
Den pol i t i ske blender

k

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Af samme forfatter:

Borgerligt parlament og borgerlige politiske partier – ideologiske statsapparater (1976)

Fremskridtsbevægelsen, arbejderklassen og venstrefløjen (1977)

Socialdemokratiet i 70’erne – en bygning slår revner (1978)

Dansk fiskeri – et erhverv i klemme (1978)

Dansk fiskeri – et truet erhverv (1979)

Den kapitalistiske stat – en introduktion (1980)

Vælgerne, de politiske partier og staten – omkring folketingsvalget 1979 (1980)

Den danske stats krise (1980)

Centraladministrationen og politisk magt i Danmark (1981)

Politiske partier og politisk magt i Danmark (1982)

Politisk magt og politiske institutioner (1983)

Politiske billeder – om politiske holdninger og aktiviteter i Danmark (1984)

Politikkens elendighed (1985)

Samfundet som oplevelse – en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark (1986)

Håndbog i valgkamp (1987)

Stemmer fra højre – om Søren Krarup, nynazisterne og alle de andre (1988)

Demokrati uden partier – om politik i tiden (1990)

Teorier om politik og stat (1991)

Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse. Med A-D. Christensen, 

K. Langberg, B. Siim og L. Torpe. (1993) 

Demokrati og politisk kultur. Rids af et demokratisk medborgerskab. Med A-D. Chri-

stensen, K. Langberg, T. H. Nielsen, B. Siim og L. Torpe. (1994)

Hverdagens centrifuge. Det daglige liv og den moderne livsform (1997)

Rocken ruller og raller. Et essay om rock til tiden (1997)

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab.

Med F. Olesen og G. R. Olsen. (1998)

Rundt i hverdagen. Om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab (1999)

Vælgere med omtanke. En analyse af folketingsvalget 1998. Med O. Borre, 

J. G. Andersen og H.J. Nielsen. (1999)

Hvad folket magter. Demokrti, magt og afmagt. Med J. G. Andersen og L. Torpe. (2000)

Mellem hoved og krop. Om ungdomskulturer (2001)

Politisk forandring. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001. 

Red. af O. Borre og J. G. Andersen. (2003)

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Johannes Andersen

Den politiske
blender

En aktuel lære om demokrati og politik

HOVEDLAND

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

http://www.hovedland.dk


Smertens , Karlshamn

Den politiske blender

– en aktuel lære om demokrati og politik

© Johannes Andersen og Hovedland 2004

Omslag: Lars Pryds

Tryk: EJ Graphic, Beder, 2004

ISBN: 87 7739 520 4

1. udgave, 1. oplag

Forlaget Hovedland

mail@hovedland.dk

www.hovedland.dk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

http://www.hovedland.dk
mailto:mail@hovedland.dk


Indhold

1 Dansk demokrati – det er godt! 7
2 Fitness og politisk aktivitet 21
3 Mediernes vold 36
4 I doktorens spind 59
5 Når folk skiller skidt fra kanel 87
6 Kampen for mit gode liv 110
7 Politikkens subjektivisering: Jeg føler ligesom ... 130
8 Det digitale snæversyn 157
9 Totalitær logik som konsekvens 175
10 Den politiske blender 204
11 Besindelse og ydmyghed 213
12 En aktuel lære om demokrati og politik 227

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Kapitel 1

Dansk demokrati – det er godt!

Politik, fordybelse og det gode image
Den 2. august 2004 blev Connie Hedegaard, medlem af Det
Konservative Folkeparti, udnævnt til miljøminister i Anders
Fogh Rasmussens VK-regering. Dermed vendte hun tilbage
til den politiske scene, som hun forlod i 1990 med følgende
ord: “Jeg trænger til at fordybe mig i noget. Jeg vil gerne i gang
med samfundsdebatterne og have chancen til at grave mig ned
i noget. Jeg vil gerne væk fra at tænke så partipolitisk … Helt
personligt har det været et problem for mig som politisk ord-
fører at skulle have en mening om alt.”1 En udtalelse der anty-
der en modsætning mellem politik og fordybelse. Mellem
overfladiske meninger og grundlæggende holdninger til sam-
fundet. Mellem rollen som politiker og rollen som medbor-
ger. Oplevet af en politiker, der efter 10 år som en meget aktiv
og lovende politiker valgte at sige stop. Hun havde åbenbart
nået grænsen for, hvad man kan klare som tænksom politiker.
Samtidig blev hun tilbudt en stilling som journalist ved Ber-
lingske Tidende, hvilket næppe svækkede hendes motivation
til at trække sig tilbage fra den politiske scene. 
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Siden er der gået 14 år, hvor Connie Hedegaard har
præget dansk journalistik, ikke mindst i kraft af sin centrale
position på DR2’s nyhedsudsendelse Deadline. Hvilket helt
fortjent førte til, at hun den 4. marts 2003 modtog Publicist-
prisen, der gives til en person, som på fornemste vis har virket
for udbredelse af informationer og holdninger om samfundet.
I forbindelse med prisuddelingen sagde Connie Hedegaard, at
hun befandt sig godt som journalist: “Til gengæld er jeg så pri-
vilegeret nu at være lige præcis dér, hvor jeg gerne vil være. At
sidde dér og være med til aften efter aften at bestyre et efter-
hånden ikke helt ubetydeligt forsamlingshus for de samfunds-
interesserede danskere er et privilegium – OG en forpligtel-
se.”2 Alligevel ændrede Connie Hedegaard pludselig position.
Den 2. august 2004 blev hun som nævnt miljøminister. 

