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Det var så den omgang, 
skulle det være en ny 

 
Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
 
Hertil er der kun at svare nej. Vi (undertegnede) fortsætter ikke længere med at være redak-
tører for kanden, og vi overgiver fra dette nummers udgivelse, ansvaret til et nyt hold. De er 
blevet personligt håndplukket af den gamle redaktion, så vi regner selvfølgelig med, at de 
kan overtage, hvor vi slap, og eventuelt forbedre bladet endnu mere – selvom vi selvfølgelig 
godt ved, det bliver svært! Selv startede vi  tre, men blev ved juletid reduceret til to, da Trine 
hellere ville opholde sig tre måneder på feltstudie/ferie i Pakistan , end at være redaktør sam-
men med to gæve ungersvende. Dette medførte så også at vi lige pludselig havde en ny Ulla 
Therkelsen, som også bærer tørklæde, når hun rapporterede direkte fra spændingsfeltet. 
 
Vi har i det sidste års tid arbejdet hårdt på at bringe noget af det, som vi synes er sjovt, her i 
bladet. Det forklarer til dels også den meget ensidige humor, hvor vi bl.a. har kritiseret den 
siddende regering en smule - hvilket vi har fået en smule kritik for, og derfor har vi prøvet at 
rette op på dette i det sidste nummer ved at sætte fokus på oppositionen.  
 
Vi håber selvfølgelig, at de fleste læsere har nydt vores arbejde, det har i hvert fald været 
intentionen, og hvis ikke, kan vi kun sige til disse, at så må I se at lette r…., og komme over 
på kontoret for at tage ansvar for kandens indhold. Det er nemlig muligt at være med til at 
bestemme, hvad kanden skal indeholde, hvis man har nogle ideer og gider at skrive lidt en-
gang imellem. Kan man lide kaffe og kage, synes om morskab og hygge, så mød op til re-
daktionsmøde og støt op om de nye redaktører.  
 
For at slutte det hele af med maner, har den årvågne presse selvfølgelig en sidste kritik af de 
aktuelle politiske problemer. Det er åbenbart blevet moderne helt legalt at forbyde ting, før-
end man egentlig ved, om de er ulovlige. Her tænker vi selvfølgelig på forbudet mod hiz-
but-tahrir. Et forslag der umiddelbart udsprang fra det danske folkeparti, men som de radika-
le også har taget til sig. Vi troede ellers, at denne radikale højborg stod som demokratiets 
fortaler, men med den velkendte overvægt af radikale tilhængere kan det vel kun forventes, 
at lignende tiltag inden længe vil indfinde sig her på studiet. Dette vil den fjerde institutmagt 
selvsagt kæmpe indædt imod og vi håber selvfølgelig, at dette var en enlig svale for radikali-
sterne 
 
Det var så alt for denne gang; skulle man komme til at savne dagsaktuelle kommentarer om 
det politiske spil, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte undertegnede. Vi vil 
ofte være at finde i fredagsbaren, hvor skarpheden jo ikke bliver mindre. 
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Fordi min kaffe med mælk smager 
meget bedre sammen med dig... 

Af Louise Budde 
 
Nærværende artikel forsøger at give et 
indblik – om end subjektivt – i den hon-
duranske livsverden.. 
 
USAs baghave…  
I slutningen af det 19. århundrede forsøgte 
amerikaneren William Walker at erobre 
Centralamerika. Han fejlede og blev i 1918 
henrettet i Honduras. I stedet lykkedes det 
den amerikanske regering at få fri adgang til 
Honduras’ bananproduktion. 75% af denne 
var på et tidspunkt ejet af amerikanske virk-
somheder. Nogle er måske bekendte med 
Standard Fruit og bananmærket Dole!  

… og deres indflydelse 
Indflydelsen fra USA er tydelig i Honduras, 
der i 80erne var base for mange tusinde 
amerikanske soldater, der støttede det, vi i 
dag ville kalde terrorister. i bekrigelsen af 
en demokratisk valgt regering i Nicaragua. 
Ligesom alle andre steder verden over har 
amerikanerne også hér sat deres præg på 
landet på godt og ondt – i dag er nordkysten 
i Honduras et af de steder i Latinamerika, 
hvor forekomsten af HIV og AIDS er størst. 
Sygdommen blev bragt hertil af amerikan-
ske soldater.  
 
Amerikansk dobbeltmoral 
Den dominerende nationalitet blandt turi-
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sterne er derfor også blegfede amerikanere, 
som på snu vis har dannet deres eget lille 
samfund langt væk fra den dobbelt så gode 
amerikanske dobbeltmoral, ja, det minder 
på mistænkelig vis om danskere, der flygter 
til Sydspanien fra det danske skattetryk. De 
har giftet sig med unge, honduranske kvin-
der og får børn med dem i en alder af 70. 
Derudover taler de selvfølgelig ikke et ord 
spansk eller nedværdiger sig til at omgås 
den almene honduraner på lokale barer – 
tilholdsstedet er canadisk ejet og hedder pa-
radoksalt: Expatriados/expatriotes.  
 
Kulturelle oplevelser 
La Ceiba er en lille by med godt 100.000 
indbyggere lige ud til Det Caribiske Hav. 
Det er et støvet, ucharmerende - men be-
stemt ikke uinteressant - hul, hvor man dag-
ligt ser tosser rende nøgne rundt og heste 
uden ører. Det er også det sted i Mellem-
amerika, hvor narkotrafikken til USA er 
størst. Det har resulteret i mange tomme 
hoteller og forretninger, der vasker penge, 
og tilstedeværelsen af amerikanske soldater, 
der ’bygger skoler og hospitaler’.  
 
Indkøbscentret  
Byens stolthed er Mall Mega Plaza, et kæm-
pemæssigt indkøbscenter, hvor man bliver 
mødt af en mur af kulde og neonbelysning i 
det øjeblik, man træder ind i vidunderet. 
Aircondition er en dyr fornøjelse og derfor 
også et statussymbol på linje med køleska-
be, fjernsyn, stereoanlæg og andet elektro-
nik. Det gælder i samme ånd om at få den 
størst mulige mobiltelefon, der selvfølgelig 
skal sidde i livremmen, så alle kan se den. 
Når man så har stereoanlægget og mobilte-
lefonen på plads, kører man rundt i byens 

gader for nedrullede vinduer, mens man for 
fulde drøn hører det sidste nye hit fra Don 
Omar – en blanding af hip hop og salsa, 
hvis man kan forestille sig det.  
 
Søndagen 
Når det er søndag, tager man hen i ’el Mall’ 
for at hænge ud med vennerne. Hvis man 
hører til den velhavende del, spiser man på 
isboksen AppleBee’s, diner-kæde, direkte 
importeret fra storebroderen, USA. Her er 
der mulighed for at udfolde sine evner som 
karaokesanger. Seancen minder mest af alt 
om en honduransk udgave af Giro 413, hvor 
unge honduranere kæmper om 3 minutter i 
spotlightet. Trods anstrengelserne må den 
mest verdenskendte honduraner vist siges at 
være 1/3 af Outlandish.  
 
Kontrast 
I stærk kontrast til denne jukeboks-kultur 
står de ubeskriveligt smukke omgivelser. 
Enorme bjerge, utallige paradisstrande og 
jungler ligger få minutters kørsel fra La Cei-
ba. Her finder man en ro og skønhed, som 
synes uopnåelig i La Ceibas kaos. Det er 
også dette aspekt af Honduras, der hvert år 
tiltrækker mange tusinde turister fra Europa 
og USA. Den lokale helt, Guillermo Ander-
son, forsøger med sine sange at bevidstgøre 
den honduranske befolkning om landets 
værdi og dermed vække en følelse af stolt-
hed over landet. Han synger: Alle steder er 
verdens centrum – men alt vender straks 
tilbage til kendte temaer, når hans latino-
romantiske rødder giver sig til kende med 
omkvædet jeg lever fordi min kaffe med 
mælk smager meget bedre sammen med 
dig..... 
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IFSK får fornemt besøg 
Af Mette Kjær 

Næste semester får instituttet en gæste-
professor. Han hedder Goran Hyden og 
er til daglig ”Distinguished Professor of 
Political Science, University of Florida”.  
 
Hyden er meget anset indenfor Afrika-
forskning og har skrevet én af klassikerne, 
som der henvises meget til, nemlig ”No 
Shortcuts to Progress –African Develop-
ment Management in Perspective”. Denne 
bog giver sit bud på, hvorfor det er så svært 
at opnå økonomisk udvikling i Afrika. Et 
spørgsmål, som stadig optager Hyden me-
get. 
 
Begreber som ”governance” og ”social ka-
pital” ses hyppigt i Hydens forskning. Det 
samme gør spørgsmålet om, hvordan der 
gives bistand. Hyden var én af de første, der 
foreslog at lave centrale fonde for at koordi-
nere bistanden bedre. Den seneste bog på 
den lange publikationsliste er Making Sense 
of Governance: Empirical Evidence from 
Sixteen Developing Countries, co-authored 
with Julius Court and Kenneth Mease, 
Lynne Rienner Publishers 2004. 

Hyden har været i Florida siden 1986. Før 
det var han ansat i Ford Foundation i Nairo-
bi i en årrække og har også været underviser 
ved University of Dar es Salaam i flere år. I 
Østafrika er han kendt og mødes med stor 
respekt. Han kendte for eksempel Tanzanias 
uafhængigheds-præsident Julius Nyerere 
personligt. 
 
I efteråret 2004 udbyder Hyden et overbyg-
nings-seminar på IFSK med titlen ”African 
Politics and Development”. Det kommer til 
at handle om, hvordan strukturtilpasning og 
good governance har virket/ ikke virket på 
Afrika og om, hvilken rolle staten og globa-
liseringen spiller for den økonomiske udvik-
ling. Med Hyden som underviser er man 
sikker på at få spændende diskussioner og 
interessante svar. Seminaret er et opgavese-
minar, og det vil være muligt at skrive op-
gaven på dansk, fordi Hyden er svensk og 
derfor kan læse dansk.     

Billede: Goran Hyden  
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De blev radikale! – eller?  
Af: Ane Yde Skaksen og Martin Krog Frede-
riksen 
 
Dagen før deres ilddåb som 
statskundskabere – metodeeksamen - sat-
te vi for sidste gang vores tre udvalgte 
russere stævne for at høre, om de efter 
snart et år på IFSK var blevet radikale, 
og dermed om vores lille teori kunne be-
kræftes, samt hvordan det egentlig gik på 
studiet – var de dem, der er smuttet til 
sommer. 
 
Vi kan vel lige så godt afsløre det med det 
samme, at den fremgang, som Det Radikale 
Venstre har oplevet det sidste års tid, ikke 
skyldes vores tre russere. Dette skyldes 
imidlertid ikke nødvendigvis Det Radikale 
Venstre som sådan, men mere de tre russe-
res ændrede syn på politik; politik skal nu 
ikke blot diskuteres – snarere tvært imod - 
men analyseres, vendes og drejes. Intet i 
denne verden af statskundskabere er jo sort 
eller hvidt… Aha; så er de ramt af ånden på 
stedet – en ånd som for ca. et år siden endnu 
var ukendt for dem. 
 
Eksamen 
Vi troede egentlig, at det ville blive for-
holdsvist svært at få en interview-aftale i 
hus med de tre russere, da vi havde en for-
modning om, at de alle sad begravet i meto-
denoter og deslige. Men tilsyneladende hav-
de de alle tre slået koldt vand i blodet; ja, 
Anna glædede sig rent faktisk til at komme i 
gang og anvende, hvad de havde lært i prak-
sis. 

Louise mente, at forskellen på denne eksa-
men og pol-intro bl.a. var, at man nu har 
prøvet at være til eksamen her på stedet, og 
det derfor ikke er så farligt anden gang; ner-
vøsiteten er nu ikke både over dét at gå til 
en eksamen på universitet, og over det mere 
faglige, men nu kun over sidstnævnte. En 
anden forskel kunne være, at man ved meto-
deeksamen ikke ved, hvad man går ind til 
før torsdag morgen, og dermed ikke har en 
problemformulering rumsterende i hovedet 
lang tid i forvejen….”og hvad man ikke kan 
dagen før afhentning af eksamen, kan man 
alligevel ikke nå at gøre noget ved” – så 
sandt så sandt; metode-bar er en glimrende 
opfindelse! 
 
 ”En hest er en hest og den har fire ben” 
(kilde: Louises noter fra en time i Viden-
skabsteori) 
Levede studiet så op til deres forventninger 
efter nu snart et år på IFSK både fagligt 
samt socialt, og havde studiet påvirket dem? 
Anna syntes, at det var svært at svare på, da 
man efterhånden er blevet en del af studiet 
og derfor har glemt mange af de forventnin-

ger, som man havde, da man kom. En æn-
dring hun dog havde lagt mærke til, var den 
mere kritiske tilgang til tingene. Dette be-
kræftede Louise og tilføjede, at man fx ikke 

For eksempel videnskabsteori, 
som hun havde lidt svært ved at se det 
nyttige i; hvad skal man fx med en 
note, som lyder som følgende: ”en hest 
er en hest, og den har fire ben”?  

” 

” 
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kunne se en nyhedsudsendelse uden at for-
holde sig kritisk til den. Med hensyn til det 
rent faglige ved studiet statskundskab var 
Louise lidt overrasket over nogle af fagene. 
For eksempel videnskabsteori, som hun 
havde lidt svært ved at se det nyttige i; hvad 
skal man fx med en note, som lyder som 
følgende: ”en hest er en hest, og den har 
fire ben”? Anna syntes derimod, at faget var 
rigtigt spændende, mens Mads mere var på 
Louises side i dette spørgsmål, da han var 

overrasket over, hvor kedeligt faget egentlig 
var. Således kan vi vel konstatere, at de tre 
hver for sig repræsenterer hver sin arketype 
i forhold til synet på videnskabsteori. 
Dette førte videre til en snak om, hvordan 
man kan genkende en statskundskaber. 
Mads mente, at det var helt tydeligt, hvem 
der var statskundskabere, jurister og økono-
mer i kantinen både i påklædning og være-
måde. Dette førte til en meget lystig debat 
omkring kendetegn ved studerende fra de 
forskellige studieretninger (vi citerer ingen, 
da vi nødig vil træde nogen over tæerne). 
Anna og Mads diskuterede, om studiet ens-
rettede vores måde at være på. Dette fik 
Louise til at så tvivl om kausalitetsretnin-
gen; var det studiet der fik os til at blive ens, 

eller valgte vi studiet, fordi vi var ens. Vi 
nøjes herfra blot med at konstatere, at Loui-
se er klar til metodeeksamen. 
 
Ambitioner  
Ved det første møde spurgte vi, om det var 
drømmen om ministerposter, departement-
chefsstillinger, stillinger i EU-toppen og 
deslige, som havde ført dem til deres valg at 
studiet Statskundskab. Ambitionerne på det 
tidspunkt fejlede ikke noget. Ligeledes 
spurgte vi denne gang til deres ambitioner; 
var de stadig store? Anna lagde ud med at 
konstatere, at man nok mere tænker på stu-
diet end på ambitionerne i forhold til en 
kommende karriere. Mads supplerede med, 
at det tekniske aspekt på fagene på 1. og 2. 
semester nok gjorde, at man ikke tænkte på 
karrieren, men at det nok ville komme på 
overbygningen, når muligheden for selv at 
vælge fag var til stede, og dermed mulighe-
den for at specialisere sig i én bestem ret-
ning. Endelig konstaterede Louise, at man 
alt andet lige nok var blevet mere realistisk. 
 
De afsluttende bemærkninger 
Vi var nu nået til det sidste spørgsmål i den-
ne artikelserie; vi havde nu chancen for at 
stille dét ene spørgsmål, der kunne opsum-
mere hele vores serie. Dette gjorde vi imid-
lertid ikke, da vi højst sandsynligt ville få et 
’på-den-ene-side-og-på-den-anden-side’-
svar. I stedet spurgte vi, hvad de egentlig 
syntes om stedet efter at have gået her et år. 
Louise lagde ud med, at studiet var rigtig 
spændende, og ikke mindst at studiemiljøet 
var super. Mads bekræftede og tilføjede, at 
planerne om at drage tilbage til København 
i hvert fald i den nærmeste fremtid var lagt 
på hylden. Ligeledes havde Anna droppet 
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planerne om at drage tilbage til København; 
tvætimod var hun kommet til den konklusi-
on, at der ”ikke var noget ufedt ved studiet” 
– hun var helt sikkert havnet på den rette 
hylde. 
Dermed kan vi konstatere at studiet, i hvert 

fald for de tre (og vel egentlig også for en 
del andre), er gået fra noget nyt og fremmed 
til nærmest at være hele ens liv. Når denne 
udvikling kan ske på ét år, er det da et held, 
at det tilsyneladende er et rigtig godt sted at 
være. 

