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Indledning

10 ar, er der fa der kan marche. Selv hvis vi gar ril Kina

Dansk Selskab for Statskundskab' er stifret i 1960 og holder adigt en to dages konference. I de seneste ar har den
vreret afholdt i Vejle med ca. 100 deltagere. Deltagerne et
hovedsageligt forskere fra de politologiske milj0er i Danmark, 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 fokuserede pa den enorme produkrivitetsfremgang i dansk
sratskundskab malt pa videnskabelige internarionale arrikler. Samridige blev talen brugt til at tildele professor
J0rgen Elklit Erik Rasmussen-prisen, som blev uddelt fot
f0rste gang.

blev deres brurronarionalprodukr kun fordoblet i samme
periode. Qarar, verdens rigeste land, kan prale af en rredobling 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 eksempler pa andre firedoblinger. Fx sker der jrevnligr en
firedobling af 01salger - hver gang der er landskamp firedobles 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

Festtalen ved det 44. arsmode i Dansk Selskab
for Statskundskab, 25.-26. oktober 2012
Der var engang et liHe kongerige, som ikke lod sig syndedigt 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 udvikling. Hvis vi ser pa omfanget af internarionale, publicerede arrikler, har vi her omkring bordene sammen med
vores koHeger publicerede nreste 100 internarionale artikler 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 arrikler adigt - alrsa en firedobling pa bare 10 ar.2 Ja - vi er
blever flere og Felterer vokser, men en firedobling pa bare

at temperaturen orermer sig de 30 grader i vores kontorer

er der nok ikke forklaringen pa vores kongeriges store
produkrivitersfremgang.
Ja vel- vi er flere, men det kan dog ikke forklare firedoblingen 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
sam men 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 institutter og udfordre den indavl, som vores insritutkon-

geriger sradig er aIr for meget prreget af.
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