
”Lad det nu bare være sagt med det samme. Der er alt for få af 
hans slags i den offentlige debat. Forskere, som tør vove pelsen 
og gå op imod de helligste dogmer i samfundsdebatten og de 
stærkeste antagelser på parnasset af magthavere i landet. Ikke 
på enkeltsager og aktuelle punktnedslag i nyhedsstrømmen, 
men på den lange bane med perspektiv og udsyn. Ikke styret 
af mediernes dagsaktuelle ræs, men styret af evnen til selv 
at sætte dagsordenen med artikler og bøger. Som tør udfor-
dre store faggrupper som f.eks. de offentligt ansatte og puffe 
gevaldigt til deres ansvar og bidrag til samfundsudviklingen. 
Forskere, som tør udfordre vanetænkningen hos sine egne fag-
fæller. Som tør blive ved med at stille spørgsmål – også til egne 
tidligere teorier og ved noget så sakrosankt i det offentlige rum 
som velfærdsstaten.”

Lisbeth Knudsen, fra bogen.

”Problemet er sådan set ikke, at der lægges planer – hvad 
skulle vi gøre uden dem? – men at så meget planlægges af 
mennesker, som har abstrakt  forstand  på planlægning, 
men ringe  eller slet  ingen konkret viden om de områder, der 
planlægges for. Formentlig er dette forhold i virkeligheden 
konkurrencestatens største problem og det, som på lidt længere 
sigt vil føre til, at den lige præcis ikke er og heller aldrig bliver 
konkurrencedygtig. Den pessimistiske konklusion: Det er 
blevet meget værre siden 1970, og nu går det snart helt galt. 
Den mest optimistiske konklusion, som jeg henter hos Villy 
Sørensen: »at når det er gået, om end galt, hidindtil, går det 
nok også, om end lige så galt, herefter«.”

Per Øhrgaard, fra bogen.
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Et festskrift er en gammel og let antikveret, men også værdig, aka-
demisk tradition. Ove Kaj Pedersen er nok på vej til skelsår og al-
der, men antikveret er han på ingen måde, hverken politisk eller 
forskningsmæssigt. Ove fik sådant et skrift da han fyldte 60, og nu 
har vi samlet denne buket af personlige beretninger om forskellige 
sider af Oves offentlige virke til et festligt skrift i anledning af, at 
han overgår til livet som aktiv emeritus. Hans indsats i forskning, 
undervisning og politik har mange facetter og har sat sig mange 
spor, som man kan se i det følgende. Det har været en fornøjelse at 
samle forfatterne og nemt at redigere bogen. Ingen af dem, vi 
spurgte, tøvede med at slå til, og alle afleverede »venlige, kritiske 
og humoristiske« bidrag, som vi bad om. Endda til tiden. Det siger 
noget om fejringens genstand.  
 Ukontroversiel kan man bestemt ikke kalde Ove. Tværtimod 
deler han vandene med sine klare teser om Danmark i den globale 
økonomi og sine krav om konsekvent internationalisering af dansk 
samfundsvidenskab og sit program for et institutionelt perspektiv 
på komparativ politisk økonomi. Det er godt gået at lancere tesen – 
og programmet – om Danmark som konkurrencestat og få det ac-
cepteret af både Finansministeriet, partier på begge sider af midten, 
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening. I hvert 
fald så meget at den sidste igen og igen har haft ham som hovedta-
ler. Et andet blivende spor, som vi kommer til at høre mere om, er 
undersøgelsen af tænketankes rolle i den globaliserede verden. 
Samtidig er han sprunget ud som en moderne samfundsvidenska-
belig grundtvigianer, der forsøger at gøre for dagens Danmark, 
hvad Grundtvig gjorde for den reducerede danske småstat i 1800-
tallet. Og som har haft held med at udfordre Sveriges monopol på 
at repræsentere den »nordiske model« med den »blå bog« fra 2006, 
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der i begyndelsen var grundlagsbog for det Center, nu Department 
for Business and Politics ved CBS, som fejrer ham. Læs selv og dis-
kuter i Oves kritiske og utålmodige ånd. 