Debat: God videnskab og videreformidling 
Af Helle K. Bendixen og Jens Jørgensen 
  
Debatten om hvad der karakterisere god 
videnskab har gennem de senere år været 
til gebommerlig debat i medierne. Bjørn 
Lomborg og Helmuth Nyborg har som de 
mest fremtrædende sager sat rammerne 
for denne diskussion. 
  
Diskussionen om hvad god videnskab er, er 
et emne, som vi som studerende aldrig helt 
kan lægge fra os, både i henhold til vores 
egen opgaveskrivning, men også i forhold 
til at kunne stille sig kritisk overfor dels 
pensum dels forelæsninger. Lige så vel som 
studerende skal kunne stille sig kritisk til 
debat, må det forventes at forskere må stille  
op til debat af egen og andres forskningsre-
sultater. Denne debat er langt mere end tid-
ligere kommet ud i det offentlige rum, til 
trods for dens tunge teoretiske karakter, der 
ellers har været forbeholdt en snæver inder-
kreds af fagfolk. Særligt Lomborg-sagen 
omkring verdens sande miljøtilstand var 
med til at sprede debatten til selv den fjer-
neste afkrog i Danmark. Og senest har Hel-
muth Nyborgs forskningsresultater om 
mænd og kvinders intelligens skabt røre. 
 
Nyborg sagen 
Helmuth Nyborg offentliggjorde i januar 
2002, at mænd er 27% klogere end kvinder, 

hvilket dog senere blev modificeret til 5%, 
målt ved hjælp af en såkaldt g-faktor. 
Ph.d. stipendiat ved institut for Statskund-
skab Pia Vedel Ankersen har efterfølgende 
stillet spørgsmålstegn ved det videnskabe-
lige grundlag for disse kontroversielle re-
sultater og bedt om at få udleveret de data 
som Nyborg baserer sin forskning på. Da 
dette ikke kunne lade sig gøre, idet materi-
alet ikke var andet end noter i skrivebord-
skuffen hjemme hos Nyborg, men samti-
digt optrådte som offentligt tilgængeligt 
materiale i hans nyligt udsendte bog, ind-
gav Pia Vedel en klage til Aarhus Univer-
sitets ´Udvalg vedrørende god videnskabe-
lig praksis´. I forbindelse med klagen var 
diskussionen af Nyborgs postulater flere 
gange oppe i medierne. Eksempelvis sam-
menlignede lektor i statskundskab Jørgen 
Poulsen og de to phd. stipendiater Siggi 
Brandt Kristoffersen og Pia Vedel Anker-
sen i en kronik Nyborgs forsvar af sine 
forskningsresultater med, hvordan  
Münchhausen reddede sig op af en mose 
ved at rive sig selv i håret. Dette fik Hel-
muth Nyborg til at anklage Pia Vedel An-
kersen til selv samme praksisudvalg for 
grov vildledning samt for at have handlet 
unfair og ukollegialt. Enden på stridighe-
derne kom den 27. februar, hvor Helmuth 
Nyborg fik tildelt en næse for dårlig vi-
denskabelig praksis. 
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Fodfejl og Hellevik 
Hvor Nyborg misser princippet om gennem-
sigtighed i sin forskning og dermed andres 
mulighed for at teste resultaterne, omhand-
ler Lomborg-sagen selve bearbejdelsen og 
fortolkningen af data. Begge har tekniske 
skavanker ved deres forskningsdesign af 
mere eller mindre alvorlig karakter. Blader 
man op i sin Hellevik, som ellers har stået 
trygt og godt på hylden siden metode, gen-
kaldes den rige mænge af muligheder, der 
er for tekniske fejl, der kan begås under et 
undersøgelsesforløb. Lige fra det glemte 
bånd til diktafonen til indtastningsfejl. 

Spørgsmålet, der ufravigeligt melder sig er 
rimeligheden i at hænge eksempelvis Ny-
borg ud i pressen for, hvad han selv kalder 
en ’fodfejl’. Svaret melder sig dog prompte 
at ’jo’, for den tekniske del er central for 
troværdigheden af de konklusioner, som 
forskeren måtte drage af sit arbejde, samt 
det at denne del må forventes at være en 
naturlig del af den professionelle forskers 
håndværk. Det er lettere sagt end gjort, så 
frem med Hellevik og Karl Popper eller nø-
jes med at gå videre til Kandens public ser-
vice artikel om, hvad god forskning er, ved 
Jørgen Poulsen. 

Er der standarder for god videnskabelig opførsel? 
Af Jørgen Poulsen  

Kandestøberen har bedt mig reflektere 
over begrebet ”god videnskab” i forbin-
delse med universitetets mest omtalte for-
skere Bjørn Lomborg og Helmuth Ny-
borg. 
 
Så vidt jeg kan se, må vi anvende tre kriteri-
er på forskerens relationer til to forskellige 
debatfora. De tre kriterier er disse: (1) Bli-
ver der sagt noget nyt? (2) Kan det, der si-
ges, begrundes rationelt? (3) Bliver der spil-
let med åbne kort? De to debatfora er hen-
holdsvis (A) den interne faglige debat og 

(B) den offentlige demokratiske debat. Lad 
os kigge på debatterne omkring Lomborg 
og Nyborg med disse distinktioner for øje. 
Lad os først betragte den interne videnska-
belige debat. 
 
(A1) Bliver der sagt noget nyt?  
Det er ganske oplagt, at det er en nødvendig 
men ikke tilstrækkelig betingelse for god 
videnskab, at forskeren har noget nyt at si-
ge.  I denne henseende har både Lomborg 
og Nyborg opført sig upåklageligt. Det er 
oplagt, at hvis Nyborgs resultater holder, så 
har han med succes udfordret hovedtraditio-
nen indenfor psykologien. Det er måske me-
re diskutabelt, om Lomborg har sagt noget 
nyt i relation til den interne videnskabelige 
debat. Det tror jeg nu nok, at man kan argu-
mentere for. Lomborgs situation ligner i den 
henseende meget Richard Dawkins situati-
on. Dawkins havde skrevet en krystalklar 
offentlig tilgængelig bog om biologien set 
fra et Darwinistisk perspektiv, The Selfish 
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Gene. På den ene side, var dette bare en 
oversigt over allerede eksisterende forsk-
ning. På den anden side gav bogen styrke til 
et nyt perspektiv på implikationerne af Dar-
wins teori, og den blev faktisk flittigt citeret 
af biologer i den interne videnskabelige de-
bat. I en senere bog (The Extended Phenoty-
pe) argumenter Dawkins for, at dette at 
strukturere den eksisterende viden i lyset af 
en ny vision er en egentlig forskningsind-
sats. Det synes jeg, at han har ret i, og i ly-
set af dette kriterium er Lomborgs indsats 
bestemt også nyskabende indenfor den sam-
fundsvidenskabelige debat. 
 
(A2) Siges der noget, der bliver begrundet 
rationelt?  
På dette punkt virker Lomborgs indsats god. 
Lomborg har en stil, hvor han fremsætter 
klare teser, og derefter dynger han læseren 
til med dokumentation. Konklusionerne sy-
nes generelt velbegrundede i lyset af de an-
førte præmisser. Nyborgs sag er anderledes. 
Som Pia Vedel Ankersen, Siggi Brandt Kri-
stoffersen og jeg påviste i Jyllands-Posten, 
så klumrer Nyborg tilsyneladende i sin fak-
toranalyse, og der er steder, hvor værdipræ-
misser dominerer det, der skulle være et 
kognitivt argument. Hans argument er sim-
pelthen svagt. 
 
(A3) Bliver der spillet med åbne kort?  
Lomborg spiller konsekvent med helt åbne 
kort. Det er så blevet sagt, at, udover det 
imponerende store materiale, som han har 
mestret, burde han også inddrage andre ana-
lyser, der modsiger hans konklusioner. Det 
er selvfølgelig i princippet korrekt, men det 
er en amorf kritik, fordi der ikke findes 
håndgribelige eksempler på, at Bjørn har 

stukket kort op i ærmet eller under stolen 
(det er faktisk det, som den berygtede afgø-
relse fra UVVU går ud på). Det er helt an-
derledes med Nyborg. Som afgørelsen fra 
universitettets praksisudvalg klart viser, så 
har Nyborg holdt data tilbage, så andre ikke 
kan gennemføre en kritisk re-analyse af da-
ta. Jeg synes, at det er forkasteligt. 
 
Lad os nu betragte de to forskere i relati-
on til den offentlige debat. 
(B1) I relation til den offentlige debat er det 
Stuart Mills analyse i On Liberty, der må 
definere vores standard for god videnskabe-
lig opførsel. Og dette, at udfordre de her-
skende anskuelser, er værdifuldt, uanset om 
udfordringen viser sig at holde. Så her må 
man sige, at begge forskere har ydet en vær-
difuld indsats ved at formulere velartikule-
rede udfordringer til centrale tabubelagte 
anskuelser. 
(B2) Der er vel mere slag for værdipræmis-
ser i den offentlige debat end, der er i den 
internt videnskabelige. I lyset af betydnin-
gen af at herskende synspunkter udfordres, 
gør det den svingende kvalitet af Nyborgs 
argumenter mindre kritisabel, end da vi be-
tragtede den interne videnskabelige debat. 
Lomborgs indsats på dette punkt er forbil-
ledlig. Han har ubetvivleligt givet debatten 
et løft. 
(B3) På dette punkt er der ikke noget nyt at 
sige. Her slår den bedømmelse vi fremsatte 
ovenfor (A3) igennem. 
 
Der er således rimeligt klare kriterier for 
god videnskabelig adfærd, og de viser, at 
Lomborgs og Nyborgs adfærd må bedøm-
mes meget forskelligt. 
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PF´s Studietur til Amsterdam  
Af Martin Krog Frederiksen og Helle K. 
Bendixen  
 
Sent lørdag aften d. 17. april mødtes en 
flok forventningsfulde statskundskabere i 
Jura-gården, hvor bussen der skulle frag-
te dem til en firedagstur til Holland, 
holdt klar. Efter at alle i god ro og orden, 
havde fundet en plads og en lunken øl, 
startede bussen sin rejse mod blomster-
landet (tulipaner, hamp etc.) Holland. 
 
Vi ankom om formiddagen til vores hotel, 
vi blev budt velkommen af en meget venlig 
receptionist og en let sødlig duft i hotellets 
lobby. Dagen gik med at orientere sig i Am-
sterdams forskellige tilbud, nogle smuttede 
ned i shopping-gaden mens andre smuttede 
hurtigt ned i Red Light District (den køns-
mæssige fordeling kan der kun gisnes om). 
Efter indlogering på lejrskolevis i de spar-
tansk indrettede værelser og afgørelse af, 
hvem der skulle sove i over- og underkøje, 
spredte der sig en stemning fra 7. klasses 
Bornholmertur. Med denne gode stemning i 

maven gik turen i fælles flok til en italiensk 
restaurant for at fylde samme. Aftenen end-
te på natclub med rødt velour, dansestang 
og spejle. Et klasse sted, hvor øllene var 
gode og stolene dybe og bløde. Således in-
troducerede til stort set alt hvad Amsterdam 
kan byde på af lækkerier, drog vi hjem og 
hoppede til køjs. 
 
Faglig dag 
Tidligt søndag morgen d. 18. april mødtes 
en flok forventningsfulde statskundskabere 
ved bussen, der skulle fragte dem til dagens 
faglige arrangementer. Det første stop var 
rådhuset i det nordlige Amsterdam. Det vi-
ste sig, at vi var de første studerende nogen-
sinde, der havde besøgt dem, dette kombi-
neret med at vi oven i købet var fra udlan-
det, gjorde at vi fik en særdeles god behand-
ling, med gaver, mad etc. 
På rundvisningen på det meget flotte råd-
hus, fremgik, det at der i det hollandske sy-
stem lægges stor vægt på nærhed og åben-
hed, hvilket i Amsterdams tilfælde kommer 
til udtryk i, at der ikke er et samlet byråd, 
men flere små (8 distrikter), der hver især 
har en bred politisk beslutningssfære. Dette 
kunne være interessant i relation til vores 
hjemlige debat om strukturkommissionen. 
 
ICC og mulighed for praktik!  
Den Internationale Straffedomstol (ICC) var 
et af de punkter, som folk havde glædet sig 
meget til. Og heldigvis havde arrangørerne 
fået ekstra ordinært lov til, at 30 mand kun-
ne komme ind på én gang trods strenge sik-
kerhedsforanstaltninger. Bygningen minde-
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de én om en fæstning med pigtråd på murene 
og et grundigt sikkerhedstjek ved indgangen. 
Vi kom dog alle ind efter omhyggeligt tjek af 
pas og en hyggelig sluder med en dansk sik-
kerhedsvagt. Det var ikke meget af bygnin-
gen, vi fik lov at se indefra – igen pga. sik-
kerhed, men vi fik til gengæld et indgående 
oplæg af to af stedets kvindelige praktikanter. 
Domstolen er funderet på Rom traktaten af 
1998 og er derfor en ganske ung domstol med 
kun meget få sager i systemet (endnu er der 
ikke afsagt dom ved ICC), dog med en ekstra 
på selv samme dag, vi var på besøg, alt efter 

som de just var ved at udsende en presse-
meddelelse om at opstarte en undersøgelse 
af forbrydelser i den Demokratiske Repu-
blik Congo på foranledning af landets præ-
sident. Et af domstolens største dilemmaer 
er indsamlingen af den kæmpe mængde af 
beviser, som selvsagt er nødvendige, kom-
bineret med et meget lille bureaukrati og 
dermed meget afhængige af et tæt samarbej-
de med de lokale myndigheder. Den afde-
ling, som varetager indsamling og analyse 
af diverse nationers tilstand, var desuden en 
mulig praktikplads ifølge vores amerikan-
ske praktikant! (http://www.un.org/law/icc/) 
Således opfyldt af (for undertegnet) ny vi-
den og to vinflasker fattigere, kørte bussen 
os videre til det hollandske parlament. 
 
IFSK´s invasion af det hollandske parla-
ment 
I det hollandske parlament modtog de 
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danskgifte Ine Aasted (CDA: Kristendemo-
krater) og Eric Balemans (VVD: De liberale) 
os sent på eftermiddagen. Her fik vi først et 
kort oplæg om det hollandske parlaments op-
bygning og sammensætning, hvori den største 
fordel var, at ministre konsekvent ikke var 
valgte politikere for at udgå den situation at 
skulle kontrollere sig selv, samt det at deres 
spærregrænse blev afgjort ved den samlede 
valgdeltagelse, hvilket medfører et meget højt 
antal af partier helt ned til bestående af 2 
mandater.  
Derefter var der åbent for spørgsmål og de-
bat, hvor den hollandske integrationspolitik, 
som i dag i højere grad end tidligere ligner 
den danske, Pim Fortuyns mord og efterføl-
gende effekt, den berømte og berygtede frie 
hash politik samt hollænderens holdning til 
EU blev endevendt. Som prikken over i´et 
viste de os rundt i selv parlamentssalen, mens 
de forsat utrætteligt forklarede og fortalte om 
alt, hvad en spørgelysten statskundskaber 
kunne komme i tanke om. Det var et rigtig 
interessant besøg, og folk lod sig velvilligt 
rive med at den hollandske duft af magt. Vi 
kunne ikke lade være, og invaderede således, 
som det mest naturlige i denne verden, bog-

staveligtalt det hollandske parlament. 
 
