikke mindst - rus-
introduktionen. Det betød, at man fra 
studiestart blev forsøgt organiseret på et 
ideologisk grundlag, der skulle gøre en 
stærk kritisk over for undervisningen; det 

Om at rette smed for bager 
& misbruge domstolene 
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 reelle indhold var et forsøg på via 
gruppetilhørsforholdet med de øvrige 
studerende at få en til at deponere sin 
intellektuelle nysgerrighed i en ikke særlig 
raffineret udgave af marxismen. Da 
"fronten" var det bedste bud på en social 
ramme for den enkelte, var det ikke bare 
mange studerendes idealisme, men også 
deres følelsesmæssige og sociale usikkerhed 
ved studiestart, der blev misbrugt. Samtidig 
medvirkede den pseudo-revolutionære 
atmosfære til at isolere lærerkorpset fra 
andre kontakter med de studerende end dem 
i timerne. Den gensidige isolation var 
stiftelsen af Politologisk Forening i 1978-79 
et bevidst, og vel efterhånden vellykket, 
forsøg på at bryde. På de institutter, hvor 
lærerne helt eller halvt svang med over, 
skete der et egentlig tab af videnskabelig 
frihed og kvalitet.  
 
Der er således nok at tage fat på, hvad 
ensretning og ideologisk elendighed angår i 
de år. Når jeg selv husker perioden som 
stort set fornøjelig, skyldes det givetvis 
dels, at jeg altid har nydt selv skarpe 
polemikker, og at jeg under hele den sårbare 
1. del havde mit sociale bagland på det tørre 
på 4. Maj kollegiet - nogle hundreder meter 
nede af Ringgaden. Men at Christopher 
Arzrouni og andre kan have haft det sværere 
med den intellektuelt set halv-totalitære 
atmosfære, kan jeg godt forestille mig - og 
sympatisere med. At en del helt opgav både 
statskundskab og andre studier af den 
grund, kan der slet ikke være nogen tvivl 
om.  
 
Men hvorfor Curt Sørensen? 
 

Nu lå politisk teori og idéhistorie den gang 
på 1. år og blev forestået af professor Erik 
Rasmussen, så jeg har aldrig oplevet Curt 
som foredragsholder for hele årgangen. Til 
gengæld har jeg hele to gange fulgt et af 
hans seminarer på anden del og skrevet 
opgaver til ham. Første gang handlede det 
om "Marxismen i 2. Internationale", hvor 
jeg skrev opgave om Edvard Bernstein, 
anden gang om eliteteoretikere, hvor jeg 
skrev om Vilfredo Pareto. Alene de valgte 
tænkere viser vist, at her ikke var tale om 
"marxistisk indoktrinering" - mere 
væsentlig er det, at Curts tilrettelæggelse og 
accept af emner, kilder og tilgange var helt 
igennem åben i forhold til andre holdninger 
end hans egen - der i øvrigt ikke var 
"ortodoks" i forhold til tidens normer, da 
han som bekendt interesserer sig for austro-
marxisme, og dermed for forskellige former 
for "afvigelser" fra den "korrekte" linje, der 
den gang - som så ofte i marxistisk 
sammenhæng - var en eller anden form for 
leninisme. Så vidt det principielle. Ligeså 
vigtigt er det måske at fortælle, at 
stemningen på hans seminarer var 
ualmindeligt hyggelig - åbent diskuterende, 
livlig, og med respekt for forskelligheder 
(primært blandt marxister - jeg tilhørte et 
ikke-marxistisk mindretal på henholdsvis 1 
og 2 studerende på de to seminarer - men 
det var jo ikke Curts skyld) deltagerne 
imellem. På det ene seminar sluttede vi af 
med et internat-ophold på Sandbjerg - en 
virkelig fornøjelig tur, hvor jeg, udover 
meget livlige, faglige diskussioner, især 
husker Curts natlige tilståelse af, at han altid 
har drømt om at være kavalleriofficer i den 
østrig-ungarske hær, en tilståelse der - sådan 
som den kom lige efter kollektiv afsyngelse 
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 af Kiplings "Mandalay" - var lige ved at 
forsone flere deltagere med hans teoretisk 
set lidt suspekte - om end romantisk 
tiltrækkende - revolutionære arbejderisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så vidt en atmosfære som jeg har meget 
svært ved at forbinde med indoktrinering, 
missioneren eller noget, der bare ligner. 
Tyve år efter at gøre Curt ansvarlig for 
noget, han ikke praktiserede, er simpelthen 
et fejlgreb, der kun kan forklares - men ikke 
undskyldes - med, at han var den ene ud af 
kun to fastansatte marxistisk orienterede 
lærere på Instituttet. Hvorfor John 
Martinussen så er gået ram forbi, ved jeg 
ikke, med mindre det er fordi han altid gik 
ulasteligt klædt i brune, cremefarvede 
habitter, og var noget sværere at forstå end 
Curt (vi plejede at kalde ham "i allersidste 
instans-Martinussen", fordi hans Althusser 
og Poulantzas-inspirerede marxisme var 
endog meget teoretisk).  
 
Når det er sagt, må man som politisk 
tænkende holdningsmenneske, og med den 
"magt", der ligger i lærer-rollen, naturligvis 
tåle en del kritik. Da polemikken mod Curt 
Sørensen begyndte, syntes jeg da også, at 
han overreagerede, selv om han naturligvis 

med rette imødegik kritikken.  
           
Nu er der så sket det, at tidsskriftet Libertas 
har anlagt injurie-sag mod Curt Sørensen på 
grund af et af de indlæg, han i debattens 
anledning har skrevet i Politiken. Selv om 
jeg tror, at Curt har gode chancer for at 
klare frisag, så er det svært at se sagen som 
andet end chikane og et forsøg på at 
misbruge domstolene i et intimiderende, 
eller i  hvert fald meget lidt 
debatbefordrende øjemed. Ikke mindst fordi 
retsvæsenet er sådan indrettet, at man - selv 
om man opnår frikendelse i sådan en sag - 
nemt står tilbage med en stor regning, fordi 
de reelle advokatomkostninger overstiger 
det beløb, man evt. får tilkendt i 
sagsomkostninger af retten.  
 
Injuriereglerne herhjemme giver vel stadig 
mening i forhold til konkrete påstande om 
kriminel adfærd for eksempel. Men på det 
seneste har vi set dem brugt til tvivlsomme 
politiske formål: Pia Kjærsgaard forsøgte at 
få forfatteren Jan Sonnergaard dømt for at 
have kaldt hende og Mogens Camre for 
"landsforrædere". Det lykkedes heldigvis 
ikke. Frank Aaen blev sur over, at 
modstandsmanden Jørgen Røjel gjorde hans 
Moskva-loyalitet til landsskadelig 
spionage - og fik medhold.  
Og nu stævner Libertas Curt Sørensen, på 
trods af at det er helt åbenlyst, at han har 
"angrebet" Libertas som del af en politisk 
polemik, de selv har indledt, og at den 
potentielt skadelidte, hvis der er nogen, i 
virkeligheden er Curt Sørensen, der så vidt 
jeg kan se helt grundløst har fået anfægtet 
sin integritet som lærer og videnskabsmand.
           

...en virkelig fornøjelig tur, 
hvor jeg udover meget 

livlige diskussioner, især husker 
Curts natlige tilståelse af, at han 

altid har drømt om at være 
kavaleriofficer i den  østrig-

ungarske hær.. 

” 

” 
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 De liberale stridsmænd i Libertas bør 
øjeblikkelig hæve sagen, hvis de da ellers 
fortsat vil kunne sætte sig selv i forbindelse 
med kernebetydningen af ordet "liberal". 
 

Det evige valg 
I Kristeligt Forbund for Studerende er der konstant genvalg til Gud.   

På nuværende tidspunkt har vi overstået de 3 valg, som har fyldt offentligheden 
den sidste måneds tid. I et samfundsvidenskabeligt forum er det altid ekstra spæn-
dende med folkeafstemninger. Vores studiers indhold er for en stund i hele Dan-
marks søgelys. Alle skal pludselig vide alt om valgløfternes økonomiske forsvarlig-
hed, om de enkelte partier har tænkt sig at komme med forslag om væsentlige lov-
ændringer, og om de ”gyldne” valgløfter nu også er i overensstemmelse med de 
forskellige politiske ideologier.  
Midt i dette virvar af eftertænksomhed, fortrydelse og jubel, sidder der en flok sam-
fundsvidenskabelige studerende og beskæftiger sig med et valg med en noget an-
derledes dagsorden. Vi mener nemlig, at det betyder noget, om man vælger at tro 
på, at der findes en Gud eller ej. Derfor mødes vi en gang om ugen og taler om 
hvad der rører sig mellem himmel og jord. Meget centralt for samlingerne er en 
nysgerrighed overfor hvad vi faktisk kan vide om Gud og Jesus. Fælles for os, er 
en tro på at vi faktisk kan lære meget om livet og om forholdet mellem Gud og 
mennesker ved at læse i Bibelen.  Udover disse samlinger mødes vi også en gang 
imellem privat, bl.a. med et betydeligt socialt formål 

Hvis du vil vide mere så mød op til en af vores 
samlinger. 

Vi mødes hver tirsdag, klokken 16.00 i bygn. 323 lok. 130.  
Venlig Hilsen 

KFS 
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af Poul Nielson, EU-Kommissær   
 
Nu er det næsten 30 år siden, at jeg blev 
færdig med min statskundskabsuddannelse. 
Dengang var scient.pol.’ere et relativt nyt 
fænomen (også i Århus), og uddannelsen 
var ikke rigtigt slået igennem på 
arbejdsmarkedet. Det har jo forandret sig.  
 
Det tror jeg ikke er tilfældigt, selvom jeg – 
som ægte scient.pol. – er nødt til at tage et 
vist forbehold over for min egen subjektive 
fortolkning.  
 
Men jeg har fortsat stor gavn af min 
uddannelse i forbindelse med mit arbejde 
som medlem af EU-
kommissionen. På trods af 
sine mange svagheder er 
EU-kommissionen en 
spændende legeplads for en 
statskundskaber.  Mit 
arbejde indebærer ikke kun 
et særligt ansvar for 
Kommissionens udvik-
lingshjælp og humanitære 
bistand. Det kræver også, 
at jeg følger med i alle de 
forslag og initiativer, 
Kommissionen fremsætter 
(hvilket jo efterhånden sker 
på temmelig mange 
områder).  
 
I begge sammenhænge er min uddannelse 
f ra  Århus  absolut  en  fordel .  

Bistandsprojekter skal afvejes mod 
hinanden. Skal vi bygge flere veje eller flere 
skoler, når midlerne er begrænsede? Der er 
hele tiden brug for en vurdering af, hvad der 
tjener hele modtagerlandets interesser på 
langt sigt. Det er svært, men det er ikke 
umuligt. Samtidig kræver oprydningen i 
Kommissionens udviklingsprojekter til tider 
minutiøs detailstyring og teknisk ekspertise. 
Selvom det ikke går stille af, er en af 
forudsætningerne for at kunne reformere, et 
troværdigt og seriøst politisk modspil. En 
statskundskabsuddannelse giver ikke 
nødvendigvis indsigt i udviklings -
samarbejde, men den giver sans for tingenes 
dybde og perspektiv: Hvad er mål, og hvad 

er middel?  
 
Noget af det, der faktisk 
stadig fremstår som en reel 
støtte i de daglige, er David 
E a s t o n s  s y s t e m -
betragtninger: Det er 
væsentligt at kunne have 
styr på det generelle billede 
uden  a t  d rukne  i  
detaljerne – ligesom det er 
væsentligt at kunne zoome 
helt ind på en detalje uden 
at blive nervøs over, at der 
er et helt univers af andre 
problemer rundt om den. 
 

