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af Rasmus Beltofte 
 
Latterligt. Magen til respektløs dårlig joke, skal man lede længe efter, var min første 
reaktion. Midt mellem Bartholin og Statskundskab indviede en medstuderende mig netop i 
den septembertirsdags altoverskyggende nyhed. Sandheden gik overhovedet ikke op for mig, 
dels havde jeg spenderet en times tid uden for instituttets egen lille verden, dels var min 
koncentration plantet et helt andet sted – i en samtale af ”større væsentlighed” end en dårlig 
joke….. 
Havde jeg blot ikke taget i kollegiedøren denne dag. Nuvel, virkeligheden havde jeg nok 
alligevel ikke ændret, men netop i det øjeblik strømmede en blanding af CNN og min 
bofælles ophidsede telefonstemme mig i møde. Joke blev til skræmmende alvorlig 
sandhed…. 
Lige så skræmmende som terrorhandlingen har usikkerheden efterfølgende været. 4 ugers 
næsten eksistentielt globalt vakuum, fyldt med tvivl. Jeg forstår godt en modreaktions 
åbenlyse nødvendighed. Spørgsmålet er bare hvilken? Bør høgen Bush vitterlig agere som 
due, hvor omfattende bør en effektiv aktion være, bør vestlige politiske ledere fortsætte deres 
næsten betingelsesløse opbakning til USA, og bør de selvsamme politikere ikke modarbejde 
snarere end motivere fremmedhad?    
Som åbenlys tilhænger af det liberale vestlige demokrati og dets idealer, er jeg overbevist 
om fundamentale retsprincipper, humanisme, tolerance m.m. Terrorangrebet var dog ikke, 
efter min opfattelse, udelukkende et angreb på det liberale demokrati i almindelighed. Bin 
Laden foretog nok ikke lodtrækning mellem NY og Frankfurt som mål for 
verdenskapitalismens symbolske fald. Bl.a. derfor er det problematisk at legitimere alle 
handlinger med henvisning til demokratiets forrang. Demokratiet som hovedindsats i 
konflikten synes også risikabelt. Måske ikke for vores konsoliderede demokratier. 
Demokratiets sårbarhed og dermed måske også konfliktens konsekvenser er derimod mere 
åbenlys i eksempelvis regimer under transition.  
At verden øjensynligt står tættere sammen efter d. 11. September, kan således tolkes i flere 
retninger. Som større enighed efter fx Putins tilnærmelser til NATO og efter nye og 
uortodokse alliancepartnere er tydeliggjort. Som det pakistanske militærdiktatur med stærkt 
fundamentalistiske undertoner, mange Talibansympatisører i militæret og ikke mindst med 
atomvåben.  Derfor er det selvfølgelig vigtigt ikke at bringe det tidligere sanktionerede land 
og Afghanistan sammen, men også risikabelt grundet faren for islamisk jihad, eksempelvis 
hvis mange civile muslimer dræbes i konflikten. Desuden er samarbejde med så ikke-
demokratiske regimer problematisk. Ikke kun samarbejdet med Pakistan, men fx også 
tilknytningen til Saudi Arabien, olierigholdigt, men også stærkt fundamentalistisk, 
reaktionært og samtidig hjemland for hovedparten af terroristerne fra 11-9. 
Ligesom i ”sheriffens dilemma”, må spørgsmålet om målets helligelse af midlerne 
nødvendigvis dukke op. Målet må være at fjerne Bin Laden, optrævle Al-Qaida netværket og 
fjerne Taliban. Men retfærdiggør mord mord, på uskyldige civile forstås, hvis altså aktionen 
ikke kan begrænses til hovedsageligt militære og infrastrukturelle mål? Hvad med de noget 
tvivlsomme alliancepartneres reaktion på et sådant scenarium? Kan de religiøse undertoner 
nedspilles? Vil en vellykket aktion resultere i øget åbenhed mod vesten? Vi får forhåbentlig 
snart nogle svar… 
I hvert fald siden afkoloniseringen, har vesten ønsket at undgå eller nedbryde ikke-
demokratiske styreformer. Derfor frygter jeg konsekvensen at, hvad man i øjeblikket kan 
påberåbe sig med demokratiet som indsats, med vores hellige demokrati i hånden…… 

Med demokratiet i hånden…. 
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 der blev afholdt i foråret, fik vi mest af alt 
bekræftet den første af de fordomme, vi 
fra starten af havde om livet som ph.d.-
studerende. 
Hvor de fleste studerende i løbet af 
bachelor- og kandidatuddannelsen har 
meget glæde af et fagligt såvel som socialt 
samspil med de andre studerende, så er 
den almindelige fordom om tiden som ph.
d.-studerende, at man det meste af tiden 
sidder meget alene med sin faglige 
interesse. Dette bekræftedes på mødet af 
en beskrivelse af forløbet som noget, der 
kunne sidestilles med opbygningen af en 
selvstændig virksomhed, hvor de primære 
kontakter var til et netværk af ligesindede 
uden for landets grænser. Denne måde at 
tænke ph.d.-uddannelsen på ligger meget 
godt i tråd med tanken om, at ph.d.’erne 
efter endt uddannelse er parate til at 
fortsætte i samme spor og med tiden blive 
adjunkter, lektorer og professorer.  
 
Problemet er imidlertid, at udviklingen i 
det omkringliggende samfund i mindre og 
mindre grad indbyder til denne lidt 
gammeldags  måde  a t  opfa t te  
karriereforløb og arbejdsform på. De fleste 
andre steder end på universitetet går 
udviklingen imod, at man arbejder i teams 
og kun bliver på den samme arbejdsplads i 
en kortere årrække. Det er vores indtryk, at 
netop arbejdsformen i ph.d.-uddannelsen 
for mange ligger centralt i begrundelserne 
for at fravælge den.  

HVORFOR (IKKE) PH.D.? 
Hvad er det, der sker, når Nordeuropas 
efter sigende førende institut for politisk 
videnskab ikke (mere) formår at tiltrække 
nok kvalificerede ansøgere til ph.d.-
uddannelsen? Hvorfor var det, at der 
knapt nok var flere tilhørere end 
oplægsholdere ved informationsmødet om 
ph.d.-uddannelsen? To potentielle 
ansøgere giver deres begrundelse for at 
overveje at søge andre steder hen.  
af Tom Yoo Kjær Nielsen & Siggi Brandt 
Kristoffersen, instruktorer i Metode. 
 
Når man mod slutningen af en yderst 
interessant uddannelse i statskundskab fortsat 
har en interesse i at arbejde videre med den 
videnskabelige tilgang til området, så ser man 
sig omkring efter andre steder at være. Det 
burde være sådan, at det første, der melder 
sig på nethinden, er ph.d.-uddannelsen på 
Institut for Statskundskab, men det generelle 
indtryk er, at dette sjældent er tilfældet.  
 
Når man allerede indgår i et fagligt 
inspirerende miljø, som kontoret for 
metodeinstruktorerne er, så overvejer man 
også, hvad det er for en type arbejdsmiljø, 
man ønsker at indgå i. Det følgende er vores 
personlige overvejelser og oplevelser af 
årsager til det udbredte fravalg af ph.d.-
uddannelsen, der desværre sker blandt mange 
kvalificerede kandidater. 
 
Ph.d. - uddannelsen som isoleret  
forskerlære 
På informationsmødet om ph.d.-uddannelsen, 
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 Der er ingen tvivl om, at der skal være plads 
til de ildsjæle, som i dag udgør den 
dominerende type af ph.d.’ere. Samtidig er 
det dog nødvendigt, at instituttet 
gennemtænker, hvordan man kan tiltrække 
andre typer af ph.d.-studerende, som i dag 
forsvinder til lignende arbejdsfunktioner i 
andre offentlige eller private institutioner. 
Vi mener, at det vil gavne både den enkelte 
ph.d.’er, instituttet og forskningen, at man 
forsøger at mindske disse institutioners evne 
til at tiltrække kandidater og derved beholde 
en større gruppe af mere forskelligartede 
typer af ph.d.’ere i forskningsmiljøet. Dette 
ville tillade, at flere forskellige 
arbejdsformer eksisterer side om side og 
desuden skærpe konkurrencen og derved 
kravene til de faglige kvalifikationer i 
ansøgerfeltet. Det ville tilmed bidrage til et 
større fagligt fællesskab blandt de 
studerende på instituttet, som i øjeblikket 
synes at savne stimulering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ph.d.-uddannelsen som teoretisk 
grundforskning 
I forlængelse af ovenstående giver det 
problemer, at der gennem kandidat-
uddannelsen er fokus på den teoretiske 
fremfor den empiriske del af forskningen. 
Det er muligt, at det på grunddelen er 

Problemet er imidlertid, 
at udviklingen i det 

omkringliggende samfund i 
mindre og mindre grad 
indbyder til denne lidt 
gammeldags måde at opfatte 
karriereforløb og arbejdsform 
på. 

” 

” 

grunddelen er nødvendigt primært at have et 
teoretisk sigte, men det føres med videre i 
uddannelsen og i folks indtryk af ph.d.-
uddannelsen, som kommer til at fremstå 
som tre års teoretisk grundforskning. Mens 
der er en del ting, som IFSK efter vores 
mening ikke skal kopiere fra vores 
søsteruddannelse i Ålborg, så har man der i 
meget højere grad forstået at bruge 
lokalmijløet som inspirator til interessant 
anvendt forskning. Dette i form af både 
offentlige og private samarbejdspartnere, 
som på denne måde bidrager med en rig 
praksiserfaring til det videnskabelige 
arbejde, der foregår på universitetet.  
Det kunne sagtens lade sig gøre at opbygge 
en lignende model i Århus, hvor man kunne 
forestille sig, at f.eks. central -
administrationen og større NGO’ere kunne 
være interessante samarbejdspartnere. De, 
der indvender, at dette ville få kvaliteten af 
uddannelsen til at falde, overser efter vores 
mening instituttets mulighed for at have 
fuldstændig kontrol med udformningen af 
en sådan aftale. 
  
Ph.d.-uddannelsen som videreførelse af 
eksisterende forskningsområder 
Når man hører om den ansættelses-
procedure, hvorved ph.d.-studerende i dag 
bliver vurderet, så må man overveje, hvad 
det er for interesser, der er afgørende i 
udvælgelsesproceduren.  
Hvor alle kan være enige om, at ansøgere 
må vise deres videnskabelige og 
håndværksmæssige kvalifikationer i 
forbindelse med ansøgningen til ph.d.-
uddannelsen, så giver det ikke sig selv, hvad 
man ellers skal lægge vægt på i udvælgelsen 
af kvalificerede projekter. 
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 nuværende indretning af ph.d.-uddannelsen. 
Vores primære budskab er, at der er behov 
for at tiltrække en ny form for ph.d.’ere i 
tillæg til den gruppe af ’forsker-ph.d.’ere’, 
som vi primært tiltrækker i dag. Samtidig 
mener vi, at dette kan kobles med en 
overordnet strategi for udviklingen af 
instituttets profil, der er et mere passende 
svar på den øgede internationale 
konkurrence, instituttet står overfor i dag.  
 
Vi ville gerne se et Institut for 
Statskundskab, der besluttede sig for særligt 
at satse på få indsatsområder for kortere 
eller længere perioder. Ved at tildele en 
pose penge til enkelte projekter kunne man 
samle en progressiv forskergruppe, der 
kunne få tilknyttet ph.d.-studerende. Dette 
ville betyde, at vi inden for en kortere 
årrække havde mulighed for at blive 
toneangivende inden for specifikke 
forskningsområder. Samtidig ville det – og 
det er vores interesse – give ph.d.-stillinger, 
der indbød til en anden type af studerende, 
som søger et teambaseret arbejdsmiljø med 
en større vægt på anvendt forskning.  
 
Dette kræver imidlertid dels, at man på 
institutniveau erklærer sig villig til at 
foretage faglige prioriteringer og dels, at 
man indser, at man ikke nødvendigvis skal 
arbejde alene i tre år for at kunne aflevere 
en selvstændig ph.d.-afhandling.  

Her mener vi særligt, at der er to forhold, 
der må overvejes: For det første har vi 
bygget instituttet op som 5 afdelinger, der 
naturligvis alle har interesse i at få tilknyttet 
ph.d.-studerende for at sikre deres fortsatte 
overlevelse. Imidlertid betyder denne 
institutionelle påvirkning af ansættelsen, at 
nogle – i øvrigt velkvalificerede – ansøgere 
må søge andetsteds hen, fordi deres projekt 
ikke passer til instituttets interesser, som det 
defineres af ansættelsesudvalget. For det 
andet er der af økonomiske årsager et fast 
antal ph.d.-stillinger til rådighed, hvorfor en 
ny ph.d.’er i princippet kun kan antages, når 
der bliver en ledig stilling. I praksis kan 
dette omgås ved, at instituttet finansierer en 
ny stilling selv, og vi mener at man – 
særligt i lyset af den nuværende gunstige 
økonomiske situation – i meget højere grad 
må udnytte denne mulighed. 
Hvis man vil have flere ansøgere, så må 
man også være parat til at acceptere mere 
’skæve’ projekter på mere skæve 
tidspunkter – vi mener, at kun 
organisationer, der vil risikere at satse på 
utraditionelle projekter, kan bevare deres 
toneangivende position.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor skal vi hen? 
Ovenstående har peget på nogle af de 
forhold, som vi finder er diskutable eller 
problematiske, når man ser på den                 

Vores primære 
budskab er, at der er 
behov for at tiltrække 
en ny form for ph.
d’ere... 

” 

” 
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 Ph.d. 
Påstande: Holdbare eller Diskrepante? 

Hvad kan en ph.d. bruges til? Er ph.
d.’erne et isoleret og ensomt folkefærd? 
Har man kun chance for at blive ph.d., 
hvis man skriver indenfor et bestemt 
emne, har over 10 i karaktersnit og er 
gode venner med en underviser? 
Påstandene om ph.d.’en er mange og 
måske en af hovedårsagerne til, at så få 
for øjeblikket søger om stipendiaterne. 
Ifølge ph.d. -kordinatoren, Palle 
Svensson, og to andre medlemmer af ph.
d.-udvalget, Jørgen Elklit og Jørgen 
Grønnegård, er det ærgerligt - både for 
instituttet som helhed me n også for dé 
studerende der, af de ”forkerte” årsager, 
fravælger et ellers attraktivt tilbud med 
en masse udfordringer og perspektiver i.    
af Laura Glavind 
 
Forsøget på at aflive en række uholdbare 
påstande om ph.d.’en er ikke samtidigt en 
påstand om, at ph.d.’en er uden problemer. 
Tværtimod. Og problemerne er heller ikke 
nye. Allerede i 1998 blev der nedsat et 
udvalg til at belyse de allerede daværende 
problemer med rekrutteringen af ph.d.-
studerende. Resultatet blev en rapport 
indeholdende en række forslag til 
forbedringer af situationen, hvoraf en række 
af disse siden hen er blevet gennemført. 
Alligevel synes interessen for ph.d.’en 
fortsat at være lav. I de sidste to 
ansøgningsrunder (1/5-01 og 1/9-01) har der 
kun været 4 ansøgere, og ingen af disse 
ansøgere har været fra statskundskab, 
Århus.  

Ph.d. 
Påstande: Holdbare eller Diskrepante? 

Der er bred enighed om, at det lave 
ansøgningstal er et problem for instituttet. 
Ifølge Palle Svensson er ph.d.’en det ”tredje 
ben på institutskamlen” og lige så væsentlig 
for et velfungerende institut som bachelor- 
og kandidatuddannelserne.  I forhold til den 
fremtidige underviserstab på instituttet, og 
det i denne forbindelse ventede 
generationsskifte, kan der heller ikke herske 
tvivl om nødvendigheden af en attraktiv   
ph.d.-uddannelse, der kan tiltrække 
velkvalificerede fremtidige undervisnings-
kræfter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan kan de lave ansøgningstal 
forklares? Et svar er, at uddannelsens 
struktur er utiltrækkende og utidssvarende. 
Et andet er, at der hersker visse 
forestillinger, om hvem der kan få tildelt et 
ph.d.-stipendiat, der afholder en række  

Tal om ph.d.  
Ph.d.’en kan søges af alle, der mener 
at kunne udfylde de fastsatte krav 
dvs. også folk med en anden 
(akademisk) baggrund end kandidat-
graden i statskundskab.  
Ansøgninger i tal (ansøgere fra 
IFSK, Århus): 

♦1998:   24 (13) 

♦1999:   19 (7) 

♦2000:   29 (11) 

♦2001:  18  (4) 

♦1/5-01:  4   (0) 

♦1/9-01:  4   (0) 
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 tidspunkt er integreret i disse større 
projekter. En systematisk indsats på 

området eksisterer ikke. 
Fordelene ved enkeltmandspræstationen er, 
at man viser, at man er i stand til at 
gennemføre et selvstændigt projekt.  
Såfremt denne kvalifikation imidlertid ikke 
svarer til de opgaver, man møder udenfor 
forskerverdenen, er det min opfattelse, at 
berettigelsen af den nuværende struktur på 
ph.d.’en kan betvivles. Samtidigt kan det 
diskuteres, hvorvidt ph.d.’en er en egentlig 
stilling eller en videreførelse af en 
studenterrolle. Blot navngivnings- 

Rapporten om ph.d. fra 1998 
Udvalget fokuserer særligt på to typer af 
forklaringsfaktorer: 

♦  Viden og information 

♦  Organisationskultur og image 
Begrundelsen herfor er, at instituttet først 
og fremmest bør koncentrere sig om in-
terne forbedringer.  
Væsentligste forslag: 

♦Bedre information: Skriftligt materiale, 
informationsmøder, annoncering, 
hjemmeside og magasiner m.v. (+ ) 

♦Tilknytning af ph.d.’ere til større forsk-
ningsprojekter (såkaldte ”paraply-
projekter) (+?) 

