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Ferie, læseplan og SU! 

Af Rasmus Tovborg 
 
Efter en hurtig overstået påske, hjemme ved mors madgryder, hvor jeg havde medbragt alt 
for mange bøger, så der var garanti for dårlig samvittighed, når jeg vendte tilbage til studiet, 
leverpostejmadderne, den halvkolde kaffe og det mørke kollegieværelse. Man spørger sig 
selv: hvorfor gik det galt igen, hvorfor fik jeg ikke læst noget, når tiden nu var til det, og det 
halve ton bøger var medbragt? Nu tror den kække læser måske, at jeg har svaret, men det er 
ikke tilfældet; jeg kan kun konstatere, at dette sker, hver gang undertegnede skal hjem til 
kødgryderne. Men nok om mine egne små problemer, det betyder jo bare, at man efter en 
lille ferie får endnu mere travlt, end man havde i forvejen - skal vi tage politikernes påstande 
alvorligt, så siger det jo ingenting, for det eneste vi beskæftiger os med er jo at sidde på café 
og bruge vores cafe-penge. 
 
Er det nu også rigtigt? Nej det er det faktisk ikke, hvilket man har kunnet læse i metroeks-
pres og andre førende dagblade. Heri kunne man læse, at den største aftager af øl i Aarhus er 
fredagsbarerne på universitetet, dvs. politikernes ovenstående påstand om cafe-penge er her-
med modbevist. For hvis det er cafe-penge, så må man gå ud fra, at der er penge nok til at 
kunne gå på cafe, og det er der tydeligvis ikke, for en af grundene til, at de studerende ikke 
tager på cafe langs åen, er jo netop de høje priser. Så vil man bare have lidt ud af den sølle 
SU, som bliver ladt tilovers efter husleje, mad- og ikke mindst bogindkøb, så er det ikke på 
en café, man lægger pengene. 
 
Dvæler vi lidt ved det ovenstående begreb ”cafe-penge”, så er det egentlig underligt, at poli-
tikerne ikke er villige til at sætte beløbet op. For er der en ting, man ikke gør ved sin SU, så 
er det at spare den op, dvs. at en forøgelse af SU’en er optimal hurtigvirkende ekspansiv fi-
nanspolitik. Den øgede pengemængde vil endda blive i Danmark, da den vil blive brugt på 
luksusleverpostej fra Fåborg brød fra Kohberg, dåsemad fra Tulip, lidt flere øl fra Carlsberg, 
og lignende produkter. Pengene bliver altså kun brugt på danske produkter, så det hele går 
direkte tilbage i statskassen. Drop tilskuddene til de gamle og hæv SU’en i stedet for – vi 
ved nemlig hvad penge skal bruges til. 
 
PS: Er der for resten nogle, som har svaret på ovenstående spørgsmål, så vil jeg modtage 
dette med kyshånd. 
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Fokus på kvalifikationen som 
cand.scient.pol. 

- erfaringer fra fokusgrupper af færdige kandidater 
Af Gorm Harste, studieleder 

”Din uddannelse er god, ja den er frem-
ragende.” Sådan lyder konklusionen fra 
nogle fokusgrupper af færdige kandida-
ter, som instituttet har haft til at evaluere 
uddannelsen. Den er også bedre, end de 
fleste studenter – og måske lærere - tror! 
 
I 2003 foretog instituttet en række interne 
evalueringer om forskning og uddannelse i 
forbindelse med hvad der kaldes kontrakter. 
Instituttet skulle med andre ord finde ud af 
hvad det laver, og af hvilken kvalitet det er 
af. I uddannelsen af kandidater ville vi helst 
kunne interviewe de nuværende studenter 
om 5 år og om 20 år, - og for den sags skyld 
om 50 år, når pensionen er i gang. Det kan 
af gode grunde ikke lade sig gøre. 
 
Fokusgruppe 
Det næstbedste er at finde ud af, hvorledes 
de færdige kandidater har det med at have 
læst statskundskab og samfundsfag. Derfor 
sammensatte vi tre fokusgrupper, en af æl-

dre kandidater med ca. 20 års kandidatalder; 
en af yngre kandidater med 3-6 års kandi-
datalder; og en gruppe af censorer, der alle 
er udklækket i statskundskab (heraf en fra 
København). På daglange møder blev de 
bedt om at tage stilling til den brug, de har 
haft af noget nær hvert et hjørne af studier-
ne. Grupperne blev sammensat af kandida-
ter fra hovedstaden, de større provinsbyer 
og mindre provinsbyer, fra det private og 
det offentlige, fra stat, amter og kommuner, 
og med et par stykker med udenlandske er-
faringer. Det var en vanskelig kabale, men 
den gik omtrent op, om end det var sværere 
at sammensætte en bred gruppe af yngre, 
idet de fleste her kom fra et segment af sty-
relser og fag- og industriforeninger i Kø-
benhavn. Desværre var der så ingen repræ-
sentanter for mere fallerede grupper eller 
nogle, der ikke blev færdige. Dog et par 
samfundsfags-kandidater, der i realiteten 
arbejdede i scient.pol.-jobs. Lad det være 
sagt med det samme, at det hele er brugbart. 
Samtidigt er det også påfaldende, at studen-
teraktiviteter angiveligt er noget af det aller-
mest brugbare. Fordi de forbinder det fagli-
ge med det sociale, med netværk og med 
praktiske organisatoriske færdigheder. 
 
At kunne skrive 
Balancen mellem holdtimer, forelæsninger 
og læsegrupper er god, specielt de ældre 
påpegede, hvor væsentlige gode læsegrup-
per var (men dengang var de også frivillige 
fra starten). Alle pegede på, hvor uhyre vig-
tigt det er at afprøve skriftligt udtryksmulig-
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heder. En statskundskaber skal kunne skri-
ve, hurtigt, elegant og præcist; orienteret 
mod forskellige målgrupper, dybtgående og 
specialiseret eller imødekommende mod 
andre fagligheder, give andre forståelse. 
Kort sagt: Skriv! Arbejd med skriften, så 
kommer man også hurtigere igennem speci-
alet. 
 
Verdensfjerne fag er vigtige 
Der er også en tendens til, at teoretiske og 
verdensfjerne fag bliver vigtigere i løbet af 
karrieren. Praktiske fag som forvaltning er 
selvfølgelig umiddelbart brugbare og fort-
sætter med at være det. Fag som idéhistorie 
og videnskabsteori bliver imidlertid væsent-
ligere for ikke at sige afgørende, når det 
drejer sig om at kunne optræde som genera-
list. Det vil blandt andet sige, når skridtet 
fra fuldmægtig til forvaltningschef tages. 
 
Generalist uddannelse  
Specielt de ældre kandidater så styrkerne i 
at blive specialiseret i at være generalist. 
Flere var begyndt i økonomlignende jobs og 
var i den forbindelse dog utilfredse med 
mængden af mikroøkonomi, mens de yngre 
kandidater mente, at mikroøkonomi i det 
mindste lærer kandidaterne at samarbejde 
med økonomer, fordi man ”så ved, hvordan 
de ser ud inde i hovedet”. Det er karakteri-
stisk, at det er yderst sjældent, at nogen hav-
de haft brug for sofistikerede statistikker, 
der hæver sig op over Ottar Helleviks angi-
velser af, hvordan man laver en tabel. Men 
til gengæld er det typisk, at kandidaterne 
vurderer evnen til skønne og fornemme, 
hvad der ligger bag væsentligere: Det vil 
sige talfornemmelsen bag tabellerne,  lige 
som den samfundsteoretiske tyngde eller 
lethed bag modebølgerne om videnssam-

fund. Eksempelvis: Når en konsulent kom-
mer og taler om videnpolitik frem for vi-
denspolitik , så er man straks klar over, at 
konsulenten vrøvler varm luft af sig. Det er 
økonom-, jurist- og biologkollegaerne til 
gengæld ikke. 
 
Faget om organisationer 
Offentlig forvaltning fortæller, hvorfor or-
ganisationer ser ud som de gør, sociologi og 
komparativ politik hvorfor de ikke ser an-
derledes ud, og hvilket spillerum deres for-
andringer så i øvrigt befinder sig i. 
 
 

Kompetence til at tænke nyt 
Såvel de ældre som de yngre grupper læg-
ger uhyre meget vægt på den fantasi, studiet 
oplærer. Altså kompetencen til altid at kun-
ne tænke nyt og se, hvordan andre spillereg-
ler gør sig gældende. Tilsvarende kritiserer 
de så også de tendenser, der også er på In-
stitut for Statskundskab til at indsnævre tan-
kegangen. Man ”kan godt blive blind for, 
hvor borgeren står, hvem bonden, socialar-
bejderen er som konkret menneske” og der 
”lukker studiet for hurtigt af” siger en. 
 
Sprogkundskaber  
Specielt de ældre gør en del ud af sprog-
kundskaberne. ”Der er altså andet end en-
gelsk og dansk” her i verden, ”spansk, tysk, 
fransk, italiensk” hævder en, der har siddet 
på den rare side af bordet i godt 500 job-
samtaler. Ud over det praktiske skyldes det 

mens de yngre kandidater 
mente, at mikroøkonomi i det 
mindste lærer kandidaterne at 
samarbejde med økonomer fordi 
man ”så ved, hvordan de ser ud 
inde i hovedet”.  

” 

” 
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også den dannelse, sproget skaber. De ældre 
gør mere ud af faget som dannelsesfag, men 
de fleste blandt de yngre peger på, at det at 
de hurtigt har kunnet omstille sig til lige 
præcis dét, de arbejder med nu, i høj grad 
skyldes fagets dannelsesaspekter og så den 
generelle viden, man får på studiet. Ikke 
mindst til hvordan man skriver en rapport, 
hurtigt og let sætter sig ind i et stort og 
uoverskueligt materiale, og så får trukket en 
analyse ud af det. De enkeltfag og semina-
rer, der huskes bedst, er stort set generalist-
fagene; bøgerne der huskes er David Held: 
Models of Democracy og Habermas’ Bor-
gerlig Offentlighet, der begge huskes af fle-
re som de der topper hitlisten. 
 
At skabe overblik 
Blandt politik-fagene er det først og frem-
mest diskussionen af, hvad politik er, der 
huskes som central, om end de ældre brok-
ker sig lidt over den vægt, vælgeradfærd 
tidligere fik. Kerneydelsen i statskundska-
bens fokus på, hvordan der gå politik i alle 
tænkelige forhold, er afgørende, fordi den 
skaber embedsmænd, der har antennerne 
ude og ved, hvornår der er bevægelse i tin-

gene og hvad der kan gøres ved en situation. 
 
Analyseevne 
Internationale og komparative forhold er 
væsentlige ikke blot som konkret og aktuel 

viden, der bliver brugt, fordi man får ansæt-
telse i New Delhi. Men fordi viden om for-
hold i Sydamerika også giver en analyseev-
ne i forhold til nogle aktiviteter, man sættes 
til i f.eks. Østeuropa. Og fordi det er afgø-

rende at kunne se den ”internationale be-
grundelse” bag et nyt initiativ i f.eks. nogle 
budgetmodeller eller en administrativ æn-
dring. Gang på gang gjorde kandidaterne 
opmærksomme på, hvor vigtigt det var at 
kunne gennemskue de politiske, sociale, 
organisatoriske, internationale og økonomi-
ske kabaler bag ændringer. 
 
Aristoteles og Thy kan vægtes ens 
Et speciale om Aristoteles’ politiske teori, et 
om uddannelsespolitik i Brasilien og et om 
kommunalreformer i Thy kan derfor have 
samme vægt, når man havner i erhvervssty-
relsens EU-kontor. I modsætning til en teo-
log vil man vide, hvad der sker på sådan et 
kontor, men det er lige så afgørende ikke 
blot at vide det samme som den, der er på 
kontoret i forvejen ved. Så kan man jo ikke 
bidrage med noget. Man vil mangle det bi-
drag, hvorfra man kan øse ny og anderledes 
viden. Skal karrieren og for så vidt livet selv 
undgå at tørre ud, er det afgørende i løbet af 
studierne at have opsamlet en viden og en 
dannelse, hvis kilder ikke tørrer ud. Så der 
stadig er tyngde i cand.scient.pol.-titlen 10, 
20 og 30 år efter studierne. 

Et speciale om Aristoteles’ 
politiske teori, et om 

uddannelsespolitik i Brasilien og et 
om kommunalreformer i Thy kan 
derfor have samme vægt, når man 
havner i erhvervsstyrelsens EU-
kontor.  

” 

” 

men de fleste blandt de yngre 
peger på, at det at de hurtigt 

har kunnet omstille sig til lige præcis 
dét de arbejder med nu, i høj grad 
skyldes fagets dannelsesaspekter, og 
så den generelle viden man får på 
studiet 

” 

” 
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Ikke snævre kvalifikationer 
Fokusgrupperne pegede alle på, at der er 
tendenser til et for snævert job-fokus blandt 
studenterne, altså at det er nogle få snævre 
kvalifikationer, der efterspørges. Det er det 
ikke. På den ene side er det vigtigt at have 
lavet andet og mere i løbet af studierne end 
blot at studere (men det kan være udlandet 
eller flere andre fag, der giver det ekstraor-
dinære). På den anden side er det analytisk-
faglige fokus, studierne giver, også et fokus, 
der aldrig kommer igen. Den intellektuelle 
kapacitet, studierne opelsker, er once and 
forever and never more. Det er kort sagt for 
sent at få læst Held eller Habermas, når man 
står med job og tre små børn, også selv om 
man så får brug for det intellektuelle over-

skud den politiske kernefaglighed kunne 
give. 
 
En god generalist 
Statskundskabsuddannelsen er en god gene-
ralistuddannelse. Men der er også andre go-
de uddannelse, andre kvalifikationer og fag-
ligheder, som det er vigtigt at kunne samar-
bejde med. Generalisten skal kunne samar-
bejde og burde være specialist i det. Det for-
drer, at vi anerkender andres ekspertise og 
respekterer den, ja fascineres af den. Flere i 
fokusgrupperne pegede på, hvor vigtigt det 
er at kunne forbinde vores speciale i genera-
listfærdigheder med en ydmyghed over for 
andre specialer. 
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Statens dilemma! 
- hvad ville du bruge 200 millioner til? 
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Formiddagskoncert på læsesal  
Af Peter Bengtsen 
 
“Snøft (a-mol). Snøøøft (c-dur). Snooort 
(a-mol). Snøft (c-dur). Kort pause. Snøft 
(a-mol). Snooåårt (a-mol). Snøøøft (c-
dur). Snøøft (d-dur). Prrrrooouuooohhh. 
Kort pause. Snøft. Snøft. Snøøøft.” 
 
-  Uddrag af observationer fra 
”Næsepudsningsvaner på Institut for stats-
kundskabs læsesal” (upubliceret), hvor 
snøfterekorden er målt til 13 snøft pr. minut 
med deltagelse af (min.) fem musikanter. 
 
Forvente at læse i fred 
Man skulle forvente, at den nye læsesal i 
institutbibliotekets kælder ville være et sted 
at kunne læse i fred og ro. I virkeligheden 
oplever man ofte og især i formiddagstimer-
ne en flerstemmig koncert af forkølede 
snøft, som ikke stopper, før musikanterne 
skal til forelæsning, frokost eller har opho-
bet så meget snot, at den uundgåelige pud-
sen næse indfinder sig – og der kan gå lang 
tid, for der er tilsyneladende plads til meget 
i sådan en drøbel. 
 
Mister koncentrationen 
Måske er jeg den eneste, der ikke altid fin-
der mit pensum så fængende, at jeg glem-
mer alt omkring mig i læsningen af Agresti 
& Finleys indføring i lineær regression og 
bivariate analyser. Til tider mister jeg kon-
centrationen, og det sker især når snøftefre-
kvensen bliver for stor. Jeg kan kun misun-
de de morgenforkølede studerende, som 
glemmer selv deres eget snot af lutter fordy-
belse i en given tekst, eller som måske af 

økonomisk sympati for instituttet vælger at 
spare på toiletpapiret. 
 
Ingen tudekiks 
Nu kunne jeg jo tage en tudekiks og blive 
hjemme og læse, men jeg satte mig for ikke 
at give op så let. Så en martsmorgen lå der 
en pakke kleenex pr. læseplads for at studiet 
af næse-pudsnings-vanernes kausale ind-
virkning på støjniveauet kunne fortsætte. 
 
De signifikante ændringer 
Var ændringen signifikant? Interessant? En 
signifikant ændring for alfa lig 0,05 var at 
bemærke - snøftefrekvensen mindskedes 
med 20 procent (med forbehold for statisti-
ske fejl). Nogle pudsede nu næse, men des-
værre uden at flytte sig fra dens plads! Hvor 
meget mon der skal til, før nogen finder på 
at gå udenfor læse-(stille?)-salen for at blæ-
se i trompeten? Måske tager det blot tid at 
ændre adfærd? Indtil da kan du nyde en gra-
tis flertonet snøvlekoncert på bibliotekets 
læsesal hver formiddag. 
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Har den stille pige ret? 
Af Martin Krog Frederiksen 
 
”Magtudredningen viste sig at være klas-
sens stille pige, der med sirlig skrift gik 
videre i opgavebogen og ikke havde det 
mindste lyst til unødig larm, konflikter 
eller nytænkning.” Sådan skriver Per Mi-
chael Jespersen i sin anmeldelse af 
Magt.dk der er en kritik af Magtudred-
ningen. Men er kritikken rimelig? Skal 
man lave larm for at have en pointe? El-
ler kan den stille pige have ret? 
 
I oktober 2003 udkom Magtudredningens 
slutrapport; den konkluderede at det danske 
demokrati var sundt på trods af presset fra 
globale og lokale organisationer. 
Denne konklusion blev dog ikke godtaget af 
en række samfundsforskere og debattører, 
der allerede i februar 2004 har udgivet en 
samling af (meget) kritiske kommentarer til 
magtudredningen, Magt.dk. 
Bogen affødte en debat i en række medier, 
primært Politiken, om Magtudredningens 
resultater var rigtige, men måske i virkelig-
heden mere, om Magtudredningen ikke hav-
de været kritiske nok og derudover var for 
snævert sammensat. 
 
Magtudredningen – En lukket klub for 
Statskundskabere? 
Journalist Jørgen Øllgaard beskriver i et af-
snit i bogen Magt.dk, hvordan sammensæt-
ningen og styringen af Magtudredningen, 
ifølge ham, har gjort Magtudredningen 
tandløs og mindre brugbar; Han udtaler 
blandt andet til Jyllandsposten d. 7. marts 
at: ”Fire ud af de fem medlemmer af styre-
gruppen er politologer. De fleste er uddan-

nede fra Institut for Statskundskab, Aarhus 
Universitet, og de har nogenlunde samme 
interesser. Ledelsen burde også have re-
præsenteret andre forskningsområder som 
for eksempel økonomi, sociologi og jura”. 
Jørgen Øllgaard har beskrevet forløbet om-
kring sammensætningen af styregruppen og 
dermed kontrollen med Magtudredningen i 
et afsnit i Magt.dk. Han har krævet, og fået, 
aktindsigt i en lang række dokumenter i for-
bindelse med sammensætningen. 
Sammenfattende om afsnittet kan man sige, 
at Jørgen Øllgaards påstand er, at Lise To-
geby på et tidligt tidspunkt, satte sig hårdt 
på fordelingen af poster i Magtudredningen. 
Dette kunne hun gøre, da den daværende 
forskningsminister Jytte Hilden foretrak en 
kvinde til at styre udredningen, og at Lise 
Togeby var den eneste kvindelige politolog, 
der var på tale. 