Som cand.scient.pol. er man også blevet 
trænet til at anlægge en referenceramme. 
Om valget falder på det nationale, det 

Cand.scient.pol. i Kommissionen 
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 europæiske eller det globale perspektiv, 
afhænger naturligvis af sammenhængen. 
Men scient.pol.’en ved godt, at valget skal 
træffes. Personligt er jeg som dansk 
udviklingsminister og nu EU-kommissær 
blevet overbevist om, at vores fremtid også 
afhænger af de fattige lande. Hverken inden 
for stater eller mellem stater bunder bistand 
alene i barmhjertighed. Der har jeg valgt et 
globalt perspektiv i forhold til min arbejde. 
 
Når det gælder den anden del af mit arbejde 
som EU-kommissær, er det den 
generalistiske tilgang, som er det stærkeste 
redskab. Det slog mig i starten, at en 
kommissær i langt større udstrækning end 
en dansk ressortminister er inddraget i 
beslutningsprocessen på ”fremmede 
områder”. Hver uge holder Kollegiet, som 
består af de 20 kommissærer, møde. Her 
besluttes det, hvilke forslag der skal foran 
Rådet og EU-parlamentet. Som scient.pol. 
har man utvivlsomt nemmere ved at forstå, 
at selv de mest obskure initiativer fra 
Kommissionen både har en juridisk, en 
økonomisk og en politisk baggrund. 
Initiativretten giver råderum, og der 
bedrives i høj grad politik i EU-

kommissionen. Heldigvis for Europa. 
 
En vigtig del af mit arbejde består i at få 
gjort de andre kommissærer opmærksomme 
på udviklingsprioriteterne, således at vore 
politikker og initiativer understøtter 
hinanden. Denne tværgående harmoni opnås 
kun svært, men det er en de helt store 
udfordringer, som jeg har kastet mig over. 
Sammenhængen mellem udviklings -
poli t ikken,  handelspoli t ikken og 
landbrugspolitikken illustrerer komplek-
siteten. Det understreger selvfølgelig også, 
at EU-kommissionen mangler endnu flere 
scient.pol.’ere, der er i stand til kombinere 
det brede perspektiv med ydmyghed overfor 
andres faglige ekspertise. 
 
Men helt ærligt: Efter næsten 30 år og 
masser af forskellige og meget interessante 
arbejdspladser er det ikke helt simpelt at 
godtgøre, hvad der er specielt fænomenalt 
ved scient.pol.’ere. Det er imidlertid hævet 
over enhver tvivl, at andre ville have endnu 
sværere ved at påstå noget ligende for deres 
vedkommende!   

 

UNDERVISNINGSPLAN FORÅR 2002 
 

Studienævnets undervisningsplan for foråret 2002 forventes at udkomme mandag den 17. 
december 2001. 
 
Fristen for tilmelding til undervisning (6. semester og kandidatuddannelsen) er fastsat til 
 

onsdag den 9. januar 2002, kl. 14,00. 
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 Sidenius: Ny mand ved roret 
Han er det naturlige valg. Blot et kort 
henkastet blik på Niels Christian 
Sidenius’ CV afslører en omfattende  
ledelses- og bestyrelseserfaring i 
samfundslivet i almindelighed og,  
naturligvis, i universitetslivet og på IFSK 
i særdeleshed. Kanden stiller her skarpt 
på universitetets nye rektor. 
 
af Rasmus Beltofte  
Allerede inden samtalen, med dekan for Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Niels 
Christian Sidenius, bliver det åbenlyst, at 
han som kommende rektor er yderst 
kvalificeret. Ikke blot via sin karriere som 
dekan, men i lige så høj grad grundet en 
fortid som Studienævnsformand og 
Institutleder på IFSK, redaktør på Politica 
samt utallige bestyrelses- og rådsposter, 
såvel på Århus Universitet som uden for. 
I det lys kan Sidenius’ beslutning fra 
midsommeren om at offentliggøre sit 
kandidatur til rektorposten ikke have været 
nogen overraskelse. En solid viden om 
universitetets forhold samt, som han selv 
pointerer, ikke mindst et bredt og nuanceret 
kendskab til universitetets samarbejds-
partnere. 
 
Naturligt valg og eneste kandidat 
Uanset, at Sidenius er den naturlige 
kandidat uden modkandidat til rektorposten, 
er han ikke nogen kompromiskandidat. 
Nuvel, Sidenius har ved valget af Katherine 
Richardson fra Det Naturvidenskabelige 
Fakultet som prorektor sikret en vis bredde i 
rektoratet. Ikke så meget, fordi de 
repræsenter forholdsvist forskelligartede 

fakulteter, men nærmere, fordi de er vidt 
forskellige personer. ”Det fordrer det bedste 
samspil”, siger Sidenius. 
Den manglende modkandidat og dermed det 
manglende kampvalg til posten har, for 
Sidenius, ikke den store betydning. 
Fredsvalget er langtfra afgørende for hans 
legitimitet som rektor. En bredt sammensat 
stillerliste illustrerer dette. Den manglende 
tilstedeværelse af en modkandidat 
forekommer dog problematisk af andre 
grunde. Forklaringen på de få kandidater 
kan, ifølge Sidenius, være et stigende 
”Demand Overload” på Rektor- og 
Dekanposten, foruden postens forøgede 
vigtighed og ansvar. Adgangsbarriererne er 
forstærket. ”Hvis dette er rigtigt, bliver det 
nødvendigt for universiteterne at styrke den 
interne rekruttering og uddannelse af ledere 
og lederemner, i hvert fald hvis det 
nuværende valgsystem skal bevares”.  
 
Ikke visioner – men videreførelse af 
langsigtede projekter 
Såvel i valgoplægget som i samtalen med 
Kanden påpeger Sidenius, at hans 
kandidatur ikke præges af de store 
forkromede visioner. Tværtimod benævnes 
valgoplægget et arbejds- eller ledelsespapir 
med udgangspunkt i konkret videreførelse 
af allerede igangsatte projekter. Rektors 
opgave er mere ”at spæde pumpen” dvs. 
sørge for at rammerne er i orden til at 
realisere nye uddannelses- og forsknings-
mæssige initiativer.  
At der ikke blot er tale om en sproglig 
konstruktion, vidner resten af samtalen, der 
vedrører velkendte emner, om.  
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 udefra altså også om at udvise en vis vilje, 
idet telefondamen naturligvis ikke kender 
samtlige forskeres specielle interesser.   
 
Internationalisering 
Selvom vi måske i relative termer er sakket 
bagud, hvad angår antallet af studerende i 
udlandet og udenlandske studerende her, 
sammenlignet med andre uddannelser, ser 
Sidenius ikke nødvendigvis noget problem 
heri. Selvom der ikke er noget problem med 
udenlandske studerende, maner Sidenius til 
omtanke hos os. Sammenlignet med andre 
fakulteter, hvor udenlandske studerende pr. 
definition er godt, står vores uddannelser, 
ikke mindst IFSK, højt i europæisk 
anseelse, hvorfor udenlandske studerende 
mht. kvalifikationer er en meget broget flok. 
Vores position skal selvfølgelig forsøge at 
fastholde, påpeger Sidenius.  
Væsentligst mht. de internationale relationer 
er Sidenius’ fokus på nye organer, fx i 
nordisk eller europæisk regi, hvor rektorer, 
dekaner eller andre kan samarbejde om 
universiteternes mange fælles interesser, 
ikke mindst samordne uddannelse og 
forskning. Visse formelle og uformelle 
samarbejdsrelationer findes allerede, men 
områdets væsentlighed øges i takt med 
globaliseringen.  
Derimod tror Sidenius ikke længere på en 
eksplosion i uddannelsesformerne, fx ved 
fuldstændig fjernundervisning. Processen 
med IT-baserede uddannelser er 
overvurderet, hvad angår tempo. Noget 
utvivlsomt vil komme, foruden universitetet 
skal blive bedre til at udnytte de 
serviceringsmuligheder IT tilbyder, men 
alligevel vil den fysiske tilknytning også 
fremover være markant. ”Basalt, spis brød 
til”, slutter Niels Christian Sidenius. 

Fortsættelse og styrkelse af efter-
uddannelsesprogrammet for universitetets 
medarbejdere, specielt for at sikre en fortsat 
væsentlig og kvalificeret forskningsbaseret 
undervisning, nævnes som vigtigt. Og 
endvidere en fortsættelse af universitetets 
fysiske udvidelsesplan, med kraftigt fokus 
på den økonomiske bæredygtighed, for at 
forbedre rammerne for studier, forskning,  
bibliotek, IT  m.m. 
 
Mission – fælles identitet 
I valgoplægget ekspliciterer rektorduoen et 
ønske om styrkelse af den fælles identitet på 
universitetet. Hvordan? Sidenius påpeger, at 
en enhedskultur kræver indsats på to 
områder. Administrationsrutinerne skal 
gennemarbejdes, så opgaveløsningen ses i 
helhed, såvel vertikalt som horisontalt. Det 
fordrer altså både øget hierarkisk såvel som 
tværgående koordination. Desuden handler 
det i almindelighed om synliggørelse af 
universitetets aktiviteter, fx ved tværfaglige 
projekter og arrangementer orienteret mod 
offentligheden.  
Trods øget fokus på synliggørelse mener 
Sidenius ikke, at universitetet har problemer 
med åbenheden mod omverdenen. Det er en 
myte, at man ”oppe på bjerget” er en lukket 
institution - sin egen verden. Tværtimod har 
universitetet gjort meget på denne front, 
med samarbejde på alle niveauer. ”Jeg er 
overbevist om, at man kan få kontakt med 
den rigtige person, hvis man vil. Man kan 
starte med vores hjemmeside, der bugner af 
oplysninger. Selvfølgelig vil der altid være 
kritik, fordi Universitetet er så stort, at man 
ikke lige altid får fat i den rigtige person…..
Blot er det ikke altid, at en ansat lige kan 
prioritere det, en henvendelse udefra 
ønsker” (Delfinen, nr.88). Det handler 
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Er fremtiden ansatte fremfor valgte 
ledere og et Konsistorium afløst af en 
bestyrelse med eksternt flertal? 
Forskningskommissionen anbefaler bl.a. 
disse ledelsesmæssige ændringer i sin nye 
rapport om universiteternes vilkår i 
fremtiden, en rapport, der netop er sendt 
til høring. Kandestøberen tog i den 
anledning sin egen høringsrunde blandt 
væsentlige interessenter på IFSK…  
 
af Tanja Elisabeth Erbs og Rasmus Beltofte   
 
Universitetsledelse og forskningens 
fremtidige vilkår har længe været stærkt 
diskuterede og politiserede emner, hvad 
enten fokus har været på økonomiske 
problemer,  mangelfuld s tyring?,  
forskningens autonomi eller noget fjerde. 
Forskningskommisionens anbefalinger er 
blandt de nyeste bud og nu sendt til høring.  
Kommisionen anbefaler bl.a. fundamentale 
brud med universiteternes ledelsesmæssige 
traditioner herhjemme.  
I stedet for de i dag valgte ledere foreslås 
ansatte ditto på minimum rektor- og dekan- 
og i nogle tilfælde også institutniveau. Og 
nok så vigtigt ansættelse baseret på 
kortsigtede udviklingskontrakter samt 
ansættelse baseret på ledelsesmæssige 
kompetencer i højere grad end i dag. 
Argumentet for ændringen er bl.a. en 
styrkelse af lederens evner til at træffe 
nødvendige, men ofte upopulære, 
beslutninger med konsekvens for de 
personer, der er lederens valggrundlag. 