♦To vejledere (+) 

♦Nedsættelse af ph.d.-udvalg (+) 

♦Underviserne skal ”åbne op” for deres 
forskning ift. de studerende (?) 

Endelig blev det vedtaget at igangsætte 
den særlige 4½+3½ model (oprindeligt 
tænkt som en 4+4 model) på forsøgsbasis.  
 
NB: += forslaget implementeret, ?=uklart 

potentielle ansøgere fra at søge. Et helt 
tredje er, at de fordele, som ph.d.’en giver, 
ikke kan afveje tre ekstra år på instituttet 
med (forholdsvis) lav løn, følelsen af en 
fastholdt ”studenterrolle” samt større 
usikkerhed omkring fremtidige karriere-
forløb.  
 
Strukturen på ph.d.-uddannelsen 
Tre års faglig og social isolation på et lille 
kontor i universitetsparken. Dette billede af 
ph.d.-uddannelsen møder man, ifølge 
Jørgen Grønnegård, hos mange studerende. 
Uddannelsens struktur er utidssvarende og 
gammeldags og tiltrækker kun bestemte 
typer, der kan lide den ”ensomme” 
arbejdsform.  
Grønnegård beretter om, hvordan man i   
ph.d.-gruppen jævnligt mødes til 
sammenkomster og spiser frokost sammen 
ugentligt. Derudover medfører et indbygget 
ophold i udlandet, kontakten med de 
studerende i undervisningssammenhænge 
og til de to vejledere rig mulighed for at 
diskutere faglige problemstillinger med 
andre. Desuden har der været flere 
eksempler på, at ph.d.’ere har været 
integreret i større forskningsprojekter 
sammen med andre seniorforskere; såkaldte 
paraply-projekter.  
Trods disse ”formildende” omstændigheder 
er der dog ingen tvivl om, at ph.d.’en 
grundlæggende er et ”one-man-projekt”. Og 
med hensyn til paraply-projekterne 
eksisterer disse på en ad-hoc basis, forstået 
således, at det er mere eller mindre 
tilfældigt, om der er igangværende 
projekter, til hvilke der er tilknyttet ph.d.-
studerende. Derfor er det også varierende, 
hvor mange ph.d.’ere der på et givet 
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 diskussionen kan illustrere dette –                
ph.d.-stipendiater eller studerende?  
Problemstillingen omkring en eventuel 
omlæggelse af uddannelsens struktur kræver 
en diskussion af, hvad ph.d.’ens sigte er. 
 
Hvem kan blive ph.d.? 
For at blive ph.d. skal man skrive inden for 
bestemte emneafgrænsninger. Hvis ens 
projekt falder uden for de gængse 
fagdistinktioner på instituttet eller falder uden 
for de almindeligste forskningsretninger, 
skulle man dermed have mindre mulighed for 
at få stipendiet. Disse påstande betegnes som 
direkte forkerte af medlemmerne af ph.d.-
udvalget, hvilket kan konstateres blot ved at 
se på de nuværende ph.d’ere. Fagligt set er de 
meget spredte, og deres projekter falder langt 
fra altid ind under de gængse fagdistinktioner 
på instituttet. Det er interessant og en  smule 
paradoksalt, at kritikken af den påståede 
emnemæssige indskrænkning faktisk går i 
modsatte retning af kritikken i foregående 
afsnit vedrørende arbejdsformen på ph.d.'en. 
Hvis man i højere grad integrerer ph.d.'erne 
under større forskningsprojekter, må dette 
samtidigt  medføre  en betydel ig  
indskrænkning i emnevalg. For ph.d.-
udvalget er målet derfor også at opnå en 
passende balance imellem de to 

Kriterier for optagelse 
Det kigger ph.d.-udvalget på, når de be-
dømmer ansøgere: 
• Først og fremmest: Kvaliteten af pro-

jektet - dybden, den politologiske for-
ankring, mulige gennemførelse (f.eks. 
er dataindsamlingen gennemførlig)    
m.v. 

• Dernæst: Ansøgernes kvalifikationer 
belyst ved hidtidige studieforløb og 
præstationer.  

målsætninger.  
Myten om, at kun studerende med 
minimum et tocifret snit tages i 
betragtning, aflives også. I vurderingen af 
ansøgernes ses der først og fremmest på 
kvaliteten af projektbeskrivelsen, og først 
i anden omgang spiller tidligere 
præstationer ind på udvælgelsen. Derfor 
opfordrer udvalgets medlemmer også 
alle, der kunne have lyst, til at søge ph.
d.’en. Grundet det lave ansøgningstal 
kunne man forvente, at de ansattes 
kvaliteter ligeledes er nedadgående, men 
det mener ingen af udvalgets medlemmer 
er tilfældet.  
Svensson erkender, at ph.d.-uddannelsen 
har risiko for at ”blive kvalt i sin egen 
succes” forstået således, at der trods alt er 
begrænsninger for, hvor mange ansøgere 
der kan optages i de enkelte runder. Hvis 
der på enkelte tidspunkter er ma nge 
velkvalificerede ansøgninger, og heraf 
følgende forholdsvis mange afslag, kan 
der opstå en opfattelse af, at det er ganske 
umuligt at blive ph.d.-studerende på trods 
af gode kvalifikationer. Efter det første 
afslag kan man forestille sig, at det er de 
færreste, der vælger at søge igen. Enten 
fordi man har fået beskæftigelse 
andetsteds, eller fordi man er ”fortørnet” 
over afslaget eller betragter afslaget som 
definitivt. Ansøgertallene til uddannelsen 
kan godt tolkes på den måde, at der er en 
”cyklus -effekt”. De nuværende 
ansøgertal er dog fortsat usædvanligt 
lave. Palle Svensson understreger dog, 
som Grønnegård, at det er muligt at 
udvide rammerne for antallet af ph.d.-
stipendiater, men at ”presset skal komme 
nedefra - fra de studerende”.  En sidste  
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 Hvad skal man bruge en ph.d. til, hvis man 
ikke ønsker at blive forsker? Sådan spørger 
mange studerende sikkert sig selv. Faktum 
er da også, at ph.d.’en må siges at være 
første stop, hvis man ønsker at gå i en sådan 
retning. Faktuelt set viser det sig dog, at der 
er andre muligheder efter afsluttet ph.d. 
Spørgsmålet er imidlertid, om det er den 
manglende efterspørgsel på ph.d.’ere, der 
fjerner attraktionen fra uddannelsen. Et 
andet vigtigt spørgsmål er, hvad instituttet i 
så fald kan gøre ved denne situation.  
Elklit og Svensson ser ikke de store 
muligheder i at få eksterne sponsorer af de 
ph.d.-studerende, som eksempelvis er en 
udbredt praksis på de naturvidenskabelige 
institutter. Begrundelsen er dog mere, at 
”ingen har henvendt sig” end en egentlig 
afvisning af muligheden. Grønnegård 
nævner de problematiske betingelser, der 
eventuelt kan følge med en sådan ordning 
og mener, at det er meget mere fordelagtigt 
selv at sponsorere stipendierne. Rent 
geografisk har instituttet endvidere den 
ulempe, at det ”ikke ligger i København” i 
forhold til centraladministrationen og 
sektorforskningsinstitutter.  
 
Hvorfor så (alligevel) (ikke) ph.d.? 
Der hersker stort set enighed om, at man fra 
instituttets side er for ringe til at komme ud 
med information om ph.d.’en, og at der bør 
ske forbedringer på dette område. Når ses 
bort fra dette, peger medlemmerne fra ph.d.-
udvalget på, hvad der må betegnes som, 
institut-eksterne problemer, når de skal give 
en hovedforklaring på det lave 
ansøgningstal. Efter (minimum) 5 års 
studier – og særligt hvis man lige har 
skrevet speciale – har de fleste appetit på at 

påstand vedrørende udvælgelsen af 
kommende ph.d.-studerende er den, at man 
skal kende en underviser personligt og 
gerne have fået en opfordring til at søge ph.
d.’en, før det er muligt at modtage 
stipendiet. Også dette afvises på det 
stærkeste med henvisning til de allerede 
skitserede kriterier for valg af stipendiater.  

Jørgen Elklit bemærker dog, at det er 
væsentligt at skelne imellem egentlig 
”nepotisme” og den situation, at man som 
underviser opfordrer dygtige studerende til 
at søge stipendierne. Derudover vil det jo 
ofte være således, at netop de dygtige 
studerende har fungeret som instruktorer, 
været studentermedhjælpere m.v. og i denne 
forbindelse har haft nærmere kontakt med 
én eller flere undervisere.  
 

En fremtid som – i bedste fald - 
underviser på instituttet 

Hvorfor ph.d.? 
♦Mulighed for at arbejde dybtegående 

med et større projekt over længere tid 
på ”højeste niveau” 

♦E r f a r i n g e r  m e d  u n d ervisn ing  
(formidling) 

♦Udlandsophold 

♦Stor grad af frihed i processen – den fri-
hed opleves sjældent af nyudklækkede 
kandidater  

♦Afprøvet sit eget potentiale – udfordren-
de opgave at skrive en ph.d.-afhandling 

♦Godt udgangspunkt for senere ansættelse 
i en forskningsrelateret stilling 

 
Elklit, Grønnegård og Svensson 
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 Ph.d.'en kan måske siges at afspejle det 
berømte "kollektive problem". Vi er alle 
interesserede i - både nu og særligt på lang 
sigt - at have en velfungerende ph.d.-
uddannelse. Ansvaret herfor er imidlertid 
sværere at placere. Udelukkende at bebrejde 
underviserstaben for de eksisterende 
problemer synes for let en løsning. Som det 
allerede er sagt, skal presset måske 
tværtimod "komme nedefra". Men det er 
nok svært at "tvinge" de studerende til at 
presse på for en ændring af ph.d.'en. 
Alternativet - at se bort fra ph.d.'en som en 
karrieremulighed - er for nærliggende. Dette 
tvinger i sidste ende underviserne til at 
påtage sig det største ansvar for en attraktiv 
ph.d. Uanset hvad der kan skabe en sådan.  
 

Hvordan ph.d.? 
Der findes tre forskellige ph.d.-
uddannelser.  

♦”Almindelige” 3-årige ph.d. 

♦Speciel 2½-årig ph.d. for personer 
med minimum 2 års erhververfa-
ring.  

♦Den relativt nye 4½ + 3½ model. I 
denne model integreres specialet i 
ph.d.-uddannelsen. Man optages 
således, før man er  egentlig kandi-
dat, og tallene betegner således an-
tal år (normeret) på hhv. grundud-
dannelsen og ph.d.-uddannelsen. 

Samtidigt opleves de 3 år af mange som en 
slags parentes i det egentlige karriereforløb 
eller i bedste fald en usikker start på 
karrieren. Palle Svensson er af den 
opfattelse, at ph.d.’en befinder sig i en 
”brydningstid”, hvor man inden for de 
kommende år vil se en stadigt stigende 
efterspørgsel efter ph.d.’ere, når 
efterspørgselssiden ”får øjnene op” for 
disses kvalifikationer. I Danmark er ph.d.-
traditionen af specifikke historiske årsager 
fortsat ikke så fremtrædende eller anerkendt 
som i det meste af den øvrige vestlige 
verden. Særligt inden for den offentlige 
forvaltning spås ph.d.’erne en stor fremtid i 
forbindelse med større projekter og 
udredningsarbejder. Og med den større 
interesse vil således også følge en større 
stigning i ansøgningerne.   
Jørgen Grønnegårds bedste bud på de lave 
ansøgninger er den lave beskæftigelse. Når 
de nye kandidater kan gå ud og få det job, 
de peger på, så er der ringe incitament til at 
blive på instituttet.  
Sandheden er nok nærmere, at der kræves 
en større reklameindsats både indadtil i 
forhold til kommende ansøgere og udadtil i 
forhold til potentielle aftagere af 
færdiguddannede ph.d.'ere. Samtidig ville 
en større eksperimenteren med arbejdsform, 
større tilknytning til det eksterne miljø uden 
for instituttet og lignende tiltag give bud på 
mulige forbedringer af den nuværende ph.d. 

Ph.d. informationsmøde 
Tirsdag d. 23. Oktober 2001 kl. 14 i MII. 
Mvh. Palle Svensson, Ph.d.-koordinator 
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Det er ikke nogen hemmelighed, at 
instituttet oplever rekrutterings-
problemer til ph.d.-uddannelsen. Den 
gode (eller dårlige) nyhed er, at 
beslægtede institutter oplever nogle af de 
samme problemer. Set ud fra en 
nuværende ph.d.-studerendes perspektiv 
udpeges generelle og specifikke 
problemer i forbindelse med ph.d.-
rekruttering. Samtidig vil jeg gerne 
understrege, at jeg ser et ph.d.-forløb 
som en attraktiv karrieremulighed. 
af Jakob Linaa Jensen, ph.d.-kandidat 
 
Det er blevet stadig mere tydeligt gennem 
de senere år, at instituttet står overfor 
problemer med rekruttering til 
ph.d.-uddannelsen. Umiddel-
bart er det ikke til at forstå, at 
så få studerende finder et ph.
d.-forløb attraktivt. Mine egne 
erfaringer er indtil videre 
yderst positive. Som ny ph.d.-
studerende har jeg oplevet 
utrolig stor imødekommenhed: 
fra lektorer, der læste mit 
forslag til ansøgning og gav 
gode råd, til den interesse jeg  
mange gange har mødt over 
for mit projekt. Når man ser 
bort fra de midlertidige lokale-
problemer, er de fysiske 
rammer bedre end på andre danske 
institutter og klasser fx engelske og tyske.  
Og friheden til selv at tilrettelægge sit 
arbejde er da et kæmpeplus, når man (som 
mange) er blevet afhængig af det frie 
studieliv?!? 
Og dog har jeg talt med mange tidligere 
medstuderende, der på trods af stort fagligt 
engagement, gode forudsætninger og 

masser af drive ikke kunne drømme om at 
søge et ph.d.-stipendium. Ud fra de 
kommentarer, man hører, tror jeg, vi står 
overfor både generelle og specifikke 
rekrutteringsproblemer. 
 
De generelle problemer: diskurs eller 
virkelighed? 
De generelle problemer deler vi med 
beslægtede institutter: lønnen er ikke på 
højde med den private eller øvrige 
offentlige sektor. Jobbet opfattes som 
ensomt og ”nørdet”. Det er en udbredt 
opfattelse, at man ikke får ”karriere-
anciennitet” for de tre år, og at man 
afskærer sig fra andre levebrød end 
forskerens / underviserens. 
Med undtagelse af lønnen, som er lavere, er 

der i høj grad tale om det, 
der i moderne sprogbrug 
ville kunne kaldes dis-
kursive artikulationer. Et ph.
d.-forløb kan som andre jobs 
føre til omfattende sociale 
kontakter. Nogle af os har 
faktisk så travlt med 
samarbejde med andre 
relevante instanser, at der 
ofte bliver meget lidt af det   
stillesiddende, ensomme 
arbejde på ”tagkammeret”. 
Samtidig vil vi se øget 
efterspørgsel efter ph.d.-

studerende, ikke mindst i det private 
erhvervsliv og blandt offentlige 
organisationer. Det er altså ikke givet, at 
man fortsætter til professorstillingen og den 
efterfølgende pension, fordi man var ansat 
som ph.d. 
 
Konservativt institut? 
Mens den ovenstående diskussion for og 
imod er karakteristisk for ph.d.-uddannelsen 

Hvorfor (alligevel) ph.d.? 

