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Summary

In political science ’’politics” and ’’political party” are well established technical terms. The 
term ’’politician” [Politiker], on the other hand, is almost completely disregarded by politi
cal scientists, although ’’politician” is the most common designation of people who are 
professionally engaged in party politics. The purpose of this essay is to fill the surprising 
gap in the literature by studying the concept of politician in contemporary Danish society.

First, I publish and discuss a poll of the 179 members of the Danish parliament, which I 
conducted in 1982 asking two questions: ’’what is a politician?” and ’’who are politicians?” I 
had 61 replies which I use to establish ten criteria that form the basis of four definitions: a 
politician is (a) a person who is actively engaged in politics; (b) a popularly elected 
decision-maker; (c) a person who is professionally engaged in politics; (d) a person who is 
skilled in persuasion and negotiation. According to (b) and (c) to be a politician is a 
profession. According to (a) any person who participate in politics is a politician, and in (d) 
the term denotes a type of leader to be found both in the public and in the private sphere. 
About half the replies I had preferred (a), the other half preferred (b).

Next, I conduct an investigation of the word ’’politician” (including ’’politician” as an 
element of a compound) and argue that modern Danish usage is in agreement with defini
tions (b) and (d) above, but inconsistent with definitions (a) and (c). Re (a): both in speech 
and in writing everybody, including supporters of definition (a), makes a clear distinction 
between politicians and politically active persons, such as voters or ordinary members of 
political parties etc. Re (c): similarly, many of those professionally engaged in politics are 
never called politicians, e.g. journalists and office-holders of a party.

The essay includes a survey of the history of the term, and a discussion of its connota
tions, both as a derogatory term (still common), as a neutral term (now dominant) and as a 
complimentary one (once common, now obsolete).
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1. Indledning

5

Hvad er en politiker? Og hvem er de politikere, som vi ser skævt til, eller 
op til, eller hen til, eller gennem fingre med? Hvem er subjekt i sætnin
gen: ’’Hvad gør politikerne ved arbejdsløsheden?” Hvem er det, vi skal 
være vrede på, når vi hører, ”at politikerne har svigtet i forureningsbe
kæmpelsen?” Vi er ikke i tvivl om, at fagbevægelsen er politisk, men er 
dens valgte ledere så også politikere? Hvor mange er egentlig berettigede 
til at besvare spørgsmålet: ’’Hvordan ser danske politikere på vort for
hold til EF efter folkeafstemningen den 2. juni?” Alle disse vigtige spørgs
mål vil jeg gerne belyse, men før jeg tager fat på selve undersøgelsen, vil 
jeg fortælle, hvordan jeg fik idéen til dette essay, der — tilsyneladende — 
ligger langt fra, hvad jeg ellers beskæftiger mig med.

Jeg er filolog og historiker med oldtidens Grækenland som mit specia
le. Jeg har skrevet om det athenske demokrati, og for en halv snes år 
siden var jeg nået til at skulle behandle de ’’aktører” i den demokratiske 
beslutningsproces, som i alle fremstillinger kaldes ”de athenske politike
re”. Vort ord politiker er afledt af det oldgræske ord politikos, men var der 
i Athen i klassisk tid en gruppe personer, som med rimelighed kan kaldes 
politikere? Jeg var endnu engang løbet ind i den problemstilling, som 
især oldtidshistorikere altid må kæmpe med: vi beskriver gamle samfund 
med nye ord. Det er nødvendigt, eftersom det eneste alternativ ville være 
at skrive Roms historie på latin, Hellas’ på græsk og Babylons med 
kileskrift. Det ville blive lærd, men kedeligt. Det er tværtimod ønskeligt at 
bruge de nye ord, eftersom perspektivet i historien netop vokser frem ved 
sammenstødet mellem vore begreber og de gamle kilder, vi fortolker. 
Kun en dårlig historiker vil påstå, at han undgår moderne begreber i sin 
analyse. Da han skriver på et moderne sprog, vil han nødvendigvis på 
hver eneste side føre sine læsere bag lyset. På enhver ordentlig oldtidshi
storiker bør der sidde et Janushoved, og hans analyse må være tvedelt. 
Han kan ikke nøjes med at behandle kilderne. Han må også hele tiden 
tage stilling til det moderne begrebsapparat, som han er tvunget til at 
benytte i sin fortolkning. Kunsten er så blandt de moderne ord og begre
ber at finde dem, der bedst kan give en meningsfuld analyse af de gamle 
samfund, og kassere dem, der fører på vildspor. Jeg indrømmer gerne, at 
det er svært. Og ofte må vi sande Bibelens ord om, at man ikke skal hælde 
ny vin på gamle sække.

Spørgsmålet: ”Var der politikere i oldtidens Athen?” kunne derfor ikke 
besvares, før jeg havde faet svar på et andet spørgsmål: ’’Hvad er en 
politiker?”. Jeg gik til opslagsværkerne for at fa klaret mine begreber. 
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Men i ældre konversationsleksika får man kun at vide, at ’’Politikerne” 
var en gruppe af moderate katolikker i Frankrig i det 16. årh.,1 og i alle de 
nyere leksika findes ’’politiker” slet ikke som stikord.2 I Gyldendals store 
Opslagsbog 3 under -’’politik” kan man læse: ’’Politiker, person som aktivt 
driver politik”; og det er blot et ekko af, hvad der står i Ordbog over det 
danske Sprog', ’’person, som giver sig af med politik; i ældre tid navnlig om 
person, der var kyndig i, interesserede sig for statssager, nu næsten kun 
om person, der tager aktivt del i politik”.4 Hvis vi tager denne korte 
beskrivelse for pålydende, må vi slutte, at ordet politiker korrekt kan 
bruges om: fredsmarchdeltagere, folketingsmedlemmer, Greenpeaceakti- 
vister, læserbrevsskribenter, LOs formand, amtsrådsmedlemmer, Dan
marks ambassadører verden over, formændene for Danmarks Retsfor
bund og Arbejderpartiet Fælles Kurs, en kontorchef i justitsministeriet, 
der medvirker ved udarbejdelsen af et lovforslag, og en vælger, der sætter 
et kryds på en stemmeseddel. Men så bred en bestemmelse af politiker
begrebet er i åbenlys modstrid med dansk sprogbrug. I folkemunde, i 
formiddagsbladene, i faglitteraturen, i fjernsynet og fra folketingets taler
stol bliver der dagligt trukket klare skel mellem politikerne og embeds- 
mændene, politikerne og græsrodsbevægelserne, politikerne og vælgerne, 
politikerne og arbejdsmarkedets parter osv.

Min nysgerrighed var vakt og mit næste skridt var at gå til den sam
fundsvidenskabelige litteratur for at finde en bog eller artikel, der disku
terede politikerbegrebet og definerede, hvad en politiker var. Men denne 
undersøgelse gav forbløffende nok også et negativt resultat. Selv i den 
store International Encyclopaedia of the Social Sciences findes ordet politician 
ikke som opslagsord,5 og det undgås (bevidst?) i artiklerne om political 
participation og political recruitment and career. Mens ord som politik og 
politisk parti er politologiske nøglebegreber, der ofte defineres forskelligt, 
men dog altid defineres, synes ordet politiker (engelsk: politician, tysk: 
Politiker, fransk: politicien) slet ikke at have fundet fodfæste i den politi
ske videnskab som et fagudtryk, der fortjener en forklaring og en begrebs
analyse; og det er egentlig sært, for hvem driver politik, om ikke netop 
politikerne? Og den obligate tvedeling af et politisk parti i ’’vælgerparti” 
og ’’parlamentsparti” bygger netop på modsætningen mellem en bredere 
organiseret gruppe af vælgere og en snævrere gruppe af valgte politikere.6 
Først i de allersidste år er der dukket bøger op, der specifikt handler om 
politikerne, f.eks. Mens politikerne snakke f Kan vi stole på politikernef og Fz 
og vore politikere.9 Her bruges ordet politiker meget hyppigt, men selve 
politikerbegrebet bliver aldrig diskuteret eller defineret.

En undtagelse er Max Weber, der i sit (trykte) foredrag fra 1919: 
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"Politik als Beruf ’10 skelner mellem ’’lejlighedspolitikere” (Gelegenheitspoli
tiker = alle politisk aktive borgere) og ’’erhvervspolitikere” (Berufspolitiker 
= partifunktionærer, betalte parlamentsmedlemmer, journalister osv.). 
Det er nok værd at bemærke, at Webers Gelegenheitspolitiker ligner den 
beskrivelse af ordet politiker, vi læser i Ordbog over det danske Sprog, men at 
Berufspolitiker ikke henviser til den samme gruppe mennesker som vores 
’’levebrødspolitiker”. Det hænger nok sammen med, at Max Weber er 
sociolog snarere end politolog, men jeg måtte i hvert fald konstatere, at 
den eneste klassiske behandling, jeg kunne finde af problemet, heller ikke 
svarede til, hvad jeg fornemmede som dansk sprogbrug.

Jeg besluttede derfor at forfølge problemet ad to forskellige spor: jeg 
gik til politikerne selv for at høre deres egen mening om, hvem de var; og 
jeg studerede brugen af ordet politiker på nudansk: (A) I foråret 1982 
udsendte jeg et spørgeskema til samtlige folketingsmedlemmer og stillede 
dem to spørgsmål: ’’Hvad er en politiker?” og ’’Hvem er politikere?”. (B) 
I Dansk Sprognævns store seddelsamling, som nu dækker årene 1955-90, 
kopierede jeg alle de registrerede eksempler på ordet politiker og på de 
ord, hvor ’’politiker” indgår som forled eller efterled. Denne samling har 
jeg gennem årene sporadisk suppleret med, hvad jeg selv har læst i bøger 
og blade eller hørt i radio og fjernsyn. Endelig har jeg søgt i databasen 
DK-Korpus 11 og medtaget, hvad jeg fandt under politiker/-ens/-e/-ne/- 
nes.