Modsat kan man hævde, at universiteterne 
er unikt komplekse organisationer, hvorfor 
en årelang tilknytning hertil er nødvendig 
sideløbende med de ledelsesmæssige 
kvalifikationer. 
Konsistorium skal, ifølge rapporten, 
samtidig omdannes til en egentlig bestyrelse 
med eksternt flertal og selvsupplerende 
medlemmer. I dag har de eksterne interesser 
kun et mindretal af pladserne i 
Konsistorium. Argumentet herfor er bl.a. at 
styrke og inspirere organets beslutninger 
samt at ruste universiteterne bedre til den 
øgede internationalisering (?) Modsat 
frygtes for forskningsfrihed, langsigtet 
planlægning og universiteternes autonomi 
ved øget politisk styring og eventuel 
dominans af udefrakommende sær -
interesser. 
Kandestøberen har forhørt sig hos relevante 
interessenter på IFSK; på ledelses-, VIP-, 
TAP- og studenterplan.  
 
Niels Christian Sidenius, dekan og 
kommende rektor: ”Givet de 
universitetsrelevante kompetencer, 
handler det i sidste ende om personlig 
integritet og kompetence!”  
Sidenius påpeger fra starten, at 
Forskningskommiss ionen impl ic i t  
forudsætter, at valgte ledere ikke kan 
fungere på et moderne universitet. Der 
findes mange eksempler på det modsatte, 
siger Sidenius, som tillige er fokuseret på, 
hvilke ledertyper Kommissionen efter-
spørger. Sidenius betragter universiteterne 

Kandestøberen undersøger:  
Ansatte vs. Valgte Ledere?? 



28 

Kandestøberen                                                               December 2001 

 som helt unikke og meget komplekse 
organisationer med mangerettede opgaver. 
Derfor er en marginal tilknytning til, eller 
som Forskningskommissionen skriver, 
indsigt i uddannelses- og forsknings-
spørgsmål ikke tilstrækkelig kompetence. 
Ledelseskompetence er ikke en 
kvalifikation i sig selv, ej heller blot fordi 
disse kompetencer er fra vidensbaseret 
virksomhed.  
”Noget sådant ville være en fejl, fordi det 
kunne indplante ledelsesmetoder og en 
ledelsesstil, der ville komme til kort over for 
et universitets særlige opgaver og hele 
akademiske miljø”.  
Sidenius’ opbakning til forslaget om ansatte 
ledere er åbenlyst afhængig af 
stillingsbeskrivelsens indhold og fokus på 
universitetsrelevante kompetencer. Samtidig 
er Sidenius betænkelig ved, at 
Forskningskommissionen lader stillings-
beskrivelsen bygge på udviklingskontrakter, 
som er noget snævrere og mere kortsigtede 
end hele universitetets aktivitet og 
udviklingsplaner.  
”En sådan stillingsbeskrivelse vil alvorligt 
amputere en rektors ansvarsområde og 
sende forkerte signaler om, hvad en rektor 
skal”.  
Den anden del af Forskningskommissionens 
forslag er Sidenius klart mere bekymret 
overfor. Som ved stillingssbekrivelsen føler 
han ikke, at Forskningskommissionen er 
særligt konkret eller eksplicit med indholdet 
af sine forslag. Sammensætningen af det 
eksterne flertal samt ikke mindst det 
faktum, at bestyrelsen er selvsupplerende i 
forslaget, vækker især bekymring.  
”Selvsupplerende enheder er der ikke 
mange gode erfaringer med; og kombineret 

med ministergodkendelse, sender helt andre 
signaler end forskningsfrihed og 
selvbestemmelse. Ligesom Nørgaard 
(nedenfor) erkender Sidenius nødvendig-
heden af dialog grundet ministerstyre og  
indskrænket automoni. Sidenius foreslår 
derfor i lyset af de særlige universitets-
forhold følgende;  
”at bestyrelsen må besidde en betydelig 
kompetence på forskning og uddannelse, på 
s a m m e n h æ n g en  her ime l l em ,  på  
forskningsformidling og på ledelse af 
vidensproducerende og vidensanvendende 
organisationer. Bestyrelsesmedlemmerne 
repræsenterer ikke interessenter i 
selskabsbestyrelsers forstand – derfor er det  
uhyre vigtigt at sammensætte bestyrelsen, 
så den kan bidrage til universitetets 
udvikling fagligt og til dets samspil med det 
øvrige samfund”.  
 
Professor Ole Nørgaard, som VIP og med 
i udvalg omkring Forsknings -
kommissionen: ”Kompetence er ikke så 
snævert et begreb!”  
Ole Nørgaard erklærer sig ikke som 
ubetinget tilhænger af ansatte ledere, men 
anser som det væsentligste, at lederen har 
kompetencen til at lede en stor 
vidensbaseret virksomhed og ikke 
nødvendigvis direkte tilknytning til 
universitetsverdenen:  
”Jeg tror fx godt, at folk, der er vant til at 
lede vidensbaserede virksomheder i andre 
sektorer, ville kunne gøre en god indsats 
her”.  
Ligeledes opfatter Ole Nørgaard situationen 
som et spørgsmål om at prioritere 
ressourcerne bedst muligt, hvad enten det 
gælder forskning, uddannelse eller ledelse.  
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 ”Problemet i øjeblikket er dels et spil om 
Sorteper, om hvem der skal bruge sin tid på 
administration – dels at de folk, der er 
ledere, kunne gøre bedre gavn ved at 
koncentrere sig om uddannelse og 
forskning”.  
Ole Nørgaard påpeger, at den nuværende 
ledelse skam har gjort det udmærket, men at 
ledelse og administration ikke interesserer 
mange VIP’ere sammenlignet med 
uddannelse og forskning. Endvidere ser Ole 
Nørgaard en fordel i at gå i dialog frem for 
at indtage en afvisende idealistisk holdning. 
Universiteternes autonomi og selvstyre er jo 
ikke fuldkommen, tværtimod.  
”Det er også her nødvendigt at være 
proaktiv – der er ingen tvivl om, at det 
kommer på et eller andet niveau på 
universitetet – og ved at gå ind i en positiv 
drøftelse kan vi være med til selv at forme 
den ordning, der kommer”.      
Ole Nørgaard er heller ikke afvisende over 
for bestyrelsestanken, men påpeger, at det 
hele afhænger af dennes udvælgelse og 
sammensætning. Han ser ikke umiddelbart 
fare for forskningsfriheden.  
”At en sådan konstruktion ikke er uforenlig 
med undervisning og forskning på højt 
niveau kan vi se fra andre dele af verden”.  
Ole Nørgaard ser heller ikke et problem i 
eksternt flertal, så længe de eksterne 
interesser har ”længere tidshorisonter og 
bredere forståelse for interaktionen mellem 
universiteter og samfund”.  Samtidig frygter 
Nørgaard ikke for forskningsfriheden. 
Bestyrelsen har pr. definition ikke 
operationel kontrol med forskningen, men 
kan derimod fordre bedre strategisk 
planlægning og højere grad af samvirke 
med det øvrige samfund. 

Elin Tveskov på vegne af TAP’erne : ”Vi 
er trygge ved rektor nu!” 
Elin Tveskov fortæller, at diskussionen om 
valgte / ansatte ledere på universitetet ikke 
er et emne, det teknisk -administrative 
personale har drøftet i særlig høj grad :  
”De få, jeg har snakket med herom, går ikke 
ind  for  ideen  om en  ansa t  
universitetsledelse. Ved at ansætte en 
ekstern rektor risikerer vi at få en person, 
som slet ikke kender til universitets-
verdenen. Desuden har vi ikke dårlige 
erfaringer med det nuværende system”.  
Elin Tveskov mener, at der mangler nogle 
gode begrundelser for, hvorfor en ansat 
rektor forventes at håndtere universitets-
ledelsen bedre end en nuværende internt 
valgt rektor;  
”Systemet er i orden til, at vi vælger de 
rigtige folk her i Århus”.  
Dog er Elin Tveskov ikke personligt imod, 
at eksempelvis de eksterne medlemmer i 
konsistorium og fakultetsrådet er mere 
aktive, da hun anser det for vigtigt med 
inputs udefra. 
”Det er et emne vi gerne ser til diskussion, 
og der må da forventes at komme en 
høringsrunde i forbindelse hermed. Men 
umiddelbart fungerer systemet, og vi er 
trygge ved rektor nu, som tidligere”, er Elin 
Tveskovs afsluttende kommentar. 
 
Dina Bloch på vegne af de studerende : 
”Fortæl os først, hvad problemet er!” 
Dina Bloch, som blandt andet sidder i 
konsistorium som repræsentant for de 
studerende, præciserer først, at de 
studerende ikke har en officiel holdning til 
debatten om valgte eller ansatte ledere på 
universitetet.  
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 åbenhed om spørgsmålet. Noget der 
forhåbentlig ændres, da kommissionens 
rapport er sendt til høring.  
Øget internationalisering, universiteternes 
økonomi, ledelse og rammerne for 
forskning og uddannelse vil utvivlsomt også 
blive diskuteret i de kommende år. Tilbage 
står dog spørgsmålet om kommissionens 
centrale antagelser og ræsonnementer. Kan 
man rimeligvis antage styringsproblemer på 
universiteterne uden videre? Er de 
overhovedet til stede i det omfang, 
kommissionen antager? Hvis ja, skyldes det 
så ledelsen? Skyldes det, at ledelsen er valgt 
og ikke ansat? Skyldes det Konsistoriums 
sammensætning? Med andre ord, vil 
Forskningskommissionens anbefalinger, 
hvis implementeret, så nødvendigvis bedre 
kunne ruste universiteterne i fremtiden? 
Herom hersker der tvivl, ligesom der 
hersker tvivl om mange af kommissionens 
anbefalinger, idet rapporten er meget 
ukonkret – en meget løs ramme.  Indholdet 
kan vi formentligt selv være med til at 
definere.  
Spørgsmålet er dog blot, om vi trods 
underlagt ministerstyre og begrænset 
autonomi, succesfuldt kan optræde 
afvisende og idealistiske med henvisning til 
forskningsfrihed og demokratiske 
traditioner og selvbestemmelse på 
universiteterne, eller om vi, som Ole 
Nørgaard og Niels Christian Sidenius 
forfægter, nødvendigvis må forholde os 
pragmatiske og proaktive, da forslaget 
alligevel realiseres i et vist omfang, hvorfor 
vi må få det bedst mulige ud af situationen?  

”Jeg synes, at det er en interessant og vigtig 
diskussion, som jeg håber, at både 
undervisere og studerende vil engagere sig 
i. Men jeg mangler nogle bud på, hvorfor  
en ansat ledelse er bedre. I 
forskningskommissionens rapport gives 
løsningen, men hvorfor fortæller de os ikke, 
hvad problemet er først ?” 
Ifølge Dina går kritikken mod det 
nuværende system ofte på, at de involverede 
i universitetets styrelse ikke er visionære 
nok;  
”Mit kendskab er, at der er masser af 
visionære folk inden for Aarhus universitets 
ledelse. Det skal man så også huske at 
udnytte ved eksempelvis at lægge flere 
diskussioner ud til Konsistorium. Jeg tror, 
at forbedringerne kan ske inden for de 
eksisterende rammer. Der er slet ikke behov 
for de store forkromede ændringer – jeg 
tror man vil snyde sig selv derved. Hvorfor 
skulle en eller anden mand fra erhvervslivet 
være bedre til at styre universitetet end de 
folk, der allerede er internt på 
universitetet ?  ” 
Dina tvivler endvidere på validiteten af 
forskningskommissionens rapport.  
”Jeg ved ikke, hvor meget tid man har haft, 
men nogle gange skal det gå lidt stærkt med 
udarbejdelsen af rapporter. Deres 
argumentation synes ikke bakket ret godt 
op” ,afslutter Dina. 
 
