
ERIK RASMUSSEN
– m

anden, der skabte dansk statskundskab

Denne bog er en fortælling om Erik Rasmussen som grundlægger 
af statskundskaben som universitetsfag i Danmark. Biografien 
belyser den rolle, han har spillet for udviklingen af faget, og hans 
ungdom, familieliv og forskning er medtaget, så vidt det er 
relevant for denne fortælling. 

Når Erik Rasmussen er en stor figur i dansk statskundskab, er det 
i højere grad som skaber af faget, end som statskundskabsforsker 
i mere snæver forstand. Han lagde ellers selv vægt på, at han ville 
bedømmes på, hvad han havde skrevet, når han talte med kolleger 
på instituttet. Set med eftertidens øjne er det dog især Erik 
Rasmussens indsats ud over forskningen, som gør ham enestående 
i dansk statskundskab, og det har denne biografi derfor fokus på. 

I forlængelse heraf er et mere overordnet mål med biografien også 
at vise, hvorfor det er en skam, at forskere af Erik Rasmussens 
type i dag sjældent findes på danske universiteter. Erik Rasmussen 
ønskede et statskundskabsfag med bredde, hvis udøvere havde lyst 
til at formidle og have samfundsrelevans, hvilket også indebar at 
udgive lærebøger på dansk og en interesse i formidling i diverse 
medier. Bredde og formidling i statskundskaben skaber renommé 
for faget og uddannelsen, men det bidrager kun i ringe grad til 
forskningskarrierer. Det har derfor ikke den store prestige for 
nutidens forskere. 

Om forfatteren
Peter Nedergaard er cand.scient.pol. og ph.d. i statskundskab. Siden 2008 
professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han var 
tidligere tilknyttet Copenhagen Business School som professor (mso), og før 
det i en længere årrække lektor og adjunkt samme sted. Underviser bl.a. i almen 
statskundskab, videnskabsteori og metodologi samt EU’s politiske økonomi. 
Peter Nedergaard har været visiting scholar på Stanford University, og ved 
Institut für Europäische Poilitik i Berlin samt visiting research fellow ved Walter 
Eucken Institut ved universitetet i Freiburg.

9 788757 450293 ISBN 978-87-574-5029-3

ERIK RASMUSSEN
– manden, der skabte dansk

statskundskab

Peter Nedergaard 

DJØF FORLAG

ErikRasmussen_SC.indd   1ErikRasmussen_SC.indd   1 07.07.2021   15.2507.07.2021   15.25



Erik Rasmussen 

– manden, der skabte dansk statskundskab 



Peter Nedergaard 

Erik Rasmussen 
  

– manden, der skabte dansk statskundskab 
 

Djøf Forlag 
2021 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Peter Nedergaard 
Erik Rasmussen – manden, der skabte dansk statskundskab 

1. udgave, 1. oplag

© 2021 by Djøf Forlag 

Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller 

anden gengivelse af eller kopiering fra denne 
bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk 
lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets 

skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 

Omslag: Stine Trampe Broch, Tramperiet  
Tryk: Ecograf, Brabrand 

Printed in Denmark 2021 

ISBN 978-87-574-5029-3 
ebog ISBN 978-87-7198-625-9 

Djøf Forlag 
Gothersgade 137 

1123 København K 

Telefon: 39 13 55 00 
e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 5 

Indholdsfortegnelse 

Forord  .................................................................................................  7 

Prolog: Budskabet i en biografi om Erik Rasmussen  ......  9 

Kapitel 1. Erik Rasmussens selvbedømmelse  .....................  13 

Kapitel 2. Barndom og ungdom  ...............................................  17 

Kapitel 3. Begyndende arbejds- og familieliv  ......................  23 

Kapitel 4. Organisationspolitik og partipolitik  ....................  29 

Kapitel 5. Tidlig forskning  ..........................................................  33 

Kapitel 6. Ansættelse som professor i statskundskab  .......  39 

Kapitel 7. Videnskabelig værdirelativisme  ............................  43 

Kapitel 8. Parløbet med Poul Meyer  .......................................  49 

Kapitel 9. Ekstrauniversitære aktiviteter  ...............................  55 

Kapitel 10. Komparativ Politik 1-2  ............................................  59 

Kapitel 11. Studenteroprøret og universitetets styrelse  .....  63 

Kapitel 12. Lederjobbene  .............................................................  77 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

 

Kapitel 13. Lighedsbegreber  .......................................................  85 

Epilog: Budskabet fra et liv i statskundskabens tegn  ......  87 

Noter  ...................................................................................................  91 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