CBS oktober 2017 

Bo Bøgeskov, Finn Junge-Jensen & Uffe Østergaard 

 
 

 



 

 

Studenterliv i Paris 1970 

Hans Jürgen Stehr 
Studenterliv i Paris 1970 
Hans Jürgen Stehr* 

»Deux bayeurs? Tout de suite.« Ja tak. Når vi dukkede op på den 
lille bar på den anden side af Boulevard Jourdan ved indgangen til 
Parc Montsouris, gættede ejeren som regel med rette på, at vi skul-
le have en øl. Og imødekommende som han var, havde han lært 
sig vort modersmåls betegnelse for en sådan. Vi fik så en Kronen-
bourg eller et andet lokalt produkt, eller også en raffineret lille Bé-
bé Tuborg, en 25 cl sag, som der skulle drikkes nogle stykker af, før 
det virkede. Vi var gode gæster, og på denne side af vejen følte vi 
os rigtigt i Paris, i modsætning til i Cité Universitaire og Det dan-
ske Hus, hvor vi boede, og som lå (og såmænd stadig ligger) helt 
yderst i 14. Arrondissement. 
 Hvad Ove egentlig lavede i Paris, gik aldrig helt op for mig, an-
det end at spankulere rundt i sin gamle lange militære læderfrakke 
med – dengang som nu – Anne ved sin side. Det var også hende, 
der havde stampet frakken op på et loppemarked i Amsterdam. 
 Ove var tynd, høj, pænt langhåret og med runde briller. Det var 
nok ikke ham, Goscinny og Uderzo havde i tankerne, da de lavede 
albummet om Asterix og normannerne.  
 De var kommet ind med 4-toget (siger Anne) i januar ’70. Det 
var jeg for så vidt også et par måneder forinden, bare havde jeg ta-
get omvejen over København. Anne og Ove havde begge skrevet 
sig ind på Vincennes, universitetets helt nyetablerede højborg der-
ude vestpå ved siden af Fremmedlegionen. Anne for at studere ur-

 

* Hans Jürgen Stehr – cand.jur., tidl. forskningschef i Energistyrelsen og se-
kretariatschef for Klimakommissionen, medlem af hovedbestyrelsen for 
Danmarks Naturfredningsforening. 



HANS JÜRGEN STEHR 

 

10 

banisme, Ove for at studere film. Han var allerede journalist og 
filmanmelder på Århus Stiftstidende, men derfor kunne man vel 
godt lære noget mere. Tværvidenskabelige og – det var jo Vincen-
nes – ideologiske filmstudier kunne måske føre til en karriere in-
den for branchen.  
 Der skete jo meget i fransk film omkring 1970. La nouvelle vague 
var i fuld blomstring. Også med dansk islæt, selv om Roger Vadim 
ikke længere var sammen med Annette Strøyberg, men nu med Ja-
ne Fonda, og Jean-Luc Goddard var blevet skilt fra Anna Karina. 
Der skete også meget internationalt, især lokkede en anden, mere 
hårdkogt, filmbølge folk i biograferne. Spaghetti westerns med Ser-
gio Leones Once upon a time in the West som absolut højdepunkt. 
Her blev der ikke snakket helt så meget som i de franske film. Hen-
ry Fonda var skurk og gik rundt i en lang læderfrakke. Ligesom 
Ove – uden sammenligning i øvrigt. Så vidt jeg husker, var det nu 
ikke Ove, men en anden af husets beboere med flair for film, Bo Tao 
Michaëlis, der introducerede mig til slanget i westernfilmene, men 
Ove supplerede godt med klassikere som Humphrey Bogart og 
Ingrid Bergman i Casablanca, der ikke kunne få hinanden, men al-
tid havde Paris. Den har han set mange gange. Og hans yndlingsre-
plik falder i slutscenen, hvor den kyniske natklubejer Rick (Bogart) 
spadserer ud i tågen med den korrupte politikaptajn Renault, nu 
begge sprunget ud som rette modstandsfolk: »Louis, I think this is 
the beginning of a beautiful friendship«. Ove har altid godt kunnet 
lide både en god morale og en god bemærkning.  
 Ove var sikkert heller ikke helt klar over, hvad jeg egentlig la-
vede i Paris, men gode venner blev vi. Anne og Ove boede øverst 
oppe i Det danske Hus med kunstner-atelier i gavlen i hver ende. 
En af malerne deroppe var Jens Birkemose, som (for)førte dem ud i 
noget af Paris’ mere kunstneriske og avantgardistiske miljøer, bl.a. 
La Palette i Rue de Seine, hvor man efter sigende stadig kunne be-
tale et måltid mad med et lille maleri. Men Picasso havde jo også 
været der, og Hemmingway.  
 Det var også Jens der, sikkert over en flaske vin ordinaire med 
plasticlåg til 4 franc, fik os til at se de mange farver og nuancer i for 
eksempel en mur, der umiddelbart bare så ud til at være grå. Sådan 
er det ofte, og der var givetvis også flere nuancer i de pågående 