Pub og middelalder diskotek 
Dagens mange indtryk blev diskuteret og 
kyndigt behandlet (særligt efter den tredje 
øl) på en lille pub med ”ægte” tæpper på 
bordene på ægte hollandsk vis – crazy but 
funny. Da folk ikke var i stand til at udtale 
Den internationale Straffedomstol længere, 
drog vi på jagt efter et sobert diskotek, men 
da Amsterdam ikke er Århus, gik vi straks 
på et mindre sobert diskotek, hvor jernbure, 
gamle mænd i hjørnerne og dansepiger 
(som i nattens anledning var lønnede…) 
dominerede billedet. Herligt sted når man er 
mange nok. Aftenens højdepunkt kom, da et 
par af statskundskaberne indtog dansepælen 
(som tilsyneladende er fast inventar, uanset 
hvor man gik i byen) med et længere show, 
hvor større arealer af hud blev afdækket. 
Som belønning fik de tildelt den indsamlede 
pulje af gylden mønt. 
 
Fri leg 
Mandag morgen dukkede mere eller mindre 
friske deltagere op i hotellets restaurant. 
Morgenmaden bestod primært af alt det 
brød, marmelade og kagekrymmel man 
kunne spise og en enkelt kop kaffe til hver, 
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med andre ord en meget klassisk morgenbuf-
fet på et hotel, hvor den slags er inkluderet i 
prisen. 
Dagen var oprindeligt planlagt til fri leg, hvor 
man kunne studere Amsterdam på egen hånd, 
men Mette fra PF havde i dagens anledning 
oprettet et rejsebureau, Mette Travel, og på 
den måde anskaffet en klækkelig rabat på en 
kanalrundfart i Amsterdam. 
Det kan hermed konstateres, at kanalrundfart 
er en fremragende måde at se Amsterdam på. 
Vi fik set husbåde og meget af den flotte ar-
kitektur, som Amsterdam kan byde på. Sam-
tidig morede vi os over, at skipperen på tur-
båden tydeligvis ikke havde skiftet båndet 
med guiden i lang tid, alle værdier blev op-
gjort i gylden, hvorfor lave båndet om, før 
man er helt sikker på om Euroen slår igen-
nem for alvor. 
Efter kanalrundfarten splittede gruppen op, 
nogen gik på shoppetur, andre gik på Van 
Gogh Museet, og endelig var der en flok der 
smuttede på Heineken Experience 
(”museum” i forbindelse med selve bryggeri-
et). 
Om aftenen mødtes vi alle igen for at spise 

sammen på en indisk restaurant, det var 
hyggeligt, men det viste sig, at ejerne havde 
et noget alternativt forhold til aftaler og 
nogle meget dyre ris. Vi blev dog enige om, 
at denne ene dårlige oplevelse ikke skulle 
ødelægge en god dag. 
Efter maden var vi en flok, der gik på en af 
Amsterdams berømte Coffee Shops- natur-
ligvis i strengt fagligt øjemed. Et hyggeligt 
sted, hvor der var højt til loftet og plads til 
skæve kommentarer, samt en lejlighed til at 
udføre et feltstudie i Hollands tolerante hash 
politik. 
Selve aftenen foregik for en stor del af sel-
skabets vedkommende på irsk pub, mens en 
mindre flok drenge smuttede ned for at se, 
hvad Red Light District kan byde på, efter 
at mørket er faldet på. 
En af skribenterne, der var med på denne 
tur, kan bekræfte, at der er temmelig meget 
mere gang i den, efter mørket er faldet på, 
igen kan man konstatere at hollændere ny-
der livets glæder. 
 
Turen hjem 
Tidligt onsdags morgen mødte en flok for-
ventningsfulde statskundskabere op ved 
bussen for at blive fragtet hjem til Danmark 
igen. Den ti timer lange tur gik med utallige 
runder kortspil, stop for indtagelse af truck-
er-steaks, et smut ind til Otto Duborg, hvor 
de sidste euro blev brændt af, alt imens kon-
kurrencen om turens værste køb blev kåret – 
en skum afskraber i 100% plast til den nette 
pris 2 euro. 
Kort sagt var turen til det festlige Holland 
en succes og et velfortjent afbræk fra de 
mere tørre studier. 
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Stafet uden IFSK-studerende? 
Af Mette Kjær 
 

Nyudsprungne bøgetræer. Anemonetæp-
pe og blød fjedrende skovbund. Forårs-
skoven er uimodståeligt indbydende den-
ne sidste søndag i april. I dag især for lø-
bere. Startskuddet er gået til årets Aar-
hus 1900 stafet; den store tilbagevenden-
de begivenhed, som løbere valfarter til, 
og som traditionelt har været slagmark 
for en dyst mellem IFSK-studerende og 
VIPere. I al beskedenhed har vi VIPere 
været de hurtigste til at løbe de ti ture på 
ti kilometer –bortset lige fra sidste år, 
hvor vi måtte se os slået af et veloplagt 
DAMP-hold. 
 
Løbet har allerede været i gang i fem timer, 
da jeg ankommer lidt over frokost. Jeg stil-
ler min cykel og går op langs opløbs-banen, 
mens jeg spejder efter nogen fra mit hold. 
De indkommende løbere ser temmelig træt-
te men også tilfredse ud. Stolte over at have 
gennemført Danmarks hårdeste ti-kilometer 
stafet rute. Der er en opløftet, næsten festi-
valagtig stemning. Løbere, der endnu ikke 
har været ude på deres tur, tripper utålmo-
digt, tydeligt opsatte på at komme af sted. 
Løbere, der har været igennem, ligger af-

slappet på tæpper med en kold øl eller en 
nyindkøbt hot-dog. Der er telte med udsalg 
af løbesko og tøj. Folk stimler især sammen 
om den store opslagstavle ved målområdet, 
hvor de seneste tider jævnligt opslås. 
 
Jeg finder hurtigt mit hold og får en brie-
fing. Det er gået godt hele formiddagen, og 
vi følger planen: ca. 50 minutter i gennem-
snit. Som vanligt har Georg S. den hurtigste 
tid med 44 minutter. ”Hvad med de stude-
rende?” spørger jeg nysgerrigt, ”er vi for-
an?” ”Jamen, der er ikke noget studenter-
hold i år” lyder svaret. Jeg er målløs. Intet 
kapløb? Hvor er de aktive IFSK-studerende 
dog blevet af? 
 
Jeg ser et par stykker rundt omkring. En en-
kelt specialestuderende har vist sneget sig 
ind på et AGF-hold. Jeg synes også, jeg ser 
mig overhalet af en tidligere statistik-

instruktor ude på banen. Men et studenter-
hold bliver det åbenbart ikke til i år. Måske 
vil de ikke se sig slået af de stærke og ukue-
lige VIPere, som slutter med en gennem-
snitlig tid på 51 minutter og dermed kom-
mer i den bedre halvdel –ikke så ringe end-
da. Og så glæder vi os til at udfordre IFSK-
studerende til næste år! 
   

Hvad med de studerende? 
spørger jeg nysgerrigt, ”er vi foran?” 
” J a m e n  d e r  e r  i k k e  n o g e t 
studenterhold i år” lyder svaret. Jeg er 
målløs. Intet kapløb? 

” 

” 



17  

Kandestøberen          Maj 2004 

Venstrefløjens helte 
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Af Statsrådet/IAPSS 
 
Den følgende rejsebeskrivelse skal forsø-
ge at beskrive, hvad fire statskundskabe-
re fra Århus oplevede i hjertet af Europa 
i dagene 11.-18. april 2004, samt hvad 
studerende på IFSK i virkeligheden har 
fået ud af den tur. 
 
Efter en henvendelse fra de tidligere tovhol-
dere i PF og hurtigt tilsagn om støtte fra in-
stituttet rejste Emil Brødsgaard (årgang 
2002), Rune Munch Christensen (1999), 
Anne Katrine Bojsen Jakobsen (2002) og 
Max Nielsen (2002) fra Statsrådet til den 
årlige konference for International Associa-
tion of Political Science Students (IAPSS) i 
Marburg, Tyskland. Det primære formål for 
de fire ferske delegerede var at danne sig et 
overordnet indtryk af foreningen samt vur-
dere, hvorvidt IAPSS var et projekt stude-
rende på IFSK kunne drage nytte af i et bre-
dere perspektiv. 
 
IAPSS’ formål 
Hvad vi i forvejen vidste var, at formålet 
med IAPSS var udveksling af viden, stude-
rende, kontakter og forskning, samt at for-
eningen er relativ ung. Derfor må det trods 
en ambition om at vokse til en global for-
ening konstateres, at man selv med delege-
rede fra Canada, Argentina, Chile og Nepal 
stadig har at gøre med et overvejende euro-
pæisk foretagende. Det kommer blandt an-

det til udtryk ved, at alle tidligere konferen-
cer har fundet sted i Europa, det nyoprettede 
hovedsæde er placeret i Ljubljana, Sloveni-
en samt at over 90% af de delegerede trop-
pede op med europæiske pas af det ene eller 
andet mærke. På trods af den ringe regiona-
le spredning kunne de knap 100 fremmødte 
til gengæld præstere talrige charmerende 
fortolkninger af det engelske sprog. Dog 
ikke mere varieret end, at arrangørernes op-
fordring til at præsentere et nationalt pro-
dukt til velkomstseancen for de flestes ved-
kommende blev oversat til: Medbring lokal 
alkohol. Tuborg forsvarede de danske far-
ver. 
 
Konferencens forløb 
Selve konferencen omfattede efter velkomst 
og en præsentation af Marburg et skema fra 
klokken 9 om morgenen til 22 om aftenen. 
En eventuel forestilling om, at konferencen 
således kunne bruges som en velkommen 
pause fra hverdagens stress og jag var der-
for udelukket. Onsdag og torsdag var følge-
lig beslaglagt af et ambitiøst akademisk pro-
gram, som under emnet "Uddannelse - et 
salgsobjekt" omfattede ikke mindre end fire 
foredrag, fire workshops, et diskussionsop-
læg samt et offentligt debatmøde. Herud-
over blev et tre timers forberedende møde 
omkring fredagens og lørdagens generalfor-
samling klemt ind. Umiddelbart fremstod et 
så omfattende forberedende møde en kende 
overgearet, men på den anden side kunne 
man efter generalforsamlingens afslutning 
og med god hjælp af bagklogskabens kry-

Statskundskabsstuderendes Internationale 
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stalklare skær godt anerkende behovet for 
grundig forberedelse. Det bør dog bemær-
kes, at den slags særligt klarsyn mest effek-
tivt opnås, når man kl. 1.30 natten mellem 
lørdag og søndag har sat punktum efter godt 
26 mødetimers generalforsamling. 
 
Organisatoriske udfordringer 
Den lange generalforsamling kan dog ikke 
udelukkende forklares ved forskellige mø-
dekulturer blandt de tilstedeværende 18 for-
skellige nationaliteter. Det skal nemlig ikke 
være nogen hemmelighed, at foreningen 
lider af nogle organisatoriske børnesygdom-
me, som vil kræve en indsats i de kommen-
de år. Det drejer sig hovedsageligt om en 
mere retlinet intern kommunikation samt en 
mere effektiv overlevering fra år til år. 
Etableringen af et permanent hovedsæde i 
Ljubljana til oktober er efter vores opfattel-
se et vigtigt første skridt i retning af at op-
fylde disse mål. For den århusianske delega-
tions vedkommende var vi endvidere til-
fredse med, at generalforsamlingen vedtog 
vores resolutionsforslag omkring indførelse 
af intern revision, samt at den nye bestyrel-
se – ExCom – bestod af kandidater, vi kun-
ne bakke op om. 
 
Men hvad har vi så fået ud af konferen-
cen?  
Ud over en grundig indførelse i discipliner-
ne bratwurst, søvnunderskud og banegårds-
tysk har konferencen affødt en klar overbe-
visning om to ting. For det første er organi-
sationen IAPSS værd at bygge videre på for 
IFSK-studerende. Allerede nu ser det ud til, 
at der er mulighed for op til flere udveks-
lingsaftaler. Hertil kommer en kontaktflade 

i en lang række lande og universiteter, som 
alle studerende på instituttet kan og bør gøre 
brug af. For det andet kræver et reelt enga-
gement i IAPSS andet og mere end en uge 
om året. To-do listen er i skrivende stund 
ærefrygtindgydende lang og nye udfordrin-
ger indfinder sig med imponerende fre-
kvens. 
 
Omfanget af denne artikel tillader i sagens 
natur ikke en fyldestgørende beskrivelse af 
IAPSS eller for den sags skyld alle de ind-
tryk, vi delegerede er kommet hjem med. Af 
samme årsag vil vi i første omgang opfordre 
alle, som er interesserede i at få yderligere 
information om organisationen, til at kon-
takte os på nedenstående mail-adresser 
o g / e l l e r  b e s ø g e  h j e m m e s i d e n 
www.iapss.org. Endvidere er konference-
mappen tilgængelig på Statsrådets kontor i 
åbningstiden. 
 
Nedsættelse af IAPSS udvalg 
Afslutningsvis bør det bemærkes, at mulig-
heden for at engagere sig i den århusianske 
ende af IAPSS i sagens natur ikke skal be-
grænses til studenterpolitikere. Derfor er 
målsætningen, at der efter sommerferien 
oprettes et særskilt IAPSS udvalg på IFSK, 
hvor alle interesserede kan henvende sig. Vi 
vil til den tid udsende yderligere informati-
on. Fortsættelse følger. 
 
Kontakt kan ske på følgende mail-adresser: 
 
Emil      20020861@ps.au.dk 
Rune      990256@ps.au.dk / rmc@it-
vest.dk 
Anne Katrine  20020542@ps.au.dk 
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Amsterdam, tur-retur fra syndens by 
Af Christian Budde 
 
Tulipanløg, træsko og vindmøller. No-
genlunde således associerer de fleste, når 
snakken falder på det centraleuropæiske 
og pandekageflade land beliggende i 
hjertet af Benelux - triaden, Holland.  
Dette fremmanede billede rummer en 
idyl på niveau med vores egen Morten 
Korch og livet ved stillebækken, ikke de-
sto mindre krakelerer dette kognitive 
luftkastel ved nærmere eftersyn og afslø-
rer en intens, rå og socialrealistisk barsk 
hverdag i det land, der viste sig at være 
åndehul og højborg for en ultraliberal 
livsstil, reportage fra ”Syndens by”. 
 
Afsked med Dannevang 
Lørdag d. 17/4  blev startskuddet for 35 
åndsfriske statskundskabere, der alle havde 
bestemt sig for at deltage i PF`s studietur til 
Holland. Toilettasken var pakket, kameraet 
mitgebracht og alle som èn var klar til at 
give den én på opleveren i et skønt potpour-
ri af faglige input og sociale aktiviteter. 
Bussen havde kurs mod Røde kro, chauffø-
ren Kaj bød velkommen og bussen spandt 
som en 25 år gammel symaskine fra 
”Singer”, vi var på vej. 
 
Amsterdam, tag mig i din favn 
Næste dags morgen ”anløb” vi hovedstaden 
efter en tålelig, men ikke langvarig nats 
søvn. Første møde med Amsterdam bar 
præg af de allesteds nærværende kanaler, 
hvoraf enkelte var prydet med husbåde. 
Derudover bed enkelte mærke i den typiske 

hollandske bygningsstil, såvel som de man-
ge små grønne områder i den indre by. Efter 
afsked med bus og chauffør traskede vi hå-
befuldt af sted mod vores habitat for de 
kommende 3 døgn, det udmærkede ”Hotel 
Hans Brincker”. 
Indkvarteret i bedste barakstil, uden skelen 
til eventuelle kønslige forskelle, drog vi der-
på ud for at besigtige det hollandske natio-
nalhistoriske museum, hvorefter resten af 
dagen var opgivet til ”fri leg”. 
 