Som det tydeliggøres, modtages 
Forskningskommissionens anbefalinger på 
ledelsesområdet ikke ubetinget positivt af 
de interessenter, vi har talt med. Enkelte 
forhold skyldes givetvis uklarhed og 
utilstrækkelig information grundet den 
hidtil manglende diskussion og dermed 
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af Sune Thvilum-Kannegaard 
 
Som medlem af StatsRådet og almindelig 
studerende på IFSK har jeg i de seneste uger 
oplevet en større og større usikkerhed og en 
næsten sort/hvid-opfattelse af følgerne af en 
kantineflytning. Derfor smides der i det 
følgende lidt næsten-fakta og et par 
argumenter for og imod kantineflytningen 
på bordet. 
 
Kritisabel beslutningsproces 
Først skal siges, at beslutningsprocessen 
omkring kantineflytningen har været 
usædvanlig lukket – og forhåbentlig bliver 
det ikke en vane. Det kan næsten se ud, som 
om en lille gruppe mennesker har bestemt 
sig for en flytning og så ellers har kørt det 
hen over hovedet på sådan ca. alle andre. 
Manglen på information har været 
frustrerende, også for medlemmerne i 
StatsRådet, da vi først for ganske nylig 
næsten officielt fik at vide, at man på højere 
niveau egentlig havde besluttet sig for en 
kantineflytning, og vist ikke rigtig havde 
meddelt det til os. Det gør det ret umuligt at 
få nogle tilkendegivelser fra den enkelte 
studerende (i dette tilfælde dig) og fortælle 
beslutningstagerne, at du er glad, eller lidt 
skeptisk, eller måske endda ikke synes, det 
lyder som det fedeste på jord. 
I denne forbindelse vil jeg slå fast, at man 
fra de højere beslutningsorganers side kan 
rådspørge fagrådene (i dette tilfælde 
StatsRådet), men man kan også vælge at 

lade være. Og så er StatsRådet, der jo gerne 
skulle repræsentere de studerendes 
interesser, koblet fuldstændig af. Ærgerligt, 
ærgerligt, studenterdemokrati i praksis. 
 
Hvad sker der? 
Planen er, at vores kantine på et eller andet 
tidspunkt flytter over i de lokaler, hvor 
historisk kantine ligger nu. Det 
Samfundsfaglige Fakultet får så råderet over 
kantinelokalerne i historisk, og der vil 
selvfølgelig blive lavet en ny indgang, så 
man kun lige skal krydse vejen for at 
komme over i kantinen.  
 
Hvorfor sker det? 
IFSK lider i dag under utidssvarende 
biblioteksforhold, og dette vil man fra 
ledelsens side gøre noget ved. Det eneste 
praktisk mulige er at flytte kantinen og 
udvide biblioteket op i de gamle 
kantinelokaler – og ja, det skal være en kold 
søndag i helvede, før man får lov til at 
bygge ud i Uniparken. Løsningen giver 
biblioteket bedre forhold, samtidig med at 
vi får flere læse- og specialepladser. 
Der bliver i øjeblikket foretaget nogle 
kundegrundlagsundersøgelser – lidt mere 
udførlige end et par streger på en kantine-
serviet – og hvis disse viser, at en enkelt 
kantine kan klare efterspørgslen, når 
humanisterne ikke kommer længere, så er 
der jo i princippet ikke noget problem i, at 
der kun bliver en tilbageværende kantine 
(drevet af Samfundsfagene).  

Kantinesituationen –  
Hot or Not? 
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 Hvad med det sociale miljø? 
At studere er en helhedsproces, hvor de 
sociale rammer er afgørende for det faglige 
udbytte. Med kantineflytningen, vil det 
sociale miljø helt klart blive påvirket, og det 
er formentlig her, den enkelte studerendes 
primære fokus ligger, når der tales 
kantineflytning.  
Der kan efter min ringe mening ske en af to 
ting – eller måske noget midt imellem, som 
enhver statskundskaber jo pinedød er nødt 
til at tilføje… 
 
Enden er god! 
Man kunne med udgangspunkt i det 
forbedrede faglige miljø antage, at flere 
studerende ville benytte sig af instituttet, 
hvis f.eks. chancen for at få en læseplads 
var større end nul. Dette argument kan 
illustreres ved følgende sammenhæng: 
Bedre faglige faciliteter à Flere studerende 
kommer herop à Bedre socialt miljø 
 
Enden er skod! 
Man kunne også fokusere på, at 
kantineflytningen vil forstyrre den 
sammenhæng, vi har i dag, hvor en masse 
vigtige funktioner (ekspedition, kantine, 
computerlokaler osv.) er samlet i et 
kompleks. Dette vil splitte instituttet. 
Argumentet kan illustreres som følger: 
Mindre godt studiemiljø à Færre 
studerende kommer herop à Sammenhold 
og tilhørsforhold reduceres. 
 
Kantinen flytter, toget er kørt. Men… 
Man kan være nok så utilfreds med 
beslutningsprocessen og nok så skeptisk 
mht., hvilke følger kantineflytningen får. 
Men efter min mening nytter det ikke fem 

potter p.., hvis man sætter sig over i hjørnet 
og surmuler.  
For det første medfører flytningen rent 
faktisk, at det faglige miljø bliver markant 
forbedret. For det andet får vi nu nogle 
ganske suveræne festlokaler til vores 
disposition – husk lige det.  
For at løse en stor del af et eventuelt socialt 
problem kunne man eksempelvis presse 
rigtig meget på for, at det nuværende 
Røgfyldt bliver en slags kaffe/snakke-stue 
tilknyttet biblioteket. Der er således nogle 
muligheder, som skal og bør udnyttes ved at 
fortælle ledelsen, hvor stor en vægt vi som 
studerende lægger på, at man ikke glemmer 
det sociale aspekt af studiet. Netop ved en 
sådan type påvirkning af beslutnings-
tagerne har StatsRådet og de andre 
studenterorganer deres store force. 
 
Forandring, forandring, forandring 
I de kommende år vil du som studerende på 
IFSK opleve nogle ganske store 
forandringer. Din kantine flytter, dit 
instituts lokaleforhold ændres markant med 
lokaleudvidelsen over i bla. økonomis 
nuværende lokaler, og du oplever en 
revision af studieordningen, som formentlig 
vil berøre din uddannelse på kandidatdelen 
kraftigt – øh, var du overhovedet klar over 
det sidste? Vi kommer formentlig til at 
opleve en række diskussioner om disse 
emner, og jeg håber ikke, at disse også 
bliver præget af en så skarp stillingtagen, 
for eller imod, som kantineflytningen har 
været genstand for. Hermed mit bedste bud 
på i hvert tilfælde en nuancering af 
kantinesituations-debatten.  
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af Jakob Linaa Jensen 
Ph.d.-stipendiat 
 
I sidste nummer af Kandestøberen kom 
planerne om en flytning af Statskundskabs 
kantine for alvor frem i lyset. I krogene har 
der godt nok verseret rygter i nogen tid, 
men der er ikke rigtig nogen, der har 
reageret på dette drastiske forslag. Med de 
tilkendegivelser, der kom til udtryk i sidste 
nummer, tyder det overordnet set på, at 
mange ligesom mig er dybt bekymrede over 
udviklingen.  
 
Dette indlæg har til formål at gøre 
opmærksom på, hvorfor det vil være en 
meget dårlig ide at lukke kantinen, som vi 
kender den, og flytte den over på den anden 
side af vejen. Desuden vil jeg gerne for 
alvor åbne en debat om, hvordan vi ønsker 
fremtidens kantine. 
 
Vores nuværende kantine er formentlig 
universitetets hyggeligste. Som ny 
studerende er det her, man kan finde 
holdkammeraterne midt i studiestartens 
kaos. Som ældre studerende er det her, man 
kan møde vennerne over en kop kaffe og en 
chokoladesnegl. Og som ansat er det her, 
man kan bevare kontakten til de studerende, 
man uvægerligt falder i snak med på sin vej 
gennem lokalet. Dette har noget at gøre med 
kantinens størrelse og intimitet. Ingen af de 
store kantiner har den atmosfære! 
Madkvaliteten er en anelse bedre end i 

andre af skribenten bekendte kantiner, uden 
at jeg dog vil beskrive den som optimal. 
 
Dertil kommer, at det vil være et dagligt 
irritationsmoment at skulle over vejen for at 
spise frokost for slet ikke at tale om, hvis 
man bare skal hente en kop kaffe. Det gider 
ingen, hvis regnen vælter ned! 
Omsætningen i en kantine på den anden 
side af gaden vil derfor være væsentligt 
mindre, end man lige forestiller sig! 
Historisk kantine, som ifølge planen skal til 
at danne ramme om vores frokoster, er 
usædvanlig gold og atmosfæreforladt. Med 
en flytning dræbes meget af det sociale liv, 
der i dag udspiller sig i kantinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allervigtigst er det dog, at præmisserne for 
kantineflytningen er forkerte. Det hedder 
sig, at biblioteket trænger til mere plads og 
derfor skal udvides! Som daglig bruger 
savner jeg ikke mere plads på biblioteket. 
Stadig større mængder af materiale bliver 
digitalt, og pladsproblemet forekommer 

Kantinens fremtid  
– et spørgsmål om arbejdsmiljø! 

 
Der bliver heldigvis 

rigeligt med læse-pladser i 
vores nye lokaler i bygning 
350. Alle behov kan med andre 
ord blive tilfredsstillet ved at 
lade kantinen blive, hvor den 
er ! 

” 

” 
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 under alle omstændigheder ikke 
presserende. Det, der mangler på det 
nuværende bibliotek, er læsepladser til de  
studerende. Men hvem siger, de skal ligge i 
tilknytning til et bibliotek, hvor larmen af 
folk, der går igennem, er et stadigt 
irritationsmoment.  Der bliver heldigvis 
rigeligt med læsepladser i vores nye lokaler 
i bygning 350. Alle behov kan med andre 
ord blive tilfredsstillet ved at lade kantinen 
blive, hvor den er! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg forstår, at planerne for en flytning er 
vidt fremskredne. Går  det så galt, at en 
flytning skal føres ud i livet, håber jeg, man 
vil benytte lejligheden til at gentænke hele 
kantinekonceptet. Man kunne jo se, hvor 
godt forholdene kører på engelske 
universiteter, hvor driften ofte er udliciteret. 
Under alle omstændigheder må der helt nye 
ejerforhold til i forhold til Historisk 
Kantine, der i dag er dyr og temmelig ringe. 
Den er (ligesom Stakladen) i hænderne på 

en administrator, der ikke har den store 
interesse i at imødekomme de studerendes 
ønsker og behov, hvis man skal dømme 
efter, hvordan den drives.   
 
I forbindelse med en flytning bør man sende 
kantinedriften i offentlig licitation, man 
kunne jo i en periode have konkurrerende 
madudsalg i hver ende af kantinen og lade 
vinderen stå for driften?? Men dette er 
måske for liberal en tankegang på et 
universitet, hvor viljen og evnen til 
nytænkning ikke altid er den mest 
fremherskende?  
 