 

Sammensætningen 
Denne magtposition udnyttede Lise Togeby, 
igen ifølge Jørgen Øllgaard, til at besætte 
alle de væsentlige poster med kolleger fra 
statskundskabsmiljøet. Derfor fik Magtud-
redningen et langt smallere udgangspunkt 
end det var tiltænkt og ønskeligt. 
Jørgen Øllgaard bygger som nævnt sit afsnit 
på aktindsigt i en lang række dokumenter. 
Det er dog påfaldende at de centrale pointer 
om, at Jytte Hilden foretrak Lise Togeby, og 
at der var anvendt hårde metoder for at hol-

sammensætningen af 
Magtudredningen i Danmark, 
temmelig præcist svarer til den 
magtudredningerne i Norge og 
Sverige havde 

” 

” 
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de f.eks. humanisterne ude, ikke er noget, 
han har fundet i de nævnte dokumenter, 

men derimod noget han konkluderer ud fra 
et helhedsindtryk af processen. 
Lise Togeby afviser kritikken om at styre-
gruppen var for snævert sammensat F.eks. 
udtaler hun til det nyeste nummer af Infor-
mation & Debat, at: ”I beretningen fra Fol-
ketinget, som er grundlaget for hele Magt-
udredningen, er det stort set politologiske 
emner, der er listet. Så efter min mening 
svarer forskningsindsatsen til det oplæg, vi 
fik”. Hun tilføjer dog, at der foregik en 
kamp mellem humaniora og samfundsvi-
denskab om, hvorvidt Magtudredningen 
skulle være et rent samfundsvidenskabeligt 
projekt. 
Erik Albæk, formand for Statens Samfunds-
videnskabelige Forskningsråd, påpeger i et 
debatindlæg i Politiken d. 16. marts, at sam-
mensætningen af Magtudredningen i Dan-
mark temmelig præcist svarer til den, magt-
udredningerne i Norge og Sverige havde. 
Dette er interessant, da kritikerne af den 
danske magtudredning fremhæver især den 
norske som et vellykket eksempel. Spørgs-
målet er så, hvorfor sammensætningen skul-
le være et problem i Danmark? 
I den mere substantielle kritik i Magt.dk, er 
der især to punkter som kritikerne hæfter sig 

ved. Det ene er, at man ikke kan få at vide, 
hvem der sidder med magten i Danmark. 
Det andet er, at Magtudredningen har over-
set den økonomiske magt. 
 
Hvem er de - disse magtens mænd? 
Forskningsbibliotekar Peter Søndergaard, 
en af de andre bidragydere til Magt.dk, kri-
tiserer i Politiken d. 6 marts, at Magtudred-
ningen ikke har offentliggjort de mange 
navne på de personer, der sidder i magtfulde 
positioner rundt omkring i Danmark. 
Magtudredningen har indsamlet data på 
1.800 personer, der indtager de højeste posi-
tioner inden for politik, forvaltning, organi-
sationsverdenen, erhvervslivet, pressen, 
kunsten og videnskaben. Det eneste, man 
får at vide om disse personer, er deres alder, 
køn, uddannelse osv., men man får ikke de-
res navne. Dette ser Peter Søndergaard, som 
et udtryk for en uheldig konfliktskyhed. 
Derudover synes han, at det er absurd, at en 
udredning,der skal kortlægge magten i Dan-
mark, ikke vil sige, hvem der har den. Der-
udover kunne offentliggørelsen af navnene 
måske have skabt den ønskede debat. 
Lise Togeby forsvarer, Politiken d. 11. 
marts, den manglende offentliggørelse med, 
at data på samtlige deltagere i undersøgel-
sen, ville have fyldt mindst 50 sider, og at 
det ikke ville have bidraget med noget. Der-

udover kunne man ved hjælp af de data, der 
var til rådighed, sagtens finde de personer, 
det drejede sig om. 

 Magtudredningen har, ifølge 
Frank Aaen, haft den underliggende 
antagelse, at det politiske system og 
demokratiet har haft kontrol over 
kapitalen. Dette synspunkt deler Frank 
Aaen ikke! 

” 

” 

Jørgen Øllgaards påstand er, at 
Lise Togeby på et tidligt 

tidspunkt satte sig hårdt på fordelingen 
af poster i Magtudredningen. Dette 
kunne hun gøre, da den daværende 
forskningsminister Jytte Hilden foretrak 
en kvinde til at styre udredningen, og at 
Lise Togeby var den eneste kvindelige 
politolog, der var på tale. 

” 

” 
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Har de glemt økonomien? 
Frank Aaen kritiserer Magtudredningen for 
ikke at have beskæftiget sig med den øko-
nomiske magt. Hans kritik i Magt.dk går på, 
at Magtudredningen, ikke har vurderet den 
økonomiske magt mere kritisk end de har 
gjort, ifølge Frank Aaen har de nærmest 

undgået at nævne hvilken magt, store firma-
er, specielt A.P. Møller-gruppen, har. Magt-
udredningen har, ifølge Frank Aaen, haft 
den underliggende antagelse, at det politiske 
system og demokratiet har haft kontrol over 
kapitalen. Dette synspunkt deler Frank Aa-
en ikke! 
Lise Togeby svarer i Politiken d. 11. marts, 
at hun egentlig er enig med Frank Aaen i, at 
den økonomiske magt er underbelyst i 
Magtudredningen. Det skyldes dog ikke, at 
de har indskrænket mandatet eller fravalgt 
den økonomiske magt. Men det har været 
vanskeligt at fremskaffe sådanne analyser, 
da der er ganske få økonomer i Danmark, 
der beskæftiger sig med økonomisk magt. 
Til det nyeste nummer af Information og 
Debat udtaler hun, at man også skal huske, 
at Magtudredningen er en undersøgelse af 
demokrati og magt, ikke af økonomi og 
magt. 
 
Har den stille pige så ret? Og er hun (for) 
stille? 
Om Magtudredningen har ret i deres analy-
se, kræver nok en mere indgående læsning 
af resultaterne, men tilbage efter at have 
fulgt debatten, ser det ud til, at det måske 
egentlig ikke er det, det handler om. 

Kernen i debatten handler måske mere om, 
hvordan man vurderer demokratiets tilstand. 
Magtudredningen har valgt at analysere ud-
viklingen fra 1970´erne og til i dag, dermed 
anvender man demokratiet i 1970´erne som 
sammenligningsgrundlag. Men man kunne 
også have anvendt et ideal på demokratiet, 
som f.eks. Dahls. Dette havde nok medført 
nogle andre resultater. 
Afslutningsvis synes kritikken om den 
manglende økonomiske magt, at være den 
med mest substans i. En analyse af økonomi 
og magt ville måske være et gavnligt sup-
plement til Magtudredningens analyse. 
 
Hvis du vil vide mere om Magtudredningen 
og kritikken af samme, så se: 
w w w . M a g t u d r e d n i n g e n . d k  o g 
www.kritikafmagt.dk, her kan man også 
læse bogen samt deltage i diskussionen om 
magtudredningen. 
 
   

Faktaboks 
Folketinget bevilligede i 1997 50 mio. kr. 
til den danske magtudredning. 
Ledelsen bestod af professor Lise Togeby, 
Aarhus Universitet (formand), professor 
Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universi-
tet, professor Peter Munk Christiansen, 
Syddansk Universitet, professor Torben 
Beck Jørgensen og lektor Signild Vallgår-
da, fra Københavns Universitet. 
Modellen til magtudredningen er hentet fra 
Norge og Sverige. Der er gennemført 80 
forskningsprojekter, som nu er beskrevet i 
30 skrifter og 50 bøger. I oktober 2003 ud-
kom slutrapporten Magt og demokrati i 
Danmark. 

Kernen i debatten handler 
måske mere om, hvordan man 
vurderer demokratiets tilstand.  

” 

” 
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VINSMAGNING FOR SCIENT.POL.'ERE  
Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 
 
Der var arrangeret vinsmagning af PF i 
kælderen hos Skjold Burne Vinhandel på 
Store Torv. Druerne var chilenske, og 
smagerne var scient.pol.'ere. 
 
Det akademiske kvarter gælder overalt 
Det akademiske kvarter gør sig åbenbart 
også gældende selv ved arrangementer, der 
ikke foregår på universitetet, men da alle 
deltagere endelig var ankommet, kunne 
smagningen begynde. 9 vine i alt, overve-
jende røde, blev der budt på med meget va-
rierende smag og kvaliteter: der var de fyl-
dige, de mos-agtige og de lette. Undervejs 
var der mulighed for at give vinen karakter 
på en Likert-skala fra 1 til 5 og bedømme, 
om smagsoplevelsen stemte overens med 
prisen. 
  
Intet vinsnobberi 
Vinhandler Mattias Pålsson udbredte under-
vejs sin viden om vin – om druetyper, vi-
skositet, aroma og høst – på et almentilgæn-
geligt niveau, der på ingen måde tog karak-
ter af vinsnobberi. Chilenske vine er kraft-

fulde og krydrede, fordi druerne høstes, når 
de er helt modne, i modsætning til Frankrigs 
mere tørre vine, hvor man høster, inden dru-
erne bliver helt modne. Næst efter den fran-
ske vin kommer den chilenske nu ind på en 
andenplads som danskernes foretrukne vin. 
Man taler sjældent årgange, når det drejer 
sig om oversøiske vine, eftersom de bliver 
dyrket i et stabilt varmt klima, hvor variati-
onen i kvaliteten er lav fra år til år. Og hvor 
vigtig det er at bruge alle sanser, når man 
nyder vin. Blot for at fremhæve nogle ho-
vedpointer. 
 
  
Svært at skelne mellem de sidste 
Smagsløgene begyndte efterhånden at bræn-
de sammen, og vinen begyndte at stige en til 
hovedet, så de sidste vine var svære at skel-
ne fra hinanden. Det var imidlertid så smart 
planlagt, at de dyreste (og bedste) vine kom 
i første række og de billigere til sidst. Alt i 
alt et pænt arrangement, der viser, at 
statskundskabere interesserer sig for andet 
end at knuse tal og teoretisere. 
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PF - Krig, fred og terror 
Af Hanne Petersen 
 
På trods af, at TV-2 Nyhederne opererede 
under overskrifter som ’Vær beredt’ og 
’Terrorfare i Danmark’, og det, at vind af 
orkanstyrke besværliggjorde al udendørs 
færden, mødte studerende ved IFSK alligevel 
talstærkt op til PF’s ’Fest for fred’ i Sam-
fundsvidenskabelig kantine fredag den 19. 
marts.  

 
 
  

 
Kandens udsendte startede festaftenen med en 
noget skuffet mine. Gennem den mørke eksa-
mensperiode havde lyspunktet for enden af tun-
nelen været den traditionsrige fastelavnsfest – 
en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor un-
dertegnede slap det indre 8-årige barn løs og 
iklædte sig spraglede gevandter i fællesskab 
med cowboydere, stykker af lakridskonfekt og 
vampyrer. Denne udklædningens glæde delte 
PF’s bestyrelse dog øjensynligt ikke i deres 
planlægningsfase, hvorfor temaet for aftenens 
fest i stedet satte fokus på krig og fred, terror-
handlinger og kærlighed. 
 

Overgivelsens hvide flag 
På baggrund af disse uindfriede forventninger 
var formålet med den udsendtes fest indled-
ningsvist at udspørge såvel statskundskabere 
som psykologer om det politiske budskab i fe-
stens tema. Det var derfor en kende irriterende 
at konstatere, at alle, med en enkelt undtagelse, 
fandt festens tema godt, aktuelt og sågar mentalt 
stimulerende. Ja, sidstnævnte udtalelse kom 
selvfølgelig fra én af de inviterede psykologer, 
men dette gjorde den dog ikke mindre ærgerlig i 
undertegnedes perspektiv. Den ene adspurgte, 
der udgjorde undtagelsen til reglen, udtalte kort 
og kontant: ”Det er noget crap”. Givet denne 
persons indtag af whisky og white russians kan 
sandhedsværdien af udtalelsen dog nok betviv-

les.  
 
Som følge af alle disse positive vibra-
tioner, måtte undertegnede hurtigt 
hejse overgivelsens hvide flag, og i 
lighed med sine medstuderende hen-
give sig til barens og musikkens be-
rusende virkning. Nogle vil måske 
mene, at denne virkning i løbet af 
aftenen fik overmagten; undertegne-
de blev i hvert fald i sin egenskab af 
at være skribent for Kanden anklaget 
for at være instrumentalist. Faktisk 
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blev ordet bogstav for bogstav med en spids 
finger noteret i den udsendtes pande… 
 
Terror-tasken  
På trods af nu at være brændemærket instru-
mentalistisk kande-skribent havde undertegnede 
dog øjnene åbne for de potentielle terrorfarer, 
en sådan festlig forsamling kan indebære. Alle-
rede ved indgangen til festen havde PF sørget 
for, at festdeltagernes overtøj blev hængt i gar-
derobe – et udmærket initiativ i lyset af de farli-
ge genstande, store vinterjakker kan gemme på. 
Garderoben fungerede således i den udsendtes 
øjne langt bedre end tidligere; stor ros til PF 
herfor. De mange barer fungerede også upåkla-
geligt i deres forsøg på at betjene masserne. Der 
var således ingen optræk til tumult, og det nær-
meste festen kom på snigskytteri eller anden 
form for krigsførelse, var de utallige gange, den 

udsendte og dennes omkringstående 
blev trådt over tæerne. Så til de kvin-
delige medstuderende; styr Jeres stilet-
hæle – de er dødbringende for enhver 
lilletå. Fra en uheldig festdeltager skal 
undertegnede her viderebringe endnu 
en ros til den årvågne PF-bestyrelse. 
Fest-deltageren efterlod i et tankeløst 
øjeblik sin taske ubevogtet. I dagens 
Danmark (hertil er det desværre kom-
met) vil dette mistænkelige syn udgøre 
et billede på risikoen for terrorisme. 
PF-bestyrelsen var dog ikke sådan at 
skræmme, og i stedet for at sende bud 

efter Rulle-marie eller tilintetgøre såvel taske 
som  indhold i den nærtliggende Uni-sø, bragte 
bestyrelsen tasken i sikkerhed. Den heldige 
uheldiges tak er hermed viderebragt! 
 
Antal kander 
Som antallet af Kander i artiklens begyndelse 
indikerer, havde undertegnede en fantastisk af-
ten. Den skeptiske indgang til festen blev såle-
des gjort til skamme på fornemste vis, og de 
studerende ved IFSK (i selskab med psykolo-
gerne) beviste, at samfundets problemer med 
krig og terror ikke har gjort sit indtog på Bar-
tholins Allé. Antallet af Kander skal i lyset her-
af ses som et udtryk for den udsendtes overgi-
velse; kun én Kande tilbageholdes – den tildeles 
udelukkende i det tilfælde, hvor fastelavnsfesten 
igen får en plads i PF’s program… 
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Profil: Anders Samuelsen  

36 år. Cand. scient. pol. 1994. Medlem af 
Folketinget for Det Radikale Venstre si-
den 1998. Arbejdsmarkeds-, kommunal- 
og skattepolitisk ordfører. Spidskandidat 
til Europa-Parlamentet ved valget den 
13. juni 2004 for Det Radikale Venstre. 
 
Cand.scient.pol. og hvad så? 
Det spørgsmål er der sikkert mange, der 
tænker over i løbet af studietiden. Da jeg 
studerede på IFSK, lød svaret: Kan man ik-
ke blive andet som cand. scient. pol., så kan 
man da altid blive politiker, og det er jeg så 
blevet! Udsagnet viser i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have den generalistuddannel-
se, som en kandidatgrad i statskundskab gi-
ver. Det er kun fantasien, der sætter græn-
serne for, hvor vi kan søge jobs, og det, at 
statskundskabere generelt er så tilpasnings-
dygtige, giver os et hav af muligheder på 
arbejdsmarkedet og en klar fordel i forhold 
til andre samfundsvidenskabelige kandida-
ter. 
 
Én karrierevej blandt mange mulige 
Jeg har selv været vidt omkring: Jeg starte-
de i studietiden i Finansministeriet og fik 

som ny udklækket kandidat to stillingsmu-
ligheder: enten ansættelse hos Erhvervs-
fremmestyrelsen eller hos Castberggård, 
som er de døves højskole og kursuscenter. 
Jeg valgte det sidste og har aldrig fortrudt 
det. Vores scient.pol.-evne til hurtigt at gen-
nemskue en sag, kombinere dette med vores 
store all-round viden, finde nøgelpunkterne, 
lægge en strategi og derefter målrettet gå 
efter at få målsætningen opfyldt, har jeg 
haft gavn af stort set hver eneste dag. I mine 
fire år på Castberggård gik vi fra at være to 
ansatte til, at vi to fire år efter var chefer for 
en afdeling med ca. 20 ansatte. Vi tidoblede 
vores omsætning og udvidede højskolens 
projekter og fik bl.a. igangsat en projektle-
deruddannelse rettet mod mellemledere i 
den offentlige sektor. En uddannelse, der 
stadig har luft under vingerne, og som sta-
dig tiltrækker landets bedste undervisere. 
Mine år på Castberggård var en kolossal 
udvikling for mig: Jeg gik fra at være yng-
ste mand, der ikke anede en dyt om døve og 

hørehæmmede, til pludselig at blive perso-
naleansvarlig.  Erfaringen med at kunne 
holde mange bolde i luften på én gang, at 
være målrettet og fleksibel, kreativ og syste-
matisk har jeg i den grad kunnet bruge i det, 
der blev mit næste job: Medlem af Folketin-

Kan man ikke blive andet som 
cand. scient. pol., så kan man 

da altid blive politiker, og det er jeg 
så blevet! Udsagnet viser i 
virkeligheden, hvad det vil sige at 
have den generalistuddannelse, som 
en kandidatgrad i statskundskab 
giver. 

” 

” 
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get. Som MF’er støder jeg dagligt på 
scient.pol.’er placeret et hav af forskellige 
steder, fra chefredaktøren på Politiken til 
yngste fuldmægtig i Beskæftigelsesministe-
riet. Forhåbentlig får jeg lejlighed til også at 
vise, hvad scient.pol.’er kan i det ”job”, jeg 
håber bliver min næste udfordring: Medlem 
af Europa-Parlamentet. Men det kræver jo 
lige at blive valgt ved valget i juni. 
 
Statskundskab i dag 
I mit arbejde i Folketinget har jeg set ikke 
blot, hvor afhængig Danmark er af EU, men 
også i hvor høj grad den europæiske lovgiv-
ning har indflydelse på danskernes hverdag. 
Vi lever i en tid med grænseoverskridende 
problemer, som kræver grænseoverskriden-
de løsninger. Statskundskab skal som resten 

af Danmark tilpasse sig den virkelighed. 
Det internationale aspekt og forståelsen her-
for bliver stadig vigtigere. Og ikke mindst 
for de kommende kandidater fra IFSK. For 
mange stillinger på arbejdsmarkedet i dag 
kræver viden om internationale forhold, og 
det er derfor særligt vigtigt, at det internati-
onale fylder godt på såvel grund- som over-
bygningsuddannelse, hvis IFSK stadig skal 
stå som et af de førende institutter internati-
onalt. 
 