Den faglige dimension 
Efter mødet med morgenbuffeten , hvor en-
kelte stadig restituerede efter en sen natteti-
mes eskapader, drog vi i samlet flok af sted 
for at tage hul på dagens spændende pro-
gram. Første stop blev rådhuset for Amster-
dam nords distrikt. Amsterdam kommune er 
opdelt i syv distrikter hver især med ansvar 
for miljø, økonomi, erhverv osv. men alle 
underlagt central styring. Efter en kort intro-
duktion blev vi guidet rundt i denne ”mini-
centraladministration”, hvorefter vi afrun-
dingsvis fik mulighed for at snakke med 
vores supervisere om løst og fast. Næste 
punkt på dagsordenen var mødet med ICC, 
international criminal court, i Haag, hvor vi 
efter behørigt sikkerhedstjek blev orienteret 
om domstolens historie, formål og fremtids-
udsigter. Som afrunding og absolut højde-
punkt på denne faglige ”eksersits” besøgte 
vi det hollandske parlament, hvor vi havde 
sat to dansk gifte parlamentarikere stævne 
til en spændende debat og diskussion om-
kring det hollandske samfund og den libera-
le holdning til bla. Hash og prostitution. 
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Frisind og ”smagen af Holland” 
På denne turens sidste dag var programmet i 
første omgang en smuk og duvende kanal-
rundtur på Amsterdams endeløse kanaler. 
Derefter blev selskabet delvist fragmenteret, 
idet nogle drog mod Van Gogh museer og 
lignende, medens andre havde sat sig for at 
belyse andre sider af den ærkehollandske 
kultur. Således var vi en gruppe på Heine-
ken-museet, for trin for trin at få en kyndig 
indførsel i øllets og Heinekens historie. Ef-
ter at have smagt den ypperste brygnings-
kunst fra de gamle kobberkar virkede det 
stringent efterfølgende at aflægge visit i den 
gamle del af Amsterdam by, ”Red Light 
District”. Et overvældende symposium af 
nøgen hud, frisind og ikke-eksisterende 
kvindelig ærbarhed ramte os som et kultur-
chok af dimensioner. Som perler på en snor 
lå diverse stripklubber, flankeret af små lej-
ligheder med store panoramavinduer, hvor 
den ene skønhed afløste den anden. I Hol-
land er prostitution legalt i den udstrækning, 
at de prostituerede er organiserede i fagfore-
ninger, hvilket forbedrer deres vilkår og ga-
ranterer dem pension. Den åbenlyse og le-
gale prostitution er, ligesom med hashhand-
len, en fast bestanddel af dagligdagen i Am-
sterdam. Hash er lovligt at erhverve i op til 

fem gram, svarende til eget forbrug. Lige-
som det må dyrkes privat i små mængder. 
Handlen i diverse coffee-shops er principielt 
ulovlig, men systemet accepterer det i det 
omfang, at det ikke tager overhånd. Sam-
menfattende for det liberale frisind er såle-
des troen på, at legalisering muliggør en vis 
form for kontrol med handlen, hvorimod et 
forbud vil øge den illegale handel, også af 
hårde stoffer. 
 
Den tabte uskyld 
Mætte på oplevelser nåede vi instituttet sent 
onsdag aften. Alle følte vi os klogere efter 
dette empiriske feltstudie i hollandsk frisind 
og efter mødet med et overvældende kultu-
relt sammensurium. Holland er unik qua sin 
fortid som kolonimagt, hvilket har affødt en 
smeltedigel af forskellige kulturer og etni-
ske aner. Samlet viste Amsterdam sig at væ-
re overordentlig spændende, idet den ud-
over den turistede facade rummer en kontra-
sterende bagside. Symbolet på idyllen er 
den blomstrende tulipan, men hvis man gra-
ver lidt dybere i den hollandske muld vil 
man erfare, at også denne har tor-
ne…Amsterdam har tabt sin uskyld. 
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Haves: Attraktiv arbejdsplads 
Ønskes: Kvindelige ansøgere 

Af: Lotte Bøgh Andersen, Anne Bin-
derkrantz, Gitte Sommer Harrits og Lene 
Mosegaard  

I de seneste ansøgningsrunder er der 
udelukkende ansat mandlige ph.d.-
stipendiater på Institut for Statskund-
skab. Det undrer os. For det første fordi 
vi ved, der er mange dygtige kvindelige 
studerende, der potentielt kunne søge, og 
for det andet fordi vi selv er glade for at 
have instituttet som arbejdsplads.  
 
Første tanke kunne være, at bedømmelses-
udvalget simpelthen har diskrimineret og 
optaget de mandlige ansøgere på de kvinde-
liges bekostning. Det kan imidlertid afvises 
kategorisk. I nogle ansøgningsrunder har 
der nemlig ikke været en eneste kvindelig 

ansøger og i andre kun ganske få. At der 
ikke er ansat kvindelige ph.d.-stipendiater 
hænger altså sammen med, at der stort set 
ingen kvinder har søgt. Med denne artikel 
vil vi derfor opfordre studerende, der inte-
resserer sig for forskning, til at overveje 
endnu en gang, om et ph.d.-stipendium kun-
ne være en interessant fremtidsmulighed – 
og det gælder sådan set både mandlige og 
kvindelige studerende. Der er nemlig mange 
gode grunde til at søge et ph.d.-stipendium, 
hvis man gerne vil beskæftige sig mere ind-
gående med et politologisk emne.  
 
Bekymringerne ved IFSK som arbejds-
plads. 
Da vi selv overvejede tiden efter kandidat-
graden, var en af vores bekymringer, om 3 
år som ph.d.-stipendiat blot ville føles som 
3 års fortsættelse af studierne. Som ph.d.-
stipendiat er der ingen faste arbejdstider og 
ingen arbejdsgiver, der kommer med opga-
ver, og det er derfor i høj grad op til den 
enkelte at strukturere sin arbejdstid. På den 
måde er der selvfølgelig ligheder med det at 
være studerende, men generelt dominerer 
forskellene mellem at være studerende og 
ph.d.-stipendiat. Man er færdig med at følge 
timer og gå til eksamen, og de fleste medar-
bejdere på instituttet har relativt faste møde-
tider. Samtidig har man ligesom på de fleste 
andre arbejdsplader ganske megen kontakt 
med sine kolleger i løbet af dagen – og det 
gælder både fagligt og socialt. At være an-
sat på Institut for Statskundskab minder alt-
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så på mange måde om at være ansat på en 
hvilken som helst anden arbejdsplads. 

 
Skrækscenariet. 
Spørgsmålet om, i hvor høj grad man på 
instituttet taler sammen og samarbejder med 
andre, var en anden bekymring, da vi valgte 
at søge ph.d. Skrækscenariet var at sidde 
alene på kontoret og tumle med store forsk-
ningsspørgsmål uden at have nogen at spille 
bold med. På det punkt er vi blevet ganske 
positivt overraskede. Der er masser af mu-
ligheder for at diskutere sit arbejde og følge 
med i, hvad andre laver. Ens vejledere føl-
ger projektet løbende, og man spørger gene-
relt hinanden til råds om både store og små 
problemer, man løber ind i.  Der er også rig-
tig gode muligheder for at etablere internati-
onale kontakter bl.a. ved udlandsophold og 
konferencer. Som ph.d. stipendiat undervi-
ser man desuden i to semestre (som i høj 
grad planlægges efter ens egne ønsker), og 
dette giver en bred berøringsflade til de stu-
derende. Mange af os har også igennem vo-
res empiriske arbejde en stor kontakt til ver-
den omkring os. På instituttet er der desu-
den  mange flere sociale arrangementer. 
Ph.d.-gruppen har et fast ugentligt frokost-
møde og rundstykkekomsammen. Institut-
tets medarbejdere har et frokostlokale, og 
der er fx julefrokost og sommerarrangement 
for alle instituttets medarbejdere.  
 

Fordele ved at have IFSK som arbejds-
plads. 
Sammenlignet med andre arbejdspladser er 
en stor fordel ved at være ansat på universi-
tetet , at man har stor fleksibilitet i forhold 
til at få arbejdet til at hænge sammen med 
familielivet. Rigtig mange får børn under 
arbejdet med ph.d.-afhandlingen, og der er 
stor forskel på, hvordan folk vælger at tilret-
telægge orloven. Det kan fx lade sig gøre at 
fordele orloven over en længere periode og 
trappe gradvist op på fuld tid. Samtidig har 
man frihed til selv at vælge, hvornår man 
lægger sine arbejdstimer. Det giver selvføl-
gelig ikke mindre samlet arbejde, men det 
giver fleksibilitet, når man fx står med syge 
børn, der skal passes. 
 
Lysten skal være det centrale. 
Det er selvfølgelig først og fremmest inte-
ressen for at fordybe sig i et politologisk 
emne, der skal være afgørende for, om man 
vælger at søge et ph.d.-stipendium. Er man i 
tvivl om, det man interesserer sig for, kan 
bære et ph.d.-projekt eller, om man er kvali-
ficeret til at gennemføre det, er man altid 
velkommen til at rådføre sig med en af in-
stituttets medarbejder – eller fx spørge sin 
specialevejleder til råds. Det er ikke sådan, 
at instituttet kun vil have bestemte typer 
projekter eller projekter inden for bestemte 
områder. Det væsentlige er, at man har en 
idé til en interessant problemstilling, der 
kan udgøre grundlaget for et 3-årigt projekt. 
I sidste ende skal en ansøgning til et ph.d.-
stipendium bæres af lysten til at arbejde 
med forskning. Har man den, kan vi i høj 
grad anbefale Institut for Statskundskab 
som arbejdsplads. 

 

Som ph.d.-stipendiat er der ingen 
faste arbejdstider og ingen arbejdsgiver, 
der kommer med opgaver, og det er 
derfor i høj grad op til den enkelte at 
strukturere sin arbejdstid 

” 

” 
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Kabul – en statusrapport 
Af Trine Barnøe, Kandens udsendte medar-
bejder i Pakistan 
 
Da Taleban faldt for de amerikanske be-
frielsesstyrker i 2001, smed alle afghan-
ske kvinder deres burkaer og mændene 
ragede skægget af…. Sådan lød i hvert 
fald meldinger fra verdenspressen, mens 
de telebanske styrkeenheder blev jaget på 
flugt til Tora Bora hulerne og grænselan-
det mod Pakistan.  
 
Det var et sådant befrielsessyn, jeg forven-
tede at se, da FN-flyet gjorde klar til landing 
i Kabuls internationale lufthavn. Klaus og 
jeg havde sat kursen mod det krigshærgede 
land for at besøge Danish Demining Group 
(DDG), dels for at få et indblik i mineryd-
ningens karakter, dels for at se hvordan den 
engang så storslåede metropolske hovedstad 
tog sig ud i krigens skygge.    

 
Det vrimlede med amerikanske sikkerheds-
vagter i ankomsthallen i Kabul, alle iklædt 
skudsikreveste, automatvåben og kommuni-
kationsudstyr. Det afghanske politi derimod 
måtte nøjes med kakifarvede bukser og ka-
lashnikovs, mens de ihærdigt forsøgte at få 
folk til at følge en imaginær kølinie. Sikker-
heden i lufthavnen var ikke imponerende, 
havde man dollars eller en indflydelsesrig 
reference, slap man behændigt uden om ba-
gagekontrollen med en metalfløjtende af-
ghansk lakaj i spidsen.  
 
NGO’er som skydeskive 
Parkeringsarealet udenfor var tydeligt domi-
neret at internationale køretøjer med huma-
nitære eller militære kendetegn. FN var sær-
lig godt repræsenteret i form af hvide jeep 
lignende biler med blå markeringer. Før vi 
tog af sted, blev det besluttet, at de ameri-
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kanske styrker skulle køre i NGO markere-
de biler for at øge deres egen sikkerhed, og 
det skabte naturligvis uro hos NGO’er, som 
nu må tage deres del af de skud, der ellers 
var tiltænkt de militære styrker. Alligevel 
mødte vi mange kampvogne på vejen til 
DDG’s hovedkvarter i hjertet af Kabul. By-
en ligger i en dal omgivet af bjerge beklædt 
med lerhuse, hvor den lokale befolkning 
hver dag kæmper mod minesprængninger 
og økonomisk ruin. I den indre bydel bor de 
internationale organisationer i gamle villaer, 
men langt de fleste af dem kan ikke se sig 
fri for skudhuller og forfald. Men det er dis-
se mennesker, som sammen med de interna-
tionale styrker, holder handlen i gang i by-
en.  
Chickenstreet er stedet, hvor man kan købe 
ægte tæpper, alskens antikke krigsgenstande 

og pasminaer. De supermarkeder, der findes 
drives generelt som importbutikker, hvor 
varer som dansk Lurpak smør, tyske glas-
pølser og belgisk chokolade er til at finde 
for de, som vil forsøge at opretholde deres 
nationale madkultur.  
 
Lokalt liv 
De lokale kan primært finde arbejde i ser-
vicefagene, hvor de bliver kørere, kokke 
eller hushjælpere for militæret eller hjælpe-
organisationerne. Andre forsøger at holde 
liv i de små handelserhverv, som bagere, 
grønthandlere og guldsmede. Kvinderne 
arbejder stadig i hjemmet, og når de går ud 
er det i 95% af tilfældene i ly af en burka og 
i selskab med en mand. Der eksisterer sta-
dig uoverensstemmelser mellem dari talerne 
(Dialekt af farsi) og pashtuner, og det kom-
mer af og til til åbne sammenstød i byens 
gader. 
 
Sådanne etniske uoverensstemmelser og 
minefelter er således med til at gøre hverda-
gen meget usikker for den afghanske be-
folkning. Afghanistan er et af de lande i ver-
den, der er værst forurenet med miner og 
ueksploderet ammunition. Der registreres 
hver måned mellem 150 og 400 mineulyk-
ker i Afghanistan. Dertil kommer alle de 
tilfælde, der aldrig bliver registreret. Af dis-
se ulykker sker næsten 66% med ueksplode-
ret ammunition. 50% af ofrene dør, inden de 
når til et hospital.  
 
Danish Demining Group 
En væsentlig del af problemet stammer fra 
Sovjetunionens besættelse af landet, men 
den efterfølgende borgerkrig mellem den 
Afghanske regering og Mujahedin bevægel-
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sen - og siden krigen mellem forskellige 
Mujahedin krigsherrer - har bidraget kraftigt 
til mineproblemet. Den nuværende krig 
mod terror, de omfattende bombardementer 
og intense kampe på landjorden har kun 
øget et i forvejen enormt problem. Afghan-
ske og internationale organisationer har ryd-
det miner gennem ca. 10 år under FN's le-
delse.  
 
Der er på nuværende tidspunkt over 5.000 
mineryddere i Afghanistan, hvoraf 
størstedelen er ansat i afghanske or-
ganisationer. Derfor indgik Danish 
Demining Group i 2001 et samarbej-
de med Mine Action Programme 
Afghanistan (MAPA) omkring vide-
reuddannelsen af lokale mineryddere 
fra forskellige organisationer. Da-
nish Demining Group arbejder på at 
hæve kvaliteten i minerydningen via 
det gode eksempel, og programmet er finan-
sieret af Danida og EU via UNMAS. 
 
Svøbt i proteser og landminer 
Vi fulgte med ud og så på minefelter i og 
omkring Kabul, hvor adskillige landsbyer 
ligger midt i et minefelt, og sprængninger 

hører til hverdagens begivenheder. 
DDG forsøger at uddanne folket til 
at respektere de røde stenmarkerin-
ger, som betyder, at der er fare for 
miner, og at det derfor ikke er sik-
kert at færdes der. Men især børne-
ne har svært ved at forstå, at når de 
engang har gået i et rødt område, 
uden at der sker noget, at det så ikke 
betyder, at det er frit for miner, men 
at det handler om, at de har været 

heldige!!!  
 
På det store stadion i Kabul blev der afholdt 
et cykelløb i protest mod landminer, og fel-
tet bestod af hundredvis af mænd med ben-
proteser, som cyklede rundt i 3 dage for at 
sætte fokus på problemet. Det var selv sam-
me stadion, som under Teleban styret blev 
brugt til at stene kvinder, der havde forbrudt 
sig mod den skrappe sharia-lovgivning.  
 

Afghanistan bevæger sig stadig i krigens 
skygge, og det er kun bjergenes hvide tin-
der, som kan vidne om den storhed, landet 
engang stod for. Nu raser kampen mod 
landminer, et slag der på ingen måde er slut 
eller vundet, mens den afghanske kvindes 
kamp for ligeværdig overlevelse knap nok 
er begyndt…. 
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Studenter spare-tips 

Arne And deler ud af sin visdom 

Hermed et lille sparetip til den fattige studerende, som elsker at kopiere og nægter at købe 
bøgerne. Som den public service institution, kanden er, har vi været ude at undersøge priser-
ne på kopikort. Herudfra kan den rationelle studerende så selv bedømme, hvad der bedst kan 
betale sig. Skulle du selv ligge inde med andre gode sparetips, så tøv ikke med at sende dem 
til kanden, så dine medstuderende også kan få gavn af dem.  