Jeg håber med denne artikel at have rejst en 
bølge af protest, der enten fører til, at 
flytteplanerne skrottes, eller at en ny løsning 
tænkes meget grunddigt igennem og gøres 
til genstand for en anderledes åben debat, 
end det hidtil har været tilfældet.  
En flytning af kantinen, således som det 
nuværende forslag lægger op til, vil betyde 
en markant forringelse af arbejdsmiljøet for 
både undervisere og studerende. 

I forbindelse med en 
flytning bør man sende 
kantine-driften i offentlig 

licitation, man kunne jo i en 
periode have konkurrerende 
madudsalg i hver ende af 
kantinen og lade vinderen stå 
for driften ?? Men dette er 
måske for l iberal en 
tankegang på et universitet, 
hvor viljen og evnen til 
nytænkning ikke altid er den 
mest fremherskende ? 

” 

” 
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Kandestøberens redaktion har bedt mig 
redegøre for status for kantineplanerne 
samt kommentere et indlæg fra Jakob 
Linaa Jensen. Det gør jeg gerne.  
 
Af Niels Chr. Sidenius, dekan og kommende 
rektor 
 
Den overordnede problematik har jeg 
beskrevet i FakultetsNyt nr. 2, 2001, side 4-
6, hvor der også redegøres for årsagerne til 
den planlagte ændring. Der er i dag åbnet 
for, at ”Samfundsfagenes kantine” 
organisatorisk bliver kantine n  i 
Universitetsparkens nordøstre hjørne; det 
kan forhåbentlig gennemføres fra sommeren 
2002. Der er netop foretaget en ny optælling 
af de spisende kunder i de to kantiner i 
spidsbelastningstiden kl. 11 til 14 (det 
samlede tal foreligger dog endnu ikke). I 
december skulle der foreligge en oversigt 
fra et kantineindretningsfirma, der viser, 
hvordan nødvendige ombygninger og 
ændret indretning kan gennemføres, og 
hvad det koster. Viser det sig muligt at 
betjene kunderne i den nuværende 
”Kanøsten” (formentlig inklusive 
førstesalen), og kan ændringerne håndteres 
økonomisk, ser jeg ingen afgørende grund 
til ikke at gennemføre den. Fysisk vil den 
fremtidige kantinebetjening derfor ske i 
bygning 321. Er de to forudsætninger 
derimod ikke til stede, er der en ny 
situation.  

  
Ingen kan være uenig med Jakob, når han 
beskriver livet i den nuværende kantine 
(selv om han overser den store trængsel, der 
ofte præger den). Han glemmer imidlertid 
mindst to ting. For det første skal kantinen 
ikke kun betjene studerende og ansatte ved 
Institut for Statskundskab, men alle der 
arbejder i hele det nordøstre hjørne (plus i 
øvrigt en række mennesker fra Bartholin-
bygningen, der hidtil har udgjort ca. en 
tredjedel af kunderne i Kanøsten). For det 
andet får en betydelig del af de ansatte ved 
Institut for Statskundskab fra næste sommer 
kontor i bygning 350; så nogen kommer til 
at gå over gården for at frekventere en 
kantine, og nogen slår ikke bare et slag ned i 
kantinen for at få en snak. Det er måske 
beklageligt. Men instituttets mulighed for at 
øge antallet af fastansatte og ph.d.er og – 
ikke mindst – forbedre de arbejdsmæssige 
vilkår for de studerende forudsætter mere 
plads – og det får Institut for Statskundskab. 
 
Der er gennem det seneste tiår lavet et antal 
evalueringer af studievilkårene ved Jura, 
Økonomi og Statskundskab. Hver eneste 
evaluering har peget på utilstrækkeligheder 
med hensyn til biblioteksfacilite ter, 
læsepladser og adgang til pc’er. Noget er 
forbedret, men der mangler en hel del. Det 
ville nærme sig ansvarsforflygtigelse, hvis 
et fakultet ikke søgte at udnytte de 
muligheder for faglige og arbejdsmæssige 

Sidenius  om kantinen 
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indirekte tilskud til kantinerne, og der er 
ikke planer om at ændre ved den politik.  
Det ville være mærkeligt, hvis ikke den 
”nye” kantines bestyrelse havde eller fik 
gode ideer til at indrette kantinen i bygning 
321. Det ville også være mærkeligt, hvis 
ikke læserummet i bygning 351 
(”Økonomisk kantine”) og ”vandrehallen” i 
bygning 322 fortsat kunne bruges på en 
hensigtsmæssig måde af de studerende og 
de ansatte her. Og det ville være mærkeligt, 
hvis ikke Institut for Statskundskab kunne 
indrette det nuværende bibliotek og 
”Samfundsfagenes kantine” på en måde, der 
var tiltrækkende for kommende brugere.  
 

forbedringer, der indimellem opstår. Også  
selv om de ikke er uden omkostninger. 
 
Samfundsfagenes kantine” er en selvejende 
institution. Den er oprettet og drives af JUS, 
ØF og ”Kantineforeningen Statskundskab”. 
I forbindelse med den organisatoriske 
ændring af kantinedriften skal bestyrelsen 
udvides med en repræsentant fra hvert af de 
tre institutter på Øen, og den vil forsat 
bevare sin karakter af en i bred forstand 
personaledrevet kantine. Det er således de 
studerende og ansatte, der i samarbejde me d 
kantinelederen sætter målene for kvalitet og 
prisniveau. De kan også tage initiativ til nye 
aktiviteter, ændre det gængse koncept, osv. 
Den eneste grænse sættes af, at kantinen 
skal løbe rundt på en fornuftig måde. 
Universitetet giver et betydelig især 
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af Thea Frydland, StatsRådssekretær 
 
Stemmeprocenten til StatsRådsvalget i år 
var hele tre procentpoint højere end ved 
samme valg sidste år. Så i år nåede vi på 
statskundskab op på en stemmeprocent på 
over 26%!!  Det var pigernes valg i år. På 
tre af de fire lister blev det piger, der blev 
topscorere, med over dobbelt så mange per-
sonlige stemmer som næste indvalgte fra 
listen. 
 
Ellers forløb valget stille og roligt.  
I statskundskabs kantine var der valgflæsk, 
bestående af diverse chips og slik til vælger-
ne.  
I økonomisk kantine serverede StatsRådet 
igen i år, i samarbejde med oeconrådet, æb-
leskiver & glögg, i forbindelse med valget 
til de styrende organer. 
 
Om det var æbleskiverne, der gjorde det, vi-
des ikke, men stemmeprocenten til de sty-
rende organer blev en smule højere end til 
StatsRådet.  
 
Der skulle stemmes til konsistorium, studie-
nævnet og StatsRådet. Til fakultetsrådet og 
institutbestyrelsen blev der afholdt freds-
valg, hvilket betyder, at det kun er det antal 
mandater, der skal bruges, der stiller op. 
I fakultetsrådet sidder i næste periode Mar-
tin Koch fra statskundskab, mens Rune 
Munch Christensen og Lars Foldspang ind-
tager pladserne i institutbestyrelsen.  
 
Til Konsistorium blev Dina Bloch igen top-
scorer på hele universitetet, ved at slå sin 

egen rekord af personlige stemmer fra sidste 
år. 
 
Til studienævnet blev valgt Jesper Poulsen 
(Aktivlisten), Martin Koch (TPL), Rasmus 
Byskov-Nielsen (TPL) og Niklas Brøndum 
(Frit Forum). 
 
Alle fire opstillede lister til StatsRådet fik 
valgt mandater, så Statsrådet nu består af 
følgende: 
 
Aktivlisten: 
Dina Bloch 
Rune Munch Christensen 
Jesper Poulsen 
Jesper Friis 
Sune Thvilum-Kannegaard 
 
TværPolitisk Liste (TPL): 
Katrine Mulvad  
Martin Koch 
Thea Frydland 
Søren Uhre 
Marianne Pedersen 
Rasmus Byskov-Nielsen 
Mads Larsen 
 
Frit Forum: 
Mette Mainz 
Steen Daugaard 
Niklas Brøndum 
Jesper Madsen Østerbye 
 
Radikale/liberale liste: 
Torben Mikkelsen 
Maj-Brit Frisk Sørensen 
Lasse V. Mortensen 

Valg på universitetet 2001 
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Julefest 

onsdag d.12.12. 
- oplev  julestemningen på IFSK 

 

Indledes kl. 14 ved årets juletaler,  
 hvorefter der vil være luciaoptog,  

foreningsbarer og diverse andre barer,  
bogudsalg i Politica, julemand, 

pebernødder, hyggepianist 
og meget, meget mere… 

 
Husk at købe billet (80 kr.)  

Til Julerevyen og til fest  
i økonomisk kantine med  

live-musik leveret af 
 

The SORT of SOUL show 
 

efterfølgende vil 
 

DJ Carsten spille op til dans 
 

Billetsalg fra torsdag d. 6.12. til og med  
onsdag .12.12. kl.12-13 i Statskundskabs kantine 
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Stipendier ved Det Europæiske Universitetsinstitut i  

Firenze 2002/2003 
Et antal ph.d.stipendier er ledige pr. 1. september 2002 til studerende, som 
ønsker at gennemføre en forskeruddannelse ved Det Europæiske 
Universitetsinstitut i Firenze (EUI). 

Instituttet optager danske statsborgere, der har bestået, eller senest i sommeren 
2002 forventer at bestå hovedfagseksamen, kandidateksamen eller 
magisterkonferens i humanistiske fag, eller kandidateksamen, eventuelt 
magisterkonferens i et samfundsvidenskabeligt fag. 

Emnet for forskningsprojektet skal have relation til instituttets 
forskningsprogram i fagområderne: historie, økonomi, retsvidenskab, 
statskundskab og sociologi, herunder sammenlignende europæisk og 
interdisciplinær forskning. 

Normalt ophold ved instituttet vil være 3 år, med henblik på opnåelse af en 
doktorgrad, som er på niveau med en dansk Ph.d.-grad. Instituttet tilbyder 
endvidere et-årige uddannelsesforløb, som fører til afsluttende eksamen i 
komparativ europæisk og international retsvidenskab. 

Fra dansk side gives der stipendium til gennemførelse af studiet ved EUI. Disse 
stipendier gives i maksimalt 3 år i henhold til aftalen om lønnede ph. d. 
stipendiater, der i hele forløbet er indskrevet ved udenlandske institutioner. 

Ansøgningsskemaer, yderligere oplysende materiale om EUI, samt om 
stipendieordningen kan fås ved henvendelse til: 

Rektorkollegiets Sekretariat 
Vester Voldgade 121 A, 4. sal 
1552 København V 
Telefon 3392 5403 

Ansøgning, bilagt eventuelle videnskabelige arbejder, der ønskes medtaget i 
bedømmelsen, skal indsendes således, at den er Rektorkollegiets Sekretariat i 
hænde senest den 31. januar 2002. 