Du kan møde Anders Samuelsen på IFSK 
den 3. maj til europapolitisk debat. Du kan 
også møde ham allerede nu på 
www.anderssamuelsen.dk  

Studievejledningen holder luk-
ket på følgende dage i resten af 

forårssemesteret 
Fra mandag den 5.4. til mandag den. 12.4. – begge dage 

inklusiv (Påske) 
Onsdag den 14. april (Intern uddannelsesdag) 

Fredag den 7. maj (St. Bededag) 
Torsdag den 20. maj (Kr. Himmelfartsdag)  

Mandag den 31. maj (2. Pinsedag) 
  

 Studievejledningen 
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Irak som et studie i hvordan man 
IKKE fører udenrigspolitik 

Af Derek Beach 

Tillad mig at være lidt forvirret omkring 
hvad målet med Irak-krigen var… USA 
gik i krig med det påskud, at landet hav-
de forbindelser til terrorister og var ban-
ge for, at Saddam vil give masseødelæg-
gelsesvåben (MØV) til disse terrorister.  
 
Imens solgte USA's såkaldte ven - militær-
diktaturet i Pakistan - viden om fremstilling 
af A-våben videre til andre slyngelstater (og 
muligvis terrorister?), og gav husly og støtte 
til Taliban og al-Qaeda i mange år! Og hvor 
var det, mange al-Qaeda medlemmer flygte-
de hen efter Afghanistan’s fald? Samtidigt 
ved vi i dag, at krigen mod Irak trak alt for 
mange ressourcer væk fra selve kampen 
mod terror (se boganmeldelsen af ’Against 
All Enemies’, New York Times, 29.03.04). 
 
Demokratisering af mellemøsten 
Målet med krigen skulle være en demokrati-
sering af Mellemøsten, men i talen, hvor 
Bush tog afstand fra USA’s mangeårige 
støtte til diktatur i regionen, sluttede Bush 
af med at rose ’vores venner’ i Saudi og 
Ægypten! (For ikke at nævne USA’s fort-

satte støtte til Pakistan). Det at støtte sig til 
diktatorer i krigstider er naturligvis en poli-
tik, som er kendt af koldkrigere som Rice, 
Rumsfeld og Cheney – bare de er vores 
slyngel, så er alt vel…? Og hvad vil der ske 
i Irak, hvis folket vælger en form for præ-
stestyre? Vil USA acceptere dette? 
 
Hvad lærte vi  
Selve udførelsen af Bush-doktrinen i Irak 
var også meget mangelfuldt, og der kan på 
mange måder har skabt flere problemer end 
det løste. Hvis vi i Irak-høringens ånd kig-
ger fremad, så er der tre lærer fra Irak-
krigen. 
 
1) Den har fjernet et værktøj fra værktøjs-
kassen som der muligvis vil være hårdt brug 
for i fremtiden. Ved at skrige ’ulv’, ved at 
sige, at Saddam havde MØV’er og forbin-
delser til terrorister, bliver det svært for 
USA at råbe ’ulv’ næste gang, hvor der rent 
faktisk kan være en trussel, f.eks. et radika-
liseret Iran, Nordkorea, eller måske mere 
sandsynligt, hvis vores meget ustabile ’ven’ 
Pakistan skifter kurs.  
 
2) Man skal koordinere militære og diplo-
matiske strategier (Rubin, ’Stumbling into 
War’, Foreign Affairs, Sept./Oct. 2003). 
Timing af krigen blev dikteret af, hvornår 
tropperne var klare, og ikke af, hvornår de 
diplomatiske forudsætninger var i orden. 
Det gav andre mere skeptiske lande indtryk-
ket af, at krigen vil komme, uanset hvad de 
mente. Hvis man kunne have givet de skep-
tiske lande et par måneder, hvori våbenin-
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spektørerne kunne gøre deres arbejde fær-
dig, er der meget der tyder på, at selv Frank-
rig vil have stemt ja til den anden resoluti-
on. Men USA var måske bange for, at Blix 
og co. vil opdage, at der ingen våben var i 
Irak? 
 
3) Den sidste lære er naturligvis, at det er 
langt sværere at vinde freden end krigen. 
Mens Rumsfeld har været så blændet af ny 
teknik og organiseringsformer, burde han 
have også have interesseret sig for læren fra 
1990’ernes konflikter i Bosnien og Somalia. 
Og det var nok også en god idé, hvis USA 
næste gang rent faktisk havde en plan for 
freden. I tilfælde Irak-krigen havde State 
Department arbejdet på detaljerede planer 
siden 9/11, men Rumsfeld følte, at deres 
planer var for ’pessimistiske’. To måneder 
før krigen nedsatte Rumsfeld en arbejds-
gruppe med 3-4 mand til at lave planer for 
USA’s besættelse af Irak (se ’Blueprint for 
a Mess’, New York Times, 02.11.03)! Og 

der var ikke en eneste ekspert med kend-
skab til Irak, og ingen i gruppen kunne tale 
flydende arabisk!  
 
Fokus på krigen mod terror 
Resultatet - i sted for at fokusere på krigen 
mod terror, har USA skubbet mange vigtige 
allierede væk og brugt alt for mange res-
sourcer på en ikke alt for vellykket indsats i 
Irak i sted for krigen mod terror. Selvom 
verden er et bedre sted uden Saddam, så har 
USA's udenrigspolitik ikke været et pænt 
syn, og som Stanley Hoffman sagde for et 
år siden, ’Jeg er glad for, at ingen af dem 
var min studerende! 

Det trivielle Folketing? 
Af Morten Feilberg Greve 

Debatten om den amerikansk ledede in-
vasion i og besættelse af Irak bør i en 
dansk politisk kontekst ikke fuldkommen 
skygge for en anden vigtig diskussion. 

Der tænkes her på spørgsmålet om folke-
tingsflertallets begrundelse for at tilslutte 
sig koalitionen sammenholdt med de ef-
terfølgende omskrivninger af samme. 
Udenrigspolitisk ansvarligholdelse 
 
To forhold bør stå klart. For det første at en 
beslutning om dansk deltagelse i en an-
grebskrig hører blandt de mest alvorlige, 
Folketinget kan træffe. I det lys bliver det 
essentielt, at tingets beslutningsgrundlag er 
så stærkt, komplet og transparent som mu-
ligt. Kun derved vil man kunne få en demo-
kratisk forsvarlig beslutningsproces, og kun 
derved sikres en løbende udenrigspolitisk 

Målet med krigen skulle være en 
demokratisering af Mellemøsten, men i 
talen hvor Bush tog afstand fra USA’s 
mangeårige støtte til diktatur i regionen, 
sluttede Bush af med at rose ’vores 
venner’ i Saudi og Ægypten!  

” 

” 
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ansvarligholdelse af regeringen i forhold til 
folketinget og den bredere offentlighed. For 
det andet at en uhildet iagttagelse af debat-
ten op til krigsbeslutningen må konkludere, 
at regeringens nøglebegrundelse for dansk 
deltagelse var en konstatering af, at Irak i 
strid med en stribe FN-resolutioner var i 
besiddelse af masseødelæggelsesvåben, og 
at FN's inspektionsbestræbelser var kørt fast 
i irakisk obstruktion og vildledning. Den 
spidsfindige konstruktion af beslutningsfor-
slag 118, som undlader at henvise direkte til 
masseødelæggelsesvåben, ændrer ikke en 
tøddel ved, at netop denne analyse domine-
rede i ugerne op til vedtagelsen. 
 

Skred i argumentationen 
Der er imidlertid siden sket et skred i fler-
tallets argumentation. Man er nu gået over 
til primært at henvise til krigens humanitære 
værdi; til den gevinst det er for verdenssam-
fundet, at Saddam Husseins regime er bragt 
til fald. Sidstnævnte er en legitim politisk 
vurdering, men det rokker ikke ved, at den 
oprindelige begrundelse står i et dubiøst lys. 
Scott Ritter, Hans Blix og David Kay – tid-
ligere chefer for skiftende inspektionsbe-
stræbelser – har alle med forskellige ord 
fastslået, at koalitionens beslutningsgrund-
lag var mangelfuldt netop i forhold til vur-
deringen af Iraks besiddelse af de omtalte 
våben. Ligeledes konkluderede en undersø-
gelse fra den anerkendte amerikanske Car-
negie-tænketank for nyligt, at man allerede 

før invasionen vidste, at efterretningsgrund-
laget var usolidt, men politisk valgte at se 
bort fra dette forhold. Og senest er denne 
konklusion blevet understøttet i en dansk 
kontekst af lækagen af Forsvarets Efterret-
ningstjenestes trusselvurdering fra sidste 
forår.  
 
Manglende solid dokumentation 
Faktum er, at hverken amerikanske, britiske 
eller danske politiske beslutningstagere er 
blevet præsenteret for en solid dokumentati-
on for Iraks angivelige våbenbesiddelse. 
Folketingets flertal har med andre ord invol-
veret Danmark i en angrebskrig på et grund-
lag, som tager sig stadig mere tyndbenet ud 
– og som der vel at mærke var gode grunde 
til at tvivle på, før Folketinget traf sin be-
slutning. 
 
Præcedens for snævre flertal 
Dette forhold er bekymrende. Det er indly-
sende farligt at etablere en præcedens for, at 
et snævert folketingsflertal kan træffe en så 
alvorlig beslutning på et så vakkelvornt 
grundlag og så efterfølgende lancere en ny 
hovedbegrundelse, uanset hvilken, for sin 
handlemåde. En banalisering af bestræbel-
sen på at fastholde regeringen og dens par-
lamentariske grundlag på egne argumenter i 
Irak-sagen undergraver potentielt den frem-
tidige demokratiske fundering af dansk 
udenrigspolitik. En fremadskuende lære af 
forløbet vil kun kunne uddrages ved en gen-
nemgang af den konkrete beslutningsproces. 
Som tingene står i dag, har vi ikke udsigt til 
at få en reel belysning af krigsbeslutningens 
grundlag, folketingshøring eller ej. Og fol-
ketingsflertallets letsind indebærer først og 
fremmest en trivialisering af Folketinget 
som udenrigspolitisk kontrolinstans. 

Faktum er, at hverken 
amerikanske, britiske eller danske 
politiske beslutningstagere er blevet 
præsenteret for en solid 
dokumentation for Iraks angivelige 
våbenbesiddelse 

” 

” 
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”Thorpedo” ramte IFSK! 
Af Simon Krøyer 
 
En veloplagt Finansminister Thor Peder-
sen gæstede den 11. marts 2004 et mindst 
ligeså veloplagt udsnit af IFSK’s stude-
rende. Med en selvsikkerhed, der ellers  
ikke ses stærkere, end når Gorm Harste 
redegør for forståelsen af Habermas, fik 
”Thorpedoen” fra det største regerings-
parti givet oppositionen en lige venstre og 
slået fast, at økonomien stort set aldrig 
har haft det bedre. 
 
Efter atThor Pedersen i godt en time havde 
givet sit oplæg om den danske økonomi, 
kunne man ikke lade være at spørge sig 
selv, hvorfor han ikke bare sagde, at ”det 
går ufattelig godt”. I hvert fald var det en af 
hovedessenserne i det velforberedte og gen-
nemførte oplæg, Thor Pedersen i et pænt 
fyldt juridisk auditorium entusiastisk frem-
førte. 
 
Grafer og diagrammer  
I et væld af flotte grafer og søjlediagram-
mer, der ikke er set siden Bjørn Lomborgs 

storslåede show om ”Verdens sande til-
stand”, fremviste Finansministeren et bevis-
materiale for den danske økonomis fremra-
gende tilstand. Overskuddet på de offentlige 
finanser er blevet større, overskuddet på be-
talingsbalancens løbende poster stiger, det 
offentliges gæld bliver reduceret, så man 
derved kan tage højde for den demografiske 
udvikling med flere ældre, ledigheden er alt 
andet lige stadig historisk lav, udgifterne til 
forskning ligger over OECD og EU gen-
nemsnit og sluttelig og måske mest ved-
kommende for os studerende er Danmark 
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det land i verden med højeste studiestipen-
dier i procent af BNP nemlig 1,6%. 
 
Kreativ bogføring 
Hermed fik Thor Pedersen også slået fast, at 
den tidligere regering mest fik pæne regn-
skaber pga. kreativ bogføring og derudover 
ikke gjorde nær så meget for befolkningen 
som den nuværende. Alt i alt må man såle-
des sige, at Finansministeren leverede en 
ganske god salgstale for regeringen, og selv 
de mest kritiske spørgsmål efter oplægget 
kunne ikke rokke ved hans førnævnte selv-
sikkerhed. Og derudover fik han også gen-
tagne gange fremhævet et særligt budskab 
til os studerende: ”Bliv hurtigt færdig og 
vær længe på arbejdsmarkedet – til gavn for 
både jer selv og for samfundet.” 

Manglede en modstander 
Om man så er enig med Finansministeren i 
hans fremlæggelse af økonomien, og hvad 
han i øvrigt går ind, for må være op til den 
enkelte, men for selve arrangementet som 
helhed var det ærgerligt, at han ikke fik en 
værdig modstander, der måske kunne have 
set på det fra en lidt anden synsvinkel og 
givet ham noget ordentlig modstand. Derfor 
får arrangementet som helhed heller ikke 
mere end 3 kander. Ikke fordi det i den for-
stand var uinteressant eller ikke kunne til-
trække folk, men fordi det mest af alt var en 
salgstale for et trængt regeringsparti. Arran-
gementet var bestemt meget underholdende, 
men skal det rigtig op at ringe for en stats-
kundskabsstuderende, der gerne vil se tinge-
ne fra flere synsvinkler, skal der lidt mere 
end propaganda til. 

Det skulle være så godt,  
- men det var faktisk skidt! 

Af Troels Boysen 
 
En forårsdag i marts drog undertegnede 
til et af Politologisk Forenings faglige fo-
redrag. Jeg havde været med til sådanne 
før, og det var med disse forventninger 
jeg mødte op i juridisk auditorium for at 
høre Thor Pedersens foredrag om 
”Regeringens økonomiske politik”. Thor 
Pedersen fortalte meget flot en historie, 
ja nærmest et helt eventyr, som jeg kort 
vil gengive ud fra, hvordan jeg hørte den. 
 
Der var engang et lille land, hvor der levede 
lidt over 5 mio. indbyggere. De levede i en 
tid, hvor det hele rent faktisk så ud til at 
skulle gå overvæltende godt, men alligevel 
var der noget, der ikke var, som det skulle 

være. Det var landets ledelse der var noget 
galt med. De lovede så meget og havde så 
gode planer, men det lykkedes aldrig rigtigt 
at få noget som helst til at virke. Da proble-
met ikke så ud til at lade sig løse, var det på 
tide at der skulle ske noget – og det gjorde 
der heldigvis. Vi skulle kun små ti måneder 
ind i det nye årtusinde for at der for alvor 
kom nye boller på suppen. Med ord som 
skattestop og frit valg skabte den nye ledel-
se et nyt og bedre samfund at leve i. Der-
med var alle problemer løst, og vi kunne 
være glade og tilfredse. 
 
Nærmest et valgmøde 
Se den historie var jo meget god, og jeg 
kunne næsten ikke andet end at være til-
freds, da jeg efter foredraget cyklede hjem 



23  

Kandestøberen          April 2004 

og fortsatte med studierne. Men alligevel 
var der noget, der generede mig ved fore-
draget, som senere skulle blive mig bevidst. 
Det var ikke den faglige del af foredraget, 
der var noget galt med – i hvert fald ikke i 
det begrænsede omfang, jeg kunne bedøm-
me det, men derimod Thor Pedersens måde 
at holde oplægget på.  
 
Propagandaminister  
Det var nærmest som at have været til stede 
ved et valgmøde el.lign., hvor tilhørerne 
skulle overbevises om rigtigheden af at pla-
cere deres stemme på Venstre. Imidlertid 
mener jeg, at den slags ikke hører hjemme i 
et fagligt arrangement på universitetet. Med 
mindre selvfølgelig at der annonceres med 
dette. Det kan ikke være meningen, at fagli-
ge arrangementer på den måde skal bruges 
som politisk agitation! Det er jo ikke en po-
litisk forening vi er medlemmer af, men net-
op som jeg også skriver i toppen af indlæg-
get en politologisk forening, hvilket Finans-
ministeren tilsyneladende ikke havde tænkt 
sig at tage alvorligt. Det kan være, at han i 
sin arrogante attitude over for den radikale 
højborg ikke havde evnet at sætte sig ind i 

den slags ”små spidsfindighe-
der”. Der er for mig at se in-
gen tvivl om, at Finansmini-
sterens formål var andre end 
b l o t  a t  f o r t æ l l e  o m 
”Regeringens økonomiske po-
litik”, - nej der skulle omven-
des og hverves stemmer. Hvis 
man ikke vidste bedre, kunne 
man tage sig selv i at blive i 
tvivl om, hvorvidt nu også 
Thor Pedersen er finansmini-
ster, eller om han nærmere 
skulle tituleres propagandami-

nister, uden at der her ellers skal associeres! 
 
Kritik af foredragsholderen  
Jeg vil slutteligt gøre opmærksom på, at 
dette ikke er nogen kritik af PFs faglige ud-
valg, som jeg mener gør et godt arbejde, 
men derimod en kritik af Thor Pedersen 
som foredragsholder, som efter min mening 
overtræder grænsen for, hvor politisk farvet 
man kan tillade sig at være ved fagli-
ge/saglige arrangementer. 
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Vox-pop - hvem er klogest 

Lone og Malene 
8.sem. 
Kvinder er klogest, 
fordi de er bedre til at 
skabe overblik, - stille 
sig udenfor diskussio-
nen, - og at bagtale 

Søren Degn 6.sem. 
Mænd er klogere fordi de kan drikke flere 
pilsnere. 

Mads 2.sem. 
Mænd kan fokusere på en ting ad gangen, 
det kan kvinder ikke, -kvinder er normalt 
mere middelmådige. Mænd er heller ikke 
hormonelt forstyrrede. 

I anledning af psykologernes indtog tog vi (de udsendte rapportere), det omdiskuterede emne 
op. Hvem er klogest kvinder eller mænd. Her er et lille uddrag af svarene. 
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Anne Katrine 4.sem. 
Kvinder er det stærkeste køn; de kan me-
get med følelser og har psykologisk magt.  

Simon Krøyer 4.sem. 
Jahh! Jeg er sikker på, at Lomborg kan 
føre statistisk bevis for begge påstande. 

Steen Daugaard 
Mænd, det er bevist ude på 
Psykologisk Institut. 



26  

Kandestøberen          April 2004 

Tillægsuddan dig på Danmarks 
Journalisthøjskole 

Af Jakob N. Mortensen 
 
”Vi lægger vægt på personlige egenska-
ber som mod, lyst til at lege og eksperi-
mentere med form og indhold…og evne 
til at flytte sig i forhold til sandheder, de 
studerende tidligere har accepteret som 
endegyldige” 
 
Lyder dette som et typisk uddrag fra en stu-
dieplan til en statskundskaber? Næppe. Det 
er dog præmissen, når Danmarks Journalist-
højskole (DJH) byder indenfor til den ét se-
mester lange Tillægsuddannelse. Jeg påbe-
gyndte selv Tillægsuddannelsen pr. 1. fe-
bruar i år, som alle med en bachelorgrad 
kan søge om optagelse på. Da jeg fornem-
mer en stadig større interesse for uddannel-
sen blandt studerende på IFSK, vil jeg i det 
følgende dele nogle af de erfaringer, jeg har 
gjort mig her halvvejs i forløbet. 
 