Jacob Linaa Jensen 
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  i hele Danmark, står vores institut i mine 
øjne over for mere specifikke problemer. 
Det bliver hævdet, at stedet er konservativt 
og mangler fornyelse. Det er noget, man 
som ung ansat kan give kritikerne delvist ret 
i, men dertil skal man jo huske, at 
forandringerne kommer fra den nye 
generation. Jo flere nye, progressive, 
kritiske røster, der bliver ansat, jo mere vil 
instituttet også ændre og forny sig.  
To andre problemer er nok specifikke for 
vores institut. Det første er, at specialet 
skræmmer mange væk fra videre forskning. 
Til det er der nok kun at sige, at hadede man 
at skrive speciale, skal man ikke bruge tre år 
til på et forskningsprojekt. Selv om et ph.d.-
projekt er langt mere afvekslende end et 
speciale, er der trods alt for mange af de 
samme elementer.  
Det andet problem er, at vi ikke ligger i 
København! Disse to problemer er (som 
lønnen) et fysisk anliggende. Vi kan ikke 
flytte instituttet til København men vende 
problemstillingen om: hvis man ikke vil 
flytte til København for enhver pris, er et 
ph.d.-stipendium nok den mest spændende 
karrieremulighed i Århus. Og hvad angår 
både løn, karriere og udfordringer er det  
mindst lige så selvstændigt eller udbytterigt, 
som de underordnede fuldmægtigjobs i 
Arbejdsskadestyrelsen eller Bolig-
ministeriet, som mange flytter til 
København efter. (Undskyld, hvis jeg har 
fornærmet nogle) 
 
Internat ional  terrorisme e l ler  
ammeteknikker? 
Jeg møder undertiden den forbløffende 
påstand, at det sociale miljø blandt ph.d.ere 
skulle være dårligt. Som nyansat blev jeg 
straks involveret i sociale arrangementer, 
noget af det første var en Tour de Kontor en 
fredag aften, hvor vi virkelig lærte hinanden 
at kende under afslappede former. Samtidig 
mødes vi mindst to gange om ugen til 

formiddagskaffe og frokost. Man skal huske 
på, at det sociale miljø skabes af de ph.d.-
studerende, der er. Det er således op til en 
selv, om der skal være et socialt liv, og om 
der skal snakkes om international 
terrorisme, ammeteknikker eller Social Club 
over formiddagskaffen.  
Noget, der er alvorligere, er de fordomme, 
der verserer om, efter hvilke kriterier ph.d.-
studerende ansættes. Da jeg selv søgte,  
regnede jeg ikke med at komme i 
betragtning. Der var aldrig nogen lærer, der 
havde prikket mig. Jeg regnede med, at kun 
projekter om emballagepolitik eller danske 
regeringsdannelser i 30erne kunne komme i 
betragtning. Dertil kom, at jeg sikkert var 
”for blød”. Jeg havde jo læst idehistorie et 
år og taget en supplering i Europastudier. 
Og så handlede mit projekt om noget så 
nymodens som Internettet! Jeg havde med 
andre ord alle fordomme om udvælgelses-
kriterier og ansættelse.  
Meget af dette er gjort til skamme. Min 
erfaring: Man bare skal søge. Du bliver 
primært ansat på dit projekt og øvrige 
kvalifikationer, ikke så meget på emnet. Her 
er vi et meget pluralistisk institut! 
Det ændrer dog ikke det faktum, at mange 
studerende skal prikkes for at blive 
interesserede. Mange seniormedarbejdere er 
i dag ikke opmærksomme nok på, at gøre 
dygtige studerende interesserede i et ph.d.-
forløb. Dette hænger sammen med en 
institutkultur, jeg har iagttaget fra min dag 1 
her på stedet. Man er meget bange for at 
rose hinanden! Lige fra læsegruppeoplæg til 
faglige drøftelser kolleger imellem er man 
bange for at give de andre et skulderklap og 
sige ”godt gået”. Jeg tror, vi skal bevæge os 
i retning af en mere amerikansk ånd og ikke 
sætte vores eget eller andres lys under en 
skæppe. En ændring af kulturen ville gøre 
flere interesserede i et ph.d.-stipendium, 
men også skabe et langt bedre arbejdsklima 
i øvrigt. 
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  Ph.D, en attraktiv karriere? 

I lyset af debatten om rekrutterings-
problemer i den offentlige sektor er turen 
nået til universitetssektoren, hvor mange 
institutter i denne tid oplever vigende 
søgning til deres Ph.D. uddannelser. En 
del af forklaringen på Instituttets 
problemer kan således anskues indenfor 
denne generelle problemstilling, men 
specifikke særtræk ved Ph.D. uddan-
nelsen forstæker måske problemet. 
af Ole Hersted Hansen, Ph.D. kandidat 
 
Et rigtigt arbejde? 
Følgende indlæg vil kommentere 
situationen omkring Ph.D. rekruttering på 
instituttet set i lyset af egne erfaringer med 
Ph.D. jobbet. Indledningsvis vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at konstatere, at 
selvom en del nok ikke 
opfatter Ph.D. uddannelsen 
som et job på linje med andre 
statslige ansættelser, så er det 
dog den formelt anvendte 
klassifikation.  
Dette betyder således, at en 
Ph.D. uddannelse er en 
overenskomstsbaseret ansæt-
telse som giver anciennitet på 
lige fod med andre jobs i den 
statslige sektor. Kende-
tegnende for et Ph.D. forløb, 
ligesom for visse specialkonsulentstillinger 
i den øvrige offentlige sektor, er, at det er en 
tidsmæssigt begrænset ansættelse.  Hvorfor 
pointere dette? Jo, for det første mener jeg, 
at det er den rette betegnelse at bruge, når 

man forsøger at evaluere jobbets indhold 
fremfor alternative jobs i både den private 
og offentlige sektor. Hvis ikke, så resulterer 
det i en forkert cost-benefit analyse i 
vurderingen af Ph.D.’en som en alternativ 
karrieremulighed. Det er vigtigt, at vi Ph.D.
ere er med til at værne om vores 
karrierevalg såvel indadtil som udadtil i 
forhold til potentielle aftagere/ansøgere. 
 
En karriere? 
Således fastslået, hvad er det så for 
forventninger en karriere med udspring i et 
Ph.D. forløb kan opfylde. Svaret her er ikke 
entydigt.  
For det første er Ph.D. uddannelsen en unik 
mulighed for at videreføre en faglig 
interesse udover sit kandidatstudium. Er 

man først ansat i forløbet, 
har man en nærmest 
uindskrænket mulighed for 
selv at tilrettelægge sit 
projekt, arbejdsform, samt 
efter-uddannelse. Der er 
ikke mange jobs, der kan 
tilbyde en lignende frihed, 
men det er nok også på dette 
punkt, at ma nge afskrækkes 
fra at søge, fordi det virker 
nærmest overvældende at 
skulle tilrettelægge alt fra 

egen hånd.  
Her er det, at organisationen kan og bør 
træde til og anvise løsningsmuligheder for 
den enkelte. Dette sker i dag i de fleste 
tilfælde naturligt ved, at man gennem  

Ole Hersted Hansen 
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   det er pt., og det er her et institut kan og har 
forpligtigelsen til at tilskynde til, at man 
skaber en forskelligartet palet af forsknings-
metoder, projekter og samarbejdsformer. 
Retfærdigvis skal det her tilføjes, at en del 
tyder på, at udviklingen allerede er på vej i 
denne retning, samt at vi i den aktuelle situ-
ation befinder os i en brydningstid, hvor vi 
oplever konsekvensen af manglende tilpas-
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan vi gøre noget? 
Spørgsmålet, om hvorvidt instituttet er i 
stand til på egen hånd at løse de åbenbare 
rekrutteringsproblemer, har været svært at 
besvare. For det første er det usikkert, hvil-
ke grunde der ligger bag faldet i ansøgnin-
ger. Er vi ofre for en generel konjunktur, 
faldende ungdomsårgange og dermed lav 
arbejdsløshed, modeluner, ideologiernes 
forfald, eller skal årsagen findes lokalt? For 
det andet og i forlængelse af foregående, 
kan vi lave tiltag som vil kunne ramme mål-
gruppen, og er målgruppen til at definere.  
 
Betragter man de nuværende Ph.D. kandida-
ter her på instituttet, er der kun et ord, der 
kan fungere som samlebetegnelse: forskel-
lighed. Vi har alle vidt forskellige bag- og 
bevæggrunde, projekter og  

Tværtimod så er der en del 
der tyder i retning af, at 

Ph.D.’ere i stigende grad kan 
gøre sig gældende på arbejds-
markedet indenfor mange 
forskellige funktioner, men det er 
få, der gør det.  

” 

” 

 kontakten til vejleder og bi-vejleder tilrette-
lægger et forløb, som kan opfyldes med en 
rimelig margin i forhold til ansættelsens af-
slutning. Det er således af vital betydning, 
at kommunikationen til vejlederen er god 
samt, at vejlederen respekterer omfanget og 
konsekvensen af sin forpligtigelse. Vejlede-
ren bør ideelt set agere som en kollegial 
mentor. 
          Udover angsten for den store grad af 
selvstændighed og dermed den indbyggede 
risiko for social isolation, er mange, inklusi-
ve undertegnede, som udgangspunkt nok 
utrygge ved udsigten til, at en Ph.D. uddan-
nelse resulterer i et enstrenget karriereforløb 
i universitetsregi. Der er forhold, der taler 
for en sådan udvikling, og desværre endnu 
ikke mange eksempler på det modsatte. 
Men set ud fra organisationens optik er det 
meget naturligt, at man ønsker at rekruttere 
sin egen Ph.D. til en videre ansættelse ,
eftersom man har investeret i vedkommen-
des efteruddannelse. Dette er blot ikke givet 
på forhånd, som mange ellers tror. Tværti-
mod så er der en del der tyder i retning af, at 
Ph.D.’ere i stigende grad kan gøre sig gæl-
dende på arbejdsmarkedet inden for mange 
forskellige funktioner, men det er få, der gør 
det.  
 
Problemets årsag begrænses dog ikke blot 
til Ph.D.’ere: Hele universitetssektoren som 
sådan lider under det, man kunne kalde en 
manglende indlejrethed i det omgivende 
samfund, hvilket resulterer i en manglende 
synliggørelse af værdierne og potentialet i 
den universitære forskning. Der er ingen 
tvivl om, at Ph.D. uddannelsen kunne gøres 
væsentlig mere attraktiv, hvis antallet af de-
ciderede projektansættelser var højere end 
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  arbejdsformer. Men når vi sammen 
diskuterer vores situation, er vi fælles om at 
mene, at vi mangler synlighed, og at det 
måske er en af årsagerne til dannelse af 
stereotyper omkring vores job. En sådan 
synliggørelse vil afsløre forskelligheden og 
bidrage til at give en mere nuanceret 
opfattelse, af hvad et Ph.D. forløb kan 
indeholde både fagligt såvel som socialt. 
Det vil også afsløre den kendsgerning, at 
kvaliteten af et Ph.D. forløb, akkurat som i 
alle andre former for ansættelse, er 
afhængig af den enkelte, rettere sagt: du er 
selv med til at forme din arbejdsplads og 
måske i højere grad her end andre steder. 
 
Det er samtidig klart, at der hermed også på 
instituttet som organisation hviler en kraftig 
forpligtigelse til at medvirke til ikke blot at 

skabe en synliggørelse af  Ph.D.’erne, men 
også at iværksætte initiativer, der kunne øge 
diversiteten i ansættelsesmulighederne. 
Dette kan bl.a. forsøges ved at tilskynde 
projektarbejde blandt fastansatte 
medarbejdere hvor Ph.D.’ere naturligt vil 
kunne indgå. Yderligere bør man nok skifte 
til en mere opsøgende rekrutteringsstil, hvor 
man i højere grad end tidligere benytter sit 
kendskab til de studerende til at opfordre 
potentielle ansøgere. 
          Slutteligt kan man argumentere for at 
der hviler en forpligtigelse på instituttet, 
som organisation til at fremstå som en 
attraktiv og velfungerende arbejdsplads 
såvel fagligt som socialt og at denne 
eksponering bør gå forud for alle andre 
initiativer. 

Ph.d.-forelæsning 
 

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i statskundskab afholder cand.scient.pol. Mette 
Kjær 

fredag den 2. november 2001 kl. 14.15 
 

offentlig ph.d.-forelæsning i 
 

auditorium A I, bygning 333. 
 

Forelæsningens titel er: 
 

"Der ønskes en sammenfattende og principiel analyse af forhindringer og interesser i de 
igangværende forvaltningsreformer i Tanzania og Uganda. Analysen bør bl.a. omfatte en 
vurdering af klient-interesser, politisk ledelse og sociale og økonomiske interesser i reform-
processen". 

Georg Sørensen 
Institutleder 
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Århus var det. I et hjørne af parken. Her 
fødtes Institut for Statskundskab. Aldrig har 
man set mere ydmyge rammer. Bortgemt bag 
reolerne på ”matematisk” bibliotek lå et 15 
m2 dunkelt værelse med et bord, 6 stole og en 
enkelt hyldevæg til bøger. Her var asylet for 
det nye instituts lærere og studerende i 
efterårssemesteret 1962 på Frederik IX’s tid. 
En rugekasse for magthavere er det siden 
blevet kaldt. Hvilken prunkløs kasse. 
 
Af Svend Auken 
 
Århus Universitet var pioner med hensyn til 
statskundskabsstudiet. Det første institut blev 
oprettet her, og det er stadig 
landets førende. I begyndelsen 
var Københavns Universitet 
nedladende ligeglade – som 
med alt andet vest for Valby 
bakke – men med årene blev 
ligegyldigheden afløst af skin-
syg interesse. Man oprettede et 
hovedfag i samfundsfag og 
begyndte at importere lærer-
kræfter fra Århus, men det kneb 
med kvaliteten, mente vi i 
Århus, og det varede adskillige 
år for os at anerkende, at der også skulle 
oprettes et institut og et statskundskabsstudie 
i København. 
 
Med til succesen i Århus var en lykkelig 
blanding af særprægede, indbyrdes meget 
forskellige, lærere og studerende rekrutteret 
fra det ganske land. 

Poul Meyer havde med sin hudløse, 
idiosynkratiske energi dannet professorpar 
med de radikales fornuftsbårne historiker, 
Erik Rasmussen, og de to skabte det nye 
studium med selvskrevne lærebøger og 
selvudviklede idiomer. Fremragende 
jurister, Max Sørensen og Carl Aage 
Nørgaard, hjalp sammen med Karsten 
Laursen (den senere overvismand) fra 
økonomi til med at danne en ramme om det 
nye studium. Senere kom sociologerne til 
med deres tilgang og metoder. Et stort 
fremskridt var det, da studiet blev beriget 
med sin ”egen” professor i international 
politik, Erling Bjøl, en bevidst fremmed 

fugl i instituttets brogede 
voliere. H.P. Clausen skal 
ligeledes nævnes. En   
fremragende pædagog og 
igangsætter. Han byggede  
en vigtig disciplin, 
sagområder (”issues”) som 
stadig er med til at give 
statskundskabsstudiet det 
element af erhvervs-
forberedende relevans og 
som andre studier stadig er 
blottet for. 

 
Bygningsmæssigt avancerede studiet hurtigt 
fra baglokalet på matematisk til ”barakken” 
ved Finsensgade (der stadig ligger der), for 
så i slutningen af 60’erne igen at vende 
tilbage til parken og til sidst beslaglægge 
hele matematisk's bygningsmasse. 

Klassikeren i Århus 
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Studiets styrke lå i at opøve de studerendes 
evne til at analysere og forstå politiske    
processer og parre denne analytiske indsigt 
med en solid baggrundsviden om danske og 
internationale samfundsforhold. 
I tilgift fik man et godt kendskab til juridisk, 
historisk, sociologisk og økonomisk meto-
de. Økonomer bliver altid lumsk forargede, 
når scient.pol.’er uden protester accepterer 
omverdenens karakteristik af dem som 
”økonomer”. For har økonomerne ikke net-
op i al deres matematiske abstraktion for 
længst sluppet virkelighedens økonomiske 
liv, og sidder der ikke stribevis af scient.
pol.’er på økonomiske nøgleposter rundt om 
i samfundet? 
 
Alt for ofte taler man om de mange stjerner 
der har deres baggrund i Institut for Stats-
kundskab og som alle er stolte af det. Man 
er tilbøjelig til at glemme instituttets hoved-
produkt - de hundredvis af dygtige medar-
bejdere og lærere som instituttet har fostret. 
De kaster glans over masser af uddannelses-
institutioner, kommunale forvaltninger, cen-
traladministrationen og det private erhvervs-
liv. Et ”modefag” kalder dets kritikere 
Statskundskab. I så fald er der tale om en 
nok så hårdnakket mode, der har holdt sig i 
30 år. 
 
En gammel student og lærer ved instituttet 
kipper med flaget og siger "flot gået". Og i 
København er de stadig misundelige. Med 
god grund. 

 Selv blev jeg lærer på instituttet i 20 år fra 
1969 til 1989. Afbrudt af min tid som ar-
bejdsminister og stærkt nedskåret pga. poli-
tisk arbejde i Folketinget underviste jeg 
dygtige studerende i så forskellige emner 
som arbejdsmarkedspolitik, planlægning 
som politisk problem, udenrigs- og sikker-
hedspolitik, dansk europapolitik, koordine-
ring på regeringsniveau, kildekritik og 
forskningsteknik og Septemberforliget som 
historisk kilde. Mange af kurserne blev gen-
nemført sammen med andre lærere, ikke 
mindst Jacob Buksti (en af mine første stu-
derende) som jeg også delte kontor med på 
1. sal, et kæmpelokale med flot vue over 
parken. 
 
I 1986 blev Jacob chef for Social-
demokratiets politiske økonomiske afdeling 
(PØ kaldet), og efter at jeg i 1987 havde ef-
terfulgt Anker Jørgensen blev Jacob ved at 
presse mig til at holde op på instituttet, så 
jeg indgav min afskedsansøgning i 1989 – 
og modtog end ikke et kvitteringsbrev 
(universiteter er ikke kendt for deres menne-
skelige følelser). 
 