Ansøgningsskema indsendes i original + 5 fotokopier, medens øvrige bilag 
bedes indsendt i 8 eksemplarer. (Eventuelle større bilag i form af bøger eller 
lignende dog kun i 1 eksemplar).   
Kontaktperson på institut for statskundskab i Århus :  Professor, dr.scient.pol., 
Palle Svensson  
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De nye Ph.d-studerende 

Den nye ph. d. -stipendiat Jens Arenbach 
Nielsen mener, det er op til ph. d. 
stipendiaten selv at gøre en indsats for, at 
fordommen om den ensomme ph. d.’er 
ikke skal opfyldes. 
 
af Jens Hørlück Jessen 
Jens Arenbach Nielsen blev i sommer 
færdig som Cand. Mag. i historie ved 
Københavns universitet, ved siden af studiet 
har han skrevet for ungdomsbladet Chili og 
europabevægelsens pressetjeneste.  
Han ser først og fremmest det 3-årige 
stipendium som et kæmpe privilegium, som 
dog også  kan føre til isolation, hvis ikke 
man gør en indsats; han mener givetvis, der 
er nogle, der opgiver, fordi de føler sig 
ensomme og isolerede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Jens Arenbach Nielsen           
 
Tanken om at søge stipendiet opstod under 
udarbejdelsen af hans speciale; han følte, 
han havde optrænet sin hjerne til et hvis 

intellektuelt niveau, og at han havde et 
originalt projekt. Og at han herved kunne 
videreføre sin specialelivsform som et 
fuldtidsarbejde.   
Emnet for hans projekt ligger også i 
forlængelse af hans speciale. Det er en 
undersøgelse af partimedlemmerne i 
Socialdemokratiet og venstre før 1970 
omhandlende de to hovedspørgsmål: Hvem 
var medlemmer af Socialdemokratiet og 
Venstre? Og  hvordan var deres 
aktivitetsniveau? Håbet er, at disse to 
spørgsmål gerne skulle være med til afklare 
virkeligheden bag partiernes faldende 
medlemstal, om det er en krise for 
demokratiet, eller om, der findes en mere 
optimistisk udlægning.  
I praksis vil størstedelen af hans studier 
foregå på Rigsarkivet og Arbejdernes 
landsarkiv, men han satser på at være på 
IFSK onsdag og fredag, de dage hvor de ph. 
d. -studerende mødes til morgenmad og 
frokost.  
Jens Arenbach har ikke umiddelbart nogen 
idé om, hvorfor der er så få interne til ph.d.- 
stipendierne på IFSK, han mener dog, at det 
kan være en blanding af: modeluner, som 
ingeniørmangelen, den megen snak om ”den 
ensomme ph. d.’er” og så den erfaring han 
har gjort sig: at Cand. Scient. Pol.’er med 
god erhvervserfar ing har  gode 
jobmuligheder inden for eksempelvis 
ministerier.  

”Man skal selv gøre en indsats for at opnå  
faglig og social tilknytning” 
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Med den nye Ph.d. stipendiat, Thorsten 
Braun , har IFSK fået noget så 
usædvanligt som en person, der er af den 
opfattelse, at den danske  ph.d. -
studieordning er et paradis og som i sin 
afhandling fortæller en solstålehistorie 
om  den danske velfærdsstat i sammen-
ligning med Tyskland 
 
af Christian Atzen 
 
Thorsten Braun er uddannet økonom fra 
Göttingen Universitet, hvorfra han også har 
en bachelorgrad i statskundskab. Efter et 
studieophold ved Aarhus Universitet blev 
han ansat som forskningsmedarbejder ved 
Sociologisk Analyse, Risskov, hvor han 
pr imært  beskæft igede s ig  med 
arbejdsmarkedspolitik.  
Som en naturlig forlængelse heraf 
omhandler hans ph.d.-projekt også 
arbejdsmarkedspolitik, nærmere bestemt en 
komparativ analyse af  arbejds-
markedsreformer i Danmark og Tyskland. 
Valget er faldet på disse to lande, fordi de, i 
hvert fald i  perioden fra 1993-2001, 
repræsenterer henholdsvis en succes og en 
fiasko på førnævnte område. I Danmark 
ligger arbejdsløsheden nemlig i øjeblikket 
på omkring 5%, mens det tilsvarende tal for 
Tyskland er 10%.  
Det er på denne baggrund, at den centrale 
t y s k e  a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i s k e  
reforminstitution ”Bündnis für Arbeit und  
Wetbewerbsfähigkeit” har ladet sig 

inspirere af de arbejdsmarkedspolitiske 
instrumenter,  der er blevet bragt i 
anvendelse i Danmark, såsom jobrotation, 
individuelle handlingsplaner samt en ny 
afvejning mellem  rettigheder og pligter. 
Hvorvidt Tyskland får succes med brugen af 
”danske” arbejdsmarkedspolitiske instru-
menter kan  således belyse eventuelle 
institutionelle forudsætninger for gennem-
førelsen af arbejdsma rkedspolitiske 
reformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Thorsten Braun  
 
Til forskningen inden for dette felt er dog 
knyttet et vist skizofrent islæt. På 
konferencer i Tyskland tales der med 
begejstring om Danmarks arbejds-
markedspolitiske tiltag. Herhjemme er det 
dog ikke comme il faut at tale om de 
anvendte instrumenter. Thorsten Braun er af 
den opfattelse, at dette har en ideologiske 
begrundelse. De anvendte instrumenter  er 
nemlig en blanding af ”den tredje vej” samt 
neo-liberalistisk tankegods og dermed ikke 

Den danske ph.d.-studieordning  
 - et paradis  
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 udtryk for socialdemokratiske kongstanker.     
 
Ph.d.-paradis 
Som ph.d.-stipendiat ved IFSK tilhører 
Thorsten Braun en truet dyreart. Hvorfor det 
forholder sig sådan har han dog ikke selv 
nogen forklaring på. Det er med hans egne 
ord et paradis at være ph.d.-stipendiat i 
Danmark i forhold  til Tyskland. Tyske 
universiteter foretrækker nemlig at ansætte 
folk på en halv ph.d.-stilling. Det forventes 
dog, at vedkommende arbejder på fuldtid, 
hvilket betyder, at timelønnen kommer til at 
svare til den, en person på bistand 
modtager. Desuden risikerer man at skulle 
fungere som en arbejdshest af en 
studentermedhjælper   for en professor eller 
udføre biblioteksarbejde. 

 
 
Ein  harter Hund  
Der er nok mange studerende, der er af den 
opfattelse, at det videnskabelig personale 
ikke beskæftiger sig med noget af særlig 
interesse i  deres fritid, men  i stedet står 
opmagasineret i et aflukke  på Georg 
Sørensens kontor, når de ikke  forsker eller 
underviser. Thorsten Braun afviger dog fra 
dette billede, idet han løber maraton og 
vinterbader. Undertegnede -  der har trådt 
sine tyskkundskabsmæssige barnesko ved at 
se fodbold på Sat 1 – fristes til at benævne 
ham ein harter Hund. Under alle 
omstændigheder skal IFSK nok få glæde af 
Thorsten Braun i fremtiden.  
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De fleste kender sikkert lysten til at 
studere et semester eller to i udlandet. De 
færreste har dog klar viden om, hvordan 
studier i udlandet egentligt adskiller sig 
fra studierne på IFSK. Kandestøberens 
udsendte kommer her med en beretning 
om oplevelserne med universitets- og 
undervisningssystemet på University of 
Newcastle upon Tyne, England.  
 
af Mette Scharling, University of Newcastle 
upon Tyne  
Bureaukratiske procedurer  
Allerede de første dage som studerende på 
University of Newcastle upon Tyne viser 
det engelske universitetsbureaukrati sit 
sande ansigt. Universitetet har dedikeret en 
hel uge udelukkende til bureaukratiske 
indskrivningsprocedurer - procedurer, som 
implicerer, at personligt fremmøde er 
nødvendigt hos alle 
universitetstilknyttede 
i n s t a n s e r .  H e l e 
i n d s k r i v n i n g s u g e n  
okser universitetets 
17.000 studerende 
således forvirrede frem 
og tilbage mellem et 
utal af forskellige 
indskrivningsdiske og 
kontorer. Hvert sted må 
den studerende vente i 
2-3 timers (!) lange 
køer for at få (tilsyneladende overlappende 
og unyttige) bekræftende stempler og 
underskrifter. Dette bureaukratiske cirkus er 

dog, heldigvis, kun en engangsforestilling.  
 
Uformelle professorer  
Hvis enkelte metodeglade IFSK’ere allerede 
forestiller sig en eventuel positiv 
sammenhæng mellem den nævnte grad af 
universitetsbureaukrati og autoritære, 
forstokkede undervisningsmetoder, så lad 
mig hermed afkræfte denne forestilling. 
Professorerne er uformelle og ovenikøbet 
meget åbne overfor ligefrem at bruge 
kritiske studerende som en uundværlig 
ressource. Seminarundervisningen minder 
umiddelbart om holdundervisning paa IFSK 
Seminarholdene består sædvanligvis af 10-
12 studerende, en del af undervisningen er 
studenteroplægsbaseret, og seminarerne 
afsluttes som oftest med, at den studerende 
skriver en valgfri opgave. Der er dog visse 
forskelle, som jeg vil berøre i de næste 

afsnit .  De fl este 
forskelle er af formel-
strukturel art, mens en 
forskel drejer sig om et 
givent undervisnings-
m i l j ø s  m u l i g e 
psykologiske (!) effekt.  
 
 
E m p i r i b a s e r e t 
undervisning  
Mens der på IFSK er en 
generel tendens til, at 

teorien sættes i højsædet, så er teori i 
Newcastle i højere grad sekundært. Det 

Universitetsundervisningen i UK 
Forstokket eller tillokkende ?  
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 primære er, at de studerende opnår en 
empirisk og historisk viden, som de så 
senere hen, eventuelt, kan analysere ud fra 
teoretisk perspektiv. Devicen synes at være, 
at teorier kun er brugbare som redskab - og 
kun kan appliceres på empiriske cases -, 
hvis den studerende har en omfattende 
empirisk baggrundsviden samt et indgående 
kendskab til den historiske udvikling inden 
for et givent område. Måske kan vi på IFSK 
lære noget af et sådant empiribaseret fokus? 
Sammenlignet med engelske studerende kan 
vi med rette ”prale” af vores solide 
teoretiske fundament, men vi må se os 
overgået af engelske studerende, når det 
drejer sig om empirisk viden. Spørgsmålet 
er, om vi danske scient.pol’er egentlig til 
fulde er i stand til at drage nytte af vores 
teoretiske fundament, hvis fatal historisk 
viden mangler? 
 
Normativ tænkning kræves 
Undervisningen paa University of 
Newcastle er ikke blot objektiv men ofte 
også kilde til normativ tænkning. En 
objektiv og neutral diskussion af 
eksempelvis fordele og ulemper ved 
forskellige løsningsmodeller er en essentiel 
og central del af undervisningen. En sådan 
diskussion er dog ofte ikke tilstrækkeligt. 
Du bliver ind i mellem også påkrævet en 
afsluttende egen stillingtagen til, hvilken 
model du ville foreslå og hvorfor. Herme d 
gør undervisningen dig i stand til at uddybe 
og raffinere dine egne synspunkter. Dette 
normative undervisningselement kan være 
problematisk set i lyset af forskningens 
objektivitet. På den anden side kan en sådan 
refleksiv stillingtagen måske være ganske 
givtig, når blot de studerende lærer at skelne 

mellem objektiv analyse og normativ 
stillingtagen? 
 
Materialesamling: Et ukendt fænomen 
Som studerende i Newcastle får man uanede 
mængder af litteraturforslag smidt i 
hovedet, og indkøb af hhv. en grundbog og 
en materialesamling er et ukendt fænomen. 
Til hver undervisningsgang (typisk 2 timer 
pr. uge) er der på pensumlisten angivet en 
4-5 hele bøger (!) samt en 6-7 artikler. Der 
er ingen, der hverken kræver eller forventer, 
at du læser det hele. Pensumlisten er blot 
værktøj, du kan benytte til at udvælge og 
boltre dig i netop dén  del af litteraturen, du 
finder mest interessant. Umiddelbart virker 
et sådant ”læs efter interesse”-system 
motiverende for læselysten. I praksis 
betyder systemet dog, at du er mere eller 
mindre tvunget til at ”boltre dig” i den 
litteratur, som biblioteket tilfældigvis endnu 
ikke har udlånt til en holdkammerat! Det 
nævnte litteraturlisteprincip indebærer 
tillige, at stort set ingen har læst samme 
litteratur til hver gang. Dette er på sin vis 
fordelagtigt, idet det kan danne basis for 
vidtfavnende og frugtbare diskussioner, 
men systemet er også problematisk, idet 
studerende let kan blive sat af, når 
diskussionen drejer sig om en tekst, der er 
ukendt for nogen. Samtidig nødvendiggør 
systemet, at den studerende benytter 
unødvendigt meget tid på litteratursøgning 
og fotokopiering. Set i dette lys synes 
materialesamlingerne på IFSK at være et 
savnet gode...     
 