Statskundskab 
 

100 kopier  50 kr. 
200 kopier  90 kr.  
500 kopier  210 kr. 

Juridisk bogformidling 
 

100 kopier  50 kr. 
200 kopier  80 kr. 
500 kopier  150 kr. 
1000 kopier  280 kr. 
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Af Martin Krog Frederiksen 
 
 
 

 
Artiklen er gennemlæst af Partiets kontrol-
instanser, og renset for vestlig løgnagtig 
propaganda. 
 
 
Partipressens udsendte havde puttet ar-
bejdersangbogen i inderlommen og ville 
gerne stå i den obligatoriske kø for at 
komme ind til PF´s Kold Krigs torsdags-
café. Der var dog ingen kø! Var dette et 
udtryk for en kold kapitalistisk kalkule, 
der bare ville sørge for at vi hurtigst mu-
ligt kom op i baren og forbrugte? 
 
Kontrol 
Min sunde socialistiske skepsis blev dog 
gjort til skamme, da min billet blev kontrol-
leret meget grundigt af en yderst pligtopfyl-
dende PF´er, med russisk militærkasket og 
et stempel, som det viste sig, han var mere 
end almindeligt glad for, et glimrende ud-

tryk for østeuropæisk grundighed. 
Efter den grundige kontrol og de mange 

stempler, kiggede jeg mig omkring, lokalet 
var delt tværs igennem af en stor mur. På 
den ene side var der et varmt hyggeligt rødt 
lys, hvor statskundskabere af socialistisk 
tilsnit tydeligvis hyggede sig bravt. På den 
anden side af muren var der et koldere blåt 
lys, hvor de mere liberalistiske orienterede 

statskundskabere havde placeret sig, det så 
dog også ud til at de hyggede sig bravt. I det 
hele taget var udsmykningen af lokalet gan-
ske imponerende og original, der var pyntet 
med russiske og amerikanske flag, samt bil-
leder af store statsledere som Gorbatjov og 
Reagan.  
 

Kold Krig eller varm stemning? 

Jeg fandt hurtigt baren, i 
dagens anledning kaldet 

Betonbar Ost, og min sunde 
socialistiske skepsis imod 
overforbrug, forsvandt som dug for 
solen, da jeg opdagede at PF havde 
sørget for russisk øl.  

” 

” 
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Forbrug 
Jeg fandt hurtigt baren, i dagens anledning 
kaldet Betonbar Ost, og min sunde sociali-
stiske skepsis imod overforbrug, forsvandt 
som dug for solen, da jeg opdagede, at PF 
havde sørget for russisk øl. Efter at have 
smagt på resultatet af vores russiske kam-
meraters bryggerikunst, kan jeg varmt anbe-
fale selv at prøve, dog skal det siges, at rus-
sisk øl, lige som landet, nok skal nydes 
koldt. Herfra skal der kun lyde ros for idéen 
med at have en udenlandsk specialøl, som 
alternativ til den sædvanlige Ceres. 
Den østlige side var fyldt op, så jeg så mig 
nødsaget til at blive hængende i baren, man 
kunne jo ikke bare sætte sig på den vestlige 
side. Efter et par flasker russisk øl, beslutte-

de jeg mig dog for at spionere lidt på den 
vestlige side. Jeg fandt en ledig stol, og 
fandt hurtigt ud af, at man i vesten fester 
mindst lige så godt som i øst. 
 
Russisk marchmusik eller vestlig jazz? 
Hvis man havde forventet god russisk 
marchmusik udført af et kæmpe militæror-
kester, blev man skuffet. PF havde, måske 
som modvægt til det russiske øl, hyret et 
band, der spillede vestlig orienteret jazz-
musik. Og det skal konstateres at det gjorde 

de fremragende, sprøde jazz-toner strøm-
mede fra scenen hele aftenen, og i en lyd-

styrke der muliggjorde at man kunne tale 
sammen. Det kan konstateres, at kombina-
tionen af øl og jazz-musik er fremragende, 
især når musikken er så veludført som her. 
Samlet set var det en super torsdagsbar, 
temaet var sjovt og gennemført, idéen med 
udenlandske øl fortjener at blive gentaget, 
og endelig var musikken som nævnt frem-
ragende. Om det var den russiske øl, den 
vestlige jazz-musik eller kombinationen, 
der gjorde at stemningen blev varm, ved 
jeg ikke, men varm blev den. Derfor skal 
Kold Krigs Torsdagsbaren have fem kan-
der. 
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Matematik, tak – men med måde 
Af Søren Serritzlew, adjunkt, Lotte Bøgh 
Andersen, Siggi Brandt Kristoffersen og 
Rune Stubager, ph. d.-stipendiater. 

 
I sidste nummer af kandestøberen rejste 
Mikkel Schjøtt-Kristensen en række vig-
tige spørgsmål i relation til det netop gen-
nemførte matematikkursus for studenter 
på første år. I det følgende vil vi gerne 
redegøre for vores holdning til disse 
spørgsmål. 
 
Matematikforskrækkelse? Ikke her! 
Først vil vi gerne afvise den opfattelse, at 
der  skul le  herske  ”matemat ik-
forskrækkelse” blandt instituttets undervise-
re. Såvel blandt yngre som ældre ansatte på 
instituttet er anvendelsen af matematik – 
enten direkte i modelopbygning eller som 
grundlag for analyser – ganske udbredt, no-

get som også en lang række publicerede bø-
ger og artikler vidner om. Matematik i den 
ene eller anden form udgør altså et vigtigt 
grundlag for mange forskeres arbejde – her-
under vores eget. 
 
God statskundskab  Matematik? 
Når det er slået fast, er det på den anden 
side vigtigt at holde sig for øje, at hvor ma-
tematik er centralt for arbejdet på visse poli-
tologiske felter og med visse metoder, er 
dette så langt fra tilfældet for hele den ræk-
ke af subdiscipliner og emner, der findes 
inden for faget. For mange af vores kolleger 
er matematik således uden betydning for 
deres daglige arbejde. Og sådan må det væ-
re. Statskundskaben kan – og skal – aldrig 
reduceres til en ren eksercits i formler og 
beregninger (som man ser tendenser til in-
den for andre samfundsvidenskaber). Vi kan 
derfor ikke tilslutte os Mikkels idé om at 
hæve adgangskravet til B-niveau. Et sådant 
krav ville udgøre en barriere for mange po-
tentielt gode studenter og ville desuden give 
et forkert signal om, hvad studiet indehol-
der. 
 
Matematik = Et godt redskab 
En vis matematisk indsigt er dog stadig et 
vigtigt udgangspunkt for studenternes tileg-
nelse af de centrale redskabsfag  Økonomi 
og Metode. Selvom den basale intuitive for-
ståelse af de bagvedliggende sammenhænge 
i begge fag ikke i sig selv kræver matema-
tikkundskaber, er det klart for de fleste, at 
sådanne kundskaber giver et langt bedre 
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udgangspunkt for at forstå de grundlæggen-
de mekanismer. Dermed bliver det nemme-
re at  omsætte lærebøgernes betragtninger 
til selvstændige analyser senere i studiet og 
ikke mindst på arbejdsmarkedet – og det er 
jo om noget en central færdighed for alle 
scient.pol.er. Det udgør derfor et problem, 
hvis manglende matematikkundskaber er en 
barriere for studenternes arbejde med øko-
nomi og metode. 
For  os at se er et matematikkursus  à la det 
nys afholdte en oplagt løsning på dette pro-
blem. Instituttet har i forvejen en lang tradi-
tion for, som en del af metodeundervisnin-
gen, at tilbyde et edb-kursus, der introduce-
rer nye studenter til edb-systemet, SPSS, 
Excel og PowerPoint. Denne tradition kan 
med fordel fortsættes med et fast udbud af 
et frivilligt kursus, som kan give en hurtigt 
indføring i eller opfriskning af de matemati-
ske færdigheder, der er nødvendige for at få 
det fulde udbytte af undervisningen i Øko-
nomi og Metode. Kurset kan således ses 
som et særligt tilbud til en særlig gruppe af 
studenter (primært de med C-niveau i mate-
matik eller et B-niveau, der ligger år tilba-
ge), som har et særligt behov for opgrade-
ring af nogle bestemte færdigheder, som i 
øvrigt ikke er færdigheder, man forventes at 
erhverve sig gennem statskundskabsstudiet 
(som det  f.eks. er tilfældet med evnen til at 
skrive gode opgaver). 
 
Fremtidens matematikkursus 
I forhold til det allerede afviklede matema-
tikkursus kunne vi som tidligere, nuværende 
og kommende instruktorer og/eller undervi-
sere i  Metode forestille os, at det ville være 
frugtbart i højere grad at inddrage eksem-

pler fra statistikundervisningen som supple-
ment til de økonomi-eksempler, der har 
præget kurset. Evalueringerne af kurset har 
desuden vist, at netop den centrale målgrup-
pe (studenter med en svag matematikfunde-
ring) har fundet det vanskeligt at følge med 
i det relativt høje tempo. Dette finder vi 
yderst problematisk. Hvis kurset skal leve 
op til forventningen om at afhjælpe et sær-
ligt behov hos en særlig gruppe, er det 
stærkt betænkeligt, hvis netop denne gruppe 
finder kurset for vanskeligt. For at undgå 
dette problem samt sikre, at kurset kan fun-
gere som støtte for undervisningen i både  
Økonomi og Metode, mener vi, at det ville 
være endog meget formålstjenligt at udvide 
omfanget af kurset ud over de 4 gange 2 
timer, det har haft i denne omgang.  
Foreløbigt er vi glade for, at Studienævnet 
har besluttet at afholde matematikkurset 
igen til næste forår. Vi ser ligeledes med 
forventning frem til, at nævnet i efteråret 
atter skal diskutere omfanget af kurset, og 
vi håber i den forbindelse, at man vil beslut-
te sig for en udvidelse af matematikkurset – 
ikke mindst i lyset af, at kurset er en særde-
les god investering. Således er det velkendt 
fra studiestatistikkerne, at studenter med 
sproglig studentereksamen eller HF-
eksamen klarer sig dårligere end studenter 
med matematisk studentereksamen. Det 
skulle være mærkeligt, om ikke dette bekla-
gelige faktum havde en vis sammenhæng 
med matematikfærdighederne blandt de to 
førstnævnte studentertyper, og kurset kan 
derfor være med til at forbedre studenternes 
resultater og dermed  forhindre frafald  før 
de oplever, at statskundskab også er meget 
andet end matematik. 
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Den politiske bacille  
Af: Martin Krog Frederiksen 

Er politologer politiske? Nogle gange kan 
man blive i tvivl om, fokus på analysen af 
politik fjerner blikket fra, hvad politik 
også er, nemlig holdninger og følelser. 
Man kunne kalde disse holdninger og fø-
lelser for den politiske bacille; den gør, 
hvis man er ramt af den, at man må 
kæmpe for sin sag, dette er et interview 
med en, der er ramt af den politiske ba-
cille. 
 
Dan Jørgensen er en af de studerende ved 
Statskundskab, der er ramt af den politiske 
bacille. Han havde ikke troet, da han starte-
de i 1997, at han en dag ville stille op til 
Europaparlamentet, men ikke desto mindre 
stiller Dan op for Socialdemokratiet til det 
næste Europaparlamentsvalg – Endda med 
en pæn chance for at blive valgt. Jeg har 
spurgt ham hvad der har drevet ham til det 
temmelig hårde politiske liv, men først lidt 
om Dans historie. 
 
Hvad er det, der driver dig politisk? 
Jeg har altid engageret mig i det, jeg lavede, 
f.eks. gennem elevråd og lignende. Da jeg 
startede på Statskundskab, gik jeg hurtigt 

ind i studenterpolitik. Jeg ville have indfly-
delse på den uddannelse, jeg nu skulle bru-
ge minimum 5 år af mit liv på. 
Senere blev mit politiske engagement bre-
dere funderet. Jeg begyndte at reagere på 
urimeligheder ikke bare i min egen lille ver-
den. Men også ud over min egen næsetip. 
Jeg har altid haft nemt ved at  blive indigne-
ret og får lyst til at ændre uretfærdigheder. 
 

Nogle af de ting, der kan få mig helt op af 
stolen, uanset hvor tit jeg diskuterer det, er 
fx miljø og dyrevelfærd. Jeg synes det er 
horribelt, at vi er ved at ødelægge vores fæl-
les natur, for at producere så meget som 
muligt. F.eks. overstiger størrelsen af svine-
produktionen i Danmark langt det anstændi-
ge. Det har meget alvorlige konsekvenser 
for vores miljø. Derfor har jeg, med min 
gode ven Svend Aukens hjælp, taget kon-
takt til miljøkommissær Margot Wahlstrøm, 
for at få hende til at gå ind i sagen. Og vi 
har faktisk fået aftalt et møde med hende i 
maj måned. 
Flere af mine politiske modstandere har kun 
et overbærende smil tilovers for sådan et 
område som dyrevelfærd. Det kan virkeligt 
hidse mig op. Vi ved, at der foregår decide-
ret dyremishandling fx i forbindelse med 
transport af dyr hver eneste dag. Så mener 

Flere af mine politiske 
modstandere har kun et 

overbærende smil tilovers for 
sådan et område som dyrevelfærd. 
Det kan virkeligt hidse mig op.  

” 

” 
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jeg, det er direkte uanstændigt ikke at gøre 
noget ved det. 
 
Hvordan kom du ind i partipolitik – og 
hvad er dine fremtidsdrømme?  
Jeg har altid været socialdemokrat, så min 
naturlige platform var Frit Forum. Det var 
gennem Frit Forum, at jeg spredte mit poli-
tiske engagement til andet end det jeg lige 
gik og lavede. På et tidspunkt blev jeg for-
mand for Frit Forum, og det var her jeg op-

dagede, at der i Danmark, hvis du gider ar-
bejde for det, ikke er særligt langt til beslut-
ningstagerne. Kontakten til beslutningsta-
gerne sker f.eks. gennem baggrundsgrupper 
for ministre og folketingspolitikere. 
Det var også gennem arbejdet i Frit Forum, 
at jeg mødte Svend Auken. Inden min tid 
som formand for Frit Forum, havde jeg som 
nævnt ikke seriøst overvejet en politisk kar-
riere, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle 
arbejde for en miljøorganisation eller lig-
nende. Men da John Iversen meddelte at 
han stoppede i Europarlamentet, blev der en 
plads fri. Da gode folk i organisationen – 
herunder Svend Auken og Nicolai Wammen 
kraftigt opfordrede mig til at stille op, tog 
jeg chancen. 
Mine fremtidsdrømme går lige nu ikke me-
get længere end til den 13. juni; her håber 
jeg selvfølgeligt af hele mit hjerte at blive 
valgt ind. Jeg har en chance, men det bliver 
tæt. 

Har du nogen politiske forbilleder? 
De tre seneste formænd for vores parti 
Svend, Poul og Mogens har jeg alle haft lej-
lighed til at arbejde tæt sammen med. Jeg 
har været ansat i Socialdemokraternes ana-
lyseafdeling på Christiansborg. De er alle 
utroligt dygtige politikere, som stiller høje 
krav både til sig selv og de mennesker, de 
omgiver sig med. Derfor er jeg også utrolig 
stolt af at både Svend Auken og Nyrup bak-
ker helhjertet op om mit kandidatur. 
 
Dan er ramt – er du? 
Dan er tydeligvis ramt af den politiske ba-
cille, og dermed er han et eksempel på, at 
man kan kombinere analyserne af politik 
med et dybtfølt, og måske ikke superratio-
nelt engagement. Det er vel i virkeligheden 
det, og ikke de ”skarpe” politiske analyser, 
der driver det politiske system. Så med sæd-
vanligt politologisk vægelsind, må man 
konkludere, at Statskundskab, i hvert fald i 
Dan Jørgensens tilfælde, både er politiske 
analyser og politisk engagement. 