Journalist på rekordtid? 
Det er vigtigt at slå fast, at man efter et se-
mester på DJH hverken er helt eller halvt 
uddannet journalist i den klassiske forstand. 
Sigtet med uddannelsen er at gøre den stu-
derende til en bedre faglig formidler. Ved 
hjælp af journalistiske arbejdsmetoder lærer 
man at kommunikere og formidle emner 
inden for sit eget akademiske fag på en let-
tilgængelig måde. 
 
Lærer at formidle  
Mit faglige fokus er altså stadig statskund-
skab, blot lærer jeg nu at formidle det ab-
strakte stof til en bredere målgruppe end mit 

vanlige fagmiljø. Vi lærer at formidle ta-
lesprogsnært, stringent og levende med et 
klart mål. Det er væsentligt at holde sig det-
te for øje, når man på en halv sides penge 
skal formulere sin motivation for optagelse. 
Tillægsuddannelsen er primært møntet på 
studerende, som vil deres fag, og som øn-
sker at beskæftige sig med informations- og 
kommunikationsarbejde. Derfor fokuserer 
vi mere på observation som metode og det 
mere dybdegående researchinterview frem 
for den typiske, journalistiske stræben efter 
”den gode historie”. 
 
(Gen)find dit kreative jeg 
Tillægsuddannelsen er, jævnfør uddraget af 
studieplanen ovenfor, en tumleplads for leg 
og kreative idéer. Man mister ikke nødven-
digvis sin faglige stolthed og integritet ved 
at sætte statskundskab i nye rammer og kas-
ser. For det er vel i faste rammer og kasser, 
faget trives bedst? Samtlige 24 studerende 
på holdet bliver i grundforløbet introduceret 

til det journalistiske sprog og metoder, her-
under systematisk idéudvikling, coaching, 
feedback og det at vinkle en historie. Men 
substansen, selve indholdet, i de produkter, 
der frembringes, udspringer alt sammen af 
det relevante fagområde, den enkelte selv 

For det første har man timer hver 
dag. Dernæst er der mødepligt. En 
arbejdsdag starter kl. 9.00 og slutter 
typisk kl. 15.00. Der er mange praktiske 
øvelser, som tager udgangspunkt i 
gruppearbejde og –kritik. 

” 

” 
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vælger at formidle om. 
 
Anden undervisningsform 
Man må forberede sig på en ganske anden 
undervisningsform end, hvad man er vant til 
fra IFSK. For det første har man timer hver 
dag. Dernæst er der mødepligt. En arbejds-
dag starter kl. 9.00 og slutter typisk kl. 
15.00. Der er mange praktiske øvelser, som 
tager udgangspunkt i gruppearbejde og –
kritik. Der er kontant afregning, når man har 
færdiggjort et stykke arbejde. Det er vi ikke 
just veltrænede i på Statskundskab. Det har 
vist sig overmåde frugtbart og øjenåbnende 
at skulle udvikle og formidle idéer inden for 
mit fag sammen med eksempelvis en dra-
maturg og en teolog. Ti forskellige studie-
retninger er repræsenteret på holdet, og hvor 
man kunne frygte det modsatte, har disse 
mærkelige konstellationer faktisk ikke ind-
skrænket fagligheden, snarere tværtimod. 
 
Hvorfor spilde sin tid på DJH? 
På trods af den til tider overfladiske indfø-
ring i nogle emner, når man at få et vist 
kendskab til mange kommunikationsmeto-
der og –redskaber og måder at planlægge 
kommunikation på. Vi har så vidt arbejdet 
med nyhedsbreve, pressemeddelelser og 
udformning af pjecer. Til dette formål er vi 
blevet introduceret til layoutprogrammet 
InDesign. Følgende skal vi lære at udvikle 
hjemmesider, hvorpå et modul om strate-
gisk kampagneplanlægning følger. 
 
Teorier udført i praksis 
Der er tilknyttet en række eksterne undervi-
sere til Tillægsuddannelsen, som alle har en 
god portion praktisk erfaring med i baga-
gen. Hører man, som undertegnede, til den 
gruppe af studerende, der ikke stejler over 

at se teorierne udført i praksis, er uddannel-
sen et befriende vidnesbyrd om, at det ér 
muligt. Forløbet er ikke teoritungt. Mediete-
ori og mediejura indgår som en væsentlig 
del af pensum, men uddannelsen kan og bør 
anses for et værksted til praktisk afprøvelse 
af metoder og teorier. Det overordnede mål 
er at gøre den studerende i stand til, i et 
fremtidigt job inden for information eller 
kommunikation, at vælge det rette medie og 
kommunikationsform i den rette sammen-
hæng. 
 
Vigtige forhold 
Slutteligt vil jeg i denne lille statusrapport 
nævne et forhold, man bør skrive sig bag 
øret, før man søger om optagelse på Til-
lægsuddannelsen. Ganske vist vil diplomet 
fra DJH givetvis tilføre en ekstra dimension 
til dit cv. Men mens en teologistuderende 
eksempelvis får 30 ECTS points ud af dette 
halve års strabadser med en gennemsnitlig 
arbejdsuge på cirka 40 timer, får 
statskundskabere blot 10 ECTS points i me-
rit. Hvorfor dette misforhold er tilfældet er 
en anden - men højst relevant - diskussion, 
jeg håber, andre vil tage op. Tillægsuddan-
nelsen er en investering, men pengene er 
godt givet ud. 

Faktaboks 
• Man skal have opnået en bachelorgrad for at 
blive optaget på Tillægsuddannelsen 
• Tidsfrist for ansøgning til Tillægsuddannelsen 
er 1/4 for efterårssemestret og 1/10 for forårsseme-
stret 
• Der optages 24 studerende pr. semester – fra så 
forskellige studieretninger som teologi over drama-
turgi til statskundskab 
• Der er mødepligt! En normal arbejdsdag stræk-
ker sig fra 9.00 morgen til cirka 15.00 eftermiddag 
• For yderligere info se DJHs hjemmeside 
http://afdelinger.djh.dk/tillaeg/ 
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Bag om underviseren: Curt Sørensen 
Af Rasmus Tovborg & Simon Krøyer 

 
Kan du fortælle lidt om din baggrund? 
Jeg er født og opvokset i et arbejderhjem i 
Sønderborg. Den politiske interesse kom 
derfor ind med modermælken, idet begge 
mine forældre var stærkt engagerede i den 
socialdemokratiske arbejderbevægelse. Fle-
re familiemedlemmer af den ældre generati-
on havde også deltaget i 1. verdenskrig, så 
en stor del af familiesammenkomsterne be-
stod af ”historier” fra fronten. 
 
Hvorfor besluttede du dig til at læse 
statskundskab? 
Egentlig ville jeg have læst historie, men da 
jeg i studiehåndbogen om faget historie læ-
ste, at: ”gennemførelsen af historie studiet 
kræver enormt meget af de studerende” og 
at det næsten var uoverkommeligt at gen-
nemføre, tog det modet fra mig. Jeg startede 
derfor på polit-studiet i København, det var 
jo i den bedste socialdemokratiske tradition! 
Men den megen driftsøkonomi og boghol-
deriprøven, var ikke synderligt ophidsende. 
Omkring jul hørte jeg i Studenterforeningen 
et foredrag af professor Max Sørensen fra 

Aarhus, hvor han fortalte om et planlagt nyt 
studium i Aarhus – statskundskab. Det lød 
enormt spændende og da det blev sommer 
drog jeg til Aarhus for at læse statskund-
skab, hvilket jeg aldrig har fortrudt. 
 
Hvordan var det, at læse statskundskab i 
de første år af studiets eksistens? 
Vi var på den første årgang af statskund-
skabsstuderende som startede i 1958 kun en 
6-7 studerende, så det hele foregik rent fak-
tisk i gruppearbejde. Blandt lærerne gjorde 
især professor Erik Rasmussen et særligt 
indtryk på mig. Jeg oplevede her en incite-
rende lærer med stor dannelse og tillige en 
liberalist, som også var dybt liberal. Han 
kunne sagtens kapere, at jeg kom der med 
mine socialistiske holdninger. Omvendt 
blev jeg meget påvirket af hans dybt plurali-
stiske holdning og opfattelse. 
 
Hvad skete der efter dit statskundskabs-
studium. Hvordan var dit videre akade-
miske forløbt? 
Ja, jeg blev færdig i 1965 og blev ansat kort 
tid efter. I starten af 1970’erne var jeg så et 
år på London School of Economics and Po-
litical Science og efterfølgende et år på 
Freie Universität i Berlin, hvor jeg videre-
førte min interesse for Marx, den marxisti-
ske tradition og arbejderbevægelsens histo-
rie og politiske sociologi. På LSE i London 
opdagede jeg for alvor Max Weber og Emi-
le Durkheim og blev dybt fascineret af beg-
ge. Af samme grund var det efterfølgende 
ophold i Berlin lidt af en skuffelse. Det var 
midt under studenteroprøret og undervis-
ning og pensum præget af en ensidig opta-
gethed af, hvad Marx havde sagt, i stedet 
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for at lade ham være en forskningsmæssig 
inspiration. 
 
Men der var jo også et studenteroprør 
her i Aarhus? 
Ja, da jeg kom hjem var studenteroprøret for 
alvor brudt ud også her på instituttet. Der 
var en udpræget dobbelthed i situationen: på 
den ene side var studenteroprøret et opgør 
med autoritære strukturer og undervisnings-
former, og der var en enorm interesse for 
kritisk at forholde sig til faget. På den anden 
side foregik der også i studentermassen en 
slags åndelig mobning af studerende med 
andre opfattelser end flertallets, og det er 
dette andet aspekt af studenteroprøret, man 
fokuserer på i dag. 
 
Har du så altid været her på statskund-
skab i Aarhus? 
Nej, i 1977 kom jeg til at søge et professorat 
på Kultursociologi i København. Egentlig 
var det for at få en kvalifikationserklæring, 
men pludselig viste det sig, at jeg var blevet 
indstillet til stillingen – hvilket jeg egentlig 
ikke var så glad for, da jeg havde det godt i 
Aarhus. Det var et ret kaotisk år, jeg havde 
på kultursociologi, den faglige identitet var 
fuldstændig uafklaret, og den ”marxistiske” 
kapitallogik ensidigt dominerende. Jeg be-
sluttede derfor at tage tilbage til Aarhus, 
hvor H.P. Clausen bogstavelig talt stod i 
døren og bød mig velkommen tilbage.  Det 
var nærmest et ridderslag at få af en senere 
konservativ kulturminister. Det viste jo, at 
man den gang godt kunne leve som ”rød” i 
det liberale miljø, der herskede på universi-
tetet og i samfundet. 
 
Hvordan har du egentlig haft det med dit 
akademiske forløb? 

Det har været utroligt svært at gennemføre 
miljøskiftet fra et arbejderhjem i Sønder-
borg til et liv på universitetet. Når jeg har 
kunnet gennemføre det, så skyldes det i høj 
grad opmuntring og støtte undervejs fra 
nogle eminent gode og hjælpsomme lærere 
både i gymnasiet og senere på universitetet. 
Jeg har også hele vejen igennem haft nogle 
meget gode kammerater. Endelig har jeg i 
min tid som universitetslærer haft mange 
gode kolleger. Den sociale sammenhæng 
har betydet meget for mig hele forløbet 
igennem. 

 

Du har jo her på det sidste været udsat 
for offentlig kritik af dine arbejder af 
Bent Jensen. Hvad siger du til den? 
Nu har Bent Jensen ikke kritiseret mine 
værker, han kender dem ikke. Det er mig, 
der har anmeldt og kritiseret hans bog om 
Sovjetunionen. Kritikken af stalinismens 
forbrydelser er bestemt påkrævet, men Bent 
Jensen har et urent trav i forhold til alle for-
skere, der anlægger andre tilgange end hans 
egen. Jeg har dokumenteret, at han har et 
nonchalant forhold til en række videnskabe-
lige normer – og det har han taget mig ilde 
op (interesserede kan læse min kritik. af BJ 
på www.ps.au.dk/cs ). 
 
Er offentlig kritik noget der går dig på? 
Nej, som regel ikke. Det eneste, der virkelig 
er gået mig på, er Christopher Arzrouni’s 
overfald på mig i Berlingske Tidende for 

Kritikken af stalinismens 
forbrydelser er bestemt påkrævet, 
men Bent Jensen har et urent trav i 
forhold til alle forskere, der 
anlægger andre tilgange end hans 
egen.  

” 

” 
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nogle år tilbage. En dag kunne jeg læse Arz-
rouni’s nedrakning af min forskning, min 
undervisning, og min person – det hele sat 
op under en tegning, hvor jeg ligger på knæ 
for et billede af Stalin! Jeg har sgu aldrig 
været medlem af DKP, og jeg har kritiseret 
Stalin og stalinismen hele mit liv. Det var 
virkelig noget svineri. Ikke mindst fordi de 
2 toppolitikere Jens Rohde og Brian Mik-
kelsen senere tog Berlingske Tidendes mod-

bydelige antydning op og offentligt erklære-
de, at en gammel DKP’er som Curt Søren-
sen ikke skulle have lov til at optræde i 
Danmarks radio. Det var en lodret løgn, de 
2 politikere her kolporterede. Det  værste 
var Arzrouni’s tilsvining af min pædagogik. 
Jeg har i mit universitetsliv undervist vel ca. 
10.000 studenter og i tidens løb fået talrige 
tilkendegivelser fra studenter med vidt for-
skellige opfattelser og overbevisninger om, 
at de har været meget glade for min under-
visning. Efterfølgende slæbte  Arzrouni og 
hans kumpaner i ledelsen af  den højrelibe-
ralistiske organisation  med det misvisende 
navn Libertas  mig gennem en retssag. Her 
fik de dog en grundig afklapsning, idet jeg 
blev pure frikendt. 
 
Nu til noget helt andet. Hvad med din 
forskning. Hvad arbejder du egentlig 
med her? 
Lige for tiden arbejder jeg på et stort værk 

om politisk udvikling i Centraleuropa fra 
det det gamle Habsburgsk monarki frem til 
østudvidelsen i dag. Interessen for dette em-
ne går helt tilbage til mit arbejde med min 
disputats Mellem Demokrati og Diktatur om 
det østrigske socialdemokrati i den 1. repu-
bliks periode. 
 
Du har vel også et privat liv og nogle in-
teresser? 
Jeg har været gift 2 gange og har derfor 2 
”kuld” børn: 2 voksne børn, en teenager 
samt en dreng på 8. Det har været en stor 
glæde at få endnu et kuld, og det har tvun-
get til mig til at holde mig lidt mere ung, 
end jeg ellers nok ville nok have gjort. 
I min fritid, har jeg sejlet en del. Jeg havde i 
en årrække en dejlig folkebåd, en træbåd 
med det stolte navn ”Røde Orm”, som nu er 
skiftet ud med en juniorbåd. Jeg rejser også 
gerne. Jeg skal helst hvert år mindst 3 uger 
på ferie i Grækenland. Jeg har det bedst 
med fødderne ude i Ægæerhavet og en Ou-
zo i hånden. 
 
Hvad er dine planer for de kommende 
år? 
Jeg planlægger at gå på pension næste år og 
får således meget mere tid til at forske og 
skrive. Instituttet har en god seniorordning, 
så man stadig kan have en tilknytning til 
stedet og jeg vil også fremover fra tid til 
anden tilbyde at udbyde et seminar. Jeg kan 
lige nå at holde 40 års jubilæum til februar 
næste år inden jeg går på pension. Ja, jeg 
kan godt se, at I blegner ved tanken om 40 
år. Det gør jeg også selv. Det er jo lidt som 
at leve og dø i postvæsnet – men jeg må jo 
have været grundlæggende tilfreds med for-
holdene, siden jeg er blevet her i så mange 
år. 

Efterfølgende slæbte  Arzrouini 
og hans kumpaner i ledelsen af  

den højreliberalistiske organisation  
med det misvisende navn Libertas  mig 
gennem en retssag. Her fik de dog en 
grundig afklapsning idet jeg blev pure 
frikendt. 

” 

” 
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Aprilsnar! 
Af Martin Krog Frederiksen 
 
1. april: Dagen hvor gavtyve, bajadser, 
taskenspillere og lurendrejere, uden blu-
sel driver gæk med jævne (og godtroen-
de) folk. Selv Berlingeren, Politiken og 
sågar TV2-Vejret holder sig ikke for go-
de til den slags narrestreger. Men inden 
det ender i kiv og skærmydsler, skal man 
huske at, det at slippe gækken løs, altid 
er godt for at rippe lidt op i dagligdagens 
trummerum. 
 
Den 1. april rundsendte PF en meddelelse 
om at man kunne vinde 25.000 kr., hvis 
man bare kunne argumentere ordentligt for 
det. Årsagen til denne gavmildhed, skyldtes 
ifølge PF at: ”Ved festen d. 19. april akku-
mulerede PF et kæmpe overskud som ikke 
kan fremgå af regnskabet (af skattetekniske 
årsager).” Jeg ærgrede mig over, at jeg 
havde set beskeden for sent til at være med. 
Altså lige indtil jeg blev gjort opmærksom 
på, at det selvfølgelig var lige så usandsyn-
ligt, at PF ville dele penge ud, som at der 
var liv på Mars, kort sagt det var en aprils-
nar. Nogle havde dog svaret, en del havde 
gennemskuet de kække kanaljer i PF, man-
ge ville donere pengene til AIDS-fonden og 
nogle ville bare bruge pengene på sig selv. 
Her er et lille udpluk af de mange svar, de 
taler vist for sig selv: 
 
Brug 25.000! 
”Dem vil jeg dælme gerne ha´ snitterne i! 
Ok hør her, min plan den er som følger: 
Først indkøber jeg: 
To store løg, en pakke oksekød (den fra Vil-
lumsen), en dåse flåede tomater, en dåse 

tomatpure, to fed hvidløg, to tsk. Salt, en 
smule peber og ca. 500 gr. Låksusspaghetti. 
Så blander jeg bare hele møllen til en om-
gang spaghetti og kødsovs, og så er jeg el-
lers den der fylder dunken. Når sækken er 
fyldt tager jeg ud og bruger flere penge. 
Nu køber jeg H2O træningsdragt med Luk-
susreflekser. Og så er jeg den der er løben. 
Så render jeg lidt rundt nede i byen, inden 
jeg render på Hjorten. 
Her køber jeg: 
Et Århussæt – en øl og en bitter og en om-
gang til hele banden, og så er jeg ellers den 
der er skreden igen. Så drøner jeg til PF-
fest og rutter lidt med midlerne og så er jeg 
ellers den der er glaj. 
Det var altså mit forslag. I er dælme ikke 
kede af det, hva?” 
- Mandlig studerende. 
 
”Hvis jeg vandt 25.000 kr., så ville jeg inve-
stere hele formuen i Puch Maxi´er. Da mar-
kedsprisen for en terrængående udboret 
Puch Maxi med diverse tilbehør (tunegrej) 
er ca. 2500,00 kr. i den Blå Avis, så vil jeg 
kunne blive den glade ejer af 10 Puch´er. 
Derefter vil jeg invitere 9 af mine bedste 
venner på Puch Maxi-tur til Øen Sild. Jeg 
ser det for mig, hvordan vi i bedste Puch-
stil drøner gennem Jylland iført Kansas 
heldragt og med mælkekasser bagpå. Ved 
ankomsten til Sild vil vi nyde et par kolde 
”gyldne damer” og lave ”kogere” for at 
gøre det hele fuldendt. 
Hvis I sørger for, at jeg bliver den glade 
vinder, så lover jeg, at denne historie bliver 
ført ud i livet – og med eneret for PF i re-
klameøjemed! 
- Kvindelig studerende. 
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Når to verdener mødes 
Af Louise Heltborg  
 
Nærværende indlæg skal læses som en 
ydmyg praktikants tanker og overvejel-
ser om  udviklingsarbejde i forbindelse 
med et praktikophold i Honduras. 
 