Oplæg tæller 25 % af karakteren 
Hvert semester er de studerende ansvarlig 
for et studenteroplæg. I modsætning til 
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 forholdene paa IFSK tæller studenteroplæg 
på University of Newcastle 25% af den 
studerendes endelige karakter. Oplægget 
bedømmes ud fra kriterier om oplæggets 
struktur, fremlæggelse, overskuelighed samt 
den studerendes pensumoverblik etc. Resten 
af karakteren gives på baggrund af 
eksamensopgaven (som derved tæller 75%). 
Selvom mange studerende i Danmark 
sikkert ville foretrække det danske system, 
så har det engelske system den fordel, at 
man derved undgår (den velkendte?) 
situation, hvor en mere eller mindre 
uforberedt medstuderende holder et 
dødkedeligt og ustrukturet oplæg. Systemet 
er dog problematisk, idet oplægsemnerne 
vælges efter først-til-mølle princip, hvilket 
implicerer et vist unfair element. De, som er 
heldige at få velkendte emneområder, er 
bedre stillet end de, som må sætte sig ind i 
en masse nyt stof.  
 
Det ovale bords effekt 
På et, ganske banalt, punkt adskiller 
undervisningsmiljøet i Newcastle sig fra 
forholdene paa IFSK. Dette punkt vedrører 
såmænd ikke andet og mere end, at 
undervisningsmiljøet kan være positivt 
påvirket af, at de studerende og læreren alle 
sidder rundt om et ovalt bord, mens 
undervisningen foregår! Tro det eller ej, 
men et ovalt bord synes altså at have en 
psykologisk effekt! De studerende er mere 
til stede, og diskussionerne er livligere. Om 
der rent faktisk er tale om en 
kausalsammenhæng mellem en given 
bordopstilling og livlige diskussioner, eller 
om sammenhængen snarere er spuriøs (som 
følge af, at den midaldrende professor har 
præsteret at invitere de studerende med på 

pub for at fortsætte diskussionen?), kan jeg 
desværre ikke her gøre mig til dommer for. 
Men det er måske værd at teste på 
undervisningssituationer på IFSK?      
  
Social tværfaglighed  
Ligesom på et dansk universitet indledes et 
universitetsophold i Newcastle med en 
rusuge. Modsat traditionen paa Aarhus 
Universitet er rusugen paa University of 
Newcastle dog tværfaglig. En sådan ”social 
tværfaglighed” er meget kendetegnende for 
studiemiljøet i Newcastle, hvor alle 
arrangementer og alt foreningsliv foregår på 
tværs af studieretninger. Hermed er der en 
god basis for, at de studerende kan skabe et 
fagligt spredt socialt netværk – et netværk, 
der kan udvide de studerendes kendskab til 
andre studier og medvirke til at afkræfte 
eventuelle fordomme – måske allerede 
inden de opstår... Saadanne former for 
socialt tværfaglige arrangementer på danske 
universiteter kunne måske begrænse en 
eventuel snigende tendens til faglig 
selvforherligelse?  
 
Vi kan lære af hinanden  
Kort og godt så ER der en del forskelle på 
universitetssystemet i hhv. Aarhus og 
Newcastle.  Begge systemer har sine styrker 
og svagheder. Måske kan denne artikel 
hjælpe med til, at universiteter i DK og UK 
kan blive bedre til at inspirere og tage ved 
lære af hinanden? 
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Moskva er en by, som ingen af os to havde 
lyst til at sige farvel til. Derfor nøjedes vi 
med at sige på gensyn, da ni dejlige dage 
var slut. Turen bød både på kulturelle og 
faglige oplevelser, der alle var lidt ud over 
det sædvanlige. 
 
Før turen havde vi været så heldige at få he-
le tre legater. Vi fik 4600,- fra Familien He-
de Nielsens Fond, 5000,- fra C.F Møllers 
legat, og endelig 16.000,- fra Tuborgfonden. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
mange tak til de ovenstående for legaterne, 
der gjorde det muligt at holde rejsen inden 
for et almindeligt studenterbudget. Således 
kom turen til at koste ca. 4000,-. 
Hvor mange penge, der så blev brugt i Mo-
skva er en helt anden historie… 
 
Selve turen var en ren svir. Vi havde stor 
hjælp af vore to tolke (tidligere sprogoffice-
rer) Adam Jacobsen og Jakob Kjærgaard, 
der gjorde det en del lettere at færdes i Mo-
skva. At finde vej blev nemmere, og de fik 
også mere end en gang reddet en uforvaren-
de turdeltager ud af en ellers håbløs sprog-
forvirringssituation.  
 
Rent fagligt var der meget at komme efter i 
Moskva. Vi fik alle udfordret vores syn på 
en del af Ruslands udenrigspolitik, da en 
lektor fra MGIMO  - en del af universitetet, 
der har med udenrigsforbindelser at gøre – 
fortalte lidt om Ruslands syn på tingene f.
eks situationen i Tjetjenien. Sundt for os 
statskundskabere at blive konfronteret med, 

at vi ikke altid er lige gode til at se tingene 
fra alle vinkler.  
På Den Danske Ambassade fik vi indblik i 
dennes arbejde samt hvilke muligheder, der 
findes i dansk-russisk samarbejde på længe-
re sigt. I øvrigt blev vi præsenteret for deres 
syn og vurdering af Ruslands fremtid især 
set i lyset af den 11. september.  
Det dansk-russiske samarbejde nu og her 
blev belyst fra flere vinkler. Dels af konsu-
lentfirmaet COWI, der arbejder med ”Waste 
management”.  Dels af den danske virksom-
hed Dandy, der har bygget og åbnet en ny 
fabrik i Novgorod. Endvidere  anskuelig-
gjorde Dandys oplægsholder levende deres 
ihærdige forsøg på at overtage markedsan-
dele fra konkurrenten Wrigleys på det russi-
ske marked.  
Politikens udenrigskorrespondent Per Dal-
gaard gav et bud på en historisk kontekst, 
som Ruslands nutid bør ses i. Denne kon-
tekst er utrolig vigtig for at forstå et så an-
derledes, stort og komplekst land som Rus-
land. Provins og metropol er to forskellige 
verdener i Rusland. 
Alt i alt et stort fagligt udbytte, der gav me-
gen ny information om det kolossale land, 
dets historie og den udvikling landet nu står 
overfor. Lysten til at se, hvad den rivende 
udvikling fører til, findes nu i mange af 
os….vi venter blot på, at SU-budgettet for-
håbentlig igen giver råd til at opleve og ud-
forske denne fantastiske by og landet som 
helhed. 
 
Kulturelt bød turen på mange store oplevel-

På Gensyn 
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 ser. Vi var nogle, der for en kort stund ople-
vede de riges glæder, da vi spiste kaviar og 
drak champagne i Bolshoiteatret, hvor vi så 
operaen Tosca.  
Våbenkammeret, Lenin Mausolæet og 
Mayakovskaya kunstmuseet var andre af de 
kulturelle højdepunkter.   
En af de største oplevelser var dog at gå i 
Moskvas gader og bare suge byens atmo-
sfære til sig. Det fascinerende ved denne 
store by er, at den gyldne middelvej er me-

get, meget smal. Alt er ekstremer her i byen. 
Biler er det gode eksempel: enten kører man 
Mercedes 600 eller også kører man Lada. 
Hele vejen igennem er det enten luksus eller 
antiluksus. Byen er fyldt med kontraster! 
 
Slutteligt vil vi meget gerne sige 1000 tak 
til alle deltagerne på turen. Det var en fanta-
stisk tur takket være jer. 
    
 

Af  Christian Sørensen 
Bogudsalg, julebar, eksamen, snevejr, julepynt, julekalender – regeringsskifte eller ej, livet 
går videre…. 
 
Så går vi igen ind i måneden, hvor vi efter Systembolagets opkøb af spritfabrikkerne, nu hef-
tigt støtter den svenske stat for hver snaps, der fortæres i silde-beklædt selskab (husk panodi-
ler købes inden weekenden) – MEN nej det er jo ikke julefrokoster og tømmermænd, vi tæn-
ker på i disse stunder - vær ganske rolig: - PB holder juleudsalg igen i år.  
 
Det er også tiden, hvor PB iklæder sig et nyt kostume for sammen med de øvrige foreninger 
på IFSK at fejre den årlige julebar. Opgaven blev tidligt udliciteret til et af instituttets mest 

erfarne loger indenfor grydeklare festkoncepter til alverdens lejligheder (og stillingen i alle 
fodbold ligaer i Europa). Vi kan allerede her løfte sløret for et stort farvestrålende tema, 
med en særdeles ludomandiskriminerende dagsorden. KIG IND – og vind. 
 
Tilbage er kun at minde om, at sidste åbningsdag i PB for dette semester er Fredag den 
14.12.2001. Så skal du have alle tiders julegave til svigermekanikken, så køb inden da (kan 
byttes efter jul, hvis og i så fald). 
 
Foreningen ønsker alle medlemmer, ansatte og andet IFSK’sk en glædelig jul og et godt nyt-
år – vi ses til næste semester, startende den 31.01.2001.  

PB-klummen 
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af Peter Nannestad 
 
Navnet ”Politiske Sagområder” har rødder 
langt tilbage i statskundskabsstudiets og 
instituttets historie. I 60erne var ”Politiske 
Sagområder” navnet på et obligatorisk fag 
på studiets 2. del (som det hed dengang). 
Det var i begyndelsen H.P. Clausen, der 
stod for undervisningen. Ideen med faget 
var at gennemgå og analysere konkrete 
danske politikker på en række områder. I 
efteråret 1968 gennemgik H.P. Clausen 
således dansk udenrigs- og forsvarspolitik 
(som talte for to områder), dansk 
skolepolitik, dansk administrationspolitik, 
dansk alderdomsforsørgelsespolitik og 
dansk jord- og landbrugspolitik.  
 
H.P. Clausens tilgang til faget var naturligt 
nok tildels præget af hans egen faglige 
baggrund, som var historikerens. Der blev 
lagt vægt på de lange linjer i 
politikudviklingen, på konkrete historiske 
omstændigheder og også på ”store mænds” 
betydning. Men i en række henseender var 
H.P. Clausens tilgang faktisk forbløffende 
tæt på noget, der sidenhen nærmest er blevet 
teoretisk hvermandseje. Man behøver kun at 
oversætte de lange historiske linjer til ”path 
dependency”, de konkrete historiske 
omstændigheder til ”windows of oppor-
tunity” og de store mænd til ”political 
entrepreneurs” for at kunne se det.  
Da den uformelle arbejdsdeling på institut-

tet efterhånden udkrystalliserede sig i en 
(lige så uformel) afdelingsstruktur, blev der 
også dannet en afdeling omkring H.P. 
Clausen. Den fik navnet ”Afdelingen for 
Politiske Sagområder”. Ikke helt få 
medarbejdere, der i dag sidder i andre af 
instituttets afdelinger, har engang haft deres 
gang i ”Politiske Sagområder”. Det gælder 
for eks. Nikolaj Petersen, Jørgen Grønne-
gård Christensen og Jørgen Elklit. Blandt 
prominente tidligere institutmedarbejdere 
med en fortid i ”Politiske Sagområder” kan, 
foruden H.P. Clausen, nævnes de forhen-
værende ministre Svend Auken og Jakob 
Buksti, og den tidligere Falckdirektør Ole P. 
Kristensen.  
 