Det foreløbige resultat af mine undersøgelser blev fremlagt i en dob
beltkronik i Information d. 24. og 25.7 1984,12 men det er først nu, jeg har 
faet tid til at vende tilbage til problemet om, hvad en politiker egentlig er 
- et problem, der mig bekendt stadigvæk ikke er blevet behørigt behand
let i den samfundsvidenskabelige litteratur. Jeg vil derfor i dette essay 
publicere den opinionsundersøgelse, som jeg gennemførte blandt folke
tingsmedlemmerne i 1982,13 og sammenholde den med mine studier af 
ordet politikers anvendelse på nudansk. Kombinationen af disse to ana
lyser har naturligvis medført en række overvejelser over dette essays 
placering i forhold til de videnskabsgrene, hvor man kan forvente at finde 
politikerbegrebet behandlet.

En undersøgelse af’’politikerne” i dagens Danmark kan foretages med 
flere forskellige formål for øje. Analysen kan enten rettes mod selve ordet, 
eller mod begrebet, eller mod den gruppe af personer, som ordet henviser 
til. Hvis emnet er glosen ’’politiker”, bliver undersøgelsen en sproglig 
analyse af et dansk substantiv, dets bøjning, udtale, betydning(er), an
vendelse og oprindelse. Og i afsnittet om ordets betydning(er) kan læse
ren forvente at finde en (eller flere) defmition(er) af typen ”en politiker er 
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en person, der...”. Men den sproglige analyse af ordets betydning glider 
uvægerligt over i en begrebsanalyse. En definition baseret på sprogbru
gen frister straks til at finde alle de persontyper, der opfylder definitio
nens krav, uanset om personerne nu også kaldes politikere eller ej; og 
man kan derefter diskutere den rolle, som denne persongruppe har i den 
politiske beslutningsproces. En sådan undersøgelse hører ikke længere 
hjemme i filologien, men i politologien, og den peger igen frem mod en 
nærmere karakteristik af de personer, der kaldes politikere og/eller falder 
ind under politikerbegrebet: Hvem er de? Hvordan rekrutteres de? Hvil
ken uddannelse far de? Hvilke motiver har de? Vil de kæmpe for en sag? 
Eller er drivkraften bag deres virke en stræben efter magt? Hvordan 
påvirker de hinanden? I hvilken grad optræder de som en identificerbar 
gruppe i samfundet? osv. Mens den første undersøgelse var filologisk og 
den anden politologisk, må denne tredje undersøgelse nødvendigvis blive 
sociologisk. Endelig bliver ordet politiker også brugt om en person, der 
opfører sig som en politiker, uanset om han beskæftiger sig med politik 
eller ej. Politikeren som mennesketype skildres i psykologien; politikeren 
som ledertype derimod i fag som management og lederudvikling.

Fem forskellige synsvinkler giver altså fem forskellige undersøgelser, 
som dog lapper over hinanden og ikke kan adskilles, da vor begrebsdan
nelse jo hænger uløseligt sammen med vort sprog, og vore begreber om 
samfundet ikke kan skilles fra det samfund, vi lever i. Men de fem syns
vinkler kan vægtes forskelligt, og jeg vil i dette essay fokusere mest på 
første aspekt: ordet politiker, dets betydning(er) og dets historie. Jeg vil 
naturligvis komme ind på de andre aspekter, men jeg vil overlade det til 
mine kolleger i politologi, sociologi, psykologi og management at arbejde 
videre med de betragtninger, som jeg fremsætter her med udgangspunkt i 
den filologiske analyse. At der er et stort behov for sådanne undersøgel
ser, især i politologi og sociologi, vil fremgå af de følgende afsnit.

2. Opinionsundersøgelsen blandt 
folketingsmedlemmerne

I juni 1982 sendte jeg et spørgeskema til folketingets 179 medlemmer 
(samt til socialministeren, der på det tidspunkt ikke var folketingsmed
lem). Jeg vedlagde en kort beskrivelse af baggrunden for min undersøgel
se (se appendiks side 59), og på selve skemaet stillede jeg kun to spørgs
mål: (A) Hvad er en politiker? og (B) Hvem er politikere? I sommerens 
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løb modtog jeg ikke færre end 61 besvarelser, hvoraf 35 var underskrevne 
og 26 anonyme. Af de underskrevne besvarelser var 5 belagt med den 
klausul, at de ikke måtte citeres med navns nævnelse. Blandt de under
skrevne besvarelser var der repræsentanter for alle folketingets partier, og 
partitilhør var også oplyst i 2 af de anonyme besvarelser, i begge tilfælde 
indsendt af socialdemokrater. Jeg vil her citere de 30 underskrevne åbne 
besvarelser og tilføje, at de 26 anonyme og 5 fortrolige besvarelser i 
enhver henseende bekræfter det billede, som tegner sig ud fra de 30 her 
citerede svar. Jeg har grupperet besvarelserne efter parti, men anfører i 
øvrigt både partierne og deres medlemmer i alfabetisk rækkefølge.

a. Besvarelserne 

centrumdemokraterne:

1. Arne Melchior: Hvad er en politiker? En politiker er en person der 
mere end en kort overgang tager meget bevidst del i samfundets generelle 
anliggender, gennem debatindlæg af forskellig art, gennem at kandidere 
til — og evt. blive valgt til - poster inden for politiske partier på lokal- eller 
landsplan. Hvem er politikere? Politikere er af mange slags. Det ofte an
vendte udtryk: ’’politikerne, de ...” er totalt uanvendeligt. Politikere er så 
forskellige, at de ikke kan generaliseres. De er forskellige i udgangspunkt 
og i målsætning, de er vidt forskellige i temperament, metode etc. De er 
også valgt af mennesker med helt forskelligt samfundssyn og helt forskel
lige ønsker om, hvordan samfundet bør udvikles. Jeg tror ikke, at politi
kere generelt kan betegnes som mennesker, der er ude efter at besidde 
magt. Men efter at være blevet politikere bliver det nok en fælles opfattel
se for langt de fleste, at de har pligt til at søge ’’magt” - bedre: indflydelse 
— på vegne af deres vælgere og til fremme af de synspunkter, som de 
forfægter. Nogle politikere har søgt ind i just denne karriere fra deres 
ungdom - andre har - ligesom jeg selv - ikke haft sådanne planer, men er 
senere i deres liv mere eller mindre tilfældigt blevet trukket ind i arbejdet. 
Også her understreges tilfældigheden.

FREMSKRIDTSPARTIET:

2. John Arentoft. Hvad er en politiker? For mig betyder ordet ’’politiker” 
en folkevalgt repræsentant i folketing, amts- eller kommunalbestyrelse. 
Ordet politiker har efterhånden fået en bredere betydning, f.eks. er besty- 
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rclsesmedlemmer og formænd i de politiske partier ofte betragtet som 
politikere, og de er jo også på sin vis ’’folkevalgte”. Men reelt er politikere 
de valgte personer, der er beslutningstagere i folketing, amts- og kommu
nalbestyrelser. Hvem er politikere? Som ovenfor nævnt betragter jeg de 
folkevalgte beslutningstagere i folketing, amts- og kommunalbestyrelser 
som henholdsvis lands- og kommunalpolitikere. Meget bredt kan man 
sige, at der er mange andre politikere, f.eks. landbrugsrådets medlem
mer, der fastlægger landbrugets politikker, så en entydig definition er nok 
vanskelig at opstille.

3. Mogens Glistrup. Hvad er en politiker? En person, som vil gavne sit 
lands fremtid. Hvem er politikere? Alle der elsker deres børn og børnebørn.

4. Erling Askjær Jørgensen. Hvad er en politiker? Et menneske slet og ret. 
Man er politiker, når man forsøger at påvirke medmenneskers holdning 
og opfattelse. Folketingsmedlemmer er blot et beskedent islæt i mængden 
af politikere. Hvem er politikere? Alle mennesker, nogle kun 1/2 time årligt, 
andre i 3000 timer årligt — alle niveauer mellem 1/2 og 3000 timer fore
kommer.

KONSERVATIVE FOLKEPARTI:

5. Ib Stetter. Hvad er en politiker? Personer, der opstilles og eventuelt 
vælges til ledelsen af samfundets institutioner. Hvem er politikere? Perso
ner, der tager aktivt del i beslutningsprocessen vedrørende samfundsud
viklingen.

KRISTELIGT FOLKEPARTI:

6. Inge Krogh. Hvad er en politiker? En politiker er en person, der har 
visse tanker om sine medmennesker og deres måde og vilkår at leve på. 
Politikeren ønsker at fremføre sine tanker og idéer. I et demokrati kan 
dette ske ved, at vedkommende ved opstilling til valgene kommer frem 
med sine tanker og bliver valgt ind i en af forsamlingerne, som tidligere 
tiders politikere har set var nødvendige, for at landets borgere kunne fa 
indflydelse. At ’’systemet” er blevet ødelagt ved partidannelser, må blot 
beklages. Derved forsvinder en del af idéen, idet der kommer partidisci
plin og modsætningsforhold ind på en helt anden måde, end hvis det kun 
var personer, vælgerne stemte på. Der burde i øvrigt kun være én valg
kreds inden for rådets eller tingets område: f.eks. for folketingets vedkom
mende én valgkreds for hele landet, for amtsråd én valgkreds i amtet.
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Hvem er politikere? Det er de mennesker, der har taget opgaven op og er 
blevet valgt ind i forsamlingerne.

RADIKALE VENSTRE:

7. Lone Dybkjær. Hvad er en politiker? Strengt taget må vel alle, der 
tænker og handler politisk, kaldes politikere. Hermed må så medtages 
også grupper som videnskabsmænd og kunstnere med et politisk ’’bud
skab”. Men i daglig tale vil man trods alt ikke benævne dem politikere, 
men nok sige, at de handler politisk. Hvem er politikere? På baggrund af 
ovenstående vil jeg derfor tage en snæver definition som: medlemmer af 
regering, folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser. Jeg tror, at det er 
afgørende for, om man føler sig som politiker, at man er medlem af en 
eller flere af de nævnte grupper - altså om man har direkte mulighed for 
at føre sine politiske synspunkter ud i livet, eller i hvert fald med én 
stemmes vægt ind i debatten. Man har med andre ord den direkte påvirk
ningsmulighed og ikke kun den indirekte.