Honduras 
Den 8. februar 2004 ankom jeg til Honduras 
for at starte på et 6 måneders praktikophold 
hos miljøorganisationen Nepenthes. 
Honduras kommer ind på en flot tredje 
plads over Latinamerikas fattigste lande, 
kun slået af Bolivia og Nicaragua. Det vil 
sige, at cirka halvdelen af befolkningen le-
ver under FNs fattigdomsgrænse, der er sat 
til en indkomst på max $1 om dagen. Dani-
da har ingen udviklingsstrategi for Hondu-
ras, men støtter udviklingsarbejdet i landet 
gennem diverse danske NGOer, heriblandt 
Nepenthes. Den enes nød, den andens brød 
– jeg lever som en prinsesse på min besked-
ne SU, hvilket også forbedres af den ameri-
kanske dollars krise. Lempira’en er bundet 
til dollaren som i mange latinamerikanske 

lande, og det betyder, at det i øjeblikket er 
meget favorabelt at være dansker i Hondu-
ras. Man burde egentlig overveje at emigre-
re og læse langdistance... 
 
Praktikpladsen 
I kraft af at Nepenthes er en forholdsvis lille 
organisation med begrænsede midler, er jeg 
for en stor del overladt til mig selv i mit ar-
bejde. Der befinder sig en repræsentation 
bestående af to mennesker fast i landet, an-
dre medarbejdere rejser mellem Danmark 
og Honduras efter behov. 
Min fornemme opgave består i at kreere en 
analyse af udviklingssituationen i landet 
med særlig henblik på Nepenthes’ fokusom-
råder i Mellemamerika; skov- , uddannel-
ses- og turismesektoren. Udarbejdelsen af 
rapporten vil ske på baggrund af en række 
analyser fra blandt andre Verdensbanken, 
IDB og UNDP. Gennem en række inter-
views med relevante aktører i Honduras 
skal jeg identificere politiske prioriteringer 
og konflikter mellem staten og civilsamfun-
det.  
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Udover den mindre detalje, at interviewene 
og rapporten skal skrives på spansk, bliver 
det en udfordring af dimensioner overhove-
det at få et møde arrangeret med disse. I et 
land, hvor personer og internetforbindelse 
på mystisk vis kan forsvinde i flere dage, 
bliver det interessant at se, om det overho-
vedet bliver muligt for mig at overholde 
min deadline. Man må tilpasse sine arbejds-
metoder landets mentalitet og teknologiske 
fremskridt og altid have en plan B parat. 
 
Udviklingsarbejde 
Et led i analysen er at identificere eventuelle 
succesfulde udviklingprojekter, hvilket be-
tyder, at jeg dagligt spørger mig selv, hvor-
når et projekt er succesfuldt. Tidens kode-
ord er bæredygtighed, men hvordan bliver 
noget bæredygtigt, når de mennesker, der 
skal gøre det bæredygtigt, ikke tænker læn-
gere end fra hånden til munden? Hvordan 
forklarer man dem, at det på sigt vil gøre 
dem endnu fattigere at fælde al skoven og 
brænde den af til landbrug, når det er deres 
eneste mulighed for at forsørge familien hér 
og nu – og alle andre gør det samme.  
Nepenthes har hjulpet et skovkooperativ til 
at få FSC-certificeret deres træ og få en af-

tale i hus med COOP 
Danmark om, at de vil 
aftage de gulvriste, der 
skal produceres af træet. 
COOP har en defineret 
virksomhedspolitik om 
kun at forhandle FSC-
certificeret træ (en form 
for miljømærkeordning 
indenfor skovbrug, der 
garanterer, at skoven 
drives bæredygtigt). To 
måneder før leveringen i 

juli opdager kooperativet, at det træ, der 
skal bruges til produktionen, er blevet tørret 
forkert, så en stor del af det ikke kan bruges 
i produktionen. ’Normalt’ ville den ansvar-
lige virksomhed for tørringen af træ skulle 
erstatte det ødelagte, men når man befinder 
sig i La Ceiba, Honduras, og ejeren af ov-
nen har monopol på tørring af træ, er der 
ikke andet at gøre end at få tørret noget me-
re træ. Kun tørret træ kan sælges til udlan-
det. Derudover har værkstedet problemer 
med at indstille maskinerne til at bore huller 
i gulvristene præcist. Da man ikke har 
skruetrækkere, må man løse problemet med 
knive.  
 
Manglende adgang til kapital 
Et af de største problemer for små virksom-
heder i Honduras er manglende adgang til 
kapital. Udlånsrenten er høj bla på grund af 
inflationen. Dette gælder også for koopera-
tivet, som ikke har  kapital til at købe de 
mest rentable save til opskæring af træ, 
hvilket resulterer i et større spild end nød-
vendigt. Foruden de rent økonomiske pro-
blemer, er mangel på tillid mellem 
småskovbrugerne i kooperativet endnu et 
problem, der vanskeliggør processen. 
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Målet med projektet er, at kooperativet i 
sidste ende selv skulle kunne drive en øko-
nomisk rentabel og miljømæssigt forsvarlig 
produktion af trævareprodukter.  
 
 Succes? 
Det kan være svært at begribe, hvordan ud-
viklingsarbejde kan være succesfuldt, når 
man fremhæver ovenstående faktorer, og 
det kan umiddelbart virke håbløst.  
Nepenthes’ skovprojekt er et pilotprojekt, 
hvor man som noget nyt for NGO’er forsø-
ger at inddrage markedet som en væsentlig 
medspiller. FSC-certificering og produktio-
nen af gulvristene skal være økonomisk ren-
tabelt og konkurrencedygtigt på verdens-
markedet. Nepenthes støtter ikke projektet i 
form af donationer af kapital eller udstyr, 
men hjælper derimod med at udvikle en or-
ganisatorisk struktur og mentalitet, så ko-
operativet selv kan føre produktionen videre 
og opspare kapital, når Ne-
penthes ikke længere er der.  
Om projektet bliver en suc-
ces vil tiden vise. Nepenthes 
vurderer, at det vil kræve 
seks til otte år at opbygge en 
bæredygtig virksomhed.  
 
NGO’ernes indsats 
På den ene side taler tidlige-
re erfaringer inden for udvik-
lingsarbejde ikke til Ne-
penthes’ fordel. Man må nok 
erkende, at man finder flere 
fiaskoer end successer. Det 
vil sige, at de små successer 
man opnår i kraft af 
NGO’ernes indsats langsomt 
smuldrer væk, når disse 
trækker sig ud af samarbej-

det, og projektet skal stå på egne ben - altså 
være bæredygtigt.  
På den anden side må man håbe, at man har 
lært af sine erfaringer og derfor også med 
tiden når frem til en metode, der kan skabe 
bæredygtig udvikling. Skovprojektet er ba-
nebrydende, idet man hér forsøger at skabe 
en forbindelse mellem udviklingsarbejdet 
og markedet. Desuden må man formode, at 
de involverede parter gennemgår en be-
vidstgørelsesproces, som ikke går tabt, uan-
set projektets endelige udfald. 
 
Teorier virker ikke altid 
Men hvad ved jeg? Jeg læser statskundskab, 
og mine flotte, forkromede teorier virker 
ikke altid særligt anvendelige i en ulands-
kontekst – men hvor gør de i øvrigt også 
det? Forhåbentlig er jeg blevet klogere på 
det, når jeg tager herfra i juli. 
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Kompetence: matematisk opgradering  
eller matematikkrav 

Af Mikkel Schjøtt - Kristensen 
 
Der har i februar og marts været afholdt 
matematikkursus i forbindelse med de 
førsteårsstuderendes start på økonomifa-
get. Baggrunden er, at undervisere og 
instruktorer i længere tid har kunnet ob-
servere, at de studerende, som har mate-
matik C-niveau eller måske også B-
niveau, har svært ved at følge med, når 
de økonomiske modeller og formler udle-
des matematisk. 
Hvor god skal en statskundskaber være til 
matematik for at kunne få det optimale ud 
af undervisningen? Og hvor vigtig er mate-
matik generelt i uddannelsen? Dette er nog-
le af de mere overordnede spørgsmål, som 
er vigtige at få diskuteret i forbindelse med 
evalueringen og oprettelsen af et økonomisk 
matematikkursus til førsteårsstuderende. 
 
Generel diskussion 
Det skal nævnes, at studienævnet behandler 
kursets evalueringsrapport, og beslutningen 
vil blive kommenteret i næste nummer af 
Kanden. Denne artikel vil derfor forsøge at 
pege på nogle af de mere overordnede for-
hold omkring matematik på IFSK. 
Både i metode og økonomi udgør matema-
tik en central del af forståelsen af grundele-
menterne i faget. Et højt matematisk niveau 
er ikke nødvendigt for at kunne klikke af i 
SPSS eller tegne en IS-LM kurve, men der 
er ingen tvivl om, at hvis man har de bag-
vedliggende mekanismer på plads, øges ens 
forståelse af statistikken og økonomien. Og 
i sidste ende vil det gøre de studerende bed-
re i stand til selv at anvende metoderne i 
egne opgaver. Men hvor meget matematik 

er nødvendigt? Hvis humaniora er det ene 
yderpunkt og naturvidenskab det andet, 
hvorimellem ligger statskundskab så? Dette 
vil være en diskussion, som undervisere og 
forskere selvfølgelig har mange meninger 
om, men uomtvisteligt er det, at statistik er 
vigtigt for forskning, og at økonomiske ud-
regninger spiller en stor rolle i politik, hvis 
dette opfattes som ”kampen om knappe res-
sourcer”. 
 
Opgradering eller krav 
Hvis man støder på en artikel, hvor de me-
todiske resultater er sat på matematisk for-
mel, og disse er gengivet i teksten, ved jeg 
ikke, hvor mange der enten læser disse eller 
springer let hen over. Et er i hvert fald sik-
kert, det er ikke mange tekster i pensum, 
som indeholder matematiske udregninger, 
og man kan spørge sig selv, om der er en 
”matematik-forskrækkelse” bland undervi-
serne på instituttet.  
Hvis matematik får en stadig større plads i 
undervisningen og forskningen, er det så 
nok at opgradere, eller bør man ikke i stedet 
”bare” stille højere krav? Frygten for at an-
tallet af ansøgende studerende vil falde, hvis 
kravet til matematik niveau hæves til B-
niveau, er måske ikke helt begrundet. På en 
række uddannelser er der specielle krav for 
at komme ind, og dertil er der oprettet en 
række kurser i august, så man kan opnå net-
op det niveau indenfor netop det fag, som er 
påkrævet, for at komme ind på studiet. Det 
skal ikke kunne siges herfra, om antallet af 
ansøgere vil falde, hvis kravet til matematik 
øges, men man ville undgå en masse bøvl 
med at opgradere kunnen, hvis kravet sættes 
op. 
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El-chocks 
Af Troels Boysen Jacobsen 
 
Oven på den seneste tids mærkværdige 
nedbrud i elektriciteten på IFSK, har 
Kanden set det som sin pligt, som insti-
tuttets informationsorgan, at grave ned i 
sagen og derved finde årsagen til hændel-
serne. 
 
Som de fleste studerende vel nok har be-
mærket, er der i øjeblikket folk i gang med 
at omkable instituttet. Hvis ikke man har set 
dem, så har man nok hørt dem, for det går 
ikke stille for sig, når der skal bores, træk-
kes kabler og laves installationer. Som Kan-
dens udsendte medskribent satte jeg mig for 
at konfrontere ”the cableguys”, som vi hav-
de døbt elinstallatørerne på redaktionsmø-
det, med de sivende rygter om deres ansvar 
for den seneste tids ubalance i strømforsy-
ningen. 
 
Ansvar for strømsvigt 
Det skulle dog hurtigt vise sig, at rygterne 
var det pure opspind, som overhovedet ikke 
havde noget på sig, i hvert fald ikke, hvis 

man spørger Rasmus Hornbæk, der er elin-
stallatørlærling hos BBC installation i År-
hus. Han fortæller gerne Kanden den sande 
historie. Rent faktisk viser det sig, at IFSK 
skal være taknemmelige for, at der i tide er 
blevet taget hånd om de gamle installatio-
ner, der efterhånden var blevet presset til 
det yderste, og derfor kunne være stået af 
hvert øjeblik det skulle være og dermed ha-
ve ødelagt al elektronisk materiel på insti-
tuttets gange. Således var det altså med 
fuldt overlæg, at der blev slukket for al 
strøm anden gang, så en af de gamle eltav-
ler, der var ved at blive brændt af pga. over-
belastning, kunne skiftes ud inden det gik 
galt. 
Det var altså klart, at der ikke umiddelbart 
kunne sættes en finger på det omfattende 
kablingsprojekt, der involverer en udskift-
ning af mange kilometre kabler til nogle nye 
og meget mere tidssvarende kabler. Blandt 
andet er de nye netværkskabler lavet af op-
tisk materiale, som gør at hastigheden på 
netværket kan øges betragteligt. Yderligere 
bliver alle eltavler udskiftet til nogle mere 
moderne og sikre af slagsen, hvorfor al in-

stallation på instituttet er opdate-
ret til de krav, der stilles til elin-
stallationer i dag, som også lever 
op til mange af fremtidens krav, 
når der skal konverteres til nye 
og mere krævende netværk. 
 
Bemærker de unge studiner  
Rasmus Hornbæk nævner, at det 
er et meget spændende projekt at 
arbejde på, da det indeholder alle 
facetter af installationsfaget, som 
han ellers ikke har arbejdet så 
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meget med. Desuden fremhæver han, at det 
er rart, at folk tager forstyrrelsen, som lar-
men fra installationsarbejdet indebærer, 
pænt, og at de ansatte er meget fleksible 
med hensyn til at arbejde hjemme, mens 
arbejdet udføres, og samtidig forsikrer han, 
at de arbejder på højtryk for at overholde 
tidsplanen, der siger, at arbejdet skal være 
færdigt inden påske. Men, som også Ras-
mus’ kolleger tilslutter sig med et smil på 
læben, så kan det til tider være svært at hol-
de koncentrationen oppe med alle de unge 
studiner, der går på instituttet. 
 
Årsagen til strømsvigt 
Inden samtalen kom alt for langt ud på et 
sidespor, kom jeg i tanke om, at jeg jo rent 
faktisk var kommet for at finde årsagen til 
strømsvigtene, og at jeg kun havde fået for-
klaringen på det ene svigt. Jeg var sikker på, 
at grunden til at der nærmest blev snakket 
udenom var, at der var lig i lasten, som ikke 
kunne tåle at se dagens lys. Jeg satte alle 
mine journalistiske talenter 
til og syntes selv, at jeg 
havde formuleret det skar-
peste og mest kritiske 
spørgsmål, som der ikke 
kunne krybes uden om, 
men endnu engang afviste 
Rasmus Hornbæk alle tilta-
ler, for det var nemlig vej-
arbejde, der var skyld i det-
te tilfælde. Han forklarede, 
at man har boret i et af ho-
vedkablerne til bygning 
332 ??? i forbindelse med 
noget arbejde i vejen, hvor-
for alt strømmen pludselig 
var gået, som efterfølgende 
udløste en sand folkevan-

dring mod kantinen.  
 
Sikret for lynnedslag 
Det var altså ikke BBC installations 
”cableguys”, der havde skylden i de mysti-
ske elchocks, som IFSK har oplevet, og 
Rasmus Hornbæk forsikrer, at når omkab-
lingsarbejdet er færdigt, vil sandsynligheden 
for strømsvigt være minimal, og vi kan for-
vente en mere stabil fremtid på instituttet. 
Blandt andet er det nye anlæg sikret mod 
lynnedslag, men Rasmus Hornbæk vil dog 
ikke garantere for andre former for ekster-
naliteter, der kan forstyrre det daglige arbej-
de. 
Slutteligt var det måske lige værd at nævne, 
at det rent faktisk var Rasmus Hornbæks 
lyse hoved, der opdagede overbelastnings-
problemet i forbindelse afbrydelsen af 
strømmen anden gang, og at han derfor 
sammen med de andre installatører fra BBC 
installation fortjener en stor tak! 
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Af Peter Bengtsen 
 
Alle taler om det. Du kan ikke få arbejde 
uden. Ikke kun fordi arbejdsløsheden er 
høj for cand.scient.pol’er og de traditio-
nelle kanaler til jobs overbelastede, men 
også på grund af at samarbejdsrelationer 
mellem såvel virksomheder som ansatte 
og jobsøgende, ja stort set alle med relati-
on til arbejdsmarkedet, udmønter sig i 
evigt foranderlige og fleksible netværk. 
Netværk er blevet vejen frem til guldet og 
de grønne skove, dvs. til et job. 
 
Sådan lyder parolen lige meget hvilket stu-
denterblad, avis eller netmagasin man læser, 
og diskursen er jo overbevisende: Med de 
mange historier om flere hundrede ansøg-
ninger til én stilling og ikke alt for gunstige 
arbejdsløshedsstatistikker, gælder det om at 
kende de rigtige (som kender de rigtige) og 
i øvrigt lade nepotismen råde. 
Så det er bare om at komme i gang med at 
networke. Du kan med fordel starte i dag. 
Opbyg dit eget netværk så tidligt som mu-
ligt, hvorfor vente, for jo større omgangs-
kreds og bunke af visitkort, jo flere kanaler 
til guldet. 
 
Netværk som livsstil 
I dagens videnssamfund er networking me-
get mere end blot et middel til at finde ar-
bejde. Netværk skal ikke længere kun for-
stås som jobsøgningsnetværk eller netværk 
for potentielle samarbejdspartnere. Netværk 
er ifølge flere konsulenter en måde at leve 
på, en livsstil. Netværk er at interessere sig 
levende for sine medmennesker, at hjælpe 
sine venner, at kunne lytte og stille de rigti-

ge spørgsmål, og altså ikke kun at gemme 
visitkortene fra personer du har mødt på 
konferencer, i studenterbaren eller til fami-
liefrokosten. 
Den rådende nepotisme i jobsøgningen 
skjules altså i en diskurs om livsstil. Og 
pludselig har du allerede et kæmpe netværk. 
Du har jo dine venner, familie, osv., som 
måske lige kender nogen der kender nogen 
der kender nogen... Det er selvfølgeligt ikke 
nyt at bruge venner og familie på den måde, 
men det er nyt at det arbejdsmarkedsbetin-
gede netværksliv opstilles som det ideale 
liv, lige meget hvor man vender sig. 
 
 
 
 
 
 
En banal pointe – men måske stadig nævne-
værdig – bliver i den forbindelse spørgsmå-
let, om man stifter venskab for netværkets 
skyld, eller om man netværker for venska-
bets skyld, som en del af venskabet. Men 
mon ikke intelligente mennesker kan finde 
ud af at adskille de to ting? 
 