Jeg var utroligt glad for både mine studieår 
og lærerår ved Institut for Statskundskab 
ved Århus Universitet. Undervisningen var 
interessant og studiemiljøet fremragende. 
Afstanden til København betød en automa-
tisk armslængde til det danske politiske sy-
stem, selvom mange af dets aktører i Folke-
ting og regering (i den nuværende er der tre 
fra instituttet) og den øverste forvaltning har 
gennemført deres studium i Århus. 
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 at præge en del af konferencen, bliver 
tydelige. Ved middagen er russisk mere 
dominerende end engelsk – og nogen gange 
overvældes jeg af fornemmelsen af at være 
en marsboer, der ikke kan kommunikere 
med andre. 

Selve konferencen er også klart besværet af 
sprogvanskeligheder, flere af oplægs-
holderne, herunder den tidligere litauiske 
præsident og en professor fra Kaliningrad, 
kan ikke engelsk. Deres præsentationer 
bliver derfor oversat af andre studerende. 
Det er ikke befordrende for forståelse eller 
diskussion. En del af konferencedeltagerne 
kan heller ikke engelsk, til gengæld viser 
det sig til min store overraskelse, at det er 
muligt at snakke med en hviderusser og en 
polak - på spansk! Ligeledes er der meget 
forskellige ”diskussionskulturer”. En 
hviderusser formår at gøre de fleste  

Kulturelle kløfter 

 

af Stine Heiselberg 
 
 
De Baltiske lande nævnes ofte som en 
samlet gruppe lande. Men de tre lande er 
ganske forskellige både økonomisk og 
kulturelt. Dette viste sig med al tydelighed 
under min deltagelse i en konference om 
den Baltiske Region i det 21. århundrede: 
nye udfordringer og muligheder. 
 
Konferencen er arrangeret af ”The Club of 
Students of Political Science, The Baltic 
Club”, den blev i år afholdt for anden gang i 
Vilnius. I modsætning til sidste år i  Skt. 
Petersborg er repertoiret af deltagere 
udvidet fra at komme fra Rusland, Estland, 
Letland, Litauen, Kaliningrad, Polen og 
Hviderusland til også at omfatte en deltager 
fra henholdsvis Finland, Sverige og 
Danmark, heriblandt undertegnede fra 
IFSK. 
  
Allerede den første dag viser en rundtur i 
Vilnius guidet af en litauisk studerende, at 
den russiske faktor spiller en rolle for den 
litauiske selvforståelse. Trods indtrykket af 
en meget smuk og helstøbt hovedstad bliver 
alle de manglende bygningsværker påpeget. 
Det skyldes russernes virke gennem 
århundreder (og en enkelt gang svenskerne). 
Desuden bliver tv-tårnet, der har en 
symbolsk betydning for Litauens 
selvstændighed, fremhævet flere gange. 
Arven fra sovjettiden viste sig igen om 
aftenen. De sprogproblemer, der kommer til 
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 deltagere mundlamme med denne 
indledning til sin præsentation: ”Nogen vil 
måske mene, at Hviderusland har diktatur 
som regeringsform, men det er ikke 
tilfældet og det skal ikke diskuteres her!” 
Det overrasker også, at arrangøren af 
konferencen har sin mobiltelefon tændt 
under åbningstalen. Den ringer. Hun svarer. 
Imens sidder vi alle artigt og venter på, at 
hun får snakket færdig. 
 
Trods de organisatoriske vanskeligheder 
bidrager konferencen fagligt til at klarlægge 
en række faktorer, som spiller en vigtig rolle 
i forhold de Baltiske lande og henholdsvis 
EUs og NATOs udvidelse. Først og 
fremmest er det vigtigt at understrege, at 
alle tre baltiske lande er meget interesserede 
i at komme med i begge organisationer. For 
det andet er samarbejdsviljen med både EU 
og NATO stor, men de Baltiske lande er 
knap så indstillet på selv at samarbejde. 
Således er det ikke en ubetinget 
nødvendighed, at alle tre lande sikres 
adgang til NATO samtidig. For det tredje er 
det helt og aldeles omsonst at snakke om de 
tre Baltiske lande under en fællesbetegnelse. 
Nationerne er så individuelle i deres 
karakteristika, at de ikke kan skæres over en 
kam. Og endelig mener russerne stadig, at 
de har interesser i området, som der bør 
tages hensyn til. Russerne opfatter 
tydeligvis NATO som en langt større trussel 
end EU. Spørgsmålet om Kaliningrad, den 
russiske enklave som ligger afskåret fra 
Rusland, er forsat en gordisk knude. 
 
Den sidste dag efter det afsluttende faglige 
indslag bliver vi kørt til en sø ca. en times 
kørsel uden for Vilnius. Efter vores 

konferencehotel, der var meget præget af 
USSR-arkitektur, var det ren feriekoloni og 
badeferie. Vi skulle så blive der til næste 
dag, hvor der var hjemrejse. Det 
understreger indtrykket af Litauen som et 
fantastisk smukt land og det bliver ikke 
ringere af en sejltur på søen omkring 
solnedgang. Om aftenen holder vi ”national 
drink party”, hvor vodkaen var i overtal. 
Sjovt nok går det pludselig meget nemmere 
for alle folk med at snakke engelsk og 
overkomme både kulturelle og sproglige 
barrierer. Så mon ikke at jeg kommer til at 
høre mere fra nogen af deltagerne – på 
engelsk. 

Faktaboks: 
• Second International Round 

Table, ”The Baltic Sea Region 
in the 21st Century: New 
Challenges and Opportuni-
ties” blev afholdt fra den 27. 
juni til den 1. juli i Vilnius, 
Litauen.  

• Ca. 30 personer fra Finland, 
Sverige, Danmark, Estland, 
Letland, Litauen, Rusland, 
Hviderusland, Kaliningrad 
deltog. Nordisk Råd finansie-
rede deltagelsen.  

• Konferencen afholdes næste 
år i Polen, emnet for konfe-
rencen er endnu ikke fast-
lagt.  

• Som deltager præsenterer 
man et paper, der sammen 
med andre studenteroplæg 
kan danne baggrunden for 
en bredere diskussion. 



21 

Oktober 2001                                                                 Kandestøberen 

Newcomer  
– but an experienced one… 

 Curriculum Vitae it is evident, that the 
international dimension has always played a 
central role in his academic career. 
Professor Ágh’s first rendezvous with the 
world outside Hungary was when he went 
to France in the 1960’s as a guest student. 
Later Attila Ágh has been a visiting 
professor at universities all over the world: 
Los Angeles, Dar-es-Salam, New Delhi, 
Moscow, Vienna and now Århus. Staying in 
a foreign country is in other words not new 
to professor Ágh: ’It’s how I recharge my 
batteries.’ But recharging batteries is not the 
only motivation for professor Ágh. Political 
science in Hungary is still finding it’s own 
feet after the breakdown of the Soviet 
Union – the political scientist are good in 
Hungary, but they haven’t specialized yet. 
So teaching and researching in other 
countries offers professor Ágh an 
opportunity to get some professional 
inspiration and discuss his areas of interest 
with equals. 
 
Why Århus?  
But why Århus? According to professor 
Ágh there is many reasons for coming to 
Århus. One of them is that professor Ágh 
has many contacts here at the department 
and in the Nordic political science-
community in general. Another reason for 
choosing to stay here is that professor Ágh 
has been associated with the Århus-based 
DEMSTAR-project (Democracy, the State 
and Administration) since 2000, so coming 
to our department seems to be a natural 

The empty office on the first floor at the 
Department by no means reflect the 
impressive credentials of it’s Hungarian 
resident. Director of the Hungarian 
Institute for International Relations. 
Professor at Budapest University of 
Economics and head of the Political 
Science Department. Top positions in the 
Ministry of Foreign Relations. Member 
of the editorial board of ’Central 
European Political Science Review’. 
Several publications including The 
Politics of Central Europe (1998). You 
name it – he’s done it! Professor Attila 
Ágh is one of the leading political 
scientists in the field of political 
development in post-communist 
countries, and during this semester 
professor Ágh will be working at our 
department as a visiting professor.   
by Henrik Noes Piester 
 
A wife, a couple of books and a bottle of 
Hungarian herb liqueur is all professor Ágh 
has carried with him from Hungary. ’The 
herb liqueur is against homesickness’, 
professor Ágh explains. Considering the 
many, many miles between his office in 
Århus and his family in Budapest it seems 
that one bottle wouldn’t be enough to get 
him through even one semester. But one 
should not underestimate the importance of 
experience.   
 
A lot of experience 
When looking at professor Ágh’s 
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 prolongation of his co-operation so far with 
the Danish members of the project. At the 
moment professor Ágh is engaged in a 
project on comparative democratisations 
and conducting research on ECOFIN 
structures (the interaction between 
ministries of ecomomy, finance, and central 
banks) in Central- and Eastern Europe. 
 
New place – new audience 
It is not easy coming to a foreign country as 
a visiting professor. Besides all the practical 
problems you also have to adapt to the 
different ways of teaching and learning at 
the new university: ‘Teaching is different 
from country to country – you have 
different audiences’, and due to the relative 
short stays as visiting 
professor (usually one 
semester) one will never 
get the routine that the 
Danish staff has. This on 
the other hand makes 
t e a c h i n g  m o r e 
interesting, and so 
professor Ágh is looking 
forward to the many 
challenges that the next 
couple of months will  
bring. This enthusiasm 
when it comes to 
teaching is without doubt 
the reason for Atilla Ágh’s reputation as a 
very dynamic and involved teacher. 
 

The need for new standards  
Professor Ágh wishes to change our 
understanding of social and economic 
problems. Denmark is a high-level country 
where peace, prosperity and development is 

part of our understanding of the social 
reality, and we use this understanding when 
analysing low-level countries in order to 
find solutions to the problem. But finding 
solutions to problems requires a more varied 
understanding of the social reality in those 
countries. Professor Ágh mentions the 
problem with corruption as an example. 
Using Danish standards when discussing 
corruption does not lead to any constructive 
understanding of the problem – for us it’s a 
moral problem. Instead we should consider 
the social role that corruption plays in low-
level countries – for many people accepting 
bribes is a means to survive. By 
understanding this we have a better starting 
point when dealing with the problem.  

 
One of the traps that 
visiting professors 
often fall into is to 
speak too much about 
their home country. 
Professor Ágh will try 
to avoid this trap and 
use other countries 
than Hungary as 
examples when dis-
cussing democra-
tisation in Central 
European countries – 
one of the subjects 

that professor Ágh will be focusing on in 
his seminars. Instead Professor Ágh hopes 
that he will be able to lure his Danish 
colleagues into his office once in a while to 
chat and not least: to talk about Hungary. 
The herb liqueur is intended to play a 
central role in his social project…. 
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af Jesper Villumsen, russekretær 
 
Mandag den 2. september kunne man læse 
overskriften ”Studiestart med udskejelser” 
på forsiden af Politiken. Overskriften 
refererede til nogle uheldige episoder på 
andre institutters rusture, hvor studerende 
havde forladt turen pga. turenes udvikling. 
Jeg ved ikke om turene på IFSK er kedelige, 
eller rygterne bare ikke spredes så hurtigt, 
men sådanne historier har jeg ikke kendskab 
til på IFSK. 
 
Efter endnu et rusarrangement er overstået og 
et nyt kuld russere er på vej ind i IFSK’s 
verden, er det tid til et tilbageblik for at se, 
hvad russerne og tutorerne fandt godt og skidt 
i arrangementet. For at dette ikke bare skal 
være endnu en evaluering i den uendelige 
række, er det nødvendigt at næste års tutorer 
”tør gøre op med traditioner” og se kritisk på 
de forskellige programpunkter. 
 
Inden jeg fremlægger selve evalueringen, bør 
vi se på formålet med rusarrangementet. 
Formålet med ugen er at ryste holdene 
sammen, give russerne nogle fælles 
oplevelser og indføre dem i den nye verden.  
 
Der er mange måder at give fællesoplevelser 
på. En af dem er skjulte tutorer, der gør sig 
bemærket. F.eks. staklen der på vej hjem fra 
Calella desværre var kørt galt på motorcykel i 
Tyskland og nu sad i kørestol med begge 
arme i gips eller Mogens Rene med Tommy 
Seebach T-shirt. Han elskede dansktop musik 
og forsøgte at kapre medlemmer til sin 

forening. 
 
Retfærdigvis skal det siges, at i år har 
rusarrangementet været lidt mere presset 
programmæssigt end tidligere, da tutorerne 
tillod sig at planlægge en fodboldaften med 
storskærm om onsdagen, hvor Danmark 
spillede landskamp mod Bulgarien. Resultat 
af kampen er vist bekendt og kan havde 
medvirket til, at dette programpunkt fik 
næsthøjest vurdering med 4,43 point ud af 5 
mulige.  
 
Rusarrangementet er karakteriseret ved en 
række afvejninger, og disse træder endnu 
engang frem i evalueringen. Nogle er enige 
med de valg, som tutorgruppen træffer, og 
andre er uenige i de trufne valg. Vi kan 
desværre ikke gøre alle tilfredse, men vi 
prøver hårdt. 
  
Den generelle vurdering af rus -
arrangementet er meget positiv. Med 7 
arrangementer og rusguiden vurderet over 4 
og kun 1 arrangement under 3,2 kan 
programmet siges at være tilfredsstillende. 
Med en samlet vurdering af indholdet på 
4,14 lever programmet op til russernes 
forventninger. I år er det hytteturens 
placering, mængden af øl i ugens løb og 
undervisningens starttidspunkt efter 
rusugen, der har påkaldt sig størst 
opmærksomhed under den skriftlige 
evaluering. Det sidste vil blive gennemgået 
under spørgsmålet om, hvorvidt 
undervisningen skal starte i rusugen.  
 

Rus2001 – evalueringen 
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17 pointerer, at hytteturen ikke bør placeres 
i umiddelbar forlængelse af rusugen, men 
på et senere tidspunkt. Ideen med hytteturen 
er at ryste folk sammen, og hvis denne først 
placeres 3-4 uger efter rusugen, vil russerne 
allerede have dannet grupper, der er svære 
at skille. Derved lærer russerne ikke de 
øvrige deltagere på hytteturen at kende, og 
hytteturen forstærker allerede eksisterende 
grupper og giver ikke grundlag for nye. En 
begrundelse for at flytte hytteturen er den 
intensitet, der har præget rusugen. 
Placeringen gør, at stemningen på 
hytteturen bliver lidt højere, end hvis det 
bare er en ”tilfældig” hyttetur ca. 1 måned 
inde i forløbet. Slutteligt, hvis der i selve 
rusugen placeres en friaften før hytteturen, 
vil det medføre, at folk fortsat er i forløbet, 
men ikke nær så trætte og nedslidte, som de 
har været i år.   
 
Flere kommer også ind på mængden af øl i 
arrangementet. Denne er stor, det skal ikke 
fornægtes. Flere tutorer har bemærket, at de 
følte, at russerne ligesom selv lagde linjen 
for dette. Omvendt er tutorerne også 
opmærksomme på egen signaleffekt. 
Løsningen kunne være, at der ikke blev 
uddelt øl til velkomsten på holdet, at der 
blev indlagt et arrangement, som ikke så 
kraftigt lagde op til at drikke som f.eks. 
bowling, eller der blev indlagt en decideret 
friaften i forløbet.  
Alle russere bør dog huske, at de selv 
bestemmer over eget engagement i rusugen.  
 
Årets dårligst evaluerede arrangement var 
foredraget ved 2 cand. scient. pol. vurderet 
til 2,88 point. Enkelte har bemærket, at de 
havde svært ved at se relevansen af noget, 

der lå så langt ude i fremtiden, og at nattens 
udskejelser havde sat sine spor.        
 
Det punkt i programmet, der har opnået 
suverænt bedst vurdering, er hyggen på 
holdet mandag aften. Den klassiske kritik 
om mængden af øl i rusarrangementet 
findes også i dette års evaluering og med 
den høje vurdering som mandag aftens 
arrangement har fået, kunne der lægges 
vægt på flere arrangementer i denne retning. 
Samtidigt bør det dog holdes for øje, at de 
arrangementer, der er næsthøjest vurderet, 
er landskampen (4,43) og bowling (4,28).  
 
Parkløbet er et programpunkt, der får barske 
kommentarer, men med en samlet vurdering 
på 4,08 point, har konceptet en fremtid i 
rusarrangementet. Det giver både 
fællesoplevelser og ryster holdet sammen. 
Folk har forskellige opfattelser af, hvad der 
er respektabelt at gøre, hvorfor vi f.eks. ikke 
beder alle deltagere  krydse Unisøen. Under 
tutorernes evaluering kom det frem, at 
mange af  gnidningerne i forbindelse med 
parkløbet, kunne være undgået, hvis 
russerne var blevet bedre forberedt på løbet. 
Alle bør huske, at parkløbet er for sjov, og  
at korrupte tutorer er blevet en fast 
bestanddel af løbet.  
 
Slutteligt blev russerne spurgt om, hvorvidt 
de ønskede undervisningsstart i den første 
uge, og her svarede 158 ud af 186 nej. 
Samtidigt ser 80% heller ikke et problem i 
at starte allerede den sidste uge i august. 
Dem, der ikke mener, at dette kan lade sig 
gøre, begrunder det med, at alle endnu ikke 
har fået et sted at bo på dette tidspunkt. En 
fordel ved at lade rusarrangementet starte en 
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uge før vil være, at undervisningen den 
første uge kunne tilrettelægges på en måde, 
så udsagn som, ”Undervisningen startede 
lidt for meget som et chok, en lidt blødere 
start vil være fint”, blev undgået. Samtidigt 
vil tutorerne ikke skulle rende spidsrod 
mellem russerne og egen undervisning 
(Hvis de da ikke vælger at blive helt væk fra 
egen undervisning!). 
 