8. Niels Helveg Petersen. Hvad er en politiker? - En politiker er i min 
opfattelse en folkevalgt, dvs. medlemmer af kommunalbestyrelser, amts
råd og folketinget. Hertil kommer personer, der udpeges til stillinger, der 
normalt besættes af folkevalgte, f.eks. ministre, der ikke er medlemmer af 
folketinget. Kernen i politikerbegrebet er m.a.o., at der er tale om en 
person, der er valgt ved frie almindelige og hemmelige afstemninger. 
Afgrænsningen kan være flydende. Personer, der kandiderer ved valgene, 
kan opfattes som politikere, hvilket tilsvarende også kan gælde for perso
ner, der internt i partierne vælges til tillidsposter, f.eks. landsformand, 
næstformand, kredsformand ell. lign. Personer, der ikke er politikere i 
den anførte forstand, f.eks. embedsmænd eller organisationsledere, lår 
undertiden betegnelsen hæftet på sig, hvis de i deres virke blander sig i 
opgaver, der normalt bestrides af de folkevalgte. Hvem er politikere? — der 
henvises til ovenstående.

socialdemokratiet:

9. Bent Rold Andersen (socialminister). Hvad er en politiker? Man får 
intet ud af at definere begrebet, dvs. finde en ikke-eksisterende skillelinje 
mellem politikere og andre. — Et menneske er politiker i det omfang hans 
tankevirksomhed beskæftiger sig med samfundsudviklingen, og han selv 
udfolder bestræbelser på at påvirke denne udvikling. Hvem er politikere? 
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Det følger af ovenstående, at man kan finde politikere blandt de folke
valgte i det offentlige, men også i alle mulige organisationer, som deltage
re i den offentlige debat, i massemedierne, i privatlivet. Den indflydelse, 
man ønsker at øve på samfundsudviklingen, kan benytte sig af utallige 
kanaler. På en måde fører denne tankegang til det overraskende resultat, 
at levebrødspolitikere slet ikke er politikere, fordi deres bestræbelser ikke 
går ud på at påvirke samfundsudviklingen, men alene på at samle per
sonlig magt.

10. Mogens Camre. Hvad er en politiker? En person, som er indvalgt i et 
politisk besluttende organ, der med hjemmel i grundloven er led i landets 
styrelse. Hvem er politikere? Ministre, folketingsmedlemmer og medlemmer 
af amtskommunale og kommunale råd (amtsråd, kommunalbestyrelser 
og borgerrepræsentationer) - derimod ikke faglige ledere (sml. skelnen 
mellem faglige og politiske opgaver) eller medlemmer af partiets hoved
bestyrelser, vælgerforeninger eller vælgerforeningsbestyrelser. Politiker
begrebet må indebære, at personerne er valgt ved et almindeligt, frit valg 
i henhold til landets forfatning. Man kan også tale om ’’eksilpolitiker” 
dvs. en person, som tidligere er valgt jfr. ovenfor, men af politiske grunde 
har måttet gå i eksil. En diktaturstats ledere, som er civile, kan dog nok 
betegnes som politikere uanset at de ikke er folkevalgte. Deres status er 
dog en anden end de folkevalgtes.

11. Erik Holst (miljøminister). Hvad er en politiker? — En M/K der 
beskæftiger sig med politik. Ved politik forstår jeg en opfattelse, et pro
gram eller en model, hvorefter en del-kreds, et udsnit af befolkningen, et 
samfund eller hele verdens befolkning bør/kan leve sammen. Hvem er 
politikere? — Valgte og selvbestaltede personer, som arbejder for, agiterer 
for, eller er valgt til eller på et samfundsprogram, som ønskes realiseret. 
Altså IKKE interessegruppers medlemmer eller ledere, — med mindre 
vedkommende har tilsluttet sig (eller tilslutter sig) eller kan/vil blive 
valgt/udpeget til en post, hvori samfundets interesser varetages.

12. Egon Jensen (fhv. minister). Hvad er en politiker? En politiker er en 
person, der har bestemte opfattelser af, hvordan samfundet bør indrettes. 
Altså efter egen mening. En politiker er ikke en person, der mener, at alt 
hvad han/hun står for er fuldkomment. Fordi man har en opfattelse, 
behøver man ikke at betragte alle andre som umulige. Respekt for andres 
meninger er ikke at foragte, selv om man ikke kan forstå deres synspunkt. 
Tolerance er måske den vigtigste egenskab hos politikere. Hvem er politike
re? Alle dem, som beskæftiger sig med politik og har ovennævnte syns
punkter. Egen selvtilstrækkelighed rækker ikke langt i politik.

13. Anker Jørgensen (statsminister). Hvad er en politiker? Ved besvarel
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sen af spørgsmålet er jeg gået ud fra, at det, man ønsker, er en beskrivelse 
af min mere ureflekterede brug af ordet ’’politiker”. Der er altså ikke gjort 
et forsøg på at foretage en egentlig definition af ordet, som dækker alle 
tilfælde, hvor jeg anvender det. Mit udgangspunkt for brugen af ordet er 
den organisatoriske deling af den danske arbejderbevægelse i en faglig 
bevægelse: fagbevægelsen, og i et politisk parti: Socialdemokratiet — På 
denne baggrund vil jeg besvare spørgsmålet således: En politiker er en 
person, der beskæftiger sig med fælles anliggender i samfundet på alle 
niveauer. En forudsætning for en politiker vil normalt altid være, at han/ 
hun udøver det politiske arbejde på en partimæssig baggrund. En politi
ker er en person, som har til opgave at omsætte formulerede målsætnin
ger til praktiske resultater. Det er klart, at min brug af ordet ’’politik” er 
langt videre end min brug af ordet politiker, idet mange andre personer 
end politikere beskæftiger sig med politik, f.eks. fagforeningsfolk, em- 
bedsmænd, repræsentanter for græsrodsbevægelser osv. I øvrigt har jeg 
tit tænkt over, om begrebet ’’politik” ikke er følgende: politik er at formu
lere. I en uendelighed er man i den situation som politiker, at man skal 
formulere sig. Det være almindelige politiske taler, der må kunne afpas
ses efter, om de skal holdes en 5. juni, i en park eller i en forsamling af 
industrifolk eller i folketinget. Det er formuleringer med hensyn til udta
lelser i forhold til andre partier. Det kan være formuleringer i selve 
lovgivningen og bestemt til lovgivningen. Det kan være en politisk tale i 
De Forende Nationers nedrustningskonference eller et fortroligt møde 
inden for f.eks. NATO. Opgaven at skulle formulere sig er ofte parret 
med forhandlinger, hvor formuleringen altså skal være udtryk for to eller 
flere fælles synspunkter. Endelig er der formuleringer, der er øjebliksbe
stemte, andre som skal sigte længere ud i fremtiden. I næsten alt, uanset 
hvad man beskæftiger sig med i politik, er det først og fremmest formule
ringer. Formuleringer vil ofte være præget af, at personen politisk ikke 
kun taler på egne vegne, men på en bevægelses, en gruppes, et partis 
vegne.

14. Chr. Kelm-Hansen. Hvad er en politiker? Et menneske der bruger en 
væsentlig del af sin tid i et arbejde på at forme samfundet eller dele af 
samfundet på grundlag af en personlig eller en ideologisk opfattelse af, 
hvordan dette samfund bør se ud. Hvem er politikere? Der er flere typer — 
jeg foretrækker dem, der føler, de har et medansvar for samfundet og som 
på grundlag af ovennævnte holdning søger at fa medindflydelse på udvik
lingen. Jeg har mindst tiltro til dem, der bliver politikere primært for at fa 
magt over andre.

15. Sonja Mikkelsen. Hvad er en politiker? En politiker opfatter jeg som 
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en person, der er demokratisk valgt til at repræsentere en gruppe [note] af 
menneskers holdning over for offentligheden. Note: Kan være mange for
skellige grupper, af forskellig størrelse og mere eller mindre veldefmeiæde 
(f. eks. vælgerne, der har stemt på vedkommende i en amtskreds eller 
medlemmerne af en bestemt fagforening). Hvem er politikere? Politikere er 
personer, der er valgt efter ovenstående definition. Der kan så være mere 
eller mindre dygtige politikere - afhængig af, hvor god vedkommende er 
til at fa indflydelse på det felt, vedkommende er valgt til at øve indflydelse 
på.

16. Erling Olsen (boligminister). Hvad er en politiker? Et menneske, der 
ønsker at samfundet skal bevæge sig i en bestemt retning. Hvem er politike
re? De mennesker, der gerne vil skubbe på.

17. Robert Pedersen. Hvad er en politiker? Det er et menneske, der 
gennem fremførelse af sine synspunkter og/eller tilknytning til et politisk 
parti eller en anden organisationsdannelse søger at vinde sine medmen
neskers accept af disse synspunkter samt oftest tillige disses mandat til at 
optræde på deres vegne i lokale eller nationale besluttende organer. Hvem 
er politikere? De mennesker, der i kraft af ovenstående definition selv 
betragter sig som sådanne.

18. Jimmy Stahr. Hvad er en politiker? Jeg mener ikke, at ordet ’’politi
ker” har nogen særlig mening i sig selv. Ordet må altid defineres i forhold 
til noget — f.eks. folketingspolitiker, kommunalpolitiker, fagforeningspoli
tiker o.s.v. Og så er en politiker et valgt eller kandiderende medlem af 
den demokratiske forsamling han/hun forbindes med. Det er for mig at se 
ingen stillingsbetegnelse. En dr.phil. lektor kan godt være politiker — 
f.eks. universitetspolitiker. For mig svarer ordet ’’politiker” til ordet 
’’spiller”, som heller ikke har nogen mening uden en sammenhæng med 
f.eks. klaver-, fodbold, skak-, osv. (Enhver anden sammenligning politi- 
ker/spiller bør nok udelades, selv om det kunne føre til nogle interessante 
konklusioner!!). Hvem er politikere? Et ambitiøst menneske, der har lyst til 
”at blande sig” - og som (forhåbentligt) har nogle visioner om hvorledes 
samfundet kunne fungere bedre — hvis han/hun fik mere magt i den 
demokratiske forsamling, hvor han/hun er politiker.