Afdelingen fortsatte med at have ansvaret 
for forskning og undervisning i ”Politiske 
Sagområder”, også efter at det oprindelige 
fag i forbindelse med en studiereform og på 
linje med de andre obligatoriske 2. dels fag 
var blevet afskaffet og erstattet med 
seminarundervisning. Men herudover fik 
afdelingen også ansvaret for undervisningen 
i Danmarkshistorie og Historisk Forsk-
ningsteknik. Det var i og for sig ikke 
unaturligt, for H.P. Clausen havde tidligere 
også stået for det kursus i historisk 
kildekritik, alle studerende måtte igennem 
som led i 2.delsstudiet. På et tidspunkt blev 
dette kursus lagt ned på 1. del og slået 
sammen med det tidligere kursus i 
Danmarkshistorie, og det var i mange år 

Fra ”Politiske Sagområder” 
til ”Offentlig Politik” 
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 afdelingens obligatoriske undervisnings-
opgave på 1. del, som der blev lagt mange 
kræfter i. Dette var sikkert medvirkende til, 
at en del, og især studenterne, let kom til at 
tage fejl af afdelingens faglige profil og til 
at opfatte den som noget i retning af en 
afdeling for politisk(e) historie(r). 
 
I slutningen af 80erne vedtog afdelingens 
daværende medlemmer med Ole P. 
Kristensen som en af penneførerne en 
nyformulering af afdelingens faglige profil. 
Heri blev det slået fast, at afdelingens 
forskningsinteresse koncentrerede sig om 
analysen af det politiske systems outputs og 
outcomes. Det var der vel egentlig ikke 
noget revolutionerende i; der var ret beset 
snarere tale om et ”tilbage til rødderne”. 
Men det var åbenbart blevet nødvendigt at 
præcisere den oprindelige mening med 

”Politiske Sagområder”. 
Når afdelingen nu har besluttet at skifte det 
traditionsrige ”Politiske Sagområder” i sit 
navn ud med ”Offentlig Politik”, ligger der 
ikke i dette et ønske om at signalere en 
ændring af den faglige profil eller et brud 
med den historiske udvikling. Afdelingens 
intenderede og faktiske forsknings- og 
undervisningsaktiviteter dækkes stadigvæk 
udmærket af den eksisterende beskrivelse af 
den faglige profil. Navneændringen sker 
primært i erkendelse af, at betegnelsen 
”Politiske Sagområder” (selv i engelsk 
oversættelse) ikke siger udenlandske 
kollegaer og studenter noget som helst. Det 
gør ”Offentlig Politik” (”Public Policy”) 
derimod – og det er vigtigt i disse 
internationaliseringstider. Og så var der jo 
også lige et ”window of opportunity”, der 
havde åbnet sig... 

Thorsten Braun er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2001. 
Jørgen Elklit er bevilget orlov uden løn i perioden 15.-24. oktober 2001. 
Morten Greve er bevilget orlov uden løn fra sit ph.d.-stipendium i perioden 1. november 
2001 - 30. juni 2002. 
Bernhard Hansen er ansat som forskningsassistent for perioden 1. december 2001 - 28. fe-
bruar 2002. 
Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 20. november 2001 tildelt Mette Kjær ph.
d.-graden i statskundskab. 
Bjørn Lomborg er bevilget orlov uden løn for perioden 1. februar - 31. juli 2002. 
Jens Arenbach Nielsen er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2001. 
Vibeke Lehmann Nielsen er ansat som forskningsassistent for perioden 1. november - 31. 
december 2001. 
Mads Qvortrup har opsagt sin stilling som adjunkt pr. 31. august 2001. 
Mette Skak er udpeget som arbejdslederrepræsentant til sikkerhedsgruppen (A-siden) for pe-
rioden 1. februar 2002 til 31. januar 2006. 
Flemming Sørensen er valgt som repræsentant til sikkerhedsgruppen (B-siden) for perioden 
1. februar 2002 til 31. januar 2006. 

Personalia 
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Salzburg Seminar announces its 2002 Program Online: www.salzburgseminar.
org/2000online. 

The General Secretariat of The Committee of the Regions (CoR) organises an annual compe-
tition for doctoral theses with the following subject: Transeuropean co-
operation: how can regions and cities help to create a border-free continent? 
The competition will be open from 22 October 2001 to 31 January 2002. 

Handelshøjskolen i Århus: Institut for Informationsbehandling: Indbydelse til det 24. Sympo-
sium i Anvendt Statistik, 21.-23. januar 2002. 

JYsk socialForskning- og Evalueringssamarbejde: Landsdækkende konference om børn og 
unge. Et forskningsprogram, en kvalitetsmodel, og et evalueringsprojekt, 17. 
december 2001 kl. 10-16, Den Sociale Højskole i Århus. 

Call for papers: Innovation, Entrepreneurship, Regional Development and Public Policy in 
thew Emerging Digital Economy, Uddevalla, Sweden, June 6-8, 2002. 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup 

Nye specialer 
Brixen, Per, Årsager til korruption. En casestudie af udviklingen i Kina. 
Delman, Ann Roiy, En principal-aggentteoretisk analyse af intern kontraktstyring - med Ri-

be Kommune som illustrativ case. 
Kruse, Thomas Christian Otzen, USA's Kinapolitik.  
Lyng, Lise Lotte, Environmental Capacity Analysis in Developing Countries - the Case of 

Lao PDR. 
Mortensen, Susanne Bjerre, Folketingspolitikeres repræsentationsopfattelse - i teori og prak-

sis. 
Møller, Lone Boelt, De nationale parlamenter og europæisk integration - et komparativt stu-

die af EU-beslutningsprocessen i det danske, svenske og finske parlament.  
Nedergaard, Hanne, Forbrugerpolitikken i Danmark - set i lyset af den nyinstitutionelle teori. 
Nielsen, Jacob G., De nationale parlamenter og europæisk integration - et komparativt studie 

af EU-beslutningsprocessen i det danske, svenske og finske parlament.  
Olesen, Martin, Den yderste parlamentariske højrefløj i Danmark og Frankrig i 1990'erne. 
Pedersen, Thomas Bjerre, Fra retsstat til moralstat? En sociologisk analyse af forholdet mel-

lem magtdeling og singulær lovgivning i nyere dansk politik.  
Plesner, Jens, Implementeringen af Den europæiske Unions affaldsrammedirektiver i Stor-

britannien og Danmark. 
Sarup, Thomas Søndergaard, Spindoctoring i Danmark - en analyse af professionel medie-

håndtering i moderne dansk politik.  
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 SD RV KF CD SF DF KrF V FrP EL I alt N1 Fejl2  p3 Reg4 

Landsresultat FV 20/11 2001 29.1 5.2 9.1 1.8 6.4 12.0 2.3 31.3 0.6 2.4 100.0    43.1 

                

Exit Polls fra 20/11                

Gallup's Exit Poll kl. 20.205 30.2 4.8 8.3 2.0 6.3 9.9 2.6 32.8 0.3 2.7 99.9 3399 3.6 0.09 44.0 

Megafons Exit Poll kl. 20.05 29.2 4.9 8.6 1.8 7.0 9.5 2.5 33.2 0.4 2.7 99.8 6115 3.3 0.00 43.8 

Zapera's e-pol 20/116 28.4 6.4 10.4 3.2 6.2 11.1 2.7 28.7 0.7 2.2 100.0 3038 4.5 0.00 43.2 

                

Meningsmålinger før 20/11                

Med i SRT-gennemsnit                

Gallup/DR 19/11 28.7 4.7 8.9 1.8 7.2 10.4 2.0 33.5 0.3 2.5 100.0 2552 3.2 3.58 43.1 

Megafon/TV2 19/11 28.6 4.6 9.1 1.6 7.3 10.1 2.8 32.4 1.0 2.3 99.8 1309 3.1 15.13 42.8 

Vilstrup/Politiken 19/11 28.7 3.9 8.0 1.7 7.0 11.1 3.2 32.7 0.4 3.3 100.0 1528 3.9 0.96 42.9 

GfK/BT 18-19/11 29.1 4.5 8.8 0.8 8.3 10.2 2.5 33.6 0.6 1.6 100.0 1029 4.5 1.86 43.5 

Greens/Børsen 15-18/11 28.9 4.2 9.3 1.8 7.4 10.1 2.2 32.0 1.9 2.2 100.0 1342 3.4 0.00 42.7 

PLS/Jyllands-Posten 15-18/11 29.9 4.6 7.8 1.8 6.4 9.2 3.0 33.2 0.8 3.3 100.0 1049 4.7 3.59 44.2 

SRT's gennemsnit pr. 19/11 29.0 4.4 8.6 1.6 7.2 10.2 2.6 32.9 0.8 2.6 99.9 8808 3.3 0.00 43.2 

                

Ikke med i SRT-gennemsnit                

Catinet/Ritzau 19/11 27.9 5.2 9.5 1.8 7.4 10.7 1.9 32.3 0.9 2.4 100.0 1583 2.9 31.21 42.9 

Jysk Analyseinstitut 17-19/11 29.7 4.5 8.2 2.3 8.5 9.1 2.0 33.2 0.4 2.2 100.1 1321 5.1 0.19 44.9 

Sonar/Søndagsavisen 13-14/11 28.1 5.0 9.6 1.6 7.6 11.0 2.2 31.7 0.6 2.6 100.0 991 2.4 88.86 43.3 

                

Børs-spil                

Universitetsbørsen 19/11 29.3 4.2 9.2 3.0 8.1 9.4 2.1 29.6 2.5 2.4 99.8  5.3  44.0 

Søren Risbjerg Thomsens Kvalitetsvejede 
gennemsnit for 19-11-01 - 

samt øvrige meningsmålinger og exitpolls 
omkring Folketingsvalget d. 20-11-01 

1Antal personer, som har oplyst partivalg.                                                                                                                        
2Fejlprocenten beregnes som halvdelen af alle numeriske afvigelser mellem måling og landsresultat. Svarer til hvor mange 
pct. der skal flyttes for at få landsresultatet.                                                                                            
3p-værdi i c2 goodness-of-fit test. Sandsynlighed i procent for målingen ved simpel tilfældig udvælgelse.          
4Procent til regeringens parlamentariske grundlag (SD+RV+SF+EL).                                                               
5Den Gallup-måling, der blev offentliggjort af DR TV kl. 20.00, havde en noget større fejlprocent på 4.1.        
6Gennemført på Internet kl. 9.00-23.00. Kl. 20.22 var fejlprocenten på 4.7.                             

For øvrige informationer og forklaringer: Se www.srtconsult.dk 
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Husk at Kandestøberen holder 
julebar onsdag d. 12 december  !  Vi vil 
være at finde i S11. Kom og drik en 
ondt i rumlepotten, eller en ganske al-
mindelig juleøl.  
 
Husk også at onsdag d.12 kl. 14:00 er 
dagen, hvor Kandestøberen løfter sløret 
for, hvem der er blevet kåret til årets un-
derviser og årets forsker her på IFSK. 
 
Vi glæder os til at se jer alle !  