Tutorerne kræver et kapitel for sig. Den 
generelle vurdering af disse var, at 
”Tutorerne burde have en guldmedalje.” 
Dette udsagn må også siges at stå ved magt, 
når tutorerne generelt er vurderet til 4,64 

point. Engagement var årets bedst vurderede 
emne med 4,78, og selv tutorernes humor 
faldt i russernes smag med hele 4,54 point. 
Der har selvfølgelig været enkelt gange, 
hvor tutorerne ikke har haft svar på rede 
hånd, eller der blev skabt lidt usikkerhed om 
et mødetidspunkt etc. 
 
Endnu engang har rusugen været en succes, 
og især når russere udtaler, ”Rusugen var en 
genial måde at lære holdet at kende på”. Så 
rammer arrangementet ikke helt ved siden 
af, men der er detaljer i programmet, som 
kunne tilpasses. 
 

Julekonkurrence 

Skriv en sketch eller en sang til 
julerevyen!!! 

I år forsøger julerevyen sig med et helt nyt koncept: Interaktiv julerevy! 

Skriv en sketch og deltag i konkurrencen om at få vist netop din sketch! 

 

Vinderen får to VIP-billetter til julerevyen, hvor man også 

får muligheden for at komme BACK-STAGE!! 
 

Bidrag skal sendes inden 8. november til: 

Martin Krog Frederiksen 

Marselisborg Allé 34 1. th. 

8000 Århus C. 

eller Mail: 20000502@ps.au.dk  

Vi forbeholder os ret til at ændre i det indsendte materiale. 



26 

Kandestøberen                                                                  Oktober 2001 

 

Efter 5 dages blanding af druk og seriøsitet blev årets russere stillet overfor den 
ultimative udfordring: "Skriv et essay om jeres oplevelser indtil nu". Det kom der 
mange forskellige bud på. Her er nogle uddrag: 
Udvalgt af Kirsten Frost Lorenzen, Louise Tarp & Christina Christensen 

 

"En ting som bliver i mit til tider tågede gemak bagerst, langt og dybt inde bag  
hjernebarken, er fantasierne om mine dejlige tutorer……."  

Sara 
 

"……herefter flyver den ene dag efter den anden. Med utallige informationer, sociale såvel 
som relevante, masser af nye indtryk og et hoved, der prøver at holde styr på krop og 
bevægelser, trods den dødsforagtelige "Tour de bajer", der synes at fortsætte……"  

Tue, hold 8 
 

"…. Og bedre blev det ikke af de to fra det offentlige og det private; ifølge dem er min 
fremtid en masse papirnusseri og tørre tal. Det bliver 5 laaaaange år!"  

Marianne, hold 7 
 

"….. jeg har fået forstyrret tyktarm plus en forstrukket arm som følge af Buddy H. og Social 
Club og kan ikke snakke. Til gengæld har jeg en pose med tøj, der stinker af sø-algevand". 

Marie, hold 2 
 

"Fredag i rusugen, søvnunderskuddet minder om Albaniens statsbudget og det eneste , der 
holder én kørende,  er alkoholen, der flyder hvileløst rundt i de tyndslidte  

blodbaner. (…..) Det intravenøse drop er gjort klar, så diverse gærede substanser  
har direkte adgang til systemet".  

Samy, hold 7 
 

"Mange af os var tidligt oppe i morges, fordi sommerfuglene vækkede os længe inden det 
vækkeur, hvis alarm vi havde tjekket et utal af gange aftenen forinden af frygt for enhver 

russers støste mareridt: At komme for sent den første dag, forestillingen om at skulle krybe 
op langs rækkerne under institutlederens velkomst….. Pinligt!"  

Ditte, hold 7 
 

"Hvis bare alle folk i verden var ligesom folk på statskundskab (hold 2),  
ville verden være et meget bedre sted at leve".  

Brendan, hold 2  

Min første dag som Henning 
-citater fra rusugen! 
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 "Nu er fem dage gået, og vi føler allerede, at vi kender hinanden. Det gør  
vi nu nok ikke, men forestillingen er dejlig…."  

Mette, hold 3 
 

"Udfordringen er indtil videre gået godt. Holdet fungerer og efter hytteturen begynder man 
at kunne skimte lyset for enden af tunnelen. Til den tid er det værste overstået, og tilbage er 

kun at gennemføre fem år på statskundskab".  
David, hold 6 

 

"Den store spænding mandag morgen, hvor der ikke findes det perfekte tøj i  
garderoben til at beskrive ens unikke personlighed (……). Man glædes over  

de første gode samtaler og oplevelser med ens studiekammerater…."  
Tine, hold 5 

 

"Mange mennesker. Mange fremmede mennesker, mange fremmede mennesker, som man 
skal feste med en hel uge i træk. Hvad er meningen, spurgte jeg mig selv, da programmet 

dumpede ind ad døren. Her havde man gået i et år og glædet sig til at starte på universitetet –
længtes efter endelig at få nye faglige udfordringer, og så starter det med en uges infantil 

gang druk og pjat. 250 voksne mennesker, der drikker sig fulde og hopper i universitetssøen. 
Hurra!!!!"  

Carsten, hold 7 
 

"En mave fyldt med spænding  
Mit liv må tage en vending 
  Tutorernes blå pressening 

  //: Min første dag som Henning://" 
Søren, hold 5 

Jeg sad ved andet bord i rækken 
Det var tredje skoledag 

Vi var begyndt som statskundskaber 
Vi hørt' om samfundsfag 

Pludselig gik lyset ud 
Og hjernen gik i sort 
Vi ville ikke mere 

Sid' og høre på deres l….! 
 

Vores tutor sagde til os 
At nu skal I drikke øl 

Hvis vi ikke kom i gang 
Så ville han få et føl 
Jeg var snotforvirret 

Og de andre drak som svin 

Jeg tog en øl til hunden 
  Og tænkte: den er fin 
  Hele maven rumled'  
  Mens tiden fløj forbi 
  Jeg skulle være glad 

  Men jeg var trist fordi 
 

  Min stemme er forsvundet nu 
  Mit hår det sidder skidt 

  Jeg lugter fælt af lunken øl 
  Og hjernen den er slidt 
  Hold 2, hold 2, hold 2  

  hvornår kommer den dag 
  Hvor vi kan tage en øl, og bare stikke af  

  Sammen………"  
Rasmus E, hold 2 
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   Verden rundt med Lomborg 
- Målet er for mig ikke at få en masse 
tilhørere, målet er at lave noget, jeg synes 
er intellektuelt udfordrende, og som er 
spændende, og som er relevant i en eller 
anden forstand, for vores viden omkring 
verden. Nogle ting er interessante for 100 
mennesker og nogle ting er potentielt 
interessante for alle mennesker i verden, så 
afpasser man budskabet efter, hvor mange 
der lytter. Men det er ikke det, jeg går 
efter - Uha, nu vil jeg tilbage i rampelyset.  
 
En opdagelsesrejse 
Netop det at have frihed i hverdagen til at 
lave det, han selv synes er spændende, er 
vigtigt, for som Lomborg siger, er der to 
ting han vil i livet, lære nye ting og have det 

sjovt. Det er derfor han er 
forsker 
- Grundlæggende kan jeg 
slet ikke forestille mig noget 
bedre job end at få penge for 
at læse de bøger, jeg gerne 
vil, og kigge på de ting, jeg 
synes er spændende. 

Derfor ser Lomborg også hele oplevelsen 
omkring "Verdens sande tilstand" og "The 
Sceptical Environmentalist" som en 
opdagelsesrejse, hvor han ville forsøge at 
afklæde en sine myter. Myten handler om 
miljøets tilstand og stammer tilbage fra 
dengang, han var et aktivt Greenpeace 
medlem. Rejsen startede ved, at Lomborg 
studsede over en påstand fra Julian Simon 
fra WWF om, at verdens skovarealer var på 
vej til at blive udryddet.  

Bjørn Lomborg er igen kommet i 
mediernes og miljøforkæmpernes søgelys 
efter hans bog ”The Sceptical 
Environmentalist” er udkomme t. Hans 
simplificerede statistiske sammenlig-
ninger bliver kaldt pseudovidenskabelige, 
alligevel har han fået adgang til  både 
OECD’s ministerråd og USA’s kongres.  
 
af Hans Salling  Petersen 
  
Bjørn Lomborgs liv er i højeste gear for 
tiden. Allerede, da vi aftalte interviewet, 
havde han pointeret, at han var nødt til at 
løbe igen efter kort tid, da han skulle videre 
til næste interview. Han kommer da også 
rullende lige på klokkeslættet hen til Café 

Høeg på Vesterbro i København, hvor jeg 
har sat ham stævne.  
Australien, England, USA, Tyskland, 
Holland, Sydamerika og ikke mindst i 
OECD;  alle steder vil de høre, hvordan 
denne dansker dog er kommet frem til så 
provokerende konklusioner efter  
genudgivelsen af "Verdens sande tilstand" 
under titlen "The sceptical environ-
mentalist". Han er også fra flere sider blevet 
beskyldt for at være medieliderlig, men den 
beskyldning tager Lomborg afstand fra. 
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forfatteren Mark Lynas kastede en lagkage i 
hovedet på ham. 
 
Den engelske debat 
- Jeg blev helt vildt overrasket. Jeg var slet 
ikke forberedt på det, men bagefter har jeg 
tænkt på det her, og jeg har set disse 
situationer før på billeder, og min typiske  
tanke om folk, der kaster lagkager, er, at det 
er en magtesløshed. Når man kaster mod en 
fra Verdensbanken, det kan jeg et eller 
andet sted godt forstå, for et enkelt individ 
er magtesløs overfor verdensbanken, men 
jer er en akademiker, der kommer med gode 
argumenter. Det var faktisk en akademiker, 
der kastede den imod mig. Hvis han er 
magtesløs, hvad er det så han er magtesløs 
overfor? 
I det hele taget er Lomborg blevet 
overrasket over, at mange af miljø-
bevægelserne ikke har villet debattere med 
ham. Greenpeace og Edward Goldsmith, der 
er grundlæggeren af miljø pessimismen i 
England, meldte begge to  

Julian Simons påstand om at jordens samlede skovarealer var 
faldende var katalysatoren til at Lomborg begyndte sine un-
dersøgelser omkring miljødebatten.  

” 

” 

Videnskabelig diskussion 
- Det var en studiekreds på Statskundskab om 
aftenen, som vi bare kørte for os selv, og jeg 
troede sådan set, det var det. Så endte vi med 
at skrive nogle kronikker, fordi vi blev enormt 
overraskede. Vi troede, vi ville få en uges 
debat, og så var det det. Jeg har hele tiden 
troet, at nu var det færdigt, og nu kunne jeg 
komme tilbage til virkeligheden. På den måde 
har det bare helt taget over. 
Debatten er bestemt ikke ovre endnu. Efter 
lanceringen i England har han taget landet 
med storm, eller mere præcist har han mødt 
en storm af vrede miljøforkæmpere, der 
kalder Lomborg pseudovidenskabelig og 
angriber ham for at lave oversimplificerede 
sammenligninger, men det afskrækker ham 
ikke, for han taler ud fra data. 
- Det er at turde sige: Prøv at høre, det her er 
sandheden, og jeg er ligeglad med, hvor 
mange folk der siger det modsatte - det her er 
ikke en afstemning. Det er en videnskabelig 
diskussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          At diskussionen skal være viden-
skabelig har Lomborg taget som en selvfølge, 
naturligvis skal man snakke fakta. Han 
antager en filosofisk mine og spørger ”kan 
man andet?” Hvorefter han med et grin og  
eftertryk i stemmen svarer:” Og ja det kan 
man!” Det fik han at mærke under en 
booksigning i Borders Bookshop, hvor  

Grundlæggende kan jeg 
slet ikke forestille mig no-

get bedre job end at få penge for 
at læse de bøger, jeg gerne vil, 
og kigge på de ting jeg synes er 
spændende. 

” 

” 
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  skriver de ind og siger du er en idiot, og så 
er det det. 
 
Verden rundt med Lomborg 
Lomborg er dog langt fra færdig i England. 
Han skal lave flere radio interviews, og 
senest har både Channel 4 og BBC meldt 
sig som interesserede i at lave en tv-serie 
over bogen. Og Lomborg er bestemt ikke 
uinteresseret i tilbuddet.  
-Man kan sige, på sin vis lægger den op til 
at lave sådan noget David Attenborough 
agtigt noget. Tage ned til regnskoven og 
”her er det træ og har det det nu godt”. 
Lomborgs ansigt lyser også op ved tanken 
om at få lov at rejse verden rundt med et 
kamerahold og en expense account. Men det 
er især tanken om at nå ud til de mange, 
som aldrig vil komme i berøring med 
bogen, der interesserer ham. For selvom det 
ikke er alle fodnoterne, der kommer med, så 
er det grundlæggende bedre at have en 
informeret befolkning, der måske ikke er 
informeret optimalt end en uinformeret 
befolkning.  

Halvdelen eller i hvert fald en 30-40% af 
forskningsprocessen  er faktisk at sælge 
budskabet bagefter og få de rette folk til at 
vide, at det er faktisk skrevet, og også sige 
det relativt kort. Det nytter jo ikke noget, at  

Den er meget politise-
ret i USA, så det er 

næsten umuligt at udtale sig uden 
at blive taget til indtægt for no-
gen. Derfor finder jeg  mig selv i 
at sige: ”Jamen jeg er ikke enig 
med Bush fordi …  
 ” 

” 

afbud, lige inden de skulle have mødt 
Lomborg. 
-Det er et udtryk for, at man er simpelthen 
ikke vant til, og på en vis måde måske heller 
ikke gearet til, at skulle tackles kritisk. Og i 
den udstrækning synes jeg selvfølgelig, det er 
fedt, at en sådan bog kommer til, for der er 
intet område, der kan være tjent med, at man 
bare sådan har medvind, og ikke behøver 
bekymre sig om ens fakta er ok.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At debatten i England blev fysisk er ikke den 
eneste forskel i forhold til, da den kørte i 
Danmark. Også i England var startskuddet en 
række kronikker. Valget faldt på The 
Guardian, fordi den ligesom Politiken 
herhjemme har en kritisk læserskare, der ville 
kunne forventes at reagere på Lomborgs 
konklusioner. Der kom da også kraftige 
modreaktioner, men i modsætning til 
Danmark, hvor debatten varede i flere 
måneder, varede debatten kun få dage, og så 
var det videre til næste dagsorden.   
-Der var en lang debat, hvor vi blev ved med 
at sige for og imod, og havde argumenter, og 
man havde mulighed for at finde ud af, hvem 
der debatterer bedst. Det har du simpelthen 
ikke i England. Der har du dine tre shots, så 
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  Lomborgs forsøg på at værne sig mod at 
blive misbrugt af politiske interesser har 
medført, at han har måttet åbne op for sine 
private holdninger, hvilket han ellers havde 
insisteret på at holde for sig selv, fordi han 
mente de var irrelevante for debatten. Han 
måtte sande, at sådan forholdt det sig bare 
ikke, for hvis folk troede han var en gal 
højreorienteret, ville hans synspunkter blive 
afskrevet.  
- For mig er det væsentlige at diskutere 
fakta, og i den sammenhæng er mit politiske 
ståsted bare med til at gøre mig lidt mere 
sympatisk. 
 
Fremtiden 
Debatten lever stadig og vil formentlig gøre 
det et godt stykke tid endnu, især da bogen 
er ved at blive oversat til flere sprog med 
henblik på udgivelse i det meste af verden. 
Den amerikanske debat bliver også først 
rigtig skudt i gang, når Lomborg ankommer 
til New York.  
Allerede nu er der også flere andre projekter 
klar på tegnebrættet til at tilfredsstille 
Lomborgs krav til selvudvikling, når dette 
kapitel er overstået. For selvom ”The 
Sceptical Environmentalist” er blevet 200 
hundrede sider længere end den danske 
version, har der været tale om genskrivning, 
især idet udgivelsesdatoen blev udskudt et 
halvt år, da Cambridge havde glemt at sætte 
bogen i det amerikanske katalog for forårets 
udgivelser. 
Da jeg skrev den danske bog, lærte jeg 
ufattelig meget. Jeg lærte vitterligt noget 
hver dag. Jeg tror aldrig jeg har haft så 
stejl en lære kurve nogensinde. Nu har jeg 
skrevet den om to gange. Så sjovt er det 
heller ikke. 

” 

” 

der er så fantastisk meget god forskning, 
der bare går tabt, fordi det ikke når ud i 
offentligheden. Det synes jeg er noget pjat. 
Det bekymrer dog Lomborg, når han er 
sammen med tv-folkene, at han kan se, at de 
er fuldstændig ligeglade med sandheden, 
hvis bare det ser flot ud.   
 