I første omgang gav det anledning til nogle overvejelser
om forskellen mellem det politiske og det journalistiske. Con-
nie Hedegaard udtrykte det på denne måde: “Journalisten kan
godt være med til at sætte dagsordener, men det er klart, at
selv om man i et moderne samfund ikke skal overdrive betyd-
ningen af den enkelte minister, så har politikerne alligevel i
sidste ende mulighed for med deres holdninger og betoninger
at trække sporet i den ene eller anden retning.”3 Journalisten
kan med andre ord sætte en dagsorden, mens ministeren kan
være med til at trække udviklingen i samfundet i den ene eller
anden retning. Connie Hedegaards udtalelse mere end anty-
der, at politik normalt kan få lidt større konsekvenser end jour-
nalistik.

En vurdering, der siden følges op af følgende synspunkt
om dialogen mellem journalisten og politikeren: “Man kan
gøre noget ved det ved at nægte at være med på de korte
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præmisser. Politikerne skal være påpasselige med ikke at gøre
mediernes dagsorden til politikernes dagsorden. Mange de-
batter er gået skævt fra starten, fordi politikere har syntes, at
de skulle have en holdning klokken 7 om morgenen uden at
have sat sig helt ind i sagen. Men det handler også om at sør-
ge for at sætte journalisterne ordentligt ind i sagerne, så de har
mulighed for at skrive noget fornuftigt. Dét skal ministerier-
ne være bedre til, og det er fint, hvis journalister i højere grad
benytter sig af embedsmændene til at svare på det faglige.”4

Her får man en fornemmelse af den daglige dynamik mellem
politikere og journalister. Journalisten ringer op. Politikeren
svarer uden rigtigt at vide, hvad han eller hun svarer på. Jour-
nalisten går videre med andre udtalelser og skaber på denne
måde en spændende historie, fyldt med modsætninger eller
afslørende indsigt i politikeres manglende viden. Som alt sam-
men serveres for den brede offentlighed, der helt grund-
læggende er årsagen til, at processen sættes i gang. Også selv
om offentligheden i forskellige situationer ikke er interesseret
i det. 

I udtalelserne fra Connie Hedegaard ligger samtidig en
antydning af en politikers lidt bitre oplevelser med overfladi-
ske politiske processer og selvkørende journalistik, der ofte
forstærker det overfladiske. Men Connie Hedegaard ser sam-
tidig muligheder for som minister både at gøre noget for at
forbedre journalistikken og for at præge de spor, samfundet
udvikler sig efter. Og så kan man vel næppe opnå mere. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad man som borger egentlig
oplever, når sådan noget sker. For et er springene frem og til-
bage mellem journalistik og politik. Noget andet er grundene
til, at Connie Hedegaard i den konkrete situation springer,
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som hun gør. Hvad er det egentlig, hun skal i den regering?
Svaret er forholdsvis indlysende, og er også blevet fremhævet
af mange, der har analyseret regeringsomdannelsen i august
2004. Connie Hedegaard skal give regeringen i almindelighed
og Det Konservative Folkeparti i særdeleshed en bedre og
skarpere profil. Hun skal med andre ord være med til at ‘bran-
de’ parti og regering, som det hedder på nydansk. Hvilket hun
også allerede har været god til, at dømme efter de samme ana-
lyser. De har nemlig stort set alle fremhævet, hvor meget bed-
re regeringen nu fremstår i befolkningens øjne. Så i den ene
ende tager Connie Hedegaard afstand fra det overfladiske og
fremhæver dybden. I den anden ende påtager hun sig med glæ-
de en rolle som overfladefigur i et forsøg på at sikre en rege-
ring genvalg og et politisk parti plads i offentlighedens søge-
lys. 

