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Festtale til 44. arsmede
i Dansk Selskab for
Statskundskab

Indledning
Dansk Selskab for Statskundskab' er stifret i 1960 og hol-
der adigt en to dages konference. I de seneste ar har den
vreret afholdt i Vejlemed ca. 100 deltagere. Deltagerne et
hovedsageligt forskere fra de politologiske milj0er i Dan-
mark, men er aben for andre delragere. Der er en rradirion
for ar der ved middagen under konferencen afholdes en
festrale, som tager specifikke emner op. Talen i 2012 fo-
kuserede pa den enorme produkrivitetsfremgang i dansk
sratskundskab malt pa videnskabelige internarionale ar-
rikler. Samridige blev talen brugt til at tildele professor
J0rgen Elklit Erik Rasmussen-prisen, som blev uddelt fot
f0rste gang.

Festtalen ved det 44. arsmode i Dansk Selskab
for Statskundskab, 25.-26. oktober 2012
Der var engang et liHe kongerige, som ikke lod sig syn-
dedigt pavirke af udviklingen omkring sig. Fokus var pa
dansksprogede b0ger og statskundskaben bidrog samlet
kun med en enkelt eHerto internationale arrikler om arer.
I dag holder kongeriger der 44. arsm0de i Dansk Selskab
for Srarskundskab og meger vand er 10ber i aen siden de
f0rsre internarionale arrikler fra dansk sratskundskab sa
dagens lys.

Srarskundskaben er og har vrerer i en rivende udvik-
ling. Hvis vi ser pa omfanget af internarionale, publice-
rede arrikler, har vi her omkring bordene sammen med
vores koHeger publicerede nreste 100 internarionale ar-
tikler sidsre ar, og der er srrerkr srigende, og i bedre og
bedre ridsskrifrer - fx fire arrikler i American Polirical
Science Review - inkl. et par, der er pa vej. Blor for 10 ar
siden blev der kun publiceret ca. 25 internarionale arrik-
ler adigt - alrsa en firedobling pa bare 10 ar.2 Ja - vi er
blever flere og Felterer vokser, men en firedobling pa bare

10 ar, er der fa der kan marche. Selv hvis vi gar ril Kina
blev deres brurronarionalprodukr kun fordoblet i samme
periode. Qarar, verdens rigeste land, kan prale af en rre-
dobling af deres BNP i perioden. Men ingen kommer i
nrerheden af vores liHe kongeriges firedobling.

Men som starskundskaber giver man jo ikke sa ler
op, sa det er fakrisk Iykkedes mig at finde enkelte ek-
sempler pa andre firedoblinger. Fx sker der jrevnligr en
firedobling af 01salger - hver gang der er landskamp fi-
redobles 0lsalger. Nar remperaruren nrermer sig de 30
grader - firedobles salger af koldskiil. Sa vi er ikke heir
alene. Men da vi ikke har landskampe og der er sjreldenr
at temperaturen orermer sig de 30 grader ivores kontorer
er der nok ikke forklaringen pa vores kongeriges store
produkrivitersfremgang.

Ja vel- vi er flere, men det kan dog ikke forklare fi-
redoblingen pa de seneste 10 ar. Her er forklaringen nok
snafere - samarbejde! - inden for vores egne sma insti-
rurkongeriger og med udenlandske koHegerne - spruder
samarbejdsrelarionerne. Vi skriver sjreldnere og sjreldnere
alene, vi arbejder pa nye og sjovere mader - vi arbejde
sammen og udnyrrer hinandens forskeHige komperencer,
og der skal vi blive endnu bedre ril.

Og det er nerop ogsa her ar selskaber og dens Arsm0de
kommer til sin ret. Her kan generationer rn0des og ideer
kan opstil og blive udfordrer. Jeg er isrer glad for at sa
mange ph.d.-sruderende er her i dag. For ikke mindsr ar
udbygge deres indenlandske forskningsnetvrerk. Pa den
made er Arsm0det ogsa med ril ar abne vores 0jne for,
hvad der sker i vores egen liHe andedam, og kan pa den
made vrere med ril at sryrke samarbejdet pa rvrers af in-
stitutter og udfordre den indavl, som vores insritutkon-
geriger sradig er aIr for meget prreget af.
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Vores kongeriges fokusering pa de inrernarionale ar-
rikler - eller snarere de individuelle inciramenrssrrukru-
rer - har ogsa en bagside. Vi skal huske pa, at vi stadig
er en branche, som er offentligr finansierer, og vi rna
ikke glemme ar skrive pa dansk til et dansk publikum,
og hj:Elpe ril i kommissioner, og sta til radighed for of-
fentligheden i savel foredragssammenh:Eng samt svare pa
pressens mange Sp0rgsmal. Synlighed kommer ikke af
publicering i inrernationale tidsskrifter - synligheden fra
de internationale artikler kan g0res op til, at de ca. 1.000
inrernationale artikler fra dansk statskundskab, er citeret
i gennemsnit fire gange.