Faktaboks: 
Dan Jørgensen er 28 år 
Født og opvokset i Morud på Nordfyn 
Startede på Statskundskab i 1997 
Har Arbejdet som studievejleder på IFSK 
Har været medlem af både Statsrådet og 
Studienævnet på IFSK 
Har haft et studieophold i Seattle 
Arbejdet for Demokraterne i Seattle 
Arbejdet for PES-gruppen i Bruxelles 
Arbejdet for Analyse og Informationsafde-
lingen i Socialdemokratiet 
Stiller op til Europarlamentsvalget 13. juni 

D a  g o d e  f o l k  i 
organisationen – herunder Svend 
Auken og Nicolai Wammen kraftigt 
opfordrede mig til at stille op tog 
jeg chancen. 

” 

” 
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Kampen om det gyldne lokumsbræt  
Af Jakob N. Mortensen og praktikant Hen-
rik S. Lund 
 
En flok heroiske fanatikere satte endnu 
engang hinanden stævne ved Uniparkens 
mudderhul. Kampen om ”Det gyldne 
Bækken”, et gammelt lokumsbræt med 
udsædvanlig høj affektionsværdi, gjaldt 
som altid liv, død og bissetricks. Med kli-
nisk ufine metoder trak værterne fra Me-
dicin, Umbilicus, igen det længste sivstrå. 
 
13 hold havde i år tilmeldt sig Kapsejlad-
sen, som i udenomslir og selviscenesættelse 
er en Super Bowl værdig. På denne årets 
sidste forårsdag havde cirka 10.000 fest-
stemte supportere fra diverse institutter for-
ventningsfulde plantet sig i mulden rundt 
om søens bredder. De blev fra første fløjt 
manipuleret i det kærlige hjørne af de stor-
skrydende konferencier fra Det Private Vi-
karkontor. Velvilligt blev hænder, indsmur-
te i elskovscremer, hævet over hovederne, 
og parken svajede af lutter kærlighed. Som 
til en anden Lars Lilholt koncert. Uden 

yderligere sammenligning. 
 
Mosefund og pamperi 
Efter en professionelt fokuseret eftersøg-
ning i mudderhullet, kunne en tilkaldt dyk-
ker fremdrive bækkenet. Og dette til trods 
for et voldsomt antal dåseølsnedslag i hans 
nærhed. Bækkenet blev sidste år, på blasfe-
misk vis, bortofret på søgudens alter af vin-
derne fra Idræt. Herefter kunne den spekta-
kulære præsentation af holdene tage sin 
start. 
Praktikanten Henrik havde valgt den noget 
kritiske attitude ved dette års løb og blev 
først for alvor vakt til live, da det tredje 
hold, Apollonia, tandlægerskerne, kom på 
banen. ”Det ser kort ud”, var ordene. Pam-
perne fra PF var i år de eneste til at forsvare 
Statskundskabs ære og agtelse. Allieret med 
en lokal rockerliga red vort festudvalg ind 
på brølende Harley cikler med forlængede 
forgafler, chromskærme og mangel på styrt-
hjelme, så mangt en tilskuer må have følt 
sig hensat til den tid, hvor den 3.gearede 
Puch Monza var ens kæreste eje. Sentimen-
talt og smukt var det, og allerede her følte 

man, at man iagttog en 
kommende finalist.  
 
Opel Kadett den æ ol-
tins numme jet 
Havde man en pris for 
idérigdom og teknisk 
snilde, ville konkurren-
cevilkårene ikke være 
rimelige denne dag. Det-
te være sagt, fortjente 
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ingeniørerne dog prisen for deres videreud-
vikling af sagnautomobilet Opel Kadetten. 
Endog i en stationcar version. De havde in-
stalleret en særlig katapultkonstruktion un-
der kalechen, som efter fælles nedtælling 
ekspederede holdets gummibåd ud i det 
grumsede vand i en flot bue. Måske de alli-
gevel går og morer sig lidt derovre?! De 
morbide teologer havde lejet et lig, Han-
delshøjskolens repræsentanter stillede højst 
overraskende op i en flower-power formati-
on, mens Idræt i år satsede vovet med den 
famøse Angora-konstellation. Ud over deres 
fem faste deltagere havde sidstnævnte allie-
ret sig med Pim, Bobby og Primdal, hvilket 
dog ikke fik indflydelse på det samlede re-
sultat. Således ud fra devisen nogen nævnt, 
nogen glemt. 
 
Kapsejladsen: flid, fedt og snyd 
Det kan godt være, at selve strabadserne på 
søens rørte vande er af mere sekundært til-
snit. Ølstafetter skal jo vindes, modstander-
både skal kæntres, og iltfattig vand sluges. 
Dog bliver padleteknikken og bådtypen ofte 
det udslagsgivende, når vinderen skal fin-
des. Således også i år, hvor ØF efter tumult, 
klager og lidt mere tumult løb med sejren i 
årets første heat. Det samme viste sig i an-
det heat, hvor de mangedobbelte kapsejlads-
mestre, Umbilicus, suverænt satte sig på 
førstepladsen. I tredje heat skulle PF pam-
perne så vise, om de kunne stå distancen. I 
et drama af et ræs, hvor almindelig tumult, 
unfairness, verbale tilsvininger og generel 
politisk ukorrekthed prægede begivenheder-
ne, endte det hele uafgjort. I første omgang. 
Måltegningen vidnede om klar snyd fra alle 
deltagende parter, men på forunderlig vis 
sejrede vore lokale helte. Nu stod den store 

finale. 
 
Herpå fulgte et intermezzo, hvor hverken 
Deres udsendte eller praktikanten fangede 
konteksten. Det salig ørkenens luftskib, ka-
melen Sam, droppede lige ind og viste, 
hvordan et sådant væsen tager sig ud i lidt 
grønnere omgivelser. Dog lærte vi, at det 
altså ikke er vand, men fedt, der gemmer sig 
i dens pukler. I samme fase havde de lokale 
lystfiskere deres hyr med at holde nedfal-
dende øldåser på afstand af deres flåd. 
Da dagens vinder allerede er afsløret, kan vi 
slutteligt konstatere, at Kapsejladsen endnu 
engang blev et solbeskinnet tilløbsstykke. 
Ingen kraner, ingen helikoptere og ingen 
Anders Lund Madsen. Men lokumsbrættet 
kom tilbage på de rette hænder, og prakti-
kanten Henrik fik den sol, hans lyse lokker 
og glinsende hud underneden kunne bære. 
Vi dedikerer denne dag til Thøger Larsen: 
Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du 
så mangen gange har svigtet mig. 
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Vox pop 
Med Australien som tema og forestående kongebryllup burde spørgsmålsemnet vel være op-
lagt, men lad pressen om det. Så i stedet spurgte vi: Har du et motto?  
Af Martin Krog Frederiksen & Jens Jørgensen 

There is no I in team but there is two in martini 
De to russekretærer Jacob og Peter fra 4 - semester i godt selskab 

Jeg får total mediestress. 
Rasmus 8. semester (ovenstående billede 
 

Jeg har sgu ik’ noget fordi det ville være 
patetisk. 
Andy 10. semester (nedenstående billede) 
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En gang tutor  
altid tutor 

 
Helle. 8. semester 

Hvem er de radikale? 
Lasse 8. semester (nedenstående billede) 

Altid arbejde - gange 2 
Andreas 6. semester (ovenstående billede) 

Lær af træer, gro i ro 
Bente 6.semestre 
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Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen – 
les’ redaktion 
 
Jens og Rasmus har sat hinanden i stæv-
ne for at finde ud af, hvad de som redak-
tører har bedrevet det sidste års tid, samt 
hvad deres intentioner med arbejdet har 
været, og hvordan de ser på fremtiden. 
 
Rasmus og Jens, hvorfor meldte I jer som 
redaktører i sin tid. 
Vi havde længe gået og overvejet, hvilken 
forening på statskundskab vi skulle kuppe, 
og da der en dag kom en mail rundt til alle 
stud., om at Kanden havde brug for nye re-
daktører, så slog vi til, siger Jens grinende. 
Nej det er ikke helt rigtigt, vi havde begge 
to længe overvejet, om vi skulle til at skrive 
for kanden, men havde ikke rigtig kunnet 
tage os samme, og da mailen så kom tænkte 
vi at vi kunne da lige se hvad det egentlig 
var. Det endte så med at vi sidder her! Tilfø-
jer Rasmus 
 
Har i haft et mål med at melde jer som re-
daktører. 
Personligt har mit mål været at udbrede 
kendskabet til tysk hornmusik, og lave lob-
byarbejde for, at PF arrangerer en Ibiza-
strand og skum temafest. Dog må jeg ind-
rømme, at det ikke er lykkedes så godt, si-
ger Rasmus. Ellers har vores mål været at 
bringe noget, som Vi synes er sjovt og 
spændende, så vi kunne få lidt morskab 
bragt ud på studiet. Vi bliver derfor også 
nødt til at takke den forrige redaktion for at 
have lavet en god strukturel opsætning, så 

Sidste replik 
vi kunne koncentrere os om nye tiltag, og 
ikke om udseende. 
 
Der er tit blevet klaget over larmen når der 
er møde på kanden, hvad skyldes det? 
Jo ser du! Vi har det princip, at når man la-
ver et arbejde, så skal arbejdet helst udføres 
af lyst, hvilket vi mener bedst sker, hvis 
man har det er morsomt. Det medfører selv-
følgelig at vores møder ofte er meget høj-
lydte, hvilket en hel del på den første læse-
sal har bemærket. Vi har dog overvejet, om 
vi skulle isolere rummet med æggebakker, 
men vi har i stedet opsat billeder af politike-
re, da vi er sikre på at disse har endnu mere 
behov for, og er bedre til at opsluge de utro-
lig intellektuelle ræsonnementer, som frem-
føres i kandens mødelokale. 
 
Har der været nogen problemer i jeres 
samarbejdet? 
Politisk set har vi haft utrolig mange proble-
mer, i og med at Jens er stok konservativ og 
utrolig royal, mens jeg selv er ræverød re-
publikansk stalinist, så vi har selvfølgelig 
haft en masse diskussioner, siger Rasmus og 
tilføjer, der har ikke været større problemer 
end vi har kunnet ordne dem over en lille 
pils. Nu kendte vi jo også hinanden fra læ-
segruppen, så vi viste, hvad vi gik ind til 
fremfører Jens. 
 
Hvad vil i sige i har opnået? 
Vi synes egentlig, at kanden er blevet et 
godt blad, hvor der er lidt til både de stude-
rende og underviserne, og vi vil begge for-
sætte arbejdet.  
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Hvordan har jeres forhold til læserne væ-
ret? 
Johhh, personligt synes jeg, vi har et ganske 
godt forhold til vores læsere, og med den 
respons vi har  opnået, så ved jeg også, at 
bladet er blevet læst, siger Rasmus. Vi er 
rigtig glade for, at hele bladet bliver læst, 
for der har da været artikler som vi ikke vid-
ste, om de var interessante nok, men ud fra 
responsen så må vi antage, at folk har læst 
alt! Tilføjer Jens. 
 
Hvad synes I, der har været det bedste? 
Jeg vil nok mene, at køleskabet på kontoret 
har været en fantastisk investering - så vi 
kan få kolde øl - , selvom det larmer en 
smule.  Den faste onsdagskage fra Dancake 
sammen med den hygge og morskab som 
høre med til onsdagsmøderne, har nu også 
været et af ugens højdepunkter, tilføjer Ras-

mus. 
 
Hvordan ser jeres fremtid ud? 
Efter jeg har fået redaktørposten på CV’et, 
regner jeg med at overtage redaktørstillin-
gen på Berlingske Tidende til efteråret, sva-
re Jens, nu har jeg jo lært grundprincippet, 
så skulle det jo ikke være så svært! Rasmus 
derimod vil vie en endnu større del af sit liv 
til at gøre tysk og hollandsk lirekassemusik 
populært i Danmark, og efter jeg har lært at 
begå mig i medierne, så skulle det næste 
store hit gerne komme engang i efteråret. 
 
Har I noget at sige til de nye redaktører 
Ikke andet end at det selvfølgelige er meget 
svært at så på skuldrene af giganter, siger 
Jens, og Rasmus tilføjer, men vi skal selv-
følgelig nok gøre alt, for at det kan lade sig 
gøre. 
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Historisk tilbageblik 
Her er en diskussion som er bragt i kanden i 1994, som viser at diskussionen 
om hvem der er bedst af Aarhus og København, ikke er ny.  
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Chokolade-muffins blev hans skæbne 
Af Ann Maja Panduro Kjærulff 
 
Øjenvidneberetning fra foreningsgangs-
festivalen   
Der er plads til 35 på PF’s studietur til 
USA til efteråret. Salget begynder i mor-
gen, den 4. maj klokken 8.30.  
Men allerede klokken 22.30 i dag tirsdag 
var der 43 skrevet på den liste, som de 
ventende administrerer med hård hånd.  
 
Umiddelbart virker det ret kaotisk når man 
træder ind på foreningsgangen. Men lad dig 
ikke narre, der er styr på sagerne. Alle de 
unge scient. pol’er som ligger på medbragte 
madrasser og læser, sidder omkring bordene 
og spiller TP (kanden talte i hvert fald tre 
eksemplarer), eller ser film på de bærbare 
computere, er sat i system. Hver af dem har 
et nummer, som fortæller om de er købt el-
ler solgt. Svend Gunge fra 1. semester er 
nummer 36.    
 

Lod bagværk være bagværk 
Han fortæller med slet skjult bitterhed, 
hvordan han klokken 20.30 blev ringet op af 
en kammerat som fortalte, at der allerede lå 
en anselig bunke mennesker i kø foran PF’s 
kontor. Svend var ved at bage muffins til at 
forsøde ventetiden med, men lod bagværk 
være bagværk og sprang på cyklen. Fem 
minutter senere stod han klar ved døren til 
PF’s kontor, kun for at erfare at nummer 35 
lige havde skrevet sit navn på ventelisten.    
”Havde jeg været her tre minutter før, var 
jeg blevet nummer 33” siger Svend. Han 
har dog valgt at blive og overnatte alligevel, 
fordi ”det er super hyggeligt. – Og så satser 
jeg lidt på, at der er nogen der dør i løbet af 
natten.”   
 
Medbragt trankia 
Svend har ret, de ventende har virkelig for-
stået at gøre sig det mageligt. Så mageligt, 
at kandens udsendte var alvorligt fristede af 
tilbudet om at slutte sig til selskabet, til 
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trods for at ingen af os har nogen intentio-
ner om at rejse med til USA. Kasper fra 4. 
semester følger festival-stilen helt til dørs: 
han har, foruden en trankia, medbragt æg, 
mel og mælk. Han vil bage pandekager til 
morgenmad. Han fortæller, at trankia samt 
ingredienser naturligvis også skal med over 
Atlanten. ”Det er et politisk manifest! Vi 
gider ikke al deres gensplejsede mad.” Ka-
sper er dog en smule bekymret, for hvordan 
det vil gå med at få det hvide pulver ind i 
landet. 
 
Får de alle pladser? 
Da vi forlader varmen og hyggen på for-
eningsgangen, nager tvivlen os. Hvad var 
det for et glimt, Svend havde i øjnene – 
hvor gerne vil han til USA, og hvad er han 

villig til at gøre for én af de eftertragtede 
pladser? Er alle de 35 første på listen mon 
stadig i live, når PF åbner dørene for billet-
salget?  
Og hvad med Kasper? Mon han nogensinde 
vender tilbage til ISFK, eller bliver han og 
hans mel shippet direkte afsted til Guanta-
namo-basen?  
 
Tålmodighed for at komme studietur 
Svarene blæser i vinden, men indtil videre 
må moralen i denne beretning være: At 
komme på studietur med PF kræver tålmo-
dighed som til en Ringenes Herre-premiere, 
snarrådighed og glødende mobiltelefoner, 
samt en provianteringsliste som ville gøre 
DAMP-børnene misundelige.  
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Boganmeldelse: Overleveren 
Bo Lidegaard (2003): Overleveren, Dansk 
Udenrigspolitiks Historie, Bind 4 (Redigeret 
af Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk & Ni-
kolaj Petersen), København: Gyldendal 
Leksikon. 685 s. 448 kr. 
 