19. Søren Nørgård Sørensen. Hvad er en politiker? En politiker er almin
deligvis en repræsentativt valgt tillidsmand/-kvinde, der deltager i arbej
det i kommunalbestyrelser, amtsråd, folketinget etc. Hvem er politikere? 
Betegnelsen er måske nok for snæver. Politikerbegrebet burde ligeledes 
omfatte enhver, der enten frivilligt eller professionelt foretager sig noget 
aktivt inden for demokratiets ramme og i dets organer. Det kunne dreje 
sig om aktive i beboer-, kvinde-, freds-, eller fagbevægelser (og lignende 
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for slet ikke at tale om aktive i arbejderbevægelsen). Dvs. personer, der 
tager stilling til en politisk problematik og lægger et engagement i denne 
idés udførelse. En måde at sondre mellem traditionelle politikere og akti
ve borgere er forholdet til det politiske ansvar. I dansk demokrati opfatter 
vi de parlamentarisk valgte som ansvarlige for udførelsen af politiske 
beslutninger, mens embedsmænd far det tekniske ansvar. At inddrage 
flest mulige borgere i beslutningsprocessen vil medvirke til at nedbryde 
det meget snævre politikerbegreb.

20. Svend Taanquist. Hvad er en politiker? - En person (almindeligvis 
folkevalgt) der på befolkningens vegne tager beslutninger om offentlige 
anliggender (lovgivning), og som ved direkte valg står til ansvar over for 
befolkningen. Hertil bør muligvis føjes de medlemmer af regeringen, som 
ikke er medlemmer af parlamentet. Hvem er politikere? — Medlemmer af 
regeringen, medlemmer af parlamentet, medlemmer af (amts) kommu
nalbestyrelser. De sidstnævnte benævnes dog ofte lokal- eller kommunal
politikere.

21. Bernhardt Tastesen. Hvad er en politiker? Det er svært at give en klar 
definition. En person der er opstillet som kandidat til et folketingsvalg er 
vel først politiker når det lykkes at opnå valg. Om personer der vælges til 
medlemmer af en kommunalbestyrelse bruges udtrykket kommunalpoli
tiker. Begrebet politiker bruges også om personer, der indvælges i hoved
bestyrelsen for en landsorganisation, men her har ordet politiker den 
snævre betydning der afgrænses af den pågældende organisation. En 
politiker er kort sagt en person, der er valgt af andre til at varetage fælles 
interesser for hele samfundet, med udgangspunkt i en grundholdning om 
hvordan samfundet bør indrette sig. Hvem er politikere? Medlemmer af 
folketinget er politikere. Medlemmer af kommunalbestyrelserne er kom
munalpolitikere. Om andre personer der tager aktiv del i politik kan 
betegnes som politikere må bero på en konkret vurdering. F.eks. so
cialministeren er ikke medlem af folketinget, men han har altid været 
aktiv i den politiske debat. Blev han først politiker da han udnævntes til 
minister?

22. Lise Ostergaard (kulturminister). Hvad er en politiker? — En formid
ler mellem samfundets almindelige borgere og dets specialister. Skal ga
rantere borgerne mod et ekspertvælde, hvis konsekvenser de ikke kan 
overskue — og skal give specialisterne forståelse for (eller bemyndigelse 
til) hvor langt de kan gå i enhver sag i forhold til den offentlige opinion. 
Hvem er politikere? — Enhver person som er folkevalgt til at varetage et 
offentligt ombud, i.e. de kendte politiske hverv i samfundet, hvad enten 
de er på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt niveau.
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SOCIALISTISK folkeparti:

23. Alice Faber. Hvad er en politiker? En person, der er valgt til at 
varetage en befolkningsgruppes interesser i en organisation, hvor der 
tages beslutninger om vedkommende gruppes liv og levned. Dvs. at jeg 
også opfatter et bestyrelsesmedlem i en sportsforening som en valgt poli
tiker. Det har jeg dog nogle problemer med. Men det er ikke bare en, der 
tager beslutninger på et bestemt niveau. Jeg har problemer i forhold til 
græsrodsbevægelser. — Hvem er politikere? Jvf. ovenstående har jeg proble
mer med definitionen. Men dybest i mig er politikere valgte, der sidder 
og er med til at træffe beslutninger omkring stats- amts- og kommuneop
gaver. Jeg er ikke afklaret - det burde jo følge hinanden — som 1 og 2. 
Niveauet for beslutninger spiller ind, og det bryder jeg mig ikke om. En 
journalist eller en, der skriver om politik, er ikke politiker.

24. Steen Gade: En valgt person, der professionelt arbejder med at tage 
politiske beslutninger. Hvem er politikere? Valgte mænd og kvinder.

25. Ole Kalnæs. Hvad er en politiker? En politiker er en person, der aktivt 
repræsenterer et parti (eller en ’’upolitisk” gruppe) ved et valg til et 
folkevalgt organ, hvor de valgte normalt repræsenterer partier. Hvem er 
politikere? Politikere er medlemmer af folketing, amtsråd og kommunalbe
styrelser, samt Europaparlamentet. Desuden er personer, der har repræ
senteret partierne og lign, ved disse valg på valgmøder og gennem indlæg 
i pressen, også politikere.

26. Bjørn Poulsen. Hvad er en politiker? En politiker må være en person, 
der beskæftiger sig med politik. En nærmere definition på ordet kan jeg 
ikke linde. Jeg har den opfattelse, at det nærmest er et ord der er opfundet 
enten i folkemunde eller af pressen, og det kan være det samme. Naturlig
vis kan man betragte det som et arbejde på lige fod med andet, men fakta 
er, at der er mange mennesker, der har med politik at gøre i deres 
dagligdag på forskellige niveauer, og de må komme ind under begrebet 
på lige fod med hel- eller halvtidsbeskæftigede i politik. Hvem er politikere? 
Se svaret ovenfor. Jeg kan ikke definere ordet bedre.

venstre:

27. Arne Christiansen. Hvad er en politiker? En person, der har et ønske 
om at ændre det samfund, den verden, vedkommende lever i. Ønsket må 
være underbygget af viljen til magt, jvf. Oluf Palme: ’’Politik er at ville”. 
Ønsket og viljen må være parret med på den ene side visioner, på den 
anden side evner til at acceptere begrænsninger for at vinde den nødven
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dige tilslutning. Hvem er politikere? I vid udstrækning personer, der rum
mer een eller flere — i nogle tilfælde alle - af de ovennævnte forudsætnin
ger. De findes i alle samfundsgrupper, og selv om tiden kræver mere og 
mere specialisering, er det - heldigvis — ofte generalisterne, der præger 
den endelige afgørelse.

28. Henning Christophersen (fhv. udenrigsminister). Hvad er en politi
ker? En politiker er en person som søger valg eller allerede er valgt til 
medlem af en folkevalgt forsamling, der har til opgave at træffe afgørende 
beslutninger om forhold i samfundet. Herved adskiller politikeren sig fra 
embedsmænd, organisationsledere, pressionsgruppemedlemmer og al
mindeligt politisk interesserede.

29. Bertel Haarder. Hvad er en politiker? En politiker er en minister, et 
folketingsmedlem eller et medlem af et amtsråd eller en kommunalbesty
relse (byråd, borgerrepræsentation). Politikerne ansættes og afskediges 
normalt ved frie valg. Dog kan f.cks. menighedsråds- og skolenævnsmed
lemmer ikke henregnes til politikere (de politisk valgte socialdemokrati
ske lister måske undtaget), hvorimod radiorådsmedlemmerne, når de er 
politisk udpegede, absolut må henregnes til kategorien politikere. Afgø
rende synes at være partitilhøret, eller rettere: den partipolitiske opstil
ling via vælgerforeninger kombineret med regelmæssige muligheder for 
udskiftning. En person, der far et embede på grund af politisk tilhør 
(rektor, generaldirektør osv.), bliver altså ikke af den grund politiker, 
heller ikke selv om vedkommende ansættes på åremål. Hvem er politikere? 
Det er personer med stor udfoldelsestrang, med næsten sygelig trang til 
at præge omverdenen, især de menneskelige relationer, og med reduceret 
evne til at se i øjnene, at de måske har levet forgæves.

venstresocialisterne:

30. Preben Wilhjelm. Hvad er en politiker? — En person, som offentligt 
formulerer sig om samfundsmæssige anliggender. Hvem er politikere? — 
Enhver der offentligt formulerer sig om samfundsmæssige anliggender. — 
Bemærkning: Definitioner, som gør det til en profession eller til et spørgs
mål om tillidshverv (’’udtaler sig på fleres vegne”) skaber flere afgræns
ningsproblemer end de løser.

b. Anvendte kriterier

Besvarelserne afslører umiddelbart en påfaldende uenighed blandt politi- 
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kerne om, hvad en politiker er; og ved en nøjere analyse kan man udskille 
10 forskellige og delvist modstridende kriterier.

1. For at være politiker skal man være valgt.14 De fleste mener dog, at 
kandidater ved valg også må regnes for politikere.10 Af dem, der fremhæver 
valg som kriterium for at være politiker, er der nogle, der vil begrænse 
politikerbegrebet til kun at dække de T^Z^valgte,16 altså medlemmer af 
folketing, amtsråd, kommunalbestyrelser og EF-parlamentet. Enkelte vil 
foruden de folkevalgte også medregne valgte tillidsrepræsentanter i poli
tiske partier og interesseorganisationer.17 Og nogle understreger, at poli
tikerne skal være udpeget ved frie demokratiske valg.18

2. De forsamlinger, som politikerne indvælges i, er besluttende forsamlin
ger,19 hvis vigtigste opgave er at fastsætte normer for borgerne, dels 
centralt i folketinget og dels lokalt i amtsråd og kommunalbestyrelser. På 
grund af politikernes afgørende rolle i den politiske beslutningsproces 
kaldes de ofte ’’beslutningstagere” og modstilles her især ’’embedsmæn- 
dene”, der dels er med til at forberede beslutningerne og dels er ansvarli
ge for deres iværksættelse, men som må overlade selve beslutningen til 
politikerne.

