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Vor mand på Christiansborg 

 
TV 2’s reporter på Christiansborg har brugt sine mange års erfaring og skrevet et digert værk om dansk politik 
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Af Lene M. Pedersen 
Kaare R. Skou er kendt af de fleste som TV 2’s faste 
mand på Christiansborg. Han er den, som dagligt 
formår at indføre os i ”Borgens” verden af politiske 
forlig, studehandler, sammenbrud og forhandlinger. 
På tv er han i stand til kort og præcist at forklare en 
ofte indviklet sag. 
 
Denne evne er afgørende for at give sig i kast med at 
skrive et leksikon om dansk politik fra A-Å - fra 1848 
til i dag. Det er ingen let opgave at skulle redegøre for 
f.eks. begrebet danskhed eller skrive en biografi om 
Anders Fogh Rasmussen på kun en snes linjer. Samti-
dig er et leksikon i sagens natur et neutralt opslags-
værk, hvor forfatteren ikke må lade egne politiske 
holdninger skinne igennem, men må dele sol og vind 
lige. Så allerede inden at have åbnet bogen, tog jeg 
hatten af for Skou, fordi han i det hele taget havde 
skrevet den.  
 
Bogen består af tre dele. Første del er en historisk 
oversigt over den politiske udvikling fra 1848, hvor 
folkestyret begyndte, til 2005. Anden del er et alfabe-
tisk opslagsværk over begreber, begivenheder og 

personer. Tredje del består af en række bilag - blandt 
andet oversigter over ministerier og valg samt Grund-
loven og Tronfølgeloven. 
 
Den svære balance 
Det er ikke let at at beskrive politik neutralt, og der er 
da også flere steder, hvor Skou kommer med udtalel-
ser om den nuværende regering, som nok kan få 
mange unge Venstre-løver op af stolene. F.eks. ”men 
kombinationen af efterlønsgarantien, der forsvandt, 
og en vælgerskare, der krævede de fremmede vist på 
porten, bar Anders Fogh Rasmussen ind i Statsmini-
steriet på Pia Kjærsgaards arme” (s.76). Eller ”Anders 
Fogh Rasmussen vandt valget ved i én uendelighed at 
gentage nogle få markante løfter revet ud af folke-
stemningens kor. Aldrig før har danskerne været 
udsat for designerpolitik i den grad” (s.67). Selvom 
det aldrig siges direkte, efterlader ovenstående citater 
og flere andre det klare indtryk, at Skou har nogle 
alvorlige indvendinger mod den nuværende rege-
rings besparelser, samarbejde med Dansk Folkeparti, 
beslutningen om at deltage i krigen mod Irak og 
spindoktorerne. Jeg er desuden fuldstændig enig i, at 
Dansk Folkeparti er et ”konservativt, yderligtgående 
nationalistisk parti” (s.164) men mange ”pianister” er 
sikkert uenige! Man læser normalt ikke et leksikon fra 
ende til anden, og derfor er denne anmeldelse da også 
baseret på nedslagspunkter. Man kunne klandre 
forfatteren for en vis drejning eller politisk stillingta-
gen i ovennævnte citater, men alternativet til denne 
farvning af udsagn ville være en tandløs og ligegyldig 
præsentation. Skou er således i stand til at komme 
med egne udlægninger uden at miste nøgternheden. 
 
Om Nyrup Rasmussen medtages blandt andet hans 
store præstation med at indgå finanslovsforliget med 
Det Konservative Folkeparti uden om Venstre i 1995 - 
men også hans illoyale udtalelser om Frank Jensen op 
til det nylige formandsvalg, hvor Nyrup udleverede 
sin tidligere minister som ikke værende god nok til at 
løfte opgaven (s.504). 
 
Skou har også nået at få Helle Thorning-Schmidt med 
og valget mellem de to retninger inden for Socialde-
mokraterne, som valget mellem hende og Frank Jen-
sen indebar. 
 
Dansk politik består som bekendt af både indenrigs - 
og udenrigspolitik, og Skou har derfor også inklude-
ret politiske strukturer som EU-Kommissionen, Mini-
sterrådet, Forfatningstraktaten og EØS. Her får læse-
ren serveret kernen i disse strukturer - oprindelse, 
medlemmer og beføjelser. Skou har desuden skrevet 
en virkelig god gennemgang af EU som ”UPO”  - 
unidentified political object, som  Margareth Thatcher 
engang døbte fænomenet.(s.199). Og et fænomen som 
Amsterdamtraktaten forklares kort og præcist på 
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halvanden spalte, hvilket må siges at være en ganske 
god præstation. 
 
150 års politik 
Det historiske afsnit omhandler perioden fra folkesty-
rets begyndelse i 1848/49 med Grundloven til i dag. 
Skou angiver ingen kilder til afsnittet, og det generer 
en smule, at der ikke er mulighed for at se, hvilke 
fremstillinger han har skelet til. Gennemgangen af 
perioden er et gængst kronologisk overblik, som uden 
de store bevægelser tager fat om de væsentligste 
begivenheder. Men det er f.eks sjovt at læse, at man 
allerede i forbindelse med folketingsvalget i 1853 var 
bange for ”amerikanske tilstande” i dansk politik, 
fordi en flok fiskere hyssede ad Bondevennernes leder 
Tscherning (s.16). 
 
Grundloven som udgangspunkt 
Jeg er personligt glad for, at Skou har medtaget 
Grundloven i dens fulde længde, da det er vigtigt, at 
så mange som muligt af landets borgere rent faktisk 
har læst vores forfatning og endda har den stående i 
hjemmet. Men man skal nu ikke have læst mange 
paragraffer, før man opdager, at ordet kongen optræ-
der uforholdsmæssigt meget. I realiteten skal kongen 
erstattes med regeringen, for læses Grundloven helt 
bogstaveligt, giver det et meget misvisende billede af 
Danmarks styre. Det er vist ved at være på tide, at 
man opdaterer formuleringerne. 
 
Vigtige emner gjort lettilgængelige 
Bogen henvender sig, på en overskuelig og lettilgæn-
gelig måde, til alle med en interesse for politik. Man 
behøver ingen særlige forudsætninger for at kunne få 
et udbytte, og dermed indskriver værket sig i rækken 
af ”folkelige” leksika. Og der er også noget at hente 
for dem, der i forvejen har en del indsigt i dansk poli-
tik, men lige har brug for at få defineret et begreb eller 
få klargjort, hvornår en bestemt minister var ved 
magten. Bogen kan således kraftigt anbefales til alle, 
der vil vide mere om dansk politik, da den er godt 
skrevet og meget anvendelig - og så kan man vist ikke 
forlange mere! Man skal jo ikke prædike for folk, men 
et opslagsværk som dette bør læses af så mange som 
muligt. Jo flere som får indsigt i politik og vore 
grundlovsfæstede rettigheder, jo flere er der til at 
sikre, at disse rettigheder ikke udvandes.   
 
Lene M. Pedersen er cand.mag. i historie og europastudier 
og informationsmedarbejder på Internationalt Kontor på 
Ingeniørhøjskolen i Århus 
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