Af Lars Peter Knoth Madsen 

 
Danmarks udenrigspolitiske historie er 
under officiel behandling, og med fjerde 
og næstsidste bind i serien tages hul på 
den mest kontroversielle og mest be-
skrevne periode af danmarkshistorien, 
besættelsestiden. 
 
Fornemt format 
Formatet for bogen er fornemt, den er nyde-
ligt illustreret og tilpas dyr til at fremstå 
som dybt seriøs. Endvidere er den under 
sikre vinger som en del af Danmarks natio-
nalleksikon, og man fornemmer, at dette er 
officiel historieskrivning. Man kunne frygte 
hagiografi snarere end historie, hvorfor det 
da også er ligedele paradoks og umådeligt 
interessant, at krumtappen i bogen er en re-
habilitering af en af de mest udskældte poli-
tikere i nyere dansk historie. 
 
Bogens tidsfokus 
Bogen, der kronologisk beskriver kongeri-
gets tildragelser i forbindelse med sam-
kvemmet med det store udland, dækker pe-
rioden 1914 til 1945. Dermed gøres de to 
radikale politikusser Peter Munch og Erik 
Scavenius med rette til de helt centrale skik-
kelser i historien. 

Bogens tyngde ligger naturligt omkring de 
fem ’skæbnesvangre år’, men der gøres me-
get for at klarlægge linierne fra første ver-
denskrig og frem, hvor især den realpolitisk 
knivskarpe ’tyske skole’ for udenrigspoli-
tikken bliver grundigt behandlet. Hensynet 
til den store nabo mod syd var den udslags-
givende faktor der i sidste instans bestemte 
den danske politik, indtil nybruddet med 
indmeldelsen i NATO efter krigen. Samti-
dig gør Lidegaard ganske meget ud af at 
redegøre for især Munchs tanker om civil-
samfundet og det demokratiske sindelag 
som det eneste mulige forsvarsværk for en 
eventuel besættelse. 
 
Skal samarbejdspolitikken opfattes som 
noget negativt 
Bogen tager naturligvis også livtag med 
samarbejdspolitikken som sådan. At et så-
dant livtag stadig er påkrævet sås ikke 
mindst af den debat som Anders Fogh Ras-
mussen satte i gang sensommeren 2003 ved 
på 60 årsdagen for samarbejdspolitikkens 
ophør at kategorisere den som ’ussel’ og 
’stærkt forkastelig’. Lidegaards tag på em-
net distancerer sig velgørende fra så simple 
skemaer, og fremstiller samarbejdspolitik-
ken som en lang og kompliceret serie af for-
handlinger med den tyske overmagt, der 
givet resulterede i mange, og lidet glorvær-
dige, tilståelser, men som altså også affødte 
en i europæisk sammenhæng uset række af 
indrømmelser. Heraf skal kun for et eksem-
pels skyld nævnes jødeaktionen i slutningen 
af 1943, hvor både samarbejdspolitikkens 
indvirkning på forholdet mellem de danske 
og tyske myndigheder og den Munchske 
insisteren på civilsamfundets styrke tilsam-
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men udgjorde fundamentet for dette enestå-
ende eksempel på civil courage. 
 
Den aktive modstand 
Omvendt præsenteres den aktive modstand i 
krigens sidste år som en lige så fundamental 
årsag til at Danmark endte på den rigtige 
side af bordet efter krigen. Samarbejdspoli-
tikken og modstandskampen var begge dele 
af den danske model, uden hvilken Dan-
mark ikke havde klaret sig gennem besæt-
telsen og ud på den anden side med så få 
ridser i lakken. På den måde giver det god 
mening, at Lidegaard nu har skrevet vægti-
ge værker om både Scavenius og den i 
Washington bosiddende og under krigen 
uafhængige gesandt Henrik Kaufmann. 
 
Samarbejdspolitikken stadig til debat 
Debatten om samarbejdspolitikken er be-
stemt ikke afsluttet. I en 4. maj-tale i år ud-
talte Anders Fogh Rasmussen således: 
”Hvis alle havde tænkt som de danske sam-
arbejdspolitikere, ville Hitler med stor sand-
synlighed havde vundet krigen, og Europa 
var blevet nazistisk.” Denne anmelder hav-
de fornøjelsen af at opleve Bo Lidegaard 
besvare netop dette spørgsmål ved at fore-

drag på Christiansborg tidligere i år. Svaret 
var i al sin enkelhed, at alle landene i Euro-
pa tænkte som Danmark. Der var ingen af 
Tysklands krigsmodstandere, der gik ind i 

krigen på grund af den moralske habitus, 
Fogh Rasmussen klandrer samarbejdspoliti-
kerne for at have manglet. 
 
Kritiske bemærkninger 
Men bogen burde måske snarere have hed-
det Dansk udenrigspolitisk historie fra 1940 
til 1945, da denne periode udgør knap halv-
delen af bogens omfang. Der kunne måske 
være gjort mere ud af de foregående 25 år, 
der trods alt bød på en anden stor krig, kri-
ser og markante udviklinger i det danske 
folkestyre, herunder en begyndende parla-
mentarisering og politisering af udenrigspo-
litikken, med udvikling af Det Udenrigspo-
litiske Nævn, politiske udenrigsministre 
m.v. 
 
Ros 
Som nævnt præsenteres emnet på en nuan-
ceret og sober måde, der ikke forfalder til at 
udkæmpe nutidens politiske slag på forti-
dens taknemmelige slagmarker. Herudover 
er det forbilledligt formidlet, og lader sig 
omtrent læse som en knaldroman. Og her 
ligger en væsentlig inspiration til statskund-
skaben: tænk hvis væsentlige politologiske 
nybrud og nytolkninger kunne formidles på 
en måde, så de lod sig læse med samme lyst 
– og oven i købet fra en forfatter der ube-
sværet formår at krydse kløften mellem 
praktikerens og forskerens verden. 
 
Og derfor en varm anbefaling 
Jeg kan varmt anbefale bogen til alle der vil 
vide mere om det 20. århundredes danske 
udenrigspolitik, men også som en gedigen 
illustration af praktisk realpolitik og dens 
omkostninger. 

Samarbejdspolitikken og 
modstandskampen var begge 

dele af den danske model, uden 
hvilken Danmark ikke havde klaret 
sig gennem besættelsen og ud på 
den anden side med så få ridser i 
lakken.  

” 

” 
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Boganmeldelse:  
Engelsk og amerikansk filosofi. Videnskab og sprog 

vendige redaktionelle kompositoriske afvej-
ninger vægter højere end de rent saglige ar-
gumenter. Endelig bør det nævnes, at der 
også er varslet en udvidet og nyrevideret 
udgave af Politikkens Filosofi Leksikon, 
hvilket en flerårig bruger kun har én kom-
mentar til: FEDT. 
 

Bogen indhold 
Bogen er med sine i alt 600 tætskrevne dob-
beltspaltede sider lidt af et mammutværk. 
Til gengæld er der også rigeligt at tage fat 
på i forbindelse med de ti forfattere, hvorfor 
kun meget få kapitler og afsnit føles for lan-
ge eller uvedkommende. Bogens disponeres 
overordnet af en tidsmæssig opdeling i peri-
oderne før og efter 1960. Endelig indtager 
den amerikanske pragmatisme pladsen som 
en afsluttende residualkategori. 

 

Perioden frem til 1960 
Delen frem til 1960 tager et naturligt afsæt i 
grundlæggeren af den moderne analytiske 
filosofi, Frege, hvis sproglige revolution 
man i store dele af filosofien stadig forsøger 
at bearbejde. Et spændende kapitel, der som 
ekstra bonus indeholder en god introduktion 
til den moderne logik. Et område, der er en 
nødvendig indsigt for enhver argumentato-
risk jægersoldat. Herefter følger en række 
moderne klassikere/bevægelser. Først Moo-

Engelsk og amerikansk filosofi. Videnskab 
og Sprog 
 
Poul Lübke (red.), 600 sider. 299 kr. Poli-
tikkens Forlag. 
 
 Af Christian Sørensen 
 
 
 
 
Politikkens Forlag har i mange år med to-
bindsværket Vor tids Filosofi leveret stan-
dardværket for en solid, trofast og støttende 
sekundærlitterær skulder for den interesse-
rede opdagelsesrejsende i det 20. århundre-
des filosofiske landskab. Med dåbsattest 
anno 1982 står serien nu for en passende 
nyskreven opdatering, hvis tydeligste ydre 
ændring består i en udvidelse fra to til tre 
bind, der oven i købet er væsentligt længere. 
Første værk er indeværende bind om en-
gelsk og amerikansk filosofi, som ret be-
mærkelsesværdigt især præges af tyskere og 
østrigere (jf. nedenfor). Et andet, som om-
handler fransk filosofi, er allerede udkom-
met, mens det sidste om tysk filosofi efter 
sigende optager medarbejderne på Narayana 
Press i disse dage. Om denne 
”nationaliserede” opdeling skal siges, at den 
er forståelig og acceptabel. Den uheldige 
bagside ved dette valg er dog, at opdelingen 
uundgåeligt både rammer de tænkere, der er 
født i mere tyndtbefolkede filosofproduce-
rende områder, samt dem, der bevidst og 
med gode grunde nægter at lade deres tænk-
ning følge nationale grænser. Her er det op 
til læseren at skelne mellem, hvor de nød-

den moderne logik. Et 
område, der er en nødvendig indsigt 
for enhver argumentatorisk 
jægersoldat 

” 

” 
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re, Russell, den unge Wittgenstein, den logi-
ske positivisme samt Popper. Alle oplysen-
de og dannende afsnit, der både giver gode 
introduktioner til den enkelte tænker, indar-
bejder generelle problemstillinger, samt bin-
der tænkerne sammen i det argumentations-

fællesskab, de deler i forlængelse af Frege. 
Indledt med den sene Wittgensteins 
(selv)opgør med den matematisk-logiske 
indstilling som filosofiens primat afsluttes 
før-1960-delen med kapitler om daglig-
sprogsfilosofien og Strawson. Omdrejnings-
punktet er stadig sproget. Men hvor den før-
ste gruppe især søger at afgrænse, hvad man 
kan sige med videnskabelig sikkerhed, er 
fokus for diskussionerne i den sidste gruppe 
i højere grad rettet mod, hvorfor dagligdags-
sprogets natur forhindrer eller vanskeliggør 
realiseringen af et videnskabeligt sandheds-
projekt. 
 
Perioden efter 1960 
Hvor fremstillingen i første del følger frem-
trædende enkeltpersoner og bevægelser, er 
perioden efter 1960 struktureret efter filoso-
fiens underopdelinger. Slag i slag introduce-
res læseren til den moderne filosofis (her) ni 
forskellige discipliner, hvor temaer og ho-
vedeksponenter så bærer fremstillingen i de 
enkelte delafsnit. Mens jeg finder, at den 
første del af bogen er relevant for alt leven-
de biologisk masse (herunder studerende), 
lægges vægten i præsentationen af tiden ef-
ter 1960 på de kapitler og afsnit, der er rele-

vante for læsere udstyret med politologiske 
briller. 
 
Emner for den reflekterende studerende 
Som det eneste opfatter jeg afsnittet om filo-
sofisk æstetisk, som decideret overflødigt 
(onde tunger vil sige, det fortæller mere om 
anmelderen end kapitlet, men så læs det 
selv). Afsnittet om filosofisk semantik forbi-
gås i tavshed, om end det er spændende læs-
ning. I afsnittet om filosofisk pragmatik er 
korte introduktioner til Austin, Chomsky og 
Searle, der alle har berøringsflader til soci-
alvidenskaben. Mere relevant står afsnittene 
om metaetikkens (eks. non-kognitivisme, 
realisme og praktisk rationalitet), erkendel-
sesteoriens (eks. erkendelsens natur og 
skepticisme) og metafysikkens (eks. fri vilje, 
kausalitet og ontologi) problemstillinger. 
Om man kan lide det eller ej, er det alle em-
ner, der er uundgåelige for den reflekterede 
akademiker – og det til trods for den filoso-
fisk-tekniske indpakning. Superrelevant er 
endelig afsnittene om normativ etik, politisk 
filosofi og videnskabsteori. Inden for etik-
ken præsenteres friske opdateringer af de 
nyeste diskussioner både inden for og mel-
lem konsekventialismen/utilitartismen, 
deontologien/pligtetikken og dydsetikken. 
Afsnittet om den politiske filosofi sætter 
skarpt de moderne klassikere med gode in-
troduktioner til både – og diskussionerne 
mellem – egalitarismen (Rawls), libertaris-
men (Nozick), den moderne egalitarisme 
(eks. Dworkin og Cohen) og kommunitaris-
men (Taylor, Sandel og Walzer). Endelig 
møder man under videnskabsteoriens etiket-
te kendte folk (forhåbentligt – eller så er det 
af sted) som Kuhn, Feyerabend og Lakatos i 
et kapitel, der slutter med et glimrende af-
snit om diskussionen mellem realisme og 

Om man kan lide det eller ej, 
er det alle emner, der er 
uundgåelige for den reflekterede 
akademiker – og det til trods for 
den filosofisk-tekniske indpakning.  

” 

” 
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anti-realisme, hvor bl.a. videnskabssociolo-
gien introduceres. 
 
De amerikanske pragmatister 
Til dessert serveres et velskrevet kapitel om 
de amerikanske pragmatister. Hvorfor disse 
tænkere er placeret uden for kategori, kan 
jeg ikke helt gennemskue, idet flere af re-
præsentanterne indtager tunge poster under 
de ni emner, der er gået forud – men så lad 
gå for denne gang. De amerikanske pragma-
tister udgør en broget flok, der alene bindes 
sammen af arven fra Pierce, samt at de for-
binder erkendelse med praksis. Efter Pierce 
introduceres man således til klassikere som 
James, Dewey og Mead samt nypragmatis-
men i form af Rorty, Churchland og Stich. 
 

Vurdering 
Bogen fremstår generelt meget velskrevet, 
og der sættes en høj standard. Man har be-
stemt fornemmelsen af, at bogen er skrevet 
af fagfolk, der på hver sit område er meget 
kompetente. Stilen skal roses for, at den for 
størstedelen fremstiller til tider svært stof 
pædagogisk og klart. Et kritisk pip skal dog 
lyde i retning af, at bogen til tider er meget 
fagfilosofisk i sin stil. Det gør ikke bogen 
ulæselig, men gør at man til tider føler at 
man kører unødvendigt træt i introduktionen 
til argumentationerne. 
Dispositionsmæssigt lider bogen som over-
sigtsværk nødvendigvis af en række fravalg, 
der sikkert vil få nogle til at ønske at man 
kunne riste de ansvarlige over åben ild. 
Selvom man studser sine steder, skal bogen 

dog generelt roses for at være sluppet godt 
fra både valg/fravalg. Emneopdelingen fører 
til visse gentagelser, men fungerer overord-
net efter hensigten. 
 

Relevans 
”Jamen, jeg er statskundskaber, så er den 
relevant for mig?”. Ja! For det første af den 
indlysende grund, som er gengivet ovenfor, 
at vi deler store dele af genstandsfeltet. For 
det andet og måske vigtigere er det, at styr-
ken ved dette og andre filosofiske oversigts-
værker er bombardementet af fortættet in-
formation. En række informationer, der ge-
nerelt (og som ved-hånden-opslagsværk) 
giver den faglige baggrund, som kendeteg-
ner generalisten. Ligesom vi som 
statskundskabere skal kende økonomisk te-
ori uden at være økonomer, skal vi kende 
filosofien uden nødvendigvis at kende samt-
lige debatter og positioner. Statskundskabe-
re skal netop ikke være filosoffer – dertil er 
der for mange vigtige opgaver at løse – men 
vi skal til gengæld besidde et vist grundni-
veau af filosofisk viden, der sikrer, at vi har 
den fornødne refleksion og overblik i det 
konkrete videnskabelige arbejde. God læse-
lyst. 

Statskundskabere skal netop 
ikke være filosoffer – dertil er der for 
mange vigtige opgaver at løse – men 
vi skal til gengæld besidde et vist 
grundniveau af filosofisk viden 

” 

” 

Fakultetats Nyhedsbrev kan ses på adressen: 
 

http://www.samfundsvidenskab.au.dk 
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Af Christian Budde – på foreningens vegne. 
 