3. I forbindelse med (folke)valg fremhæves ofte politikernes repræsen
tative rolle:20 Politikere er folk, der skal formulere sig og handle på andres 
vegne. Set i dette perspektiv fokuseres der på vælgernes holdninger snarere 
end på politikernes egne synspunkter. Politikernes vigtigste hverv er at 
formidle,21 og denne opfattelse af politikernes opgave afføder to yderlige
re kriterier:

4. I vore dage er alle medlemmer af folketinget og langt de fleste 
medlemmer af amtsråd og kommunalbestyrelser opstillet af de politiske 
partier og valgt i kraft af deres partitilhør. Følgelig vil mange opfatte 
medlemskab af et politisk parti som et væsentligt, ja ligefrem uomgængeligt 
kriterium for at være politiker.22

5. En politiker bestemmes ofte som en person, der vil søge at påvirke 
samfundsudviklingen og virke for bestemte idéer og interesser,23 Her fokuseres på 
politikernes egne holdninger snarere end på vælgernes eller partiets. Men 
ved nærmere eftertanke behøver der ikke at være nogen modsætning til 
forrige punkt. Alle de danske politiske partier er som bekendt ’’ideologi
partier”. En person, der ønsker at virke som politiker, vil derfor kunne 
tilslutte sig det parti, der bedst repræsenterer vedkommendes synspunk
ter og holdninger.

6. Det sidstnævnte kriterium kan imidlertid også få en drejning, der 
gør det uforeneligt med de fire første. En politiker bestemmes ofte som en 
person, der deltager aktivt i politik, og hvis dette synspunkt hævdes uden 
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indskrænkninger, bliver alle politisk aktive ’’politikere”, uanset om de er 
valgt eller ej, uanset om de tilhører et bestemt parti eller ej, uanset om de 
er bemyndiget til at træffe politiske beslutninger eller blot agiterer for at 
påvirke samfundsudviklingen i en bestemt retning.24

7. Når man ikke vil nøjes med at kalde de folkevalgte beslutningstagere 
for ’’politikere”, men vil udvide politikerbegrebet til at omfatte enhver, 
der deltager aktivt i politik, forskydes en ’’politikers” opgave naturligvis 
fra at træffe beslutninger til i skrift og tale at tage del i den offentlige 
debat om samfundets anliggender, og det at argumentere, formulere synspunk
ter og agitere for en bestemt holdning bliver det centrale i politikerbegrebet.25

8. Den væsentligste begrænsning af dette meget brede politikerbegreb 
vedrører kravet om offentlighed', for at være politiker skal man være en 
offentlig person og/eller deltage i en offentlig debat om offentlige anlig
gender.26 Implikationen af dette kriterium er, at en intern debat mellem 
lederne af et privat foretagende ikke føres af ’’politikere”, selv ikke når 
den vedrører politiske forhold. Hvis f.eks. bestyrelsen i et aktieselskab 
diskuterer de økonomiske konsekvenser af Danmarks nej til Maastricht- 
aftalen, kan den beslutning, den træffer, udmærket godt fa politiske kon
sekvenser, men ingen ville vel påstå, at denne form for aktiv deltagelse i 
politik gør bestyrelsesmedlemmerne til politikere. Men når Mærsk Mc
Kinney Møller offentligt udtaler sig om Maastrichtaftalen, vil man der
imod efter den brede definition kunne hævde, at han optræder som poli
tiker.

9. Det brede kriterium ’’person, der deltager aktivt i politik” implicerer 
naturligvis, at enhver form for professionalisme er udelukket som definito
risk kriterium; men det er bemærkelsesværdigt, at der kun er én eneste 
tilhænger af den snævrere definition ’’folkevalgt beslutningstager”, der 
eksplicit vil fremhæve, at det at være politiker er en profession,27 et job, 
som politikeren nødvendigvis må have løn for at udføre i modsætning til 
alle dem, der deltager aktivt i politik uden vederlag. Flere andre besvarel
ser implicerer imidlertid, at en politikers beskæftigelse med politik er et 
erhverv.28

10. Flere folketingsmedlemmer forfægter eller fornægter den opfattelse, 
at en politiker er en ambitiøs person, der søger at få magt.29 Vi står her 
over for et kriterium, der går helt på tværs af de andre. Det vedrører 
politikerens personlighed og personlige motiver til at blive politiker, uan
set om han er valgt eller blot politisk aktiv, uanset om han træffer beslut
ninger eller agiterer for politiske standpunkter, uanset om han tilhører et 
parti eller ej.

Med disse 10 kriterier mener jeg at have givet en nogenlunde udtøm- 
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mende beskrivelse af de 30 besvarelser. Som allerede tidligere nævnt er 
flere af kriterierne indbyrdes modstridende, og der kan derfor ikke ud fra 
besvarelserne opstilles en entydig definition af, hvad en politiker er. Der
imod er det helt tydeligt, at besvarelserne grupperer sig omkring to for
skellige definitioner: (A) ”En politiker er en folkevalgt beslutningstager, 
der driver politik professionelt og på en partimæssig baggrund”. (B) ”En 
politiker er en person, der deltager aktivt i politik”. For nemheds skyld vil 
jeg kalde A for den snævre og B for den brede definition. Den snævre 
definition fokuserer især på kriterierne 1-4 og 9, den brede mest på krite
rierne 5-7. Henning Christophersens besvarelse er et klart eksempel på 
den snævre definition, Preben Wilhjelms på den brede. Enkelte besvarel
ser, f.eks. Lone Dybkjærs, argumenterer for begge definitioners anvendel
se på forskelligt niveau. Umiddelbart ville man nok forvente at finde 
tilhængerne af den brede definition blandt de socialdemokratiske og so
cialistiske MF’-er, medens de borgerlige snarere kunne formodes at gå 
ind for den snævre. Men det er faktisk ikke tilfældet. Grupperet efter 
partier fordeler folketingsmedlemmerne sig ligeligt på de to definitioner, 
og det er en tilfældighed, at den repræsentant, jeg har valgt for den 
snævre definition, er venstrepolitiker, mens repræsentanten for den brede 
definition er venstrefløjspolitiker. Vi kan også konstatere, at de to defini
tioner er nogenlunde lige stærkt repræsenteret. Blandt de 30 besvarelser 
er der 19, der går ind for den snævre 30 og 13 for den brede definition,31 
idet 2 besvarelser tæller med begge steder.32 Forholdet ændres ikke ved at 
medtage de 26 anonyme og 5 fortrolige besvarelser; i dette materiale er 
der 17 tilhængere af den brede og 15 af den snævre definition, idet en 
besvarelse anfører begge definitioner.

c. Analyse af kriterierne

En nærmere analyse af undersøgelsen disponeres bedst som en uddyben
de gennemgang af de anførte kriterier.

Ad 1: ”folkevalgt”. En politiker skal være folkevalgt, lokalt eller på 
landsplan. Ifølge dette kriterium kan vi til politikerne henregne: ministre 
og folketingsmedlemmer, amtsborgmestre og amtsrådsmedlemmer, 
borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt medlemmer af 
EF-parlamentet. I visse sammenhænge skaber valgkriteriet dog pro
blemer:

a. Der er ofte en eller flere af ministrene, der ikke er medlem af folketin
get, og da jeg gennemførte min rundspørge i 1982, var det socialministe
ren Bent Rold Andersen. Blandt alle mine besvarede spørgeskemaer fin
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der jeg nogle, som bekræfter,33 men andre, som betvivler,34 at betegnelsen 
politiker korrekt kan bruges om en minister, der ikke er folketingsmed
lem. Den fremherskende opfattelse er, at alle ministre er politikere, uan
set om statsministeren har valgt dem blandt folketingets medlemmer 
eller ej;35 men flere af folketingspolitikerne er altså selv opmærksomme 
på, at der kan være et problem.

b. Kriteriet ’’folkevalgt” udstrækkes i regelen til at dække ikke blot de 
personer, der opnår valg, men også alle dem, der stiller op til valgene. 
Det kan måske undre, og nogle besvarelser er da også usikre på, om det 
er rigtigt at strække valgkriteriet så vidt.36 Men ved nærmere eftertanke 
virker det både logisk og fornuftigt. Når der udskrives valg, opløses folke
tinget. Men langt de fleste af de 179 folketingsmedlemmer vil under 
valgkampen være at finde blandt de kandidater, som partierne opstiller. 
Ophører de så med at være politikere fra folketingets opløsning til de 
eventuelt har opnået genvalg? De er ganske vist ikke længere ’’samfun
dets beslutningstagere”, men det er dejo heller ikke i tiden fra grundlovs
dag til første tirsdag i oktober, og i den periode vil ingen dog frakende 
dem politikerstatus. Deres politiske aktivitet er også allermest hektisk 
under en valgkamp. Der er ingen tvivl om, at de føler sig som politikere. 
Men ud over de folketingsmedlemmer, der søger genvalg, opstiller par
tierne et stort antal andre kandidater. Ved de sidste valg har der været 
henved 1100 kandidater i alt, hvoraf ca. 150 var folketingsmedlemmer. 
Bør man her sondre mellem dem, der søger genvalg, og dem, der søger 
nyvalg? Hvorfor egentlig? De har jo alle samme status. Ingen af dem er 
p.t. beslutningstagere. De bliver alle opstillet af partierne, og de fører alle 
sammen valgkamp. Folketingsmedlemmerne får ganske vist løn for det 
frem til valgdagen. Men det kan i denne sammenhæng ikke berettige til 
at sondre radikalt. I den afsluttende partilederrunde i fjernsynet er det 
’’politikerne”, vi ser på skærmen sammen med journalisterne. Flere af 
dem har aldrig været folketingsmedlemmer, og nogle af dem vil nok 
heller aldrig blive det. Politikere er de alligevel, og når vælgerne dagen 
efter skal sætte deres kryds, må alle de, der vil stemme personligt, finde 
ud af, hvilken ’’politiker” de vil stemme på.37 Fra valgs udskrivelse og 
frem til valgdagen er ’’landspolitikerne” ikke længere de 179 folketings
medlemmer, men derimod alle de ca. 1100 kandidater, som partierne har 
opstillet til folketingsvalg. Men kandidaterne bliver ikke først opstillet, 
når der udskrives valg. De politiske partier har permanent kandidater 
udpeget i alle landets 103 kredse. De opfattes ofte som politikere ikke blot 
under selve valgkampen, men i hele den periode, de er opstillet.