Arbejdsliggørelsen af fritiden 
Hvad derimod med netværks-livsstilens ar-
bejdsliggørelse af fritiden? Hvornår har du 
fri fra arbejde, hvis du til fredagens fest og-
så skal huske på at networke? Det gælder 
både for folk i arbejde og for studerende. 
Du har aldrig mere fri, medmindre du fra-
vælger netværket, og tænk så på hvilke mu-
ligheder, du måske går glip af! Implicit i 
vidensøkonomiens netværkstankegang lig-
ger kravet om din evige foranderlighed 

Netværk – så nettet værker 

Man er jo nærmest 
unormal, hvis man under sit 
studie ikke vil andet end at 
studere. 

” 

” 
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(kaldet udvikling), fordi markedet har et 
stadigt skiftende behov for kompetencer. 
Du kan altså ikke tillade dig ikke at networ-
ke, medmindre du vil risikere at du selv og 
dit netværk stivner og bliver ubrugeligt, for-
di det ikke mere opfylder markedets krav. 
I dag er det nærmest et kantiansk kategorisk 
imperativ at skulle handle efter maksimen 
”networking med henblik på ansættelse” om 
hvilken du samtidig kan ville, at den skal 
blive en almen lov. Og i øvrigt huske at be-
handle andre mennesker som mål og aldrig 
blot som middel – altså ikke kun udnytte 
dine kontakter til at skaffe dig job (eller lej-
lighed, eller...) men også huske at skaffe 
dem goder, når nu networking er livsstilen. 
Alt i livet kommer til at dreje sig om ansæt-
telse og arbejde. 
 
Kampen om det gyldne CV 
Networking er ét eksempel på, hvordan 
grænserne flyttes for, hvad arbejdsmarkedet 
lægger beslag på. Universitets-studierne i 
sig selv er godt på vej med nye bestyrelser 
med flertal af eksternt ansatte, studier får 
individuelle kompetenceprofiler, osv. 
Og vi studerende følger naturligvis trop. For 
blot at nævne et enkelt ord om det allerede 
eksisterende fokus på CV’et blandt stude-
rende, som gerne vil nå at studere i udlan-
det, opleve praktik-ophold, have fagligt re-
levante studiejobs, opbygge deres eget tvær-
faglige netværk og naturligvis også lige bli-
ve iværksætter og stifte egen virksomhed 
under uddannelsen. Man er jo nærmest 
unormal, hvis man under sit studie ikke vil 
andet end at studere. 
Der er ikke mange skridt til, at jobsøgning 
gennem networking og CV-forbedring med 
det ene formål at få arbejde bliver livets me-
ning og får en fod indenfor i alle dine tanker 

og relationer. 
 
Arbejde som livets mening 
De nævnte eksempler ovenfor har naturlig-
vis på ingen måde kun negative konsekven-
ser for vi studerende. Tværtimod! Men p.t. 
synes ingen ende på overeksponeringen af 
arbejdsmarkedet som endemål for hele ens 
liv med networking og evig CV-optimering 
som guddommelige midler til dette mål. 
Midler der ifølge diskursen ikke er råd til at 
nedpriotere, hvilket ikke kun har de positive 
faglige og personlige konsekvenser, der he-
le tiden fremhæves. 

Hvis netværk er vejen frem, og CV’et skal 
afspejle en unik og fleksibel og forandrings-
parat og engageret og erhvervserfaren stu-
derende, før uddannelsen overhovedet af-
sluttes, kommer arbejds-markeds-betingede 
sygdomme som stress, formålsløshed og 
udbrændthed (og arbejdsløshed som syg-
dom i sig selv) ikke til at fylde mindre i sta-
tistikkerne fremover. 
 
Negative konsekvenser 
Stress og udbrændthed er på arbejdsmarke-
det godt på vej som negative konsekvenser 
af de nye ledelsesformer. Blandt studerende 
er mig bekendt ikke lavet tilsvarende nyere 
undersøgelser, selvom der kan findes paral-
leller til det pres, som arbejdende møder. En 
virksomheds ansatte skal kompetence-ud-

spørgsmålet er, om man stifter 
venskab for netværkets skyld, 

eller om man netværker for 
venskabets skyld, som en del af 
venskabet. Men mon ikke intelligente 
mennesker kan finde ud af at adskille 
de to ting? 

” 

” 
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vikles for at kunne begå sig i konkurrencen 
på markedet, og det er måske ikke helt for-
skellig fra kravet til studerende om at udvik-
le sig til at blive iværksættere, networke og 

CV-optimere – under studiet - med henblik 
på at kunne begå sig på arbejds-markedet. 
Og ligesom en virksomheds ansatte oplever 
stigende grad af flexjobs, hjemmearbejde og 

uddelegering, er studerende selv herre over 
disponeringen af deres tid med den deraf 
følgende kroniske dårlige samvittighed over 
ikke at nå pensum, nu også kombineret med 
kravene om networking mm. 
Vilkårene er ikke usammenlignelige for stu-
derende og arbejdende. Og så længe idealer-
ne om networking og CV-optimering står 
som absolutte nødvendigheder at indrette 
hele sit liv efter, er der ingen tvivl om at 
arbejdsmarkedsbetingede sygdomme som 
stress og udbrændthed bliver at observere i 
studietiden i langt højere grad end tidligere. 

Hvornår har du fri fra 
arbejde, hvis du til fredagens fest 
også skal huske på at networke?  

” 

” 

Den svenske ph.d. 
Af Troels Boysen Jacobsen 
 

I denne måneds udgave af Kandens ph.d. 
præsentationer sætter vi fokus på Re-
becka Ulfgard, der er gæste-ph.d. fra 
universitetet i Växjö. Det blev til en sam-
tale om forskelle mellem forskning i Sve-
rige og Danmark og om international po-
litik i en europæisk kontekst. 

Fakta 
Rebecka Ulfgard kommer fra Lund i Sveri-
ge, hvor også hendes akademiske karriere 
startede. Hun har studeret fransk og stats-
kundskab ved Universitetet i Lund, og i juni 
1998 fik hun sin kandidateksamen. Interes-
sen for i det franske og specielt statskund-
skab var der stadig på trods af den overståe-
de kandidateksamen og i læseåret 1998/99 
var Rebecka Erasmus-student ved Institut 
d’Etudes Politiques i Strasbourg. Studierne i 
udlandet fortsatte hun med en Masteruddan-
nelse ved College of Europe i Brügge på et 
stipendium fra det Svenske Institut. At Re-
becka har studeret i udlandet er ikke nogen 
tilfældighed, for hendes interesseområder er 
netop den internationale politik, specielt 
inden for den Europæiske Union. 
 
Ph.d.-projektet 
Kandens udsendte medskribent mødte Re-
becka på hendes kontor for enden af ph.d.-
gangen, hvor samtalen hurtigt faldt på hen-
des igangværende ph.d.-projekt, under titlen 
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Defending Fundamental Values af the Euro-
pean Union. A Study of the ”Diplomatic 
Whipping” of Austria in the Year 2000. Re-
becka forklarer, at projektet er en analyse 
af, hvorledes nogle Eu-lande med Belgien 
og Frankrig i spidsen bilateralt sanktion-
erede Østrig i 2000, da man mente, at Jörg 
Haiders politik ville stride imod EUs funda-
mentale menneskerettighedsværdier. Der 
var altså en kollision mellem international 
ret og EU på dette område, og afhan-
dlingens mål er at forklare, hvorledes denne 
handling førte til en ændring i EUs lov-
givning. Rebecka har arbejdet på afhan-
dlingen siden efteråret 2000, hvor hun blev 
Ph.d. stipendiat ved Universitet i Växjö på 
programmet for Europastudier. 
 
Hvorfor Århus 
Efter denne introduktion til projektet faldt 
snakken på, hvordan hun fandt Århus, hvor 
det viste sig, at hun havde været i Århus før, 
og at hun den vej igennem har lært byen at 
kende. Hun har altid syntes godt om byen, 
hvorfor det var naturligt at søge Århus, da 
hun fik stipendiat fra Nordisk Råd til et gæ-
steophold. Stipendiatet rækker kun 6 måne-
der, hvorefter hun den 1. juli rejser tilbage 
til Sverige. 
 

Om modtagelsen siger Rebecka, at hun er 
meget tilfreds, og hendes indtryk af forsker-
miljøet på IFSK er godt, hvilket hun priori-
terer meget højt. 

Anderledes i Sverige 
Hvis du undrer dig over, at Rebecka ikke er 
færdig med sin afhandling endnu, når hun 
startede i 2000, er det, fordi forholdene i 
Sverige er anderledes end i Danmark.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Sverige er et ph.d. stipendium fire år og i 
nogle tilfælde fem, hvis man har meget un-
dervisnings- og administrativt arbejde, der 
også er en del af ph.d.-uddannelsen. Re-
becka fremhæver, at en af fordelene ved 
denne struktur er, at man således får mere 
tid til fordybelse i projektet. Derudover 
fremhæver hun også en række ting ved den 
svenske universitetsstruktur, som efter hen-
des mening ikke er at foretrække frem for 
f.eks. Danmark. Den svenske Regering har, 
som et led i at få flere til at tage videregåen-
de uddannelser, opgraderet gymnasier 
o.lign. til universitetsniveau, hvilket betyder 
at de mindre universiteter som f.eks. univer-
sitetet i Växjö ikke har så gode forsknings-
programmer som de store universiteter. Det-
te går ifølge Rebecka ud over stipendiater-
ne, da de skal udfylde de manglende kapaci-
teter, som universiteter burde have ressour-
cer til. 
 
Fritiden 
Ud over at forske synger Rebecka også kor-
sang på højt niveau, og hun er desuden også 
engageret i Røde Kors.  

projektet er en analyse af, 
hvorledes nogle Eu-lande med 

Belgien og Frankrig i spidsen 
bilateralt sanktionerede Østrig i 2000, 
da man mente, at Jörg Haiders politik 
ville stride imod EUs fundamentale 
menneskerettighedsværdier. 

” 

” 

I Sverige er et Ph.d. 
stipendium fire år og i nogle 
tilfælde fem, hvis man har meget 
undervisnings- og administrativt 
arbejde, der også er en del af 
Ph.d.-uddannelsen.  

” 

” 
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Af Troels Boysen Jacobsen. og Helle K. 
Bendixen 
  
Begivenhed: Konference om Max Weber  
Tid: Fredag den 26. marts  
Arrangører: Sociologisk Forum i samarbej-
de med Kritisk Profil 
 
Et af de store spørgsmål, som ligger sig til 
en af samfundsvidenskabens helt store 
klassikere, er, hvorvidt de forsat er brug-
bare for studerende og forskere anno 
2004. Tynget af dette store spørgsmål be-
vægede Kandens to udsendte sig en tidlig 
fredag morgen til Sociologisk Forums 
konference om Max Weber, hvor det vi-
ste sig, at vi skulle få vores svar.  
 
Gorm Harste 
Den første i rækken af oplægholdere var 
lektor Gorm Harste, hvis fokus var magt og 
rationalitet hos Max Weber. Dette belyste 
han dels ved Kants historiefilosofi, dels 
Husserls fortolkningsteori. En af de centrale 
pointer var, at man via en kantiansk læsning 
af Max Weber får et langt mere magtorien-
teret billede af Webers tænkning. Efter op-
læget var der mulighed for spørgsmål og 
kritiske kommentarer fra tilhørerne, som 
viste sig at spænde lige fra første års stude-
rende til ph.d. stipendiater samt diverse lek-
torer og professorer. Specielt sidstnævnte to 
kategorier, som i øvrigt betegnede sig selv 
som gamle cirkusheste, der var trukket af 
stalden i dagens anledning, var meget kriti-
ske overfor Harstes udlægning af Weber, 
hvorfor reaktionerne var mere af kritisk 
kommenterende end spørgende karakter, 
dog forsat et spædende men til tider svæ-

vende oplæg i de udsendtes sociologisk 
utrænede ører. 
 
Svend Erik Skaaning 
Den næste i manegen var Svend-Erik Skaa-
ning, der er ph.d.´er  på første år. Skaanings 
tema var Webers idealtypebegreb, som 
ændrer betydning i løbet af Webers forfat-
terskab. Efter 1913 indtager begrebet et hø-
jere abstraktionsniveau, hvor det tidligere 
var historisk og kulturelt kontekstbundet. 
Svend-Erik lagde vægt på at idealtyper net-
op er en teoretisk sammensætning af enkelt-
heder, dvs. en logisk perfektion, som ikke er 
at finde i virkeligheden, hvilket han i sin tid 
som instruktor på jura, havde haft sine kva-
ler med at eksplicitere. Den afsluttende ind-
dragelse af empiri fra hans specialeafhand-
ling var et nyttigt eksempel på konkret brug 
af Webers idealtyper, som pendant til Gorm 
Harste og Svend-Eriks egen gennemgang af 
mere teoretisk karakter.   
 
Nils Mortensen 
Nils Mortensen tog i forlængelse af Svend-
Erik Skaanings oplæg fat på Max Webers 
fire idealtyper af handling: Formålsrationel, 
værdirationel, traditionel og affektiv hand-
len. Oplægget koncentrerede sig særligt om 
nyere kommunikationsteoretiske perspekti-
ver og den meningstilskrivelse aktører til-
lægger handling, hvorved det bliver sociolo-
giens opgave at afdække disse tilskrivninger 
af mening. Trods udsigten til aflysning af 
oplægget pga. sygdom, havde Nils Morten-
sen rejst sig fra sygesengen, og han leverede 
et interessant og aktuelt oplæg, tillige med 
de foregående. 
 

Max Weber konference – Om Webers aktualitet 
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Hans Henrik Bruun 
En af grundene til at Weber-konferencen 
netop afholdes netop nu, ud over at det er 
100 år siden at Den Protestantiske Etik og 
Kapitalismens Ånd udkom var, at der for 
første gang er udkommet nogle af Webers 
centrale tekster på dansk i form af Max We-
ber: Udvalgte tekster bd. 1-2. I den anled-
ning gav Hans-Henrik Bruun, der er en af 
de tre redaktører på udgivelsen, en indled-
ning til, hvorledes man tackler den store 
opgave det rent faktisk er at oversætte We-
bers tekster. Bruun kom ind på flere ting, 
bl.a. at Weber ikke er konsistent i sin 
systaks og at man på tysk har mulighed for 
at lave ordspil, der ikke umiddelbart kan 
oversættes til dansk, hvilke Weber ofte gør 
brug af. 
 

Jørgen Grønnegård 
Når man taler om bureaukrati og embeds-
mænd, kan man ikke komme uden om We-
bers originale analyser og stort set alle, der 
beskæftiger sig med disse fænomener, gør i 
et eller andet omfang brug af Webers analy-
ser, hvorfor dette tema var et naturligt punkt 
på konferencens dagsorden. Dette var et af 
Jørgen Grønnegård Christensens budskaber 
i et oplæg, hvor han endvidere søgte at dra-
ge paralleller til forholdene til det moderne 
bureaukrati og analyserne af dette. Konklu-
sionen var, at Weber er højaktuel inden for 

mange skoler af den offentlige politik, og at 
forholdene faktisk ikke har ændret sig siden 
Weber. 
 
Jørn Loftager 
Den sidste i rækken af oplægholdere var 
Jørn Loftager, hvis tema var Weber og vær-
dierne. Allerede fra starten af sit oplæg filo-
soferede Loftager over, om end ikke en me-
re passende titel på oplægget var: værdierne 
og Weber. For det var netop værdierne og 
specielt værdiproblematikken, der var et 
helt centralt tema hos Loftager. Ifølge Loft- 
ager synes Webers tekster at åbne mulighe-
den for en værdirelativisme, som ikke kan 
være frugtbar i moderne forskning – speci-
elt i øjeblikket, hvor værdiproblematikken 
debatteres på næsten alle samfundsniveauer. 
Jørn Loftager brugte eksempler fra demo-
kratiteorien, hvor forskerens værdier uvil-
kårligt danner udgangspunktet for, hvorle-
des man beskriver virkeligheden. Selvom 
Weber prøver at skabe en objektiv viden-
skabelig metode, så mener Loftager, ikke at 
denne objektivitet kan opnås. I stedet, lyder 
Loftagers forslag, skal man søge idealet om 
værdifrihed. Denne læsning af Weber var 
der mange af de gamle cirkusheste, der ikke 
var enige i, og der var således lagt op til de-
bat.  
 
Afsluttende paneldebat 
Konferencen sluttede med en paneldebat om 
Den Protestantiske Etik og Kapitalismens 
Ånd i anledningen af 100-året for dennes 
udgivelse, hvor især kapitalismen i sin nu-
værende form blev diskuteret.  
Alt i alt en fin konference, som mange stu-
derende kunne have nytte af, og rent faktisk 
var der bred enighed om, at Max Weber i 
høj grad er aktuel. 

Selvom Weber prøver at skabe 
en objektiv videnskabelig 

metode, såmener Loftager ikke at 
denne objektivitet kan opnås. Denne 
læsning af Weber var der mange af de 
gamle cirkusheste, der ikke var enige i 
og der var således lagt op til 
debat.  

” 

” 
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en serbisk studerende forklarede os, da vi 
ankom: ”Demonstrationerne faldt sammen 
med en stor fodboldkamp, så bliver det altid 
lidt vildere. Samtidig er det også sæson for 
demonstrationer, så der er ikke noget at væ-
re urolig for.” 
 
Ankomst 
Vi ankom til Kragujevaz en sen aftentime, 
hvor det første, der mødte os, var en serbisk 
politibetjent, der sagde noget meget bestemt 
på et uforståeligt sprog. Vi havde dog gud-
skelov en serbisk repræsentant med os, lige-
som der var et hold lokale studerende ved 
busstationen for at tage imod os. De fik på 
ingen tid klaret problemet med betjenten, og 
vi kunne så tage til hotellet, hvor konferen-
cen skulle foregå. Kragujevaz er kendt for 
to ting: våbenproduktion og hjemsted for 
jugobilfabrikken. Det virkede umiddelbart 
som at ankomme til en hvilken som helst 
sydeuropæisk provinsby, bortset fra at man 
overhovedet ikke forstod hverken sprog el-
ler skilte (der var ingen af os, der kunne læ-
se kyrilliske bogstaver).  
På trods af, at der var en del industri, var 

byen utrolig fattig. Serberne fortalte os, at 
de kaldte området for ”the Valley of Hun-
ger”. 

Af: Søren Uhre og Rune Munch Christensen 
 
Vi var to statskundskabere, der deltog i 
en konference i det sydlige Serbien, som 
en del af FRESTA-projektet (Fred og sta-
bilitet på Balkan). Formålet med konfe-
rencen var todelt 1) skabe grobund for 
netværk mellem kroater og serbere og 2) 
at diskutere Bologna-processen, som er 
en reform af de videregående uddannel-
ser, underskrevet af de fleste europæiske 
lande. 
 