For at kunne forts:Etre udviklingen skal vi altsa huske
vi er st:Erkere, nar vi samarbejder, udveksler ideer og st0t-
ter hinanden og ikke mindst formar at udnytte kompe-
tencerne p:i [vrers af vores institutkongeriger.

. Tildeling af Erik Rasmussen-prisen til
Jergen Elklit

Netop med disse evner for 0je er det med s:Erligt gl:Ede
jeg kan inrro~ucere Erik Rasmussen-prisen, som. frem
over vil blive uddelt hvert andet ar her pa arsm0det. Hi-
storikeren Erik Rasmussen var pa mange mader dansk
statskundskabs "founding father" og hans v:Esenrlige to-
bindsv:Erk Komparativ Politik fra 1968-69 var obligato-
risk l:Esningen blandt statskundskaber i en lang arr:Ekke.'
Erik Rasmussen-priseo er sat i verden for at sryrke og
h:Edre den and, som Erik Rasmussen bidrog med i dansk
statskundskab i mange ar og som stadigt lever blandt os.

Det er en h:Ederspris, som bestir af 25.000 kr. (skat-
tefrit). Proceduren er, at milj0erne i statskundskab har
indstillet kandidater, og sa har selskabets bestyrelse dis-
kureret sig frem til en modtager af prisen. Og det har ikke
V:Eret let at v:Elge mellem de personer, som blev indstillet.
De havde aile pa fornemste vis bidraget forskningsm:Es-
sige til statskundskaben i Danmark og internationalt, og
pa mange mader V:Eret et fyrtarn for yngre kolleger. Men
dec var dog en person, som ragede over clem aUe, som gen-
nem snart en menneskealder har V:Eret et forbillede for os
aile. Bade i forhold til formidling i offentligheden, forsk-
ningsm:Essige publikationer og ikke mindst hjulpet er
uralt af yngre forskere gennem tiderne med deres arbejde.

(Prisen tildeles ]0rgen Elklit, der 0nskes tillykke,
red.): ']0rgen du har V:Eret et fyrtarn i dansk statskund-
skab i mere end 40 Or, du har publicerer mere end 20

b0ger og mere end 50 internationale artikler i de bedste
ridsskrifter. Du er anerkendt som en af verdens f0rende
valgsystemseksperter og har hjulpet demokratier verden
rundt i mere end 20 ar. I retf:Erdighedens navn har du
heller ikke V:Eret bange af dig - som da du regnede en
ekstra forsikring - da du vidnede mod Mugabe i Zim-
babwe. ]0rgen du har gennem hele din karriere haft en
utrolig evne ril at dele ud af din faglige viden i aile typer
af medier - TV, radio, aviser og foredrag i forsamlings-
huse og pa gymnasier. Samtidigt har du varetaget cenrrale
poster som institutbesryrer, redaktionsmedlem afPolitica
og V:Eret initiativrager til en lang r:Ekke heir cenrrale an-
tologier. Som indstillingen til modtagelse af prisen Iyder:

"han er ... sandsynligvis den mest hjeelpsom-
me mand i dansk statskundskab. Det er
neermest ubeskriveligt, hvor mange og hvor
meget forskere og studerende igennem
areoe har nydt godt af Jorgen Elklits gene-
rosEl 'aben-dor-politik'. Inden for dansk
statskundskab er han bredt anerkendt for sin
vilje og evne til at levere saglige, grundige og
kritiske kommentarer pa manuskripter og
fungere som sparringspartner i forbindelse
med store og sma sporgsmal. Mange
publikationer og beslutninger i dansk stats-
kundskab ville have veeret mindre gennem-
teenkte og mere ufuldsteendige, hvis ikke
Jorgen Elklit havde beriget profession en med
en sa indsigtsfuld, pertentlig og hjeelpsom
~ersonlighed."

Noter
1. Se Mo.gens N. Pedersen (2010) Dansk Selskab for Statskundskab

.~~ .
gennem et halve arhundred~' .•...en organisa[Qris~hitcocisk beretning.
Po/itica, 42(4):499-516.

2. Antallet af internationale artikler jf. s0gning i Thomson Reuters
Web of Science begr<enset til Social Science Citation Index fra 1956
til i dag. S0gen0glen er address="Denmark" og inden for katego-
rien= "Political Science" . S0gningen er gennemf0rt 23. aktobec
2012. I air blev dec funder 1085 artikler, sam i gennemsniter citecet
4,05 gange. I 2011 blev der publiceret 97 artikler. mens dec i 2001
blev publiceret 32 artiklec. I 1991 var tallet 19 i 1981 syv og i 1971
to artikler.

3. Rasmussen, Erik (1968) Komparativ Politik 1. Haslev: Gyldendal.
Rasmussen, Erik (1969) Komparativ Politik 2. Haslev: Gyldendal.
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