Samme betragtning kan gøres gældende ved kommunalvalgene, men 
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ikke i samme grad. Dels bliver kommunalbestyrelser og amtsråd ikke 
opløst før valget, og dels er der ikke permanent opstillet kandidater til 
alle amtsråds- og kommunalbestyrelsesposter. Altså er det kun under 
selve valgkampen, at man kan regne alle de kandidater, der stiller op til 
kommunalvalgene, for politikere. Endelig opstiller mange kandidater på 
’’tværpolitiske” eller ’’upolitiske” lister, hvorom mere under punkt 4.

c. Når man udskifter kriteriet ’’folkevalgt (beslutningstager)” med 
’’valgt (tillidsrepræsentant)” bliver antallet af politikere udvidet betrag
teligt, samtidig med at vælgerskaren i hvert enkelt tilfælde indskrænkes 
til en bestemt gruppe af befolkningen. Betegnelsen ’’politiker” er nu ikke 
længere forbeholdt Christiansborgpolitikerne og lokalpolitikerne, men 
kan også bruges om (a) de politiske partiers formænd, hovedbestyrelses
medlemmer, amtsformænd og kredsformænd,38 (hvoraf kun de færreste 
også er folketingsmedlemmer). De vælges af hvert enkelt partis medlem
mer efter regler fastsat af partiet, (b) Lederne af græsrodsbevægelser som 
Folkebevægelsen mod EF, Dansk Kvindesamfund og Danmarks Natur
fredningsforening. (c) Lederne af arbejdsmarkedets parter og de store 
erhvervsorganisationer, LO, Arbejdsgiverforeningen, Landbrugsrådet, 
Industrirådet osv.,39 hvor ledelsen er valgt af den enkelte organisations 
medlemmer efter regler fastsat af organisationen selv, (d) Menigheds
rådsmedlemmer, der hvert fjerde år vælges af medlemmerne af folkekir
ken. Fælles for alle disse ledergrupper er, at de vælges af medlemmerne, 
ikke af alle borgerne (lokalt eller på landsplan). Lederne er altså nok 
valgte, men ikke folkevalgte, og i flere tilfælde bruges indirekte valg. 
Ledergrupperne adskiller sig på den anden side fra hinanden ved, at kun 
enkelte af dem, f.eks. lederne af de politiske partier, beskæftiger sig med 
samfundsudviklingen i alle dens aspekter. I de fleste tilfælde er den politi
ske virksomhed begrænset til et enkelt aspekt af samfundsudviklingen, 
f.eks. kvindebevægelsen, landbruget, folkekirken eller det moderne indu
strisamfunds miljøproblemer.

d. Når der stilles krav om, at politikerne skal vælges ved frie valg, bliver 
politikerbegrebet kædet sammen med demokratibegrebet. Det er i denne 
sammenhæng værd at bemærke, at termen politiker kun yderst sjældent 
blev brugt i Østeuropa før de socialistiske regimers sammenbrud i 1989- 
91. Og når ordet blev anvendt på russisk (politikï), på polsk (polityk) eller 
på tysk i DDR, var det næsten altid om politikerne i de vestlige demokra
tier, men ikke om landets egne politiske ledere.

Ad 2: ’’beslutningstager”. En politiker kaldes ’’beslutningstager” i kraft 
af, at han er medlem af en forsamling, der har myndighed til at træffe 
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beslutninger, der binder borgerne. Efter dette kriterium begrænses kred
sen af politikere til medlemmer af regering, folketing, amtsråd og kom
munalbestyrelser. Alle andre politisk aktive kan udelukkes, enten fordi de 
slet ingen beslutninger træffer (f.eks. medlemmerne af partiernes politi
ske sekretariater og af EF-parlamentet), eller fordi de beslutninger, de 
træffer, kun har gyldighed for den enkelte organisations medlemmer og 
ikke umiddelbart for borgerne som sådan (f.eks. beslutninger truffet af 
LO og Arbejdsgiverforeningen).

Ad 3: ”på andres vegne”. Er en politiker nødvendigvis en person, der 
handler på andres vegne? Dette spørgsmål må besvares forskelligt, alt 
efter hvilke af de øvrige kriterier det kobles sammen med. Kravet om, at 
en politiker skal repræsentere andres synspunkter og holdninger, indgår i 
den snævre definition, men afvises eksplicit af Preben Wilhjelm, der går 
ind for det bredt definerede politikerbegreb: ’’Definitioner, som gør det til 
en profession eller til et spørgsmål om tillidshverv (’’udtaler sig på lieres 
vegne”) skaber flere afgrænsningsproblemer end de løser.”

Hvis en politiker er folkevalgt, må vedkommende nødvendigvis handle 
på andres vegne, nemlig vælgernes, og det uanset om han følger sin egen 
samvittighed og opfatter vælgernes tillid som et carte blanche-mandat, 
eller han foretrækker sag for sag at gøre sig til talsmand for sine vælgeres 
opfattelse af et politisk spørgsmål.40

Tilsvarende, hvis en person er en ’’offentlig beslutningstager”, må ved
kommende også handle på andres vegne. Ingen i offentlig tjeneste kan 
træffe beslutninger ”på egne vegne”. Det kan man kun i den private 
sfære, f.eks. en selvstændig erhvervsdrivende. I privatsfæren er der også 
mange ledere, der træffer beslutninger ”på andres vegne” f.eks. en direk
tør i et aktieselskab. Men i den offentlige sfære bliver alle beslutninger 
truffet ”på andres vegne”, uanset om vedkommende er politiker eller 
embedsmand eller rektor for et gymnasium. En folketingsmand kan 
handle på vælgernes vegne, på partiets vegne og på folketingsgruppens 
vegne. Når en embedsmand træffer en beslutning, handler han altid på 
ministerens vegne, og en rektor vil handle på skolens vegne. Kriteriet at 
handle på andres vegne er altså nøje forbundet med beskrivelsen af politi
kerne som offentlige beslutningstagere. Men hvis politikerens vigtigste 
virkefelt nu forskydes fra beslutningsprocessen til ”at formulere, argu
mentere og agitere for en bestemt politisk opfattelse”, behøver vedkom
mende ikke længere at være valgt eller handle ”på andres vegne”. Væl
gerne (på valgdagen), læserbrevsskribenter, deltagere i en demonstra
tion, de menige medlemmer af et politisk parti handler efter egen opfat
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telse ”i samfundets interesse”, men ikke nødvendigvis ”på andres vegne”. 
Repræsentationsprincippet er altså en vigtig faktor i valget mellem den 
snævre og den brede definition af politikerbegrebet.

Ad 4: ”på en partimæssig baggrund”. ”En forudsætning for en politiker vil 
normalt altid være, at han/hun udøver det politiske arbejde på en parti
mæssig baggrund”, skriver Anker Jørgensen i sin besvarelse og følges heri 
af flere andre folketingsmedlemmer.41 Folketingspolitikerne er da også 
alle sammen medlemmer af et politisk parti. Det er partiet, der opstiller 
politikeren som kandidat, og det er partiet, der sikrer en tilstrækkelig 
vælgertilslutning til, at politikeren kan blive valgt. De eneste undtagelser 
er enkelte løsgængere, der i løbet af en folketingsperiode forlader deres 
parti, og så den trofaste folketingskandidat uden for partierne: Jacob 
Haugaard,42 og han vil nok ikke have noget imod i denne og andre 
sammenhænge at blive kaldt ’’undtagelsen, der bekræfter regelen”. Han 
er i dag den eneste repræsentant for vort folkestyre, således som det 
oprindeligt var tænkt, men ikke har fungeret i over hundrede år, ja måske 
aldrig nogensinde.

For lokalpolitikerne skaber partikriteriet derimod problemer. Mange 
er nemlig valgt på tværpolitiske lister, før kommunalreformen henved 
halvdelen og ved de sidste valg stadigvæk henved en tiendedel. Nogle 
lister kaldes oven i købet ’’upolitiske”,43 og når en sådan liste får en 
kandidat indvalgt, møder vi paradokset ”den upolitiske politiker”.44 På 
den anden side ville det være absurd at hævde, at kommunalbestyrelses
medlemmer valgt på upolitisk liste ikke er politikere ligesom dem, der er 
valgt på partilister. Så hellere lade paradokset blive stående.

Ad 5: ’’virke for bestemte idéer og interesser”. Om dette kriterium kunne der 
skrives mange bevægede sider, men jeg vil begrænse mig til én linie. Den 
stammer fra den tale, som Karl Skytte holdt, da han i dec. 1981 nedlagde 
sit hverv som folketingets formand: ”Det vigtigste for en politiker er at 
ha’ en sag at tro på”.