Konferenceforudsætninger 
På konferencen deltog ud over ni danskere, 
tolv kroater og ca. tredive serbere, også to 
fra den serbiske del af Bosnien-
Hercegovina, og en makedoner, alle stude-
rende. Det var meningen, at yderligere otte 
fra Kroatien og to muslimer fra Bosnien-
Hercegovina skulle deltage. Konferencen 
fandt dog sted under urolighederne i Koso-
vo og samtidig med, at den eneste moske i 
Serbien blev brændt ned, hvorfor muslimer-
ne ikke turde komme til Serbien. Kroaterne 
turde ikke deltage, da den kroatiske ambas-
sade ikke kunne garantere for deres sikker-
hed uden for Beograd. Det var derfor med 
sommerfugle i maven, vi tog flyet fra Ka-
strup til Beograd. Vores frygt viste sig dog 
at være fuldstændig ubegrundet. Både ser-
bere og kroater viste sig at være utroligt 
venlige. I lufthavnen var der en del politi, 
men ingen tegn på uro, heller ikke på bus-
stationen, hvor vi ventede i tre kvarter, var 
der noget som helst at se. Det sikreste tegn 
på, at der ikke var fare på færde, var, at ser-
berne ikke tog sig af hverken demonstratio-
nerne eller de drab, der skete i Kosovo. Som 

Catalystkonference 

Som en serbisk studerende 
forklarede os da vi ankom: 

Demonstrationerne faldt sammen med 
en stor fodboldkamp, så bliver det 
altid lidt vildere. Samtidig er det også 
sæson for demonstrationer, så der er 
ikke noget at være urolig for. 

” 

” 
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studerende, der har prøvet at få meritover-
ført fag til IFSK, nok har stiftet bekendtskab 
med. ECTS skal afspejle, hvor stor arbejds-
belastningen af et givent fag er, og hvor stor 
en del af det givne studie, det ækvivalerer. 
En fuldtidsstuderende skal optjene 30 ECTS 

på et semester, en bachelor er således på 
180 points og en kandidat på 120. En af de 
diskussioner, vi tog op, var, hvordan man 
måler arbejdsbelastningen for de studeren-
de: Skal man inkludere muligheden for at 
have et studierelevant arbejde? Hvordan 
måler man den tid, det tager at læse en side 
osv. Vi fandt hurtigt ud af, at vi har luksus-
problemer, når vi brokker os over pensum 
på tolv hundrede sider pr. seminar. De stu-
derende i både Serbien og Kroatien kan risi-
kere at have op til tolv seminarer pr. seme-
ster. Det betyder da også, at uddannelsessy-
stemerne har store problemer med, at ingen 
bliver færdige, og hvis man endelig gør det, 
er det med en gennemførselstid, der får vo-
res til at ligne det rene vand. 
 
Forskellige type problemer 
I det hele taget var deres problemer af en 
helt anden type end dem vi oplever i Dan-
mark. Det er f.eks. muligt at købe et eksa-
mensbevis, ligesom andre former for kor-
ruption og nepotisme er meget udbredt. Fat-
tigdom er et af de afgørende problemer. 
Som en deltager fra Bosnien-Hercegovina 
pointerede, forudsætter reformer af de vide-
regående uddannelser, at der er råd til dem, 

Hvad er Catalyst og FRESTA 
Konferencen blev afholdt af Catalyst, der er 
et projekt under DSF (Danske studerendes 
fællesråd). Catalyst er finansieret af 
FRESTA, der er et projekt under Udenrigs-
ministeriet, der har til formål at forebygge 
nye konflikter i det sydøstlige Europa. Må-
let er at styrke civilsamfundene på tværs af 
etniske grænser og bryde gamle fjendebille-
der, gennem forankring af nationale organi-
sationers arbejde for fred, demokrati, pres-
sefrihed m.v. i regionale netværk. Catalyst-
programmet er et samarbejde mellem de 
nationale studenterorganisationer i Serbien, 
Kroatien og Danmark, men visionen er, at 
programmet på længere sigt skal udvides til 
også at omfatte de øvrige lande i det tidlige-
re Jugoslavien. DSF står som den officielle 
vært, da forholdet mellem de to grupper sta-
dig er meget anspændt. Denne konference 
var den anden i rækken, der blev således 
afholdt en tilsvarende om kvalitetssikring i 
efteråret i Kroatien. 
 
Diskussion af Bologna-processen 
Bologna-processen har til formål at skabe 
mobilitet, fleksibilitet og gennemskuelighed 
i uddannelsessystemerne i Europa. En vigtig 
del a f 

Bologna-processen er implementeringen af 
et treårigt bachelorforløb og en toårig kan-
didatuddannelse. En anden væsentlig faktor 
er, at alle fag skal måles i ECTS, som de 

På trods af, at der var en del 
industri, var byen utrolig fattig. 
Serberne fortalte os, at de kaldte 
området for ”the Valley of Hunger”. 

” 

” 

Vi fandt hurtigt ud af, at vi 
har luksusproblemer, når vi 

brokker os over pensum på tolv 
hundrede sider pr. seminar. De 
studerende i både Serbien og 
Kroatien kan risikere at have op til 
tolv seminarer pr. semester.  

” 

” 
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og at man rent faktisk har råd til at uddanne 
folk. Han oplevede selv, at på trods af at de 
havde en del computere, doneret af de dan-
ske universiteter, og diverse maskiner til at 
lave forsøg, så kunne de ikke bruge dem. 
Universiteterne havde hverken råd til en 
internetopkobling til computerne eller til at 
benytte de forskellige maskiner. 
 
Udbyttet af turen 
Det var utroligt skønt at opleve, hvordan 
kroater og serbere sagtens kunne agere sam-
men - uden konflikter. F.eks. udtalte en kro-

at med forundring i stemmen, at serberne 
var helt almindelige mennesker, de var fak-
tisk flinke. Alt i alt var udbyttet af turen 
stort på det personlige plan, men knap så 
stort på det studenterpolitiske. Hvilket også 
var forventet. Vi mødte en masse spænden-
de mennesker og blev bestemt ikke af-
skrækket fra at tage af sted igen. Vores op-
levelse er, at Catalyst giver serbiske og kro-
atiske studerende mulighed for mødes om-
kring fælles problemstillinger. 
På længere sigt kan de spirende netværk 
måske udvikle sig til noget mere. 

Historisk tilbageblik 



47  

Kandestøberen          April 2004 

De grinede af AIDS! 
Af Joachim Maxen, 
Medlemssekretær i IBIS 
 
Torsdag d. 1. april blev kampagnen Hu-
mor mod Aids lanceret. I Århus havde en 
gruppe frivillige sat sig for at udbrede 
kampagnen til provinsen – og det må 
man sige lykkedes! 
 
Baggrunden for kampagnen er at Aids-
katastrofens omfang er så ekstraordinært, at 
der må reageres ekstraordinært. Derfor er 
Ibis, AIDS-Fondet og Folkekirkens Nød-
hjælp gået sammen om Humor mod Aids, et 
nyt kampagnekoncept baseret på humor, 
som spydspids og åndehul midt i alvoren. 
Alle indsamlede midler fra kampagnen går 
til de tre organisationers projekter i syd. 
 
De røde næsers dag 
Fra tidlig morgen solgte rødnæsede frivilli-
ge næser på rationelt udvalgte hot-spots i 
Århus midtby. På trods af den tidlige time 

var humøret højt (måske fordi indtil flere 
bl.a. undertegnede stadig troede de lå hjem-
me i den varme seng). Senere på dagen satte 
de frivillige, sammen med Mette Kjær og 
Derek Beach, de studerende i samfundsvi-
denskabelig kantine i stævne. Der blev lan-
get en masse næser over disken, og makker-
parret Kjær & Beach beviste at 
statskundskabere bestemt også besidder 
salgstalent! 
 
Stand-up for den gode sag… 
Efter et succesfuldt eftermiddagsarrange-
ment på Lille Torv og i Bruun’s Galleri, var 
scenen sat for dagens anden event på stats-
kundskab. Klokken 20 gik dørene op til 
stand-up show med Carsten Eskelund og 
Jonatan Spang. De leverede et spektakulært 
show, hvor ingen gik ram forbi – de jurastu-
derende følte sig vidst især forfulgt.  Der 
skal lyde en stor tak til dem begge for at 
optræde gratis til fordel for Humor mod 
Aids – også PF skal ha’ en stor tak for uvur-
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gen nemlig af 15 kapitler, hvor forskere til-
knyttet Magtudredningen har påtaget sig 
den opgave at reflektere over deres viden-
skabelige praksis i forbindelse med deres 
egne empiriske studier i projektet. Hvilke 
sider af magtbegrebet har de prioriteret, og 
hvorledes har de rent praktisk defineret og 
operationaliseret magten. Så med en empi-
risk funderet forståelse af magt som fælles 
ledestjerne, introduceres man til en lang 
række af de forskellige undersøgelser i 
magtudredningen. Med oven i købet en af 
de lokale helte prydende forsiden i form af 
Machiavelli, var det således med stor forny-
et appetit, at jeg kastede mig over bogen. 
Pladshensynet gør, at det anses mest anmel-
dereffektivt – for at nå rundt om de 16 ka-
pitler – at lægge vurderinger ind undervejs i 
den nærmere introduktion. 
 

Indhold og vurdering 
Bogen indledes med et kapitel af redaktø-
rerne, hvor de reflekterer og begrunder de 
overordnede perspektiver, de har anlagt i 
Magtudredningen. Grundværdien er, at 
frugtbar teoriudvikling skal ske i nær for-
bindelse med empirisk forskning, og at pro-
blemet ved megen af magtforskningen har 
været og er den separerede levevis mellem 

Af Christian Sørensen 
 
På sporet af magten af Peter Munk 
Christiansen & Lise Togeby (red.). 231 
sider. 228 kr. Århus Universitetsforlag. 
 

 
 
 

At studere statskundskab, mens Magtud-
redningen med dens række af publikatio-
ner løber af stablen, er ligesom at være til 
julefrokost. Ret efter ret sættes på bor-
det. Personligt har jeg dog måttet konsta-
tere, at mængden og intensiteten har en 
bagside. Hvor jeg med de første bøger 
havde en lignende opstemthed som ved 
årets første julefrokoster, er mætheden 
og tømmermænd i form af overload nu 
begyndt af melde sig. Heldigvis er hjæl-
pen dog nær. Som en samarin i bogform 
leverer På Sporet af Magten kuren mod 
den truende forstoppelse, idet bogen fun-
gerer som en guidende vejleder ind i 
Magtudredningens omfangsrige menu-
kort.  
 
Overordnet 
Udover et introducerende kapitel består bo-

Boganmeldelse: På sporet af magten 

derlig hjælp i forbindelse med arrangemen-
tet. Vi håber at kunne vende tilbage næste 
år! 
 
En humørfyldt succes… 
Dagen igennem var der mere end 70 frivilli-
ge på gaden – heraf rigtig mange ifsk’ere 
(selv klokken 6 om morgenen, godt gået!) – 

og de indsamlede cirka 80.000 kroner. De 
rødnæsede frivillige skabte desuden meget 
opmærksomhed, og vi er sikre på at rigtig 
mange århusianere nu har hørt om Humor 
mod Aids. 
Endnu engang tak til alle de medvirkende – 
især de mange frivillige! Vi håber at kunne 
gentage succesen næste år! 
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disse. Helt enig – om end læren efter Kant, i 
den videnskabsmetodik vi har fra Bachelard 
og Popper, er, at de teoretiske brud eller gæt 
(teser) skal komme før empirien. Hvis 
Kepler havde holdt sig til datidens teori i 
hans bearbejdning af Tycho Brahes empiri-
ske observationer, havde han jo ikke kunnet 
tænke de nye naturlove.  
 
Stor variation 
Selvstændig teoretisk refleksion har i den 
forstand en berettigelse, der dog rigtig nok 
kun bliver interessant når den kobles til em-
piri. Herefter følger videre en kort introduk-
tion af fremherskende tilgange til studiet af 
magt, og en uddybende læsning af Robert 
A. Dahls klassiker ”Who Governs?” fra 
1961, der fungerer som begrundel-
se for, at forskningsledelsen har 
prioriteret et så rummeligt og man-
gesidet magtbegreb som overhove-
det muligt. Hermed er banen krid-
tet op for de egentlige empiriske 
studier. 
Kapitlerne gengiver samlet stor 
variation i brugen af magtbegrebet, 
der dog altid begrundes med det 
empiriske genstandsfelt. Endvidere 
er der stor variation i, hvordan de 
enkelte kapitler er grebet an, uden 
at bogen skal klandres for dette. 
Denne uhomogenitet afspejler sna-
rere kun den store pluralisme i so-
cialvidenskaben, og så er vi  jo og-
så netop på sporet af magten.  
Enkelte kapitler bliver lidt for refe-
ratagtige, hvor de ikke får hævet 
sig meget over de forudgående un-
dersøgelser. For langt størstedelen 
gælder dog, at der er tale om rigtig 
spændende læsning. På rundrejsen 

i magtbegrebet oplever man ikke kun begre-
bets mangfoldighed; man kommer samtidig 
vidt omkring i politologiens forskellige 
hjørner. Det må ganske enkelt være en præ-
station ikke at finde inspiration i bogen. 
 
 
De enkelte kapitler 
Kapitel 2 indeholder en spændende belys-
ning af magten set gennem Inger Sjørslevs 
antropologiske optik, der diskuterer magten 
ved praksis og processer. Herefter følger 
Anette Warring med et kapitel om erin-
dringsfællesskab og erindringspolitik, der 
ser på, hvordan den magt, der er tilstede i 
fortolkningen af historien, påvirker identite-
ten.  
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Martin Marcussen ser meningsdannelses-
processers betydning  under temaet om ide-
er og magt, mens Borchorst, Christensen og 
Siim ser på magten i et kønsperspektiv. 
Samtalens magt er overskriften på Jørn Lof-
tagers bidrag, hvor han gennemfører en in-
teressant diskussion om forholdet mellem 
magtbegrebet og den deliberative demokra-
tiforståelse, der elegant bringer de forskelli-
ge magtbegreber i spil.  
 
 

 
 
 
 
 
 
E t 

lignende træk, hvor der gås på tværs af de 
forskellige magtbegreber, finder man i Nils 
Mortensens og Jens Peter Frølund Thom-
sens kapitel om den magt, som er forbundet 
mellem systemrepræsentanter og klient, 
samt i Jens Hoffs kapitel om magten i infor-
mationssamfundet. Hvor Mortensen og 
Thomsen underfundigt begrebsliggør 
mængden af skjult magt, der er tilstede i 
mødet mellem system og klient, viser Hoff, 
hvordan et forum som internettet, hvor der 
er fravær af en på forhånd givet autoritet, 
giver nye udfordringer til magtanalysen.  
Ligeså spændende er et kapitel af Lise To-
geby, der, gennem en undersøgelse af hold-
ningen til politik hos grønlændere i Dan-
mark, fremstiller, hvordan metodisk svære 
begreber som tavshed og afmagt har afgø-
rende implikationer for analyser af magt og 
demokrati. I forlængelse af spørgsmålet om, 
hvordan man kan operationalisere Foucaults 

begreb om governmentality og Roses vide-
reudviklinger heraf, præsenterer Signild 
Vallgårda interessant den magt, der er tilste-
de, når man ønsker at ændre folks adfærd. 
Her eksemplificeret ved folkesundhedspoli-
tikken i Danmark og Sverige.  
Per Boje har et vedkommende, men lidt 
slæbende kapitel om grænserne for den øko-
nomiske magt baseret på et studie af kon-
kurrencelovgivningens tilblivelse. Mere 
spræl er der så til gengæld i Peter Munk 
Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaards 
kapitel om positionel magts betydning, der 
belyses gennem en analyse af forholdet 
mellem interesseorganisationer og stat i det 
20. århundrede.  
Endelig slutter Erik Damgaard som en slags 
krone på værket af med en principal-agent-
analyse af magt- og indflydelsesforholdet 
mellem aktører i den offentlige sektor. 
 
Kapitler udenfor fokus 
Tre kapitler er sprunget over undervejs i den 
foreløbige præsentationen . Årsagen hertil 
er, at de ikke overholder det fokus, der eller 
blev varslet i introduktionskapitlet, nemlig 
om hvordan forskerne i deres konkrete em-

piriske studier rent praktisk har defineret og 
operationaliseret magten. I disse tre kapitler 
er fokus derimod teoretisk refleksion over 
magt og brugen af magtbegrebet med afsæt 
i enten et approachperspektiv eller studie-
område.  
Jørgen Goul Andersen reflekterer over 

Med oven i købet en af de 
lokale helte prydende forsiden i form 
af Machiavelli, var det således med 
stor fornyet appetit, at jeg kastede 
mig over bogen 

” 

” 

viser Hoff, hvordan et forum 
som internettet, hvor der er fravær 
af en på forhånd givet autoritet, 
giver nye udfordringer til 
magtanalysen.  

” 

” 
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magtbegrebet status i beslutningsprocesana-
lyser. Jørgen Grønnegård Christensen es-
sayerer om magten over og i forvaltningen, 
mens Togeby og Munk Christiansen nær-
mere prøver at konkretisere, hvad der menes 
med institutionel magt.  

Efter min mening er det disse kapitler, der 
fungerer dårligst i bogen. Det fælles pro-
blem for disse kapitler er, at de ikke reflek-
terer over konkret forskning, de har gen-
nemført. Resultatet er, at stilen brydes un-
dervejs, og man er usikker på deres formål, 
ligesom de vil for meget i forhold til den 
plads, der er stillet til rådighed.  
 
Skuffelser 
Teoretisk refleksion er ganske udmærket, 
men mellemregningerne bliver korte, hvor-
for det er svært at følge argumentationen for 
læseren. Ideen med at tænke magtbegrebet i 
relation til et approachperspektiv eller stu-
dieområde er egentlig ganske god, men ka-
pitlerne burde i stedet være placeret i en bog 
for sig selv, der så kunne suppleres med fle-
re kapitler skåret over samme skabelon. 
Hvor Grønnegård Christensens samt Toge-
by og Munk Christiansens kapitler dog sta-
digvæk er meget informative, er Goul An-
dersens indlæg derimod en decideret skuf-
felse, som det eneste i bogen i øvrigt. Der 
kommer så mange teorier, henvisninger og 

studier på banen, at jeg er sikker på, at det 
kun er ham selv, der for alvor kan følge trå-
den undervejs. Når man ved, hvad Goul An-
dersen ellers kan præstere, virker dette kapi-
tel desværre som venstrehåndsarbejde. 
 

Generel vurdering 
Trods ovenstående malurt i bægeret er den 
samlede vurdering, at bogen fungerer rigtig 
godt. Både som en empirisk guidet refleksi-
on over magtbegrebet, og som en første 
genvej til Magtudredningens publikationer. 
Bogen er en appetizer i ordets bedste for-
stand. Smagsløgene fodres, uden at man 
bliver mæt. Tværtimod stimuleres sulten, så 
man flere steder får lyst til at drage videre 
for at konsumere de empiriske studier og 
analyser, der ligger bag ved de enkelte ka-
pitler. 
Eneste ærgrelse, der sidder tilbage hos mig, 
er, at der ikke er et afsluttende kapitel, der 
prøver at samle nogle af alle de tråde, der 
præsenteres og diskuteres undervejs. Man 
sidder tilbage med spørgsmål som: Er der 
nyt på banen? Kan vi sige, at nogle tilgange 
er mere frugtbare end andre? Er vi blevet 
klogere på magtbegrebet? osv. Det kunne 
være rart med en Sherlock Holmes, der af-
sluttende samler brikkerne og trækker nogle 
overordnede linjer, uden at han ligefrem 
forventes at løse magtens gåde. Her kunne 
man så også oplagt motivere, hvorfor man 
overhovedet har valgt at placere Machiavel-
li på forsiden. De kritisk bemærkninger skal 
dog ikke skygge for, at bogen er spændende 
læsning, og den virker. Redaktørerne siger 
indledende, at de håber bogen vil inspirere 
til mange flere magtanalyser, der både er 
empirisk forankrede og teoretisk reflektere-
de – det lykkedes overfor denne læser. 

 Er vi blevet klogere på 
magtbegrebet? osv. Dette 

kunne være rart med en Sherlock 
Holmes, der afsluttende samler 
brikkerne og trække nogle 
overordnede linjer, uden han 
ligefrem forventes at løse magtens 
gåde 

” 

” 
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Hill - oh ærede statskundskabere. 
Så er PF på banen med en midtvejsevaluering af forårssemesteret, og der er stadig meget at 
glæde sig til i den sidste halvdel af semesteret. Fortvivl ej, kære kammerater, PF fortsætter i 
samme høje tempo og der er store ting på plakaten i nær fremtid.  
 
Siden sidste nummer af Kanden har der i PFs faglige afdeling været afholdt et arrangement. 
Det var et foredrag/debat med Finansminister Thor Pedersen, der d. 11.marts gæstede Stats-
kundskab under overskriften ”Regeringens økonomiske politik”. Her fik manden bag det fa-
møse skattestop muligheden for at give et ucensureret billede af den borgerlige regerings 
økonomiske politik og tankerne bag, samtidig med at vi som statskundskabere fik mulighe-
den for at krydse klinger med skattestoppets bagmand, hvilket en del tydeligvis benyttede sig 
af under den efterfølgende debat. I den mere sociale del af PFs arbejde har der i løbet af den 
sidste måned også været livlig aktivitet. D. 19. marts holdt vi fest med temaet ”Make love 
not war”, temaet appropos, så havde vi valgt at invitere Psykologi og 80´er bandet Pony blev 
headhuntet til at stå for underholdningen. En god aften, hvor gamle fjender smed våbnene og 
kærligheden flød i en lind strøm mellem de tidligere fjender i øllenes skær.  
Den 1. april skød IBIS, Aidsfondet og Folkekirkens Nødhjælp deres stort opsatte kampagne; 
”Humor mod Aids” i gang. De var i gang fra morgenstunden og som afslutning på dagen 
havde IBIS og PF i samarbejde arrangeret en stor finale på en vellykket dag i velgørenhe-
dens tegn. Der var Stand-up, hvor Jonathan Spang og Carsten Eskelund stod for underhold-
ningen. Det var et stort tilløbsstykke og allerede kl. 20,  hvor dørene åbnede var der lang kø 
udenfor, hvilket desværre resulterede i, at ikke alle kunne komme ind. Hele overskuddet gik 
ubeskåret til arbejdet for kampen mod Aids, og i dagens anledning havde CERES skænket 
300 liter øl til et godt formål, og takket være dem og de mange tørstige studerende kunne 
IBIS gå hjem efter endt arbejdsdag med en pæn pose penge under armen.  
 
Studieturen har nu fået samlet en pæn mængde håbefulde studerende, der d. 17. april drager 
afsted til Amsterdam for at udvide deres faglige horisont i landet, der om noget har et spæn-
dende udbud af politiske institutioner. 
 
Så tænker du nok, som den oplyste læser, du nu er – hvad så nu? Hvad er der af andre ting 
på plakaten? Hvortil vi kun kan sige; ”Masser”. PF-bestyrelsen tager for tiden op til flere 
kilometer crawl på inter- og telefonnet for at sikre den mest overvældende entre til Kapsej-
lads, der løber af stablen d. 30. april. Intet bliver røbet, men det bliver en dag I roligt kan be-
gynde at glæde jer til allerede nu. Derudover har vi d. 15. april et foredrag med overskriften 
”Damarks rolle under den Kolde krig”, hvor Generalløjtnant Kjeld Hillingsøe og tidligere 
VS´er Preben Vilhjelm kommer og giver deres syn på krigen. Efter dette vil der om aftenen 
være café, hvor du passende kan mødes med dine medstuderende over en hyggelig øl. Sidst 
men ikke mindst, vil der selvfølgelig være mulighed for at score en lækker las d. 23. april, 
hvor der atter er PF-fest med nyt og spændende tema. 
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Af Thomas Vestergaard – på foreningens vegne. 
 
Torsdag d. 1/4 var dagen, hvor der blev afholdt generalforsamling i PB. Fremmødet bestod 
udelukkende af personer med relation til PB – forstået på den måde, at ingen benyttede sig af 
muligheden for at dukke op og kommentere PB’s status for 2003 eller den daglige drift i det 
hele taget. Dette tager vi i PB som udtryk for, at det vi går og laver (non-profit bogformid-
ling) og måden, som vi gør det på, ikke er skudt helt forbi. Omvendt betragter vi det heller 
ikke som en sovepude, og du er altid velkommen med forslag og spørgsmål. Kig forbi i åb-
ningstiden (og få en kop kaffe) eller send en mail (pb@ps.au.dk).  
 
Uanset det begrænsede eksterne fremmøde blev generalforsamlingen gennemført efter alle 
spillets (og vedtægternes) regler. De kritiske revisorer godkendte regnskabet og formanden 
aflagde tilstandsrapport i form af årsberetningen. Året 2003 var alt i alt gået godt for PB! 
Dog manglede den afgående bestyrelse at gennemføre en udvidelse af sekundærlitteraturen, 
hvilket derfor bliver en af opgaverne for den nye bestyrelse (og er samtidig endnu en grund 
til, at du kontakter PB – nemlig hvis du har forslag til titler, vi bare skal have på hylden). En 
anden opgave for den nye bestyrelse er at opgradere egenkapitalen - det skal understreges, at 
dette ikke er en fravigelse af PB’s non-profit-politik. Det sker for at sørge for at opnå en 
egenkapital, der kan stå mål med vores omsætning (hvilket også blev anbefalet af revisorer-
ne på generalforsamlingen). Samtidig åbner det muligheden for at slå til, når der kommer 
tilbud om rabatter ved store indkøb og er derfor i sidste ende med til at sikre, at vi fortsat har 
så lave priser så muligt. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med kampvalg til bestyrelsen, idet der var 4 kandidater til 
de 3 pladser på valg. En kort, men retfærdig demokratisk proces afgjorde, at Anne Svan-
holm, Christian Budde og Inge Ipsen blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig 
i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Det resulterede i, at overtegnede blev valgt 
som formand. Anne er næstformand og har ansvaret for aktivistsituationen samt den interne 
og eksterne kommunikation. Ansvaret for sociale arrangementer ligger hos de to C’er, Chri-
stian og Christina, i Det Sociale Udvalg. Det tredje C, Carsten, står for PB’s indkøb, mens 
Inge som sekretær bl.a. er ansvarlig for månedens bog og formidling af fri-eksemplarer til 
brug ved anmeldelser her i Kanden. Efter det formelle blev der spist middag efterfulgt af en 
tur til in-stedet ”Færgekroen”, hvor der blev danset, drukket og raflet på livet løs. 
 
Afslutningsvis skal der gøres reklame for månedens bog, som i april er Joeph Nyes: ”The 
Paradox Of American Power: Why The World's Only Superpower Can't Go It Alone” (det 
hedder den altså!). Prisen er 99 kr – den må du vist hellere få fat i……. 

 
Og husk: Vi holder priserne nede – for din skyld! 
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Nyt forsøg - opnå 10 ECTS i løbet af sommeren 
Som et forsøg udbyder instituttet 4 seminarer i juni, juli og august. Som andre overbygnings-
seminarer tæller sommerseminarerne 10 ECTS. Planen over hvilke seminarer der bliver ud-
budt, kan findes på instituttets hjemmeside eller afhentes i ekspeditionen. Dette nye tiltag 
gøres på baggrund af en efterspørgsel både fra underviserne og de studerendes side. 
 
Studerendes ønsker 
Tilbudet henvender sig særligt til to typer af studerende. Den første type er den stræbsomme, 
som har lyst til at blive hurtigt færdig. De har muligheden for at komme foran ved at tage et 
seminar henover sommeren. Den anden type er den studerende som, af en eller helt sikker 
god grund, er kommet lidt bagud. Her bliver sommerferien en mulighed for at indhente et 
seminar. 
 
Undervisers ønsker 
Fra undervisernes side er det ønsket om en bedre kobling mellem forskning og undervisning, 
som er det primære formål. Med tiltaget gives undervisere, der ønsker det, chancen for at 
tage deres undervisningskvote hen over sommeren, så der bliver mindre på andre tidspunk-
ter. 
 
Anderledes undervisningsform 
Seminarerne er nytænkende, hvad angår undervisningens planlægning. - Jørgen Poulsens 
seminar strækker sig over 3 dage på Sandbjerg Gods, mens Søren Risbjergs Thomsens semi-
nar forgår over 7 arbejdsdage med 4 timer hver dag. Studienævnet vil efter sommerferien 
evaluere forløbene og derefter tage stilling til, om der også i fremtiden skal udbydes semina-
rer i sommerferien. Med denne sommers forsøg stikker studienævnet en finger i jorden, for 
at få undersøgt den reale interesse for at tage seminarer hen over sommeren. Hvis man får et 
seminar og alligevel ikke ønsker at følge det, er det således vigtigt at man framelder semina-
ret, så en anden kan få glæde af pladsen. 
 

Tilmeldingsfristen er den 19. april kl. 14 og kan ske på 
http://www.ps.au.dk/showpage.asp?lPageID=292 

 
Yderligere information og tilmelding via hjemmesiden 
Den tidlige frist er sat af hensyn til de studerende, som gerne i god tid vil vide, om seminar 
bliver oprettet. Eventuelle ledige pladser vil blive besat helt op til seminarernes start. Det er 
således nødvendigt, at der er nok der tilmelder sig inden fristen, for at seminarerne bliver 
oprettet. Tilmelding kan ske på instituttets hjemmeside. 

Sommerseminar 
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Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag søger faglig vejleder. 
  
Vi søger en ny faglig vejleder med tiltrædelse i August måned 2004. 
 
På studievejledningen er vi i alt 4 studievejledere, som i fællesskab løser arbejdsopgaver af 
varierende karakter. De består hovedsageligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i 
form af foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner samt administrativt arbejde. Ar-
bejdet er meget selvstændigt, men mange opgaver kræves løst i tæt samarbejde med studie-
vejleder kollegerne samt andre ansatte på instituttet og det øvrige universitet. 
 
Med udgangspunkt i disse arbejdsfunktioner forventer vi at: 
  
• Du er åben og tillidvækkende 
• Du er fleksibel og god til at samarbejde 
• Du er almindeligt interesseret i studiemæssige forhold 
Du har mindst 2 års studieanciennitet 
 
Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på studieforløb, det vil sige: Tidli-
gere relevant erhvervsarbejde, socialt og fagligt engagement både på og udenfor studiet. 
Ydermere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af den samlede vejledergruppe. 
For at sikre kontinuiteten på studievejledningen vil det desuden være hensigtsmæssigt, om 
du kan forblive i stillingen i 1½ - 2 år. 
 
Ansættelsen sker for et år med mulighed for forlængelse. Stillingen er normeret til 400 timer 
om året, men ansøgeren bør være opmærksom på, at arbejdsbelastningen kan være meget 
varierende. Aflønning sker i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem Stu-
denterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på studievejledningen, tlf. 
8942 1267. 
 
Ansøgningen, der indsendes til Journalkontoret, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000  
Århus C, må være Journalkontoret i hænde senest torsdag den 13. maj 2004, kl. 12.00, og væ-
re mærket: 2004-215/3-60. 
 
Eventuelle samtaler vil finde sted onsdag den 26. maj 2004. 

Faglig vejleder 
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Nye specialer 
 
Andersen, David Holmberg, En sejlivet race! Et speciale om lokallisterne i Danmark. 
Andresen, Jakob Nørgaard, Implementering af arbejdsmarkedsdirektiver i Den Danske 

Model: Når lønmodtagerne betaler for parternes autonomi? 
Conradsen, Rasmus, Allied Again? Possibilities and Constraints in Sino-Russian Strategic 

Partnership. 
Kristensen, Rasmus Abildgaard, Despotism or Benevolence? The International Admini-

stration of Failed States and Contested Territories. 
Petersen, Michael Bang, Den naturlige konstruktion af den kriminelle. En eksplorativ un-

dersøgelse af reaktioner på kriminalitet med udgangspunkt i den naturlige selektion. 
Thomsen, May-Britt Sabroe, Politisk magtperception i Afrika - en mulig forklaring på de-

mokratiets problemer i Afrika? En analyse af det seneste parlaments- og præsident-
valg i Namibia og Zimbabwe. 

Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Personalia 
 
Anne Binderkrantz er ansat som amanuensis for perioden 1. marts - 31. maj 2004. Samti-

dig er Anne bevilget orlov fra sit ph.d.-stipendium. 
Göran Hyden er ansat som gæsteprofessor for perioden 1. august 2004 - 31. januar 2005. 
Vivi S. Mikkelsen overgår til varig ansættelse som IT-medarbejder pr. 1. august 2004 (25 

timer ugentlig). 
Michael Bang Petersen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. marts 2004 - 28. febru-

ar 2007. 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
European Group of Public Administration (EGPA): Four Months After: Administering the 

New Europe, EGPA Annual Conference, University of Ljubljana, Faculty of Ad-
ministration, 1-4 September 2004. 

Indbydelse til konference om det åbne lands planlægning og forvaltning, 3.-4. juni 2004, Ho-
tel Faaborg Fjord. Arrangører: Dansk Byplanlaboratorium, Skov & Landskab, Vi-
dencenter for planlægning i det åbne land. 

Borre, Ole (2004). "Politiske værdier", pp. 338-363 i Peter Gundelach (red.), Danskernes 
 særpræg, København: Hans Reitzels Forlag. 
Christensen, Jørgen Grønnegård & Tim Knudsen (2004). "Political Science, Public Ad
 ministration and the Danish Civil Service Profession", Public Administration, Vol. 82, 
 No. 1, pp. 141-155. 
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Daugbjerg, Carsten & Alan Swinbank (2004). "The CAP and EU Enlargement: Prospects 
 for an Alternative Strategy to Avoid the Lock-in of CAP Support", Journal of Com
 mon Market Studies, Vol. 42, No. 1, pp. 99-119. 
Elklit, Jørgen & Flemming Mikkelsen (2004). "Vælgeradfærd og politiske partier i histo
 risk perspektiv" i Lars Bo Kaspersen & Flemming Mikkelsen (red.), Historisk sociolo
 gi - mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne, København: Forlaget Sociolo
 gi. 
Jensen, Lotte, Asbjørn Sonne Nørgaard & Eva Sørensen (2004). "The Future of Public 
 Administration in Denmark: Projections, Prospects and High Hopes", Public Admini
 stration, Vol. 82, No. 1, pp. 127-139. 
Odgaard, Liselotte (2003). "Centralasien og USA's krig mod terror", Vindue mod øst, nr. 3, 
 pp. 7-11. 
Odgaard, Liselotte (2004). The Balance of Power Revisited: War and Diplomacy in Sino-
 US Policies on Asia-Pacific Security, paper presented at the 2004 ISA Annual Conven
 tion, 17-20 March 2004, Montreal, Canada. Aarhus: Department of Political Science, 
 University of Aarhus. 23 pp. 
Olesen, Thomas (2004). "Globalising the Zapatistas: From Third World Solidarity to Global 
 Solidarity?", Third World Quarterly, Vol. 25, No. 1, pp. 255-267. 25th anniversary 
 special issue, edited by Mark T. Berger. 
Olesen, Thomas (2004). 'In the Court of Public Opinion': The Transnational HIV/Aids 
 Medicine Access Campaign, 1998-2001, paper . Aarhus: Department of Political Sci
 ence, University of Aarhus. 30 pp. 
Olesen, Thomas (2004). Transnational Publics: New Spaces of Activism and the Problem of 
 Global Long-Sightedness, paper . Aarhus: Department of Political Science, University 
 of Aarhus. 26 pp. 
Olesen, Thomas (2004). World Politics and Social Movements: The Janus Face of the 
 Global Democratic Structure, paper. Aarhus: Department of Political Science, Univer
 sity of Aarhus. 29 pp. 
Serritzlew, Søren (2004). Offentlig budgetlægning i et institutionelt perspektiv, Politicas 
 ph.d.-serie, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Århus: Politica, 94. pp. 
Svensson, Palle (2004). "Demokrati", pp. 49-87 i Peter Gundelach (red.), Danskernes sær
 præg, København: Hans Reitzels Forlag. 
Toft, Kristian Høyer (2004). International Justice & Justificatory Models, Politicas ph.d.-

 serie, Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 238. pp. 
Østergaard, Clemens Stubbe (2004) Kinas eksperimenter. Reformer og stormagtsstatus?, 
 København: Columbus. 145 pp.  

Fakultets Nyhedsbrev kan ses på adressen: 
 

Http://www.samfundsvidenskab.au.dk 
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Studenterredaktionen 

Studenterredaktionens skarpe penne består af stående fra venstre: Hanne Petersen, Trine 
Barnøe, redaktør Jens Jørgensen, Frederikke Beer, Martin Krog, Helle Bendixen og Ane Yde 
Skaksen. Siddende fra venstre: Rasmus Beltofte, redaktør Rasmus Tovborg og Simon Krøy-
er. 
Fraværende på dagen var Jakob Nedergaard Mortensen, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Henrik 
Boesen Lindbo Larsen og Troels Boysen Jacobsen. 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 (Ansvarlig for fællesredaktionen og økonomi) 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, 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 og 
Troels Boysen Jacobsen. 
 
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. 3. maj 2004, bladet udkommer mandag d. 17. maj.  
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April: 
22. KP-foredrag ved Anders Esmark: ”Hardt, Negri og deres helte” Kl. 16.00  i aud. A1. 
 
23. Den rene fornufts tribunal om magtbegrebets status - mellem Bourdieu og Harsanyi 
 med oplæg fra Christian Sørensen og Jørgen Poulsen. Kl. 10-12 i M2 
 
23. PF-fest 
 
26. Ph.d.-projektfremlæggelse ved Michael Bang Petersen. Kl. 14-16 i M3. 
 
28. Statsrådsmøde. Kl. 16.15 i M2, lok. 350. 
 
29. KP-foredrag ved Lars Qvortrup: ”Det hyperkomplekse, de lærende og det vidende 
 samfund”. Kl. 18.00 i aud. A1 
 
30. Den legendariske kapsejlads: ”Kampen om det gyldne bækken” 
 
30. Den rene fornufts tribunal om essentialismen med udgangspunkt i debatten mellem 

Chomsky og Foucault med oplæg fra Lars Thorup og Michael Petersen. Kl. 10-12 i 
M1. 

Maj: 
3. Deadline for Majudgaven af Kandestøberen 
 
3. PF arrangerer valgmøde vedrørende Europa Parlamentsvalget. Deltagere Pernille 

Frahm (SF), Dan Jørgensen (S), Anders Samuelsen (R) og Karsten Madsen (V). Kl. 
12-14 i Tvillingeauditoriet, lok. 011, byg. 324. 

 
3. PF-foredrag ved Hans Engell: ”Mediernes rolle i den politiske debat”. Kl. 16-18 i Bar-

tholin auditoriet. 
 
4. Tilmelding til PF’s studietur til USA foregår ved personlig henvendelse på PF’s kontor 

fra kl. 8.30. Husk studiekort og PF-medlemskort 
 
6. KP-foredrag ved Mads P. Sørensen:”Risikosamfundet, faresamfundet og verdensrisi-

kosamfundet”. Kl. 16.00 i aud. A1. 
 
12. Statsrådsmøde. Kl. 16.15 i M2, lok. 350. 
 
17. Kanden udkommer. 