At bevare sin objektivitet 
Lomborg er i det hele taget bange for at 
blive misbrugt. Derfor er han meget 
påpasselig med, hvilke arrangementer han 

stiller op i, og at hans udtalelser ikke kan 
tages til indtægt for politiske interesser. 
Derfor bekymrer den amerikanske debat 
ham, da han føler, der er en helt anden 
ideologisk drive i deres debat, samtidig med 
at de er helt åbenlyst lobbyagtige, hvilket 
betyder, mener han, at sandhed ofte tager 
second seat to lobby virksomhed.   
- Den er meget politiseret i USA, så det er 
næsten umuligt at udtale sig uden at blive 
taget til indtægt for nogen. Derfor finder jeg  
mig selv i at sige: ”Jamen jeg er ikke enig 
med Bush fordi … Og det synes  jeg er en 
latterlig situation at stå i, fordi jeg er som 
sagt ikke ude i et ideologisk ærinde og 
heller ikke ude i et ærinde, hvor jeg siger 
for eller imod Bush. Men for overhovedet at 
blive taget alvorligt, så bliver man nødt til 
at sige, Bush er en idiot. 

 
For mig er det væsentlige 

at diskutere fakta, og i den sam-
menhæng er mit politiske ståsted 
bare med til at gøre mig lidt me-
re sympatisk.  

” 

” 
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Globaliseringen  
- Det gode liv i nye rammer   

Der bliver talt meget om globalisering i 
disse tider. I den forbindelse markerer 
bevægelsen Attac sig kraftigt. Attac er en 
bevægelse, der ønsker en mere retfærdig 
fordeling af goderne på internationalt 
plan. Samtidig er ønsket at udvide 
kendskabet til globalisering og at 
diskutere emnet. Dette blev der gjort et 
forsøg på en aften i september, da 
professor i international politik og 
tidligere udviklingsforsker, Georg 
Sørensen, var blevet indbudt som 
oplægsholder om globalisering og Attac.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Globaliseringen har forandret rammerne for 
det gode liv for en del af jordens 
befolkning – et faktum, der i lyset af 
begivenhederne tirsdag d. 11 september 
pludselig synes at have opnået en 
skræmmende bibetydning. Der er dog også 
stater, hvor globaliseringen ikke synes at 
levere rammerne for det gode liv -  
tværtimod. Landene syd for Sahara oplever 
fortsat en armod, som globaliseringen haster 
forbi. 
 
Hvad er globalisering ? 
Globalisering er et meget misbrugt begreb. 
Derfor indleder Georg Sørensen aftenen 
med sin definition af fænomenet. Hertil har 
Georg Sørensen valgt en bred definition, 
nemlig at globalisering er ”vækst i sociale 
relationer på tværs af grænser”. Disse 
sociale relationer kan dernæst udkrystal-
liseres i økonomiske, politiske og kulturelle 
relationer.    

Det hævdes til tider, at globalisering ikke er 
noget egentligt nyt, men at historien 
tidligere har fremvist vækst i forskellige 
relationer på tværs af grænser. Det nye i dag 
er imidlertid, påpeger Georg Sørensen, 
væksten i ekstensitet, intensitet og 
hastighed. Vækst i ekstensitet er et udtryk 
for, at globaliseringen er blevet mere 
udbredt forstået således, at flere stater nu er 
inkluderet i globaliseringen. Intensitet 
dækker omfanget af sociale relationer; der 
er langt flere forbindelser af enhver art, og 
den gensidige afhængighed er ”tykkere” i 
dag end den var førhen. Sidst er ikke mindst 
hastigheden accelereret. I den forbindelse 
henvises ofte til valutamarkederne og den 
hastighed, hvormed de opererer.  
 
Den ikke- globale globalisering 
Grundlæggende er Globaliseringen ulige, 
fastslår Georg Sørensen. Der er ikke tale om 
en sand global udvikling, snarere om en 
proces, der finder sted regionalt inden for 
n a v n l i g  E U  o g  N o r d a m e r i k a .  
Globaliseringen afføder således både 
vindere og tabere. Georg Sørensen 
præsenterer en simpel forklaring herpå : 
”Det handler ganske enkelt om de 
forudsætninger, man har at møde 
global iseringen med.  Jo bedre 
forudsætninger, jo flere muligheder for at 
blive vinder. Det gælder personer, det 
gælder virksomheder, og det gælder lande.” 
De lokale forhold i det pågældende land er 
afgørende for, hvorvidt globaliseringen 
resulterer i en status som vinder eller taber. 
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   Det gode liv i nye rammer 
Kendetegnende for den tidligere moderne 
nationalstat tilbage i 1950-60’erne var dens 
territoriale, politiske, økonomiske og 
kulturelle afgrænsethed. I dag er denne 
nationale ”isolation” erstattet af tæt 
integration på mere eller mindre samtlige 
ovennævnte områder. Staterne involveret i 
denne udvikling betegnes som vinderne. 
Samtidig er der taberne, der oplever 
fragmentation og opløsning. Frustrationerne 
herover kommer til mere eller mindre 
voldelige udtryk, allerværst som tragedien 
d. 11 september i USA, men tilvejebringes 
også igennem lokale opløsningsbevægelser, 
som eksempelvis i Catalonien og Skotland. 
Konsekvenserne heraf er, at de rammer, der 
tidligere sikrede det gode liv, nu er 
forandret. ”Der er sket det, at det gode liv 
har fået en grundlæggende international 
eller global dimension, og det er mere 
radikalt, tror jeg, end vi måske umiddelbart 
tænker”. Hvorledes defineres eksempelvis 
termen ”national security” i denne nye 
situation ? Tidligere var det muligt at 
beskytte det gode liv inden for rammerne af 
nationalstaten, men hele grundlaget herfor 
tager sig anderledes ud i dag. Det, der 
foregår i en stat, er dybt afhængig af det, der 
foregår i nabostaten.  
Dette indebærer en god nyhed, idet 
traditionel krig mellem demokratiske stater 
er ude af billedet. Den dårlige nyhed er 
derimod, at en serie af nye risici er opstået; 
”Jeg tror, det vi må indrømme i forlængelse 

af sidste uge [11 september] er, at de 
avancerede, integrerede samfund er utroligt 
sårbare. Fordi det jo er åbne samfund…
men det er svært at lave om uden at gribe  

Staternes nye muligheder og nye 
begrænsninger 
Georg Sørensen forklarer globalisering 
udfra teknologiske og politiske årsager. Han 
præciserer, at det er staterne selv, som har 
skabt globaliseringen ved at udarbejde 
regler, ved at liberalisere og ved at lukke op 
for muligheden for øgede sociale relationer. 
Derfor er der ikke tale om et 0-sums –spil 
mellem stat og marked, men derimod et tæt 
samspil herimellem.  
Spørgsmålet er alligevel, om staterne fortsat 
har kontrol med udviklingen ? Har man 
først skabt frie valutamarkeder med 
mulighed for spekulation, da opstår 
samtidig risikoen for begrænsninger af 
staternes handlefrihed; ” Så det med at 
staterne har skabt, det gør ikke, at de 
automatisk til enhver tid kontrollerer”.  
 
 
 

Georg Sørensen ynder følgelig ikke at tale 
om markedet som vinder, og staten som 
taber. I stedet bør forholdet betragtes som 
en gensidig udviklingsproces, hvor 
markederne forandrer sig påvirket af 
staterne, og hvor staterne ligeledes ændrer 
karakter påvirket af markedet.  
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  ind over for grundlæggende demokratiske 
friheder”. En af fremtidens store 
udfordringer bliver at møde denne 
sikkerhedsproblematik med konstruktiv 
respons. 
 
Attacs tre dilemmaer 
En anden udfordring er spørgsmålet om 
demokratiets vilkår. I den forbindelse 
fremhæver Georg Sørensen Attac som en 
demokratisk gevinst, eftersom der netop 
mangler et fuldstændigt fælles civilsamfund 
på tværs af grænserne. Attac er dog nødt til 
at tage stilling til tre dilemmaer, hvoraf det 
første drejer sig om forholdet mellem 
nationalisme og global solidaritet. Dels 
plæderer Attac for global solidaritet, mens 
de på den anden side ligeledes agiterer 
stærkt for beskyttelse af det nationale 
element. Georg Sørensen opfordrer Attac til 
at støtte internationale organisationer som 
EU, såfremt de vil understrege bevægelsens 
globale solidaritet. ”Fordi her er jo det mest 
vidtgående forsøg på politisk at skabe en 
mulighed for at regulere, en mulighed for at 
styre globaliseringen. Det er muligt, at man 
ikke gør det på den rigtige måde, men der er 
dog en kontekst her, og mit provokatoriske 
spørgsmål er : elsker I EU så meget som I 
burde ?” Spørgsmålet fremkalder latter i 
salen, især hos Attacs ældre medlemmer. 
Det andet dilemma for Attac er sondringen 
mel lem utopisme og real is t isk  
reformstrategi. Utopismen bygger på 
antagelsen om, at vi alle er i samme båd, og 
at vi med enkelte indgreb kan forbedre 
situationen for alle. Med Tobin-skatten på 
dagsordenen må Attac spørge sig selv om, 
hvem pengene skal sendes til i den 3.
verdens lande. ”Ressourceoverførsler, 

herunder ikke bare Tobin, men også 
gældseftergivelse, får kun reelle effekter for 
almindelige menneskers levevilkår, hvis der 
også sker interne reformer”.  Interne 
reformer skabes ved hjælp af 
demokratisering, men erfaringen igennem 
mange år viser besværlighederne for 
opnåelsen heraf. Derfor er der kun det 
internationale samfund tilbage til at 
disciplinere magthaverne, og det er disse 
komplicerede mellemregninger Attac, ifølge 
Georg Sørensen, ikke har afsat tid til.  
Ligeledes savnes der, hos Attac, en 

redegørelse for, hvilken struktur og hvilket 
indhold en reformstrategi skal indeholde for 
os alle sammen; ”Hvis det er forkert det de 
gør i WTO og andre steder, hvad er det så 
for en international type af regulering,  
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 Beklageligvis har dette formodentlig endnu 
lange udsigter. 
 
Betydningen af styrket internationalt 
politisk samarbejde er dog vigtigere end 
nogensinde før. Det gode liv synes truet af 
nye risici, som blandt andet skyldes de 
forandrede rammer, der omringer det 
internationale samfund i dag. Således 
fordres nye udveje, der kalder på en fælles 
løsning. Eksempelvis er USA tvunget til at 
erkende, at de ikke kan være sig selv nok og 
må indlede samarbejde med mere 
respektfuld og ligeværdig ageren. 
Globaliseringen har flyttet grænserne for, 
hvad der er nationalt og hvad der er fælles 
anliggender. Opgaven om fortsat at sikre det 
gode liv må løses i fællesskab !   

 

STUDENTERUNDERVISERE FORÅR 2002 
 

Under 
Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 

 

I information & debat nr. 12, der udkommer den 15. oktober 2001, vil der være 
opslået et antal stillinger som studenterundervisere i forårssemesteret 2002 i 
fagene 
 
a) Metode, B.A.-uddannelsens 2.semester. 
b) Økonomi, B.A.-uddannelsens 2.semester.  
c) Fremmede landes politiske systemer og udenrigspolitik,  
         B.A.-uddannelsens 4.semester. 
Ansøgningsfristen er fastsat til onsdag den 7. november 2001.  
Se nærmere i I & D. 

rammesætning, der egentlig skal foregå ?” 
spørger Georg Sørensen og lader 
spørgsmålet hænge i luften et øjeblik.  
Som det tredje dilemma, nævner Georg 
Sørensen modsætningen mellem kritikken 
af globaliseringen og globaliseringens gode 
sider. Attac mangler at anerkende 
globaliseringens positive aspekter. Georg 
Sørensens eget bud på én af 
globaliseringens kvaliteter er eksempelvis 
flere universelle menneskerettigheder.   
 
Fremtiden fordrer styrket internationalt 
politisk samarbejde ! 
En af aftenens konklusioner er, at udvikling 
ikke kan opnås udelukkende på baggrund af 
globalisering. Denne proces kræver interne 
og lokale reformer, førend at de ”tabte” 
stater også kan præsentere deres borgere for 
”det gode liv”.  



36 

Kandestøberen                                                                  Oktober 2001 

Globalisering  
– økonomens kommentarer 

De forandrede økonomiske relationer 
mellem stater er en stor del af fænomenet 
globalisering. Derfor fandt Kande -
støberen det interessant at få et par 
kommentarer med fra nabo-instituttet, 
økonomi. Her lykkedes det at få fat i 
professor i økonomi,  Martin Paldam, til 
en kort snak om globalisering og Attac-
bevægelsen. Tanken var at undersøge, 
hvorvidt dette besøg hos økonomen ville 
bidrage med nogle alternative 
vurderinger eller synsvinkler på 
problematikken.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Martin Paldam har, som ansat for 
Verdensbanken i en årrække, haft en større 
berøring med udviklings-økonomi end de 
fleste andre deltagere i debatten om 
globalisering. Han har i den forbindelse 
rejst i mange udviklingslande og kan på 
autentisk vis fortælle om tilværelsen i den 
fattige del af verden.  
 
Staternes reducerede kontrol 
Martin Paldam præciserer dog i hans 
definition af globalisering kraftigt 
betydningen af internettets udbredelse. Et er 
handels- og kapitalstrømmene, de integreres 
stadig, men ikke på nogen ny måde. Det nye 
er den meget stærke integration af 
informationsstrømmene. Internettet har 
betydet, at informationsstrømmene kan 
bevæge sig meget hurtigt, og at enhver med 

adgang til computer og et moden kan 
komme ind på CNN, BBC osv. Denne 
udvikling implicerer også, at staterne mister 
en del af kontrollen med disse internationale 
informationsstrømme. Empirisk henviser 
Martin Paldam til eksemplet med det 
internationale samarbejde i forsøget på at 
opspore og styre børneporno; ”Det er 
utroligt svært at kontrollere internettet, det 
er jo en ren markedskreation og har bredt 
sig på en måde, som er fuldstændig 
ukontrollabel”.  
          Det er straks vanskeligere at afdække 
forholdet mellem stat og marked, når der 
fokuseres på den økonomiske globalisering. 
Martin Paldam er dog ikke af den opfattelse, 
at staten står magtesløs over for 
markedskræfterne, eftersom de traditionelle 
styringsmekanismer stadig benyttes i stort 
omfang. Ligeledes tvivler han på, at 
staternes reducerede kontrol med 
informationsstrømmene tilsvarende 
formindsker staternes mulighed for at styre 
økonomien.  
 
Verdensbankens strategi 
Verdensbanken har siden 1980 støttet ideen 
om frihandel og har skubbet på den 
liberalisering,  verdenshandlen har oplevet. 
Blandt andet er dette praktiseret ved at 
organisere og finansiere struktur -
tilpasninger, der netop indeholdt kraftige 
liberaliseringer. Verdensbankens strategi 
harmonerer mildest talt ikke med  
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 betegnelse for bevægelsen.  
Ifølge Martin Paldam er det positivt, at 

Attac er med til at starte en 
diskussion omkring globalisering. 
Ligeledes betragter Martin Paldam 
en diskussion af Tobin-skatten som 

en intellektuel udfordring, Attac kan takkes 
for at have bragt på banen.  
 
Tobin-skatten – en god idé, men… 
I udgangspunktet er Tobin’skatten en 
udmærket idé, men følges tanken 
økonomisk til dørs, åbenbarer sig visse 
komplikationer. Martin Paldam påpeger, at 
det vil vise sig meget besværligt at indføre 
en  ska t  på  samt l ige  kapi ta l -
strømme :”Verdensøkonomien inkluderer 
store huller, som ikke kan kontrolleres. 
Spørgsmålet er følgelig: hvis man kun kan 
kontrollere en del af pengestrømmene, om 
ikke så tiltaget vil virke mere forvridende 
end gavnligt ?” . Såfremt skatten kunne 
realiseres og påhæftes alle kapital-
transaktioner, fremstår ideen som sagt ikke 

Martin Paldam ufornuftig,  men det 
er et spørgsmål, der skal diskuteres 
meget grundigt.  
 
Fremtidens positive perspektiver 

Den opfattelse, at globaliseringen er 
ansvarlig for ulandenes fortsatte armod og 
fortabelse, tager Martin Paldam afstand fra 
på det allerkraftigste; ”Med helt rene ord er 
det det rene sludder !” . I stedet tager han 
udgangspunkt i den kendsgerning, at 
verdens to største ulande, Kina og Indien, er 
på vej fremad mod en status som 
mellemindkomstlande, hvoraf Kina faktisk 
allerede kan påberåbe sig denne betegnelse. 
Ligeledes peges på den positive udvikling i 

Attacs visioner. Derimod bakker Martin 
Paldam, i det store og hele op om 
frihandels-strategien. 
          De internationale organisationer er 
nødvendige for at imødekomme fremtidens 
problemer. Martin Paldam, som må 
formodes at kende en stor organisations 
bureaukrati indefra, beskriver de 
internationale organisationer som tunge, 
indviklede forhandlingsapparater, der er 
besværlige, men nødvendige for at få lavet 
de vanskelige, men fornødne kompromisser 
mellem staternes stridende interesser. 
Samarbejdet indenfor de internationale fora 
skaber en vis orden i de 
uundgåelige kontroverser, men det 
er langsomme og bureaukratiske 
apparater  
 
Attac – at forveksle med hooliganisme  
Martin Paldam tillægger ikke bevægelsen 
Attac en stor betydning. Han refererer i den 
forbindelse til en meningsmåling foretaget 
af IFKA, der for det første konkluderer, at et 
stort flertal af den danske befolkning slet 
ikke kender bevægelsen Attac, og der for 
det andet viser, at dem som kender Attac 
ikke sympatiserer med bevægelsen. Ifølge 
Martin Paldam er forklaringen den opførsel, 
Attac kædes sammen med under de 
internationale topmøder;” Det hænger 
selvfølgelig sammen med, at når man ser på 
den hooliganisme, der foregår på topmøder, 
og så samtidig har en organisation, der 
hedder Attac, der demonstrerer på de 
topmøder – så er det meget vanskeligt ikke 
at forbinde de angreb, der er på politiet, 
med Attac-bevægelsen”. Martin Paldams råd 
er derfor, at Attac’s ansvarlige ledere selv 
må have en interesse i at finde en ny 
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 er ejet af hvide eller sorte – bare de investe-
rer. Det er naturligvis meget vanskeligt at 
overvinde. Det er frygteligt og ubehageligt i 
et sort land, at de eneste virksomheder, der 
er effektive og producerer noget, er ejet af 
hvide.” 
          Ifølge Martin Paldam er der dog også 
grund til optimismen. Ud fra hans betragt-
ning, er der hele tiden lande, som vil blive 
rigere. Således påregner Martin Paldam at 
iagttage endnu 10 lande blive rige lande i 
løbet af de næste 20 år. Det er en langsom 
proces. 
 
Politologiske versus økonomiske vurde-
ringer 
Således synes der ikke umiddelbart at fore-
komme de store uoverensstemmelser mel-
lem politologens og økonomens vurderin-
ger. Naturligvis vil fokus rette sig mod de 
variable, som den akademiske baggrund har 
udrustet én med. Martin Paldam har selv 
haft stort udbytte af at samarbejde med poli-
tologer, eftersom ”…der er nogle typer af 
variable, som politologer er meget dygtige-
re til at gribe fat i. De kan noget,  som vi ik-
ke kan”. Hvad der ikke kan herske tvivl om 
er, at der er nok at tage fat på, for både 
kommende politologer og økonomer. 
 
 

Latinamerika i det sidste tiår (der dog i øje-
blikket oplever en krise), som en indikator 
for, at det trods alt går fremad.  

          Der er dog mindre optimisme at mobi-
lisere, indrømmer Martin Paldam, når op-
mærksomheden rettes mod en region som 
Afrika; ”Det er et alvorligt problem. Det er 
meget tvivlsomt, om de afrikanske lande i 
dag har en højere levestandard, end da de 
blev selvstændige fra 1960’erne”. Dette 
skyldes forfejlede økonomiske politikker, 
der slog bunden fuldstændig væk under lan-
denes økonomi; ”Jeg tror, at de må se i øj-
nene, at de overambitiøse offentlige pro-
grammer faktisk har gjort stor skade i Afri-
ka”. Derfor bør der nu foretages mere radi-
kale omlægninger af de økonomiske politik-
ker end hidtil iværksat. I forlængelse heraf 
peger Martin Paldam på en anden væsentlig 
faktor i overvindelsen af de stagnerede for-
hold i Afrika : ”Og så  må man altså over-
vinde den racisme, der hersker i Afrika. 
Man må sige  –   det er lige meget,  om det 
firma, der investerer i Afrika,                           
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Tusind verdner i én 
- En rejseberetning fra Brasilien 

 fjerne egne i landet. I dag er det spejl, glas 
og stål i velordnede, stilrene formationer, 
der præger billedet mellem de mange lange 
og brede avenuer, hvor trafikken glider 
uophørligt. Og de dengang så magre træer, 
der kæmpede mod tørke og vind, kaster 
svale skygger over fortove og cafeer.  

En oase i oasen 
Ambassaden ligger mellem den tyske og 
den finske i byens ambassadekvarter og har 
en dejlig udsigt over den opdæmmede sø, 
der blev skabt sammen med byen. 
Ambassaderne ligger ved siden af hinanden 
i fint ordnede kvadrater, og bag de store 
indhegninger bugner de overdådige haver 
med blomster, træer og fugle. Fordi det hele  

af Mette Balle Sørensen, Brasília 
 
Med blikket indad 
Da jeg fik praktikpladsen på den danske 
ambassade i Brasilien, var jeg først lidt ked 
af, at ambassaden ikke ligger i São Paulo 
eller Rio de Janeiro, men derimod inde i 
landet, i noget, der for mig fremstod som et 
fjernt og isoleret sted omgivet af tørre 
sletter og omtrent lige så spændende som 
Bonn i forhold til Berlin. Men Brasília er en 
oase. Byen blev grundlagt i halvtredserne af 
præsident Kubitschek med det formål, at 
brasilianerne ikke længere skulle vende 
blikket mod vest eller mod nord, men 
derimod indad og dermed finde deres egne 
ben at stå på. Og byen er en værdig 
rollemodel: 
 
Byen er tegnet af Lucio Costa med form 
som et kors. Gaderne er organiseret efter et 
uhyre simpelt nummersystem, som gør, at 
man altid ved, hvor man er. Costa var 
visionær udover det sædvanlige på mange 
punkter. En af de vigtigste målsætninger 
med byplanen var at give indbyggerne 
livskvalitet i form af åbne pladser, luft, lys 
og grønne områder. Man kan slet ikke 
forestille sig, at der for bare fyrre år siden 
kun lå en nøgen slette, og de første pionerer 
i byen sov på deres køkkenborde for at 
undgå syndfloder og svømmende    rotter og 
slanger, mens de lavede mad i stenovne og 
ventede på leveringer af byggematerialer fra 
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 trommer og et instrument, der hedder 
berimbau. Sporten blev indført i Brasilien af 
de afrikanske slaver, der blev importeret til 
Brasilien for at arbejde i kaffe- og 
sukkerrørsplantagerne. Da gruppens mester 

holdt 35 års fødselsdag, blev alle eleverne 
også inviteret – man inviterer alle man 
kender herovre! Så jeg tog til fest i 
Sobradinho, som er en lavere middelklasse 
forstad til Brasília. Huset var en halvfærdig 
konstruktion, hvor vores mester bor på 
første sal sammen med sin norske kæreste, 
og hans bror med kone og børn og  hans 
søster med to børn bor i stue-etagen. 
Halvdelen af byen var mødt op, og der blev 
smidt kød på grillen og hjemmelavet 
nellikerom i alle halse. Så spillede nogle af 
de lokale gutter op til dans, og det gør de tit 
herovre, og så var der ellers samba i bare 
tæer på det nøgne stengulv til den lyse 
morgen. De sorte piger så ud, som var de  

er så koncentreret, lærer man ret hurtigt de 
andre diplomater at kende. Englænderne 
holder en rigtig engelsk pub hver torsdag – 
hvor de har det hele bortset fra evindelig 
regn, og man bliver altid inviteret ud i 
både officielle og uofficielle sammen-
hænge. Desuden er der tit én, der har været 
en tur hjemme, og så er der lakridser og 
vingummier til alle. Så livet som diplomat 
er på mange måder en oase i oasen: hvis 
man ikke vil, behøver man stort set ikke at 
have nogen kontakt til det omgivende 
samfund, andet end via avisen. Man kan se 
kabeltv og sende sin kok på indkøb. Så 
kan man selv tage bilen med de tonede 
ruder op i et af de fashionable 
shoppingcentre, der tilbyder alle slags 
luksusvarer, sidste skrig fra Paris og 
mega-biografer på stribe med film, som vi 
slet ikke har hørt om i Danmark endnu. 
Weekenderne kan man så tilbringe enten 
ved poolen eller i klubben (golf, tennis 
eller vandsport). 
  
Samba eller Vilalobos 
At bo i oasen i oasen kan dog også vendes 
fra isolation til opdagelse af det 
brasilianske samfund. Man kan virkelig få 
set Brasilien over hele skalaen - vel at 
mærke, hvis man selv vil. Det er svært at 
klare sig ude blandt civile brasilianere, 
hvis man ikke taler sproget, men med lidt 
knofedt kommer man hurtigt efter det, og 
så åbner der sig en helt ny verden.  
 
Jeg er startet til capoeira, som er en form 
for kampsport i forklædning. Man danser i 
hvidt tøj og angiver at slås, mens man 
synger traditionelle sange og spiller på 
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    Byens park og ånderne 
En anden oplagt mulighed for at møde 
Brasiliens ekstremer her i den utopiske by 
er i byens park. Hver søndag er den fyldt 
med motionshungrende brasiliensere, der 
følger med i alle de nye fedtforbrændings-
teknikker fra USA. De jogger, wogger og 
superwalker, løber på inliners, skateboard 
og løbehjul, eller cykler rundt i parken i 
smarte, neonfarvede outfits og olierede 
fluesolbriller: Dér kommer advokaten i pink 
badebuks og walkman, der kommer 
indkøbschefen med sin puddelhund med 
solskærm, og der kommer skolepigerne i 
bikini-top og multifarvede slikkepinde. Man 
dyrker motion for at se og blive set. 
Brasiliansk kropskultur er meget underlig 
på dette punkt. På den ene side, går de som 
ingen andre op i, hvordan kroppen ser ud og 
dyrker idealet i alle reklamer i både 
magasiner og tv. Brasilianske kvinder 
bruger formuer på manicure, pedicure, 
hårprodukter, selvbrunere og fedtdræbende 
cremer. Omvendt synes devisen dog at 
være, at alle skal være med. Så uanset, hvor 
tyk man er, skal man ud i solen – helst iført 
så lidt som muligt. Ikke noget med at 
gemme sig og være flov på den danske 
måde, næ nej. Det er meningen at ens 
bryster og ende - jo større jo bedre– skal  

 

vægtløse på trods af former, der indikerede 
noget andet, og fyrene overgik hinanden i 
fremvisning af dansestunts i basketball-
støvler.  
Desværre betød den fest, at jeg gik glip af 
præsidentens reception i anledning af 
Brasiliens nationaldag. Alle Brasiliens 
spidser og udenlandske repræsentationer var 
indbudt, og bare præsentationen af alle 
deltagerne, hvor de defilerer forbi 
præsidenten med frue, tog halvanden time. 
Herefter var der cocktails og snacks, 
serveret af hvidhandskede tjenestefolk fra 
sølvbakker. Så taler man om politik, kultur, 
tennis, golf og økonomiske udviklinger, 
akkompagneret af Brasiliens klassiske 
komponist, Vilalobos, hvorefter man tager 
hjem. Næste dag var præsidentens kone, 
vicepræsidenten og et par lokale senatorer 
afbildet i avisen højt gabende ved dagens 
militærparade – og de holdt sig ikke for 
munden. Jeg gik dog sandsynligvis glip af 
en portion social kapital af den ”rigtige” 
slags. Det er nemlig ved sådanne 
sammenkomster, man kan få et blik ind i 
den brasilianske politiske virkelighed og 
ikke mindst fremtid, da alle de inviterede 
enten er dem, som tager beslutningerne, 
eller er dem, som rådgiver de første. 
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Faktabox Brasilien: 
Areal: 8.510.000 km2  
Befolkning: 170 mio. 
Religion: 75 % katolsk, men også afro-
brasilianske og div. evangeliske, som vin-
der mere og mere terræn. 
Økonomi: 9. største i verden 
Styreform: præsidentstyre med to-
kammer system.  
Historie: Blev i femtenhundrede tallet 
”opdaget” af portugiserne, der brugte en 
anderledes koloniseringsstrategi end spa-
nierne i andre egne, nemlig den at gifte 
og formere sig med indianerne i stedet for 
at leve adskilt. Herved opstod et helt nyt 
folk, mamelukkerne, som senere blandede 
sig med mestizer og sorte, hvorved Brasi-
lien blev verdens mest etnisk blandede 
nation.  
Politisk dagsorden: IMF-aftale, frihandel 
med USA contra EU, AIDS-politik, jord-
reformer og korruption.  

hænge udenfor bikinien/badebuksen.  
 
Hvis man bliver træt af at motionere, kan 
man krydse vejen over til markedet ved tv- 
tårnet i byens centrum. Under dette 
højteknologiske vartegn sidder de aldrende 
sorte madammer fra det nordøstlige 
Brasilien i deres store hvide kjoler og 
sælger mad. Her kan man få acarajé, som er 
en bolle af gærede bønner, stegt i en stærk 
olie af Dên Dên, med en dræbende chili-
sovs og tørrede rejer, mens man slukker 
tørsten med en kold kokosnød, som bliver 
hugget op med machete, så man kan stikke 
et sugerør i. Hvis man så skulle have brug 
for det, kan man også købe en velsignelse af 
helgenen fra Bomfim, eller få foretaget en 
“rensning”, ofte noget der involverer en 
masse hvidløg i bestemte bevægelser 
omkring hovedet i samarbejde med rim og 
remser på forlængst glemte dialekter. Andre 
steder i byen kan man tale med de døde i 
spiritist-kirkerne, låne sin krop til en ånd 
ved en ”ryste-danse-messe” eller indtage 
andre fysiske former ved afro-brasilianske 
Candomblé sessions. Ikke mindst er byen 
rig på healere, kinesiologer, folk der 
helbreder med sten, håndspålæggere og 
synske.   
 
Men det er, når man sidder der i skyggen, 
dejligt befriet for negative energier, med en 
kold kokosnød i hånden, at man indser, 
hvorfor Brasilien forhekser og fortryller. 
Udlændinge, der har været i Brasilien, 
kommer ALTID tilbage, for der er mindst 
hundrede verdner, de ikke har oplevet 
endnu.  
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Nu starter AUS-sport endnu en gang sin 
prestigefyldte indefodbold-turnering, og 
mange unge studerende laver hold og 
stiller op med forventning og optimisme. 
Imidlertid må mange sande, at det ikke 
er let at gøre sig gældende. Men specielt 
IFSK er kendt for at kunne mønstre 
mange stærke hold. Således var det også 
et hold fra IFSK, der vandt turneringen i 
forårssemestret og kan kalde sig 
forsvarende mestre. Holdet, der kalder 
sig ”Gruppesex – et stjernespækket 
hold”, fejede al modstand til side, og man 
kan her læse nogle af forklaringerne, som 
fortalt af profilerne Søren Lund og 
Henning Jensen. 
af Martin Lützen 
 
”Gruppesex” består udover de to 
ovennævnte af Piet ”targetman”, Esben og 
Christian. Søren Lund beskriver forårets 
triumf som en holdindsats af utrolige 
dimensioner. Men der var faktisk ikke 
noget, der tydede på, at holdet skulle vinde 
turneringen, da man indledte med at tabe de 
første 3 kampe. Derefter præsterede holdet 
en nærmest uhørt bedrift ved at gå ubesejret 
gennem resten af turneringen, dvs. ca. 16 
kampe. 
Holdet er efterhånden godt sammenspillet, 
idet holdet har været med i alle de 4 
foregående semestres turneringer, hvor 
spillerne samtidigt har passet deres studier 
på IFSK.  
    
Holdets to talsmænd pointerer på det 
kraftigste flere gange i løbet af interviewet, 

at de igennem turneringen eliminerede flere 
andre hold fra IFSK, og de nævner henrykte 
”Horst & Co.” samt ”De Fede Buddhaer”, 
som var ofrene i henholdsvis semifinale og 
finale.  
Præmien for at vinde sidste semesters 
turnering var et sæt vindertrøjer til at blære 
sig med og naturligvis den traditionelle 
kasse øl. Men det vigtigste ved sejren er 
naturligvis den prestige og status, som 
følger med. Lidt beskedenhed har gutterne 
dog i behold, da de finder det en smule for 
arrogant at stille op i deres vinder t-shirts. 
Derimod har de fået en sponsoraftale med et 
trælastfirma. 
 
Turneringssejren skete ikke uden dramatik, 
da holdets målmand Piet ”targetman” i 
kvartfinalen måtte tage imod en albue i 
hovedet og derfor måtte sidde udenfor ved 
næste dags afsluttende kampe. Semifinale 
og finale blev således gennemført med de 
resterende fire mand, hvor også Henning 
blev skadet under semifinalen, hvilket jo 
ikke gjorde triumfen mindre spektakulær.    
 
Holdets styrke er ifølge Søren (Coach Lund) 
og Henning (Trøjeansvarlig), at holdet 
spiller deres eget spil, der udgår fra en 
kompromisløs defensiv og gode offensive 
kræfter. Henning er målræven over midten, 
der scorer fra selv de spidseste vinkler, 
mens Henning beskriver Søren som 
”forsvarsterrier” og ”gennembrudsstærk på 
fløjen med et godt vristspark.” Esben og 
Christian løber meget og har god teknik. 
Bageste mand Piet har vist sig som en 

Gruppesex – et vinderhold  
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fantastisk målmand og er internt på holdet 
blevet kåret til forårets profil, bl.a. i kraft af 
hans store fighteregenskaber. Holdet har 
ikke betænkeligheder 
ved allerede nu at 
afsløre deres  hold-
opstilling. Det er den 
samme som sidste år, 
og holdet virker 
selvsikkert og klar til 
at gentage succesen. 
Der er ingen skader, 
og holdet kender deres 
egne styrker og 
svagheder og ved, 
hvad hinanden står 
for. 
 
Gruppesex’ mulig-
heder i dette semesters 
turnering betegnes 
som gode, selv om den 
indledende fredags-
pulje indeholder sidste 
års modstandere fra 
semifinalen, nemlig Horst & Co. De andre 
hold er ikke kendte af Gruppesex’ erfarne 
mestre, men de frygter intet, siger de. 
Målsætningen for i år er i første omgang at 
gå videre fra grundspillet til finalerunden, 
og så kan alt ske. Søren og Henning 
erkender, at der måske er et øget pres, fordi 
de er forsvarende mestre, og at 
modstanderne derfor specielt gerne vil have 
deres skalp. Søren afviser dog at frygte 
modstanderne fra IFSK, om end forårets 
finalespil nærmest var en intern affære for 
hold fra Statskundskab.  
Om IFSK i virkeligheden er en skjult 
talentfabrik for unge talenter på en 

fodboldbane er en interessant hypotese: 
Søren og Henning mener klart, at deres eget 
hold 6 godt kan betegnes på den måde: ”Der 

er da også 1-2 
profiler på de andre 
hold, men de har 
ikke kollektivet. De 
har ikke 5 profiler, 
som vi har. De har 
kort sagt ikke den 
samme bredde”, er 
de to enige om.  
 
Af gode råd til 
håbefulde russere og 
a n d r e  m i n d r e  
erfarne hold, lyder 
rådet fra de to 
herrer:  
”Hold jer væk fra 
Gruppesex – undgå 
vores pulje” Søren 
siger desuden, at der 
derudover kræves 
der en kollektiv 

indsats, de rigtige spillere og den rette 
indstilling. Henning tilføjer, at forårets 
turneringssejr var kulminationen på 4 
semestres tæt samarbejde. ”Man går ikke 
ind og vinder på 1. semester; det skal man 
ikke regne med,” lyder profetien. 
Interviewet slutter her, mens Søren og 
Henning begynder at sammenligne holdet 
med Bayern München og Manchester 
United.  
Gruppesex kan opleves på udvalgte fredage 
i Bellevue Hallen og derefter i fredagsbaren.   
 
 
 

Bagest fra venstre: Henning, Piet og Esben 
Forrest fra venstre: Søren og Christian 
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gennem dialog med politikerne, at få løfter 
om flere ungdomsboliger og et centralt 
beliggende studenterhus.  
Samtlige partiers repræsentanter gav tilsagn 
om at øge tempoet på ungdomsbolig-
byggeriet samt at arbejde videre med 
planerne om et ungdomshus. Eneste 
undtagelse herfra var Venstre, der af 
uforklarlige årsager havde erstattet 
borgmesterkandidaten Louise Gade med en 
repræsentant, der holdt sig til at lire 
partiprogrammet af uden at give påhørerne 
nogle konkrete løfter på deres 
interesseområder. 
Hvorvidt Venstre har behøvet at frygte 
konsekvenserne af afgivne løfter er 
imidlertid tvivlsomt, da den umiddelbare 
frygt er, at vi som gruppe ikke er i stand til 
at holde politikerne til ilden på det 
ungdomspolitiske område. Faktum er, at de 
studerende ikke fremstår som en egentlig 
enig gruppe, da der faktisk aldrig udenfor 
små fora har været en debat omkring 
visioner for ungdomsboliger og deres 
beliggenhed. Den diffuse gruppeopfattelse 
kan måske i virkeligheden vise sig at være 
den egentlige hindring for et studenterhus, 
for hvis der ingen gruppe er, hvorfor skal 
der så iværksættes tiltag for at tilgodese 
den? Omvendt er spørgsmålet, om ikke 
gruppefølelsen netop ville kunne styrkes, 
hvis vi fik et forum for åben diskussion 
blandt studerende, eventuelt med mulighed 
for iboende udvalg, der, mere slagkraftigt 
end studenterrådet, kan fungere som et 
integreret talerør og synlig opponent på de 
nye kommunalpolitiske tiltag og dermed  

Valg og engagement i efteråret 
af Rasmus Byskov-Nielsen 
 
De studerende i Århus har i årtier efterlyst 
bedre vilkår, for tiden bedst eksemplificeret 
ved krav om flere velbeliggende 
ungdomsboliger og et tværfagligt studenter-
hus. Nu nærmer tiden sig så for den mest 
markante mulighed for at få indflydelse på 
det boligpolitiske område – valgdagen. Men 
har vi unge egentligt flere visioner, end de 
ofte konservative kommunalpolitikere?  
Dette retoriske spørgsmål tager sit afsæt i 
den ganske velbesøgte kommunalpolitiske 
paneldebat, der blev afholdt i søauditoriet 
5/9. Arrangementet var som sådan en stor 
succes og ganske veltilrettelagt, men 
spørgelysten var hos de fremmødte ikke 
specielt stor eller målrettet og endvidere må 
der i fremmødetallet tages højde for, at 
debatten var indlagt som en del af 
rusarrangementet, hvilket givet vis har øget 
deltagerantallet betragteligt.  
Der er ganske vist ingen farverige personer i 
kommunalpolitik på samme måde som i 
folketinget, men det er kommunal-
politikerne der bestemmer, hvordan vi kan 
bo og i øvrigt udfolde os på mange områder. 
Man skulle derfor tro, at det var muligt at 
tiltrække en større gruppe politisk 
interesserede unge til at vise et lydhørt 
lokalpolitisk fremmøde, at der er stemmer i 
os. 
Det er med andre ord nu, vi har mulighed 
for at få politikeren til at tage stilling til, 
hvorvidt visionen for Århus er at lade den 
sygne hen som provinsby eller gøre den til 
”Jyllands hovedstad”. Det er ved en 
paneldebat som denne, vi har mulighed for, 
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holde øje med, hvorvidt de mange fine løf-
ter fra hovedparten af de kommunalpolitiske 
aktører rent faktisk bliver til noget eller ej. 
Det er alt andet lige nemmere at influere be-
slutningsprocessen, hvis vi samlet kan lave 
et udkast til beliggenhed, antal, økonomi 
etc., og dermed optræde som en værdig for-
handlingspartner og ikke en indifferent 

masse af stemmekvæg.  
Spørgsmålet er slutteligt, hvorfor vi unge 
ikke engagerer os mere i institut-, kommu-
nal- og national politik og tydeligt tilkende-
giver vores præferencer på en bred vifte af 
områder og således yder hjælp til selvhjælp 
ved at stemme ? 

Søren Risbjerg Thomsens kvalitetsvejede gennemsnit 
for septembers politiske meningsmåling : 
Kvalitetsvejet gennemsnit baseret på meningsmålinger fra september 2001 
Tilslutning i pct  

Kvalitetsvejet gennemsnit af seneste målinger fra Gallup/Berlingske, GfK/BT,  
Greens/Børsen, Megafon/TV2, PLS/Søndagsavisen, Sonar/Jyllands-Posten og  
Vilstrup/Politiken. Må kun citeres med henvisning til SRTConsult.dk/Ritzau.  
Denne måned: Klar fremgang for Dansk Folkeparti, tilbagegang for  
Socialdemokratiet og Venstre. Det er bemærkelsesværdigt, at målingerne fra både  
Greens og PLS, som lå før terrorangrebet i USA den 11. september, har samme  
fremgang for Dansk Folkeparti, som de øvrige målinger. Hvis CD kommer under  
spærregrænsen på grund af Arne Melchior sagen, ville V og K formentlig have  
mandatflertal alene med støtte fra Dansk Folkeparti.    
Søren Risbjerg Thomsens øvrige målinger kan læses på : www.srtconsult.dk 

Måling SD RV KF CD SF DF KRF DeF V FRP Enhl Andr I alt 

FV98 36.0 3.9 8.9 4.3 7.5 7.4 2.5 0.3 24.0 2.4 2.7 0.1 100 

Jan. 01 26.3 4.9 9.8 2.1 9.6 9.7 2.6 0.0 30.6 1.2 2.8 0.3 100 

Feb. 01 25.8 4.3 9.1 2.5 9.4 10.8 2.5 0.0 31.3 1.4 2.6 0.3 100 

Mar. 01 26.7 4.5 9.0 2.5 9.8 10.1 2.2 0.0 30.9 1.2 2.7 0.0 100 

Apr. 01 29.1 4.7 8.2 1.9 8.9 10.1 2.2 0.0 30.9 1.2 2.7 0.0 100 

Maj 01 28.3 4.4 8.2 2.2 9.3 10.2 2.3 0.0 31.0 1.2 2.7 0.2 100 

Juni 01 28.6 4.2 8.9 2.2 9.2 10.0 2.4 0.0 30.3 1.4 2.8 0.1 100 

Aug.  01 28.2 4.2 9.3 2.1 9.1 9.5 2.5 0.0 30.6 1.1 2.9 0.4 100 

Sep. 01 27.2 4.8 8.6 2.3 8.9 11.5 2.2 0.0 29.9 1.5 2.7 0.3 100 
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 du har noget på hjerte, står og mangler en 
kuglepen, blok eller hørepropper eller du 
bare har lyst til at snuse lidt til bøgerne. 
 
Endvidere er vi ved at igangsætte er stærk 
styrkelse af den sekundære litteratur. Vi vil 
forsøge i samarbejde med det akademiske 
personale at sammensætte en liste på nogle 
hundrede bøger, som vi fast vil have på 
hylderne (automatisk genbestilling hvis 
sælges). Vi håber indenfor den nærmeste 
fremtid at kunne præsentere en liste, der 
skulle være til glæde for alle på instituttet, 
fra grunddel, overbygning, speciale-
studerende til underviser. 
 

Månedens bog 
Månedens bog orienterer sig i denne 
omgang mod sociologien. Her mener vi at 
have fingre i en virkelig hardhitter: 
 
Jürgen Habermas: Between Fact and norms  
 
Pris: 150 kr.  
 
En bogreolsudvidende mursten (630 sider!) 
fra en af vor tids allerstørste sociologer. 
Bogen sælges kun så længe lager haves. 
 

PB-klummen 

Åbningstider i Politologisk Bogformidling  
Hverdage 12  -  13 

Af Christian Sørensen 
 
Efter en, efter egen opfattelse, ganske 
vellykket semesterstart, hvor det endnu 
engang lykkedes at ramme havneindløbet 
endnu mere præcist end tidligere år, er 
bogformidlingen ved at omstille sig til den 
mere stabile vind, der blæser i løbet af 
semesteret. Lidt skiftende vind og enkelte 
bølgeskvulp som at nogle få undervisere 
stadig tørrer deres kognitive begrænsninger/
dårlige samvittighed af på PB, at vi 
fejlestimerer nogle forventede bogantal eller 
at enkelte titler er underoptryk/udgåede, var 
der også i år. Det er dog spørgsmålet om 
disse krusninger er mulige at forebygge. Fra 
foreningens side er vi tilfredse med, at de 
initiativer, vi hver år tager for at optimere 
semesterstarten, endnu engang har givet 
bonus. Så en gammel formand vil tillade sig 
at levere ros til vores aktive bogansvarlige 
Svend, den nuværende allestedsnærværende 
formand Jesper og alle aktivisterne for en 
god semesterstart.  
 
Selvros og sentimentalitet er dog kun 
tilbageskuende, så for at sætte kikkeren for 
det fremadrettede øje skal her lyde en 
opfordring til at kigge forbi boglokalerne i 
den daglige åbningstid mellem 12-13, hvis 
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FORSKERBOLIGER - MØLLEHUSET - SANDBJERG 

 
Aarhus Universitets Forskningsfond overtog for nogle år siden Møllehuset på Sandbjerg med henblik 
på at oprette nogle boliger, hvor forskere ved Aarhus Universitet kunne arbejde med emner med til-
knytning til området eller få arbejdsro til udførelsen af et videnskabeligt arbejde. 
 
Siden har der været arbejdet med projektet, og det er nu så vidt fremme, at huset vil kunne tages i 
brug fra oktober 2001. 
 
Møllehuset er blevet gennemgribende restaureret og indrettet med tre lejligheder, heraf  2 mindre lej-
ligheder til 1 person (til nød 2 personer) og 1 lejlighed med stor stue, soveværelse og køkken  til 2 
personer. 
 
Lejlighederne er fuldt møblerede og forsynet med telefon og internetadgang. Serviceringen foregår 
fra Sandbjerg. I kælderen er indrettet fællesfaciliteter som depotrum, vaskeri og et større fællesrum.  
 
Fonden stiller efter ansøgning lejlighederne til rådighed for forskere ved Aarhus Universitet på føl-
gende betingelser. 
 
Periode                  Normalt 14 dage – 2 måneder 
Betaling                 Normalt uden vederlag. Der kan dog opkræves betaling for særlige 

Ydelser herunder linnedservice og rengøring. 
Kost             Egen kost, men der vil være mulighed for aftale om måltider på  
                    Sandbjerg 
Særlige ydelser                     Sengelinned og håndklæder m.v. medbringes eller kan lejes på Sand-

bjerg mod betaling.  
Ansøgning                            Ansøgning sendes i god tid til fondens kontor. Gustav Wieds Vej 10. 

8000 Århus C.  Ophold bevilges løbende af fondens formand. 
I øvrigt Der indgås en aftale mellem bruger og fonden, hvoraf de nærmere retningslinier for brug af 
lejlighederne fremgår.  
 
I det omfang forskerboligerne ikke udnyttes til det primære formål, vil boligerne kunne stilles til 
rådighed til aflastning for kursusvirksomheden på Sandbjerg og til kortere ophold for universitetets 
ansatte mod betaling. Døgn-prisen er kr. 300 for de små lejligheder og kr. 450 for den store eksl. tele-
fon, rengøring mv. Uge-prisen er 1.600 henholdsvis 2.400 kr. 
 

                                                                                      
Ansøgningsskema og henvendelse i øv-
rigt: Aarhus Universitets Forskningsfond 
 
Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C 
Tlf. 89 42 12 62, Fax 86 18 44 14 
Kontaktperson: Susanne Byskov 
 
 
 
 
 
 

Møllehusets facade set fra vejen: 
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Lejlighed A:  Beliggende i stueplan mod vejen 
og 1. sals plan mod Alssund. Soveværelse med 
1½ seng ( 120 cm.), bad/toilet, køkkenniche, 
stue med opholds- og arbejdsplads, altan. 
 
Lejlighed B:  Beliggende i stueplan mod vejen 
og 1. sals plan mod Alssund. Soveværelse med 
dobbeltseng (140 cm), bad/toilet, køkkenniche, 
stue med opholds- og arbejdsplads, altan.  
 
Lejlighed C:  Beliggende i 1.sals/lofts plan. Sove-

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup:Fellowships on Conflic 
 
Stipendier til kort forskningsophold i Canada og 'faculty enrichment program'. Ansøgningsfrister hhv. 24. okto-

ber 2001 og 31. oktober 2001. 
CfKNYT, Aarhus Universitet, nr. 36, september 2001. 
LOS-Konferansen 2001: Global kapitalisme og nasjonalstatens forvitring: Kan LOS-forskningen gripe ut-

fordringen?, 22. og 23. oktober 2001. SAS Radisson Royal Hotel Bergen, Bryggen. 
Social Science Research Council. Program on Global Security & Cooperation: Grants for Research Collabora-

tion in Conflict Zones. Deadline for applications: February 1, 2002. 
Social Science Research Council. Program on Global Security & Cooperation: Dissertation t, Peace, and Social 

Transformations. Deadline for applications: December 3, 2001. 
Social Science Research Council. Program on Global Security & Cooperation: Postdoctoral Fellowships on 

Conflict, Peace, and Social Transformations. Deadline for applications: December 3, 2001. 
Social Science Research Council. Program on Global Security & Cooperation: Research Fellowships for Pro-

fessionals Working in International Affairs. Deadline for applications: December 3, 2001. 
dansk byplan laboratorium: VVM - og SMV 2001. Seminar i Odense 5.-6. december 2001.10.03 
dansk byplan laboratorium: Kommunale planstrategier. Seminar 26.-27. november 2001 i Vejle. For kommu-

nalpolitikere og embedsmænd. 

Lejlighed A Lejlighed B B e s k r i v e l s e  a f  l e j l i g h e d e r n e . 
 
Møllehuset ligger på dæmningen ved Møllesøen 
direkte ud til Alssund. Der er ca. 500 meter til 
Sandbjerg Gods. Huset er en tidligere funktio-
nærbolig i tilslutning til den gamle vandmølle, 
h v o r a f  r u i n e r  f o r t s a t  k a n  s e s . 
 
Der er anlagt særlig gårdsplads med parkering. 
 
Kælderplan: Teknik, fælles depot, fælles toilet, 
fælles vaskeri med vaskemaskine og tørretumb-
ler, strygejern mv., større fælles rum med fløj-
døre mod terrasse. 

Lejlighed C 
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Personalia 
 

Thorsten Braun er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2001. 
Bernhard Hansen er ansat som forskningsassistent for perioden 1. december 2001 - 28. fe-

bruar 2002. 
Jens Arenbach Nielsen er indskrevet som ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2001.  
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