Ad 6: ’’enhver der beskæftiger sig aktivt med politik”. Tilhængerne af denne 
definition vil i regelen udvide politikerbegrebet mest muligt: ”Vi er alle 
politikere”. Nogle naturligvis mere end andre. Den politiske aktivitet kan 
spænde fra 18 timer i døgnet året rundt til 5 minutter hvert andet år, når 
man sætter sit kryds på en stemmeseddel. Her hører enigheden op. Går 
man videre med definitionen, er dens tilhængere spredt ud over et spek
trum, hvis to yderpunkter kan beskrives således: (A) Alt er politik, og det 
er umuligt klart at afgrænse politiske aktiviteter fra andre aktiviteter. En 
socialrådgiver eller en advokat i en skilsmissesag kan godt prøve på at 
røgte sit hverv ’’upolitisk”, men kommer den aktuelle skilsmissesag til at 
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berøre kvindesagen eller fædres ligeret til at få forældremyndigheden over 
de fælles børn, vil sagen uvægerligt få en politisk drejning, og de involve
rede bør nu opfattes som ’’politikere”, i det omfang de generelle aspekter 
inddrages i sagen. Tilsvarende vil en arbejdsgiver eller en tillidsmand på 
en arbejdsplads blive politiker i det omfang, vedkommendes virke kom
mer til at berøre generelle problemer om f.eks. arbejdsmiljø og forure
ning. Alle offentligt ansatte i centraladministrationen, i diplomatiet, i 
socialforvaltningen osv. må således også være politikere. En udløber af 
dette synspunkt er den voksende erkendelse af, at embedsmænd og dom
mere nødvendigvis må handle politisk, og derfor ikke kan opfattes som 
’’objektive”, ’’sagkyndige” eller ’’neutrale” instanser i modsætning til de 
engagerede politikere.43 (B) Andre vil give en snævrere afgrænsning af 
den politiske aktivitet: Vi er alle politikere. Nogle få har politik som deres 
erhverv. Denne gruppe af politikere omfatter ikke blot Christiansborgpo- 
litikerne og lokalpolitikerne, men også fagforeningsfolk, partifunktionæ
rer, lobbyister, funktionærer i de store græsrodsbevægelser og journali
ster. De fleste afos er imidlertid kun politikere en gang imellem og i vores 
fritid. Ved et folketingsvalg vil der på valgdagen være over 3 millioner 
politikere i Danmark. Dagen efter er tallet måske faldet til nogle få tusin
de, medens der var flere hundrede tusinde politikere søndag d. 
29.10.1983, hvor mange danskere deltog i demonstrationerne mod mel
lemdistanceraketterne. Ifølge denne opfattelse kan for eksempel en em
bedsmand godt handle upolitisk i sin forvaltning af et samfundsanliggen
de og nøjes med at optræde som ’’politiker” efter arbejdstid ved at sætte 
kryds på en stemmeseddel, ved at gå med i en demonstration, ved at 
skrive et læserbrev, eller ved at forfægte et bestemt synspunkt i en politisk 
debat. Derimod er man ikke politiker, når man passer sit job eller går til 
bestyrelsesmøde i sportsklubben.

Ad 7: ’’formulere, argumentere, agitere”. Som folkevalgte beslutningstagere 
udøver politikerne offentlig myndighed, og hele statens magtapparat kan 
sættes bag de beslutninger, de træffer. Men under selve beslutningspro
cessen er det en politikers opgave at vinde andre politikere for sit syns
punkt. I den rolle har politikeren ingen magtposition, men må skaffe sig 
indflydelse ved at formulere sine synspunkter, argumentere for dem og 
forhandle for at få dem sat igennem. Tilsvarende må de folkevalgte — for 
at bevare deres magtpositioner - informere befolkningen og agitere over 
for vælgerne. Medens beslutningerne træffes af politikerne alene, er der 
mange andre, der medvirker i beslutningsprocessen og søger at påvirke 
politikerne (nøjagtig ligesom politikerne søger at påvirke hinanden), 
f.eks. repræsentanter for interesseorganisationer og græsrodsbevægelser, 
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lobbyister, medarbejdere i partiernes politiske sekretariater, de embeds- 
mænd, der medvirker i lovgivningsarbejdet, samt enhver, der deltager i 
samfundsdebatten. Hvis fokus flyttes fra selve beslutningen til beslut
ningsprocessen, og hvis politik opfattes som det at formulere, informere, 
argumentere og forhandle om samfundets anliggender, er der meget, der 
taler for, at alle de nævnte personer bør regnes for politikere på linie med 
de folkevalgte.

Ad 8: ’’offentligt”. Begrebet offentlighed er tvetydigt. Adjektivet ’’offent
lig” kan dels betyde ’’åben” eller ’’tilgængelig for enhver” i modsætning 
til ’’fortrolig” eller ’’hemmelig”. Og dels kan det betyde ’’samfundsmæs
sig” eller ’’statslig” i modsætning til ’’privat” eller ’’personlig”. I den 
første betydning sættes ”en offentlig debat” over for ’’fortrolige forhand
linger”. I den anden betydning skelner vi for eksempel mellem den ’’of
fentlige” og den ’’private” ’’sektor” eller ’’sfære”.46

De to betydninger kan let sammenstilles, men bør ikke sammenblan
des: Alle kan færdes i en offentlig park, men på en offentlig bygning kan 
der godt stå ’’Adgang forbudt for uvedkommende”; en avis er et privat 
foretagende, men i aviserne føres en offentlig debat, som alle kan følge 
med i og deltage i; en drøftelse af et offentligt anliggende kan godt være 
privat, og selv når den føres af offentlige myndigheder, sker det hyppigt 
for lukkede døre, mens journalisterne står udenfor, svært bevæbnet med 
kameraer og mikrofoner, og venter på at høre resultatet af forhandlin
gerne.

Offentlighedsbegrebet opfattes forskelligt i de forskellige besvarelser. 
Preben Wilhjelm definerer politikerne som personer der ’’offentligt for
mulerer sig om samfundsmæssige anliggender”. Svend Taanquist frem
hæver, at politikerne ’’tager beslutning om offentlige anliggender”, og 
ifølge Lise Ostergaard varetager politikerne ”et offentligt ombud”. I før
ste tilfælde bruges offentlig i betydningen ’’over for offentligheden = 
åbent”. I de to sidste tilfælde bruges offentlig i betydningen ’’statslig eller 
samfundsmæssig”. Bent Rold Andersens besvarelse forener begge betyd
ninger. Han beskriver politikerne som ’’folkevalgte i det offentlige” og 
som ’’deltagere i den offentlige debat”.

Når den offentlige debat knyttes så nært sammen med politikerbegre
bet, hænger det utvivlsomt sammen med politikernes rolle i et demokra
tisk samfund, hvor bindeleddet mellem politikerne og deres vælgere net
op er den offentlige debat. Men også ytringsfriheden spiller ind, og dette 
aspekt af offentlighedsbegrebet modsvarer den brede opfattelse af en 
politiker som en person, der deltager i politik, dvs. bidrager til den offent
lige debat af samfundets anliggender.



H CM 65 27

Når offentlig bruges i betydningen statslig eller samfundsmæssig finder 
vi to varianter: (a) en politiker beskæftiger sig med offentlige anliggender; 
(b) en politiker bestrider et offentligt hverv, (a) kan let forenes med den 
bredere opfattelse af politikerbegrebet, men (b) indskrænker politikerne 
til at være personer udstyret med offentlig myndighed, dvs. de folkevalgte 
beslutningstagere.

Ad 9: ”professionelt”. Hvis vi definerer en politiker som en person, der 
beskæftiger sig professionelt med politik, far vi en helt ny afgrænsning af 
politikerbegrebet. På den ene side må vi udelukke en lang række af dem, 
som tilhængerne af den brede definition vil kalde politikere: vælgere, 
læserbrevsskribenter, demonstrationsdeltagere, græsrødder, kreds- og 
amtsformænd i de politiske partier og flere andre. På den anden side må 
vi medtage væsentlig flere end de folkevalgte beslutningstagere. Det er jo 
ikke kun medlemmerne af folketinget, amts- og kommunalbestyrelserne 
og EF-parlamentet, der far vederlag for deres politiske arbejde. Politik er 
også blevet et erhverv for funktionærerne i de politiske partier og i par
tiernes sekretariater på Christiansborg, for de lønnede ledere af interes
seorganisationerne: LO, Arbejdsgiverforeningen, Landbrugsrådet osv., 
for den voksende gruppe af lobbyister, der dukker op i korridorerne og 
kontorerne på landets rådhuse og på Christansborg, for de ansatte funk
tionærer i de større græsrodsbevægelser, og for alle de journalister, der 
arbejder med politisk stof ved dagbladene, i radio og i TV.

Medtager vi alle dem, er vi nået frem til det politikerbegreb, som Max 
Weber argumenterede for i 1919: modsætningen mellem Berufspolitiker, 
der lever af politik, og Gelegenheitspolitiker, der kun periodisk beskæftiger 
sig med politik og uden vederlag. Den vigtigste ændring siden da er, at da 
Weber skrev sit foredrag, hørte de folkevalgte beslutningstagere endnu 
med blandt Gelegenheitspolitiker, altså dem, der levede for politik, men 
ikke af politik. Først i 1920 fik folketingsmedlemmerne løn, og først fra 
1982 har kommunalpolitikerne fået en helt ny vederlagsordning, som 
giver dem en rimelig kompensation for det store arbejde, de må udføre. I 
1986 blev satserne forhøjet igen både for landspolitikere og lokalpolitike
re, og det at være folkevalgt beslutningstager er nu en fuldtidsbeskæftigel
se på lederniveau for folketingsmedlemmerne og landets borgmestre og et 
deltidsarbejde for de øvrige medlemmer af amtsråd og kommunalbesty
relser. Aflønningen af EF-parlamentarikerne har lige siden vor indtræden 
i fællesskabet i 1972 været så fyrstelig, at den konstant har været i me
diernes søgelys.47

I dag må de folkevalgte altså regnes for Berufspolitiker, eller erhvervs
politikere, som de også bliver kaldt; men hvis vi vil fuldende billedet, er 
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der faktisk endnu en gruppe, der bør medtages blandt dem, ”der professi
onelt beskæftiger sig med politik”, og det er embedsmændene.48 Både 
lokalt og på landsplan er embedsmændene sammen med de folkevalgte 
de vigtigste aktører i lovgivningarbejdet,49 og ved at inkludere dem på 
linie med alle de ovennævnte vil vi bekvemt under politikerbegrebet få 
samlet alle dem, der professionelt arbejder med den politiske beslutnings
proces i Danmark, inklusive dejournalister, der formidler informationen 
mellem politikerne og folket, og alle de interesseorganisationer, der gør 
deres synspunkter gældende i det lovgivningsarbejde, der vedrører deres 
erhverv. Skønt der er meget, som kunne tale for at afgrænse politikerbe
grebet på denne måde, er det mig bekendt ingen, der har gjort det, og 
således forsøgt at videreføre de frugtbare idéer, som Max Weber gav 
udtryk for i årene lige efter den Første Verdenskrig.