Så lakker endnu et semester mod enden og med udgangen af uge 19 går PB derfor i 
”sommerdvale” med reducerede åbningstider i eksamensperioden, nemlig tirsdag og torsdag 
fra 12.00-13.00. Sidste åbningsdag torsdag d. 17/6. Dette skal dog ikke hindre nogen i at 
lægge vejen forbi vores ”bogmekka” og nyde en kop columbianske bønner, idet vi til stadig-
hed bryster os af at være den mest altruistiske og oplysende forening på IFSK. 
 
Med hensyn til sommerferien tilbyder PB et fagligt supplement til strandkurven , i form af 
vores just startede bogudstilling. (incl. Bøger om formidling og kommasætning) Denne rum-
mer som altid spændende bøger til en overkommelig pris, et oplagt fagligt islæt til en lang 
sommer - så du må vist hellere kigge forbi…. 
 
For at være med på noderne vil referaterne fra de ”myteomspundne” PB aktivist-møder 
fremover blive offentliggjort på vores afdeling af instituttets hjemmeside. Således at nysger-
rige sjæle fra nærmeste hold kan være på forkant med, hvad der rører sig i IFSK`s fremmeste 
bogformidling. 
 
Afslutningen på semesteret markerer samtidig også afskeden med et par garvede aktivister i 
foreningen, gamle cirkusheste er ikke sådan at erstatte, men nye ansigter er kørt i stilling og 
mon ikke der kommer et par stykker endnu.  I samme åndedrag bliver der i øjeblikket arbej-
det med at få afbildet de ”nulevende” aktivister, eller i første omgang bestyrelsen, på tavlen 
udenfor PB. Dette er et led i den nye bestyrelses forsøg på at give PB en mere synlig profil 
på instituttet. 
 
Med henblik på semesterstarten vil PB starte op fra mandag d. 30/8 fra kl. 10-14.00 
med udvidede åbningstider i den første spæde start på semesteret. (vær dog lige op-
mærksom på evt. mails desangående i slutningen fa august) 
 
Månedens bog for maj måned er den, for førsteårsstuderende, uundværlige SPSS-guide på 
dansk til indføring i metodeverdenens komplekse og ikke altid valide univers. Prisen er 110 
kr - køb den før det er for sent…. 
 
Med ønsket om en god sommer til alle på instituttet, såvel som alt mulig held under de kom-
mende eksamener, 
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Så er det nu. 
Nu hvor eksamen nærmer sig med hastige skridt, er arrangementerne i PF også ligeså lang-
somt ved at rinde ud for dette semester, men der er dog atter nogle få og meget vigtige ting 
på plakaten, som I lige skal have med, før vi lukker og slukker for et forrygende semester i 
højeste gear.  
Siden sidste nummer har der været afholdt en del arrangementer i PF-regi, blandt andet to af 
de større fra vores side, Kapsejladsen d. 30. april og den lille studietur til Amsterdam, samt 
selvfølgelig foredrag, torsdagscafé og en af de efterhånden legendariske PF-tema-fester. Før-
ste arrangement var ”Kold-krigs-torsdag”, hvor vi om eftermiddagen havde inviteret to af 
Danmarks spidser, når det gælder den Kolde Krig til at holde et foredrag under overskriften; 
”Danmarks rolle under den Kolde Krig.”, generalløjtnant Kjeld Hillingsøe og medstifter af 
SF og tidligere VS´er Preben Vilhjelm. Et spændende foredrag, som tydeligt viste, at den 
Kolde Krig endnu ikke er et uddebatteret emne. Om aftenen blev depechen overdraget til 
torsdagscafeen, hvor man over Muren fik muligheden for at drikke en kammeratlig, proletar 
eller kapitalist øl – med tidligere fjender.  
Næste arrangement var studieturen fra d. 17.-22. april, som gik til Amsterdam.  De deltagen-
de studenter fik rig mulighed for at udvide deres faglige horisont hvad angår politiske insti-
tutioner under det 5 dage lange ophold.  
Festen d. 23. april blev holdt i kænguruernes hjemland Australiens tegn. Vi havde i dagens 
anledning skaffet australsk øl på flaske og sågar øl fra den kommende Kronprinsesse Mary 
Donaldsons hjemby . En god fest med mange glade mennesker. 
Sidste arrangement var det legendariske Søræs i Uniparken – den femte udgave af ”Kampen 
om det gyldne bækken” , efterfulgt af en fest i Ridehuset med Andrew Strong som det musi-
kalske indslag. PF havde i år satset stort– vi ville være større og bedre end de 12 andre i vo-
res intro og vi skulle slå JUS i selve sejladsen – et projekt, som krævede intet mindre end 12 
Harley´er og 5 Nimbus´er til at larme Parken godt og grundigt op under vores intro. Begge 
mål blev nået til fulde! Vi endte i finalen, men grundet det sædvanlige snyd fra de andre for-
eningers side måtte vi tage til takke med en 3.plads, fordi vi selv kunne puste vores gummi-
båd op – uden brug af mekaniske eller elektriske hjælpemidler. 
 
Næste arrangementer fra PF bliver d. 3. maj et valgmøde med fire EP-kandidater i anlednin-
gen af det forestående valg d. 13 juni., tilmeldingen til studieturen til USA d. 4. maj kl. 8.30, 
en metode-café d. 5. maj i samarbejde med metode-instruktorerne og sidst men langt fra 
mindst ”SOMMERFESTEN” d. 18. juni efter en forhåbentlig veloverstået eksamen. 
 
 PF ønsker alle held og lykke med eksamenslæsningen! 
-I har alle potentiale til at blive til noget stort..........       
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Nye specialer 
 Andersen, Gorm Hedegaard, Interesseorganisationers indflydelse på forberedelse af poli-

tiske beslutninger – en analyse af arbejdsmarkedets parters indflydelse på forbere-
delsen af Arbejdsmiljøreformen i 1996/1997 og Arbejdsmarkedsreformens tredje 

Helle Lilhauge Bang overgår til varig ansættelse som bogbinderiassistent ved Institut for 
      Statskundskab pr. 1. juli 2004 med 37 timer pr. uge. 
Jakob Linaa Jensen er ansat som forskningsassistent (37 timer pr. uge) for perioden 16. 

april – 15. september 2004. 

Personalia 

Fra og med denne eksamenstermin (sommereksamen 2004) skal du selv udskrive dit num-
merbrev (med oplysninger om tid og sted og eksamensnummer) fra selvbetjeningen. Brevet 
er identisk med det, du plejer at få tilsendt fra Eksamensadministrationen ved Fakultetet. 
Eksamensnumrene vil først være tilgængelige, når eksamensplanlægningen er endeligt af-
sluttet. Dette kan først med sikkerhed siges at være ca. 1 uge før eksamen. Derfor anbefaler 
vi dig for en sikkerheds skyld at udskrive brevet ca. 1 uge før eksamen. På denne måde vil 
der stadig være god tid, i tilfælde af at der skulle opstå problemer. Hvis der er problemer 
skal du straks kontakte Eksamensadministrationen på Fakultetet. 
 
HUSK, det er dit eget ansvar at kontrollere, at alle oplysninger fremgår af brevet.  
HUSK også at kontrollere, om der er angivet eksamensnumre til eventuelle eksamener, der 
ligger senere. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du huske at udskrive et nyt nummerbrev ca. en 
uge før den pågældende eksamen.   
Sådan gør du: 
Log dig ind på selvbetjeningen. 
Gå ind under "status for til- og afmelding". 
Under de eksamener du er tilmeldt, er dine eksamensnumre angivet som link (understreget 
og i farve). Klik på nummeret og nummerbrevet kommer frem. Udskriv brevet. 
  
HUSK at medbringe brevet til eksamen på sædvanlig vis. 
Hvis du har spørgsmål eller problemer med at udskrive nummerbreve, er du altid velkom-
men til at kontakte:  
Henriette Jaquet (Økonomi og Statskundskab) 
e-mail: hj@adm.au.dk 
tel.: 8942 1586 

Udskrift af nummerbrev til eksamen 
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fase i 1997/1998. 
Christiansen, Anne Marie Møller, Nye veje til bedre kommunal aktivering – en analyse af 

mulighederne for effektivisering gennem udlicitering og netværksstyring. 
Degn-Andersen, Karin (i samarbejde med Lise Andreasen Høyer), USA’s FN? En analyse 

af forholdet mellem USA og FN, med primært fokus på Sikkerhedsrådet, eksempli-
ficeret ved forhandlingerne om Den Internationale Strafferetsdomstol og Irak-
krisen. 

Høyer, Lise Andreasen (i samarbejde med Karin Degn-Andersen), USA’s FN? En analyse 
af forholdet mellem USA og FN, med primært fokus på Sikkerhedsrådet, eksempli-
ficeret ved forhandlingerne om Den Internationale Strafferetsdomstol og Irak-
krisen. 

Jensen, Stina Egeberg, En analyse af mulighederne for at nedbringe sygefraværet i den 
statslige og private sektor – med ToldSkat og ALKA Forsikring som case. 

Jensen, Tina Klejs, Det Europæiske Råd og reformerne af den fælles landbrugspolitik. 
Kristensen, Ida Pagter, Government Formation and Portfolio Allocation: A two-

dimensional view. 
Lindekilde, Lasse Engelbrecht, Bounded Claims-making? Immigranters kollektive mobili-

sering, organisering og artikulation af krav. 
Lønborg, Rasmus Thomsen, Regulering, organisering & effektivitet – Benchmarking af 

kommunale og private forsyningsvirksomheder. 
Mortensen, David, Formandskabet i Unionens tjeneste? En komparativ analyse af formand-

skabet som lederskabsinstitution. 
Nygård, Henrik Amlund, Lederskab og arbejdsmotivation i kinesiske og indiske virksom-

heder. Et komparativt studie af social-kulturelle institutioners effekt på virksomhe-
ders potentiale for at skabe vækst. 

Petersen, Mia Holmgaard, Brud på det kommunale monopol i social- og arbejdsmarkeds-
politikken. En undersøgelse af koordinationsudvalgets politikformulerende indfly-
delse i Herning, Horsens og Kolding kommuner. 

Sauvr, Christian, E-governance – ny offentlig styring. 
Skovgaard, Nick, Det danske skattestop som et kollektivt handlingsdilemma? En rationelt 

baseret teoretisk og empirisk analyse af det danske skattestop. 
Svendsen, Kim, EU’s humanitære bistandspolitik efter den kolde krig. Et studie af den Eu-

ropæiske Unions humanitære bistandspolitik som et eksempel på udviklingen i det 
udenrigspolitiske samarbejde. 

Sørensen, Michael Lund, Kapacitet og institutionelle reformer: En analyse af vandsektoren 
i Ghana. 

Westergaard, Karen, Inddragelse af DJØF’ere under sygehusledelsesniveau på de danske 
sygehuse – belyst ud fra en nyinstitutionel og professionsteoretisk vinkel. 

Østergaard, Jan Martin, Frivillige Miljøaftaler i Danmark – et effektivt styringsinstru-
ment? 
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Albæk, Erik, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2003). "Experts in the Mass Me
 dia: Researchers as Sources in Danish Daily Newspapers, 1961-2001", Journalism and 
 Mass Communication Quarterly, Vol. 80, No. 4, pp. 937-948. 

Braun, Thorsten (2004). Concerted labour-market policy reforms in the welfare state: A 
 comparison of Denmark and Germany in the 1990s, Paper presented at the ECPR Joint 
 Sessions of Workshops, 13-18 April 2004, Uppsala. Aarhus: Department of Political 
 Science, University of Aarhus. 31 pp. 

Burau, Viola (2004). "Die Koordination der Gesundheitsversorgung. Von Grossbritannien 
 lernen?", Stadtforschung & Statistik, No. 1, pp. 56-61. 

Burau, Viola (2004). Sub-national governance between networks and hierarchy - compa-
 ring the local co-ordination of health services in Britain and Germany, paper presen
 ted at the ECPR Joint Sessions of Workshops, 13-18 April 2004, Uppsala. Aarhus: De
 partment of Political Science, Unuiversity of Aarhus. 23 pp. 

Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2004). "Velfærdsstaten i forhand-
 lingsdemokratiets skygge", pp. 103-115 i Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen 
 (red.), 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsfor
 lag. 

Green-Pedersen, Christoffer (2004). "Reformer af velfærdsstaten - politisk kontroversielle, 
 men dog politisk mulige", pp. 93-102 i Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen (red.), 
 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Greve, Morten Feilberg & Tonny Brems Knudsen (2004). The English School Reborn in 
 World Society?, Paper prepared for the 45th Annual ISA Convention, 17-20 March 
 2004, Montreal, Quebec, Canada. Aarhus: Department of Political Science, University 
 of Aarhus. 31 pp. 

Mozaffari, Mehdi (2004). "Terrorbekæmpelse: Europas tikkende bombe", Politiken, 17. 
 april. 

Mozaffari, Mehdi (2004). "Democracy or Islamocracy", Iran va Jahan, 25 March. 
  Pedersen, Karin Hilmer (2003). "Miljøpolitik i et udvidet Europa", Vindue mod Øst, 

 nr. 4, pp. 17-19. 
Skaaning, Svend-Erik (2004). Successful and Failed Democratizations in Post-Communist 

 Europe: A Fuzzy-Set/QCA Test of Structural and Institutional Explanations, ECPR 
 Joint Sessions of Workshops, April 13-18, 2004, Uppsala. Aarhus: Department of Poli
 tical Science, University of Aarhus. 29 pp. 

Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Østergård, Mette Villekær, Valuta for pengene – i Uganda? En analyse af effekt af udvik-
lingsbistand til den private sektor og til sundhedssektoren i Uganda. 
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Studenterredaktionen 

Studenterredaktionens skarpe penne består af stående fra venstre: Hanne Petersen, redaktør 
Trine Barnøe, redaktør Jens Jørgensen, Frederikke Beer, Martin Krog, Helle Bendixen og 
Ane Yde Skaksen. Siddende fra venstre: Rasmus Beltofte, redaktør Rasmus Tovborg og Si-
mon Krøyer. 
Fraværende på dagen var Jakob Nedergaard Mortensen, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik 
Boesen Lindbo Larsen, Michael Friis og Bente Larsen. Samtidig er Anton Skjernaa manden 
bag aftrækkeren og derfor heller ikke til stede på billedet. 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Flemming Juul Christiansen, Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 
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Redaktionelt 
Redaktører 
Jens Jørgensen  (Ansvarshavende og Ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 20943193. 
Rasmus Tovborg (Økonomisk ansvarlig og ansvarlig for fællesredaktion) tlf.nr. 89427008. 
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Clemens Stubbe Østergaard, Adjunkt Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, 
Ph.d. stipendiat Flemming Juul Christiansen, Trine Barnøe, Jens Jørgensen og Rasmus 
Tovborg. 
 
Studenterredaktion  
Trine Barnøe, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Hanne Petersen, Ane Yde Skaksen, Anton 
Skjernaa, Frederikke Beer, Rasmus Beltofte, Martin Krog, Simon Krøyer, Helle Bendixen, 
Jakob Nedergaard Mortensen, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik Boesen Lindbo Larsen, 
Michael Friis og Bente Larsen. 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.30.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden 
 
Næste Deadline 
Næste deadline er mandag d. 6. september 2004, bladet udkommer mandag d. 20. 
september.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Maj 
14. Sidste frist for ansøgning til jobbet som statsrådssekretær. 
 
19.  Kandidatafslutning for alle cand.scient.pol.’er uddannet i perio-

den maj 2003 - april 2004. kl. 15 på instituttet. Tilmelding nød-
vendig. 

 
26. Statsrådsmøde i lok. M2, byg 350  kl. 16.15 
 

Juni 
1. Fristen for ansøgninger til kandidatdelen og sidefag. Du kan sø

ge via universitetets studenterselvbetjening: www.au.dk/da/
studerende. Det er dog også muligt at udskrive et ansøgningsske-
ma fra universitetets hjemmeside www.au.dk/da/optag/
overbygning. Endelig kan skemaet rekvireres på Studiekontoret 
eller studienævnssekretariatet. 

 

18. PF sommerfest 
 

August 
30. Rusmodtagelse kl. 10.00 i universitets aula 
 

September 
6.  Deadline for kanden 