På mange måder åbner den nævnte proces for en lang ræk-
ke af spændende vurderinger og perspektiver. I første række
om journalistikken som et muligt frirum, hvis man har brug
for at fordybe sig og arbejde lidt mere seriøst med politik og
samfundsforhold. Og det behov kan man åbenbart godt få,
hvis man er en seriøs politiker. For det andet åbnes perspekti-
vet om journalisters muligheder for at sætte en bestemt dags-
orden og dermed om deres muligheder for at præge befolk-
ningens måder at forstå det omgivende samfund på. For det
tredje berøres politikeres og ministres muligheder for at æn-
dre sporene i samfundsudviklingen og dermed de betingelser,
der præger den enkelte borgers hverdag. For det fjerde åbnes
perspektivet om en ministers muligheder for at opdrage lidt
på journalisterne. Og endelig for det femte om en bestemt
personligheds muligheder for og evne til at sætte en regering
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og et parti i et positivt lys. Både i kraft af tidligere bedrifter og
i kraft af intens tilstedeværelse i nuet. 

Problemstillingerne er muligvis ret velkendte, men nye
perspektiver er dukket op. Man har således på fornemmelsen,
at det med tiden ikke er blevet nemmere at fordybe sig som
politiker. Samtidig har man også på fornemmelsen, at det
overfladiske er kommet til at betyde endnu mere. Og hermed
er man fremme ved et paradoks af et vist format: Den over-
fladiske dyrkelse af en person, der gør meget ud af at tage
afstand fra det overfladiske. Det er dette paradoks, Connie
Hedegaard på udmærket vis har været med til at illustrere. At
hun er landet midt i det, er næppe efter eget ønske. Ikke desto
mindre er hun landet der, og det hænger efter min opfattelse
sammen med den måde, demokrati og politik fungerer på i
dag. Hvilket er, hvad denne bog handler om. 

Unge hold 
Den 2. august 2004 ændrede statsminister Anders Fogh
Rasmussen, Venstre, som nævnt sin regering på en række cen-
trale poster. Anledningen var, at fødevareminister Mariann
Fischer Boel skulle udnævnes til EU-kommissær. Statsminis-
ter Anders Fogh benyttede lejligheden til blandt andet at
afsætte skatteministeren og forflytte miljøministeren. Hvilket
åbnede for nogle nye muligheder. Skatteministeriet blev over-
taget af den unge Kristian Jensen, og Miljøministeriet blev
overtaget af Connie Hedegaard. Samtidig blev der oprettet et
Familie- og forbrugsministerium, hvorfra Henriette Kjær
skulle markere sig. Endelig blev Eva Kjer Hansen profileret
som ung socialminister. 
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Hermed blev VK-regeringen relanceret med en stribe nye
ministre og ministerier, der hurtigt blev kaldt ‘det unge hold’.
Et hold, der oven i købet var sammensat på en sådan måde, at
det især skulle profilere sig på familieområdet, i forhold til mil-
jøet og på andre såkaldte bløde områder. Målet var, at rege-
ringen skulle fremstå som en økonomisk ansvarlig regering,
der samtidig havde fokus på de bløde områder, som virkelig
betyder noget i den enkeltes hverdag. Bag denne sammensæt-
ning lå formodentlig det fromme håb, at man på denne måde
kunne appellere til især de småbørnsforældre og unge kvinder,
der havde hjulpet Venstre og De Konservative frem til en
valgsejr ved folketingsvalget i 2001. Ikke mindst fordi de i
perioden op til valget blev overbeviste om, at en borgerlig
regering bedst kunne klare problemerne inden for velfærds-
området. Med ‘det unge hold’ var der lagt op til en lignende
strategi i forhold til et fremtidigt valg.

Det unge hold i VK-regeringen fik hurtigt Socialdemo-
kraterne til at reagere i form af udnævnelsen af nye ordførere
i folketingsgruppen. Det skete på partiets sommergruppemø-
de, også i august 2004. Her blev bl.a. Henrik Sass Larsen ny
skattepolitisk ordfører og Thomas Adelskov ny politisk-øko-
nomisk ordfører, samtidig med at det blev tid til at markere
nogle af de andre unge topfigurer i partiet. 

Selvfølgelig er denne dyrkelse af ‘unge hold’ i politiske par-
tier ikke udtryk for aldersdiskrimination, selv om det med
udskiftningerne kraftigt antydes, at ungdom er bedre end så
meget andet. Den er mere et udtryk for politisk oprustning på
de ydre fronter. Altså et udtryk for en partipolitisk logik, der
siger, at hvis ét parti har held med en markering i forhold til
befolkningen, så er det nødvendigt med et modtræk, hvis man
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