Ad 10: ’’ambitiøs person, der søger magt”. ”Wer Politik treibt, erstrebt 
Macht: Macht entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele (idealer oder 
egoistischer), - oder Macht ”um ihrer selbst willen”: um das Prestigege- 
fühl, das sie gibt, zu geniessen”?0 Magt til at nå andre mål er allerede 
omtalt ovenfor under punkt 5 i forbindelse med politikerens ønske om at 
påvirke samfundsudviklingen og virke for bestemte idéer og interesser. 
Magt for at tilfredsstille en ambition er derimod magt for magtens egen 
skyld, og her er vi ovre i en helt anden sfære: Hvis stræben efter magt 
gøres til det afgørende kriterium for at være politiker, udvides kredsen af 
politikere betragteligt i forhold til den snævre definition, men samtidig 
indskrænkes den i forhold til den brede. Det er jo ikke blot de folkevalgte 
beslutningstagere, der søger magt; det gør også embedsmænd, akademi
kere, officerer, forretningsmænd og alle andre, der stræber efter en leder
position. Omvendt er der mange politisk aktive, om hvem det vil være 
forkert at påstå, at de primært motiveres af ønsket om personlig magt. 
Vælgere, demonstrationsdeltagere, medlemmer af græsrodsbevægelser 
og politiske partier og mange andre kan godt siges at søge magt for at 
fremme en sag, men hvis de søger magt for en person, er det jo ikke 
primært for dem selv, men for den leder, de fylkes om. Vi møder modsæt
ningen mellem føreren og flokken, eller ’’leaders and followers”, som det 
ofte kaldes i engelsk terminologi. Ambition og magtbegær afslører politi
keren som en ledertype, og dermed som en person, der findes overalt i 
samfundet og ikke kun i den politiske sfære i snæver forstand. Bør så 
enhver ambitiøs leder betegnes som politiker? Nej, ikke umiddelbart: 
Det, der kendetegner politikeren som type, er ikke blot hans magtstræb, 
men også de midler, han benytter. Politikerens rolle er at formulere 
synspunkter, agitere for dem og forhandle for at få dem gennemført. Kun 
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de ledere, der bruger samme midler som de politiske ledere, kan kaldes 
politikere. Med dette kriterium og dets implikationer har vi bevæget os 
fra politikeren til politikertypen, og fra politisk videnskab til sociologi og 
management.51

d. Fire forskellige definitioner af ”en politiker”

På baggrund af de 30 besvarelser og de refleksioner, de har givet anled
ning til, vil jeg fremsætte følgende fire definitioner af ordet politiker, dets 
betydning og reference.

a. En politiker er en person, der deltager aktivt i politik, og alle de 
personer, der deltager aktivt i politik, er politikere, når de gør det. Politi
kerne omfatter altså: vælgere, demonstrationsdeltagere, læserbrevsskri
benter, medlemmer af en græsrodsbevægelse eller et politik parti journa
lister, lobbyister, funktionærer i de politiske partiers sekretariater og væl
gerorganisationer, ledere og funktionærer i de større græsrodsbevægelser, 
alle interesseorganisationernes formænd og tillidsrepræsentanter samt — 
naturligvis — ministre, medlemmerne af folketinget, amtsråd, kommunal
bestyrelser og EF-parlamentet. Gennemføres definitionen konsekvent, 
bør man også medtage: ambassadører og andre tilknyttet udenrigstjene
sten, embedsmænd, der er aktive i den politiske beslutningsproces, samt 
dommere og advokater, der medvirker i retssager af politisk karakter.

b. En politiker er en folkevalgt beslutningstager, udpeget lokalt eller på 
landsplan. Landspolitikeren beskæftiger sig professionelt med politik og 
på en partimæssig baggrund. Lokalpolitikeren har for det meste politik 
som en bibeskæftigelse, og behøver ikke nødvendigvis at være knyttet til 
et bestemt politisk parti. Politikerne er medlemmerne af folketinget, 
amtsråd, kommunalbestyrelser og EF-parlamentet. Endvidere er alle mi
nistre politikere (uanset om de er medlemmer af folketinget), og i hvert 
fald for landspolitikernes vedkommende regnes også de nominerede kan
didater i landets 103 valgkredse for politikere.

c. I forlængelse af Max Webers ’’Berufspolitiker” kan man bestemme 
en politiker som en person, der beskæftiger sig professionelt med politik. 
Politikerne bliver nu: ministre, medlemmerne af folketinget, amtsråd, 
kommunalbestyrelser og EF-parlamentet, journalister, lobbyister, funkti
onærer i de politiske partiers sekretariater og vælgerorganisationer, lede
re og funktionærer i de større græsrodsbevægelser, samt alle interesseor
ganisationernes formænd og tillidsrepræsentanter. Gennemføres definiti
onen konsekvent, bør man også medtage: ambassadører og andre tilknyt
tet udenrigstjenesten, embedsmænd, der er aktive i den politiske beslut
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ningsproces, samt dommere og advokater, der medvirker i retssager af 
politisk karakter.

d. En politiker er en ledertype, der søger magt ved at formulere syns
punkter, agitere for dem og forhandle for at fa dem gennemført. Politikere 
er dels alle de ovennævnte, for så vidt som de beklæder eller stræber efter 
at beklæde en lederstilling, men dels også alle ledere i den private sektor, 
for så vidt som de betjener sig af de samme midler som de politiske 
ledere.

Alle folketingsmedlemmernes besvarelser koncentrerede sig om de to 
første definitioner, men flere besvarelser medtog også de kriterier, der 
ligger til grund for de to sidste. Mit spørgsmål er nu: Hvordan svarer 
disse fire definitioner til brugen af ordet politiker på nudansk?

3. Sprogbrugsanalysen

a. Historie

Dette essays egentlige emne er ordet politiker i nudansk. Men som filolog 
og historiker føler jeg mig forpligtet til at begynde med en oversigt over 
ordets historie.

’’Politiker” er afledt af oldgræsk politikos, et adjektiv, der ofte bruges 
substantivisk, især i filosofiske skrifter. En af Platons dialoger blev kaldt 
Politikos (Statsmanden), og Aristoteles forfattede et værk i otte bøger med 
titlen Politika (Statslæren). Som adjektiv bruges politikos i alle slags prosa
tekster i betydningen ”Det, som har med staten {polis) eller borgerne 
(politai) at gøre”, og det kan ofte meningsfuldt oversættes med vort adjek
tiv ’’politisk”.52 Men som substantiv (i maskulinum) har politikos en langt 
snævrere anvendelse og betydning. Det bruges så at sige aldrig i politiske 
eller historiske tekster om de borgere, der trådte frem på athenernes 
folkeforsamling som talere eller forslagsstillere, altså dem vi i dag så 
frejdigt kalder de athenske ’’politikere”, folk som Perikles, Alkibiades, 
Demosthenes og nogle hundrede andre mindre betydningsfulde skikkel
ser. De bliver i vore historiske kilder ofte kaldt talere (rhetores) eller under
tiden folkeførere {demagogo i), men ikke ’’politikere” {politikoi),53 Substan
tivet politikos bruges som nævnt fortrinsvis i filosofiske skrifter, og her i 
betydningen ”en, der er kyndig i politik”, snarere end ”en, der er aktiv i 
politik”.54 Ordet kan dog også, især hos Platon, bruges synonymt med 
rhetor om de politiske ledere i Athen,55 men selv her ville ’’politiker” være
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en fejloversættelse: De borgere, der optrådte på folkeforsamlingen, ad
skilte sig jo markant fra vore politikere: de var ikke valgt, men trådte frem 
på eget initiativ; de var ikke beslutningstagere, men stillede kun forslag, 
som folket stemte om; de var ikke professionelle, men blev tværtimod 
straffet, hvis de modtog penge for deres politiske arbejde; og der fandtes 
ingen politiske partier, som de kunne tilhøre eller repræsentere. De var 
heller ikke beskyttet af immunitet, men kunne med dags varsel drages til 
ansvar og dømmes selv til døden.56

Ordet politiker er imidlertid ikke lånt direkte fra græsk, men indirekte, 
via latin og tysk. Som sædvanlig formidles den græske kulturarv gennem 
latinen, men i dette tilfælde går påvirkningen uden om det antikke Rom 
og direkte fra oldgræsk til middelalderlatin. På klassisk latin er adjektivet 
politicus yderst sjældent. I hele sit kæmpemæssige forfatterskab henviser 
Cicero en enkelt gang til politiske filosoffer (politici philosophi), og i et 
enkelt brev til Cicero hører vi om politiske skrifter (politici libri)^ det er 
alt. Og ingen klassisk latinsk forfatter har anvendt udtrykket vir eller homo 
politicus i betydningen ’’politiker” eller ’’statsmand”.58

Så vidt jeg har kunnet spore ordets vandring, er oldgræsk politikos 
blevet til middelalderlatinens politicus ad to forskellige veje. I senmiddel
alderen genopdagede man hele den græske kulturarv, som lå bag latinen, 
og den klassisk græske politiske filosofi blev gjort tilgængelig i latinske 
oversættelser (samt i græske håndskrifter for det lille, men voksende antal 
humanister, der kunne læse teksterne på originalsproget). Mens Platons 
Staten først blev oversat år 1400 59 og dialogen Politikos endnu senere, var 
Aristoteles’ Politika allerede i 1260’erne blevet oversat til latin af Wilhelm 
af Moerbeke,60 og her finder vi civilis og politicus, som de to typiske over
sættelser af Aristoteles’ politikos. Takket være Thomas Aquinas vandt 
Wilhelms oversættelse en umådelig udbredelse i middelalderen, og i talri
ge afhandlinger dukker politicus nu op i betydningen ’’person, der er 
kyndig i politik” eller ’’person, der deltager i politik”. Det er værd at 
bemærke, at politici ofte modstilles konger og monarker og hyppigt sam
menkædes med den republikanske statsform, som vi finder i f.eks. Vene
dig og Firenze.61

Det var imidlertid ikke Wilhelm af Moerbeke, der med sin oversættelse 
skabte termen politicus. Allerede hundrede år før finder vi den hos John of 
Salisbury med henvisning til Platon og Plutarch;62 og det kan i øvrigt 
heller ikke være den genskabte interesse for Platons og Aristoteles’ politi
ske skrifter, der bragte politicus ind i senmiddelalderens og renæssancens 
samfundsvidenskabelige litteratur og debat. I den græsksprogede kristne 
litteratur fra oldtid og middelalder kan adjektivet politikos bruges i betyd
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ningen verdslig i modsætning til gejstlig.63 Og det er netop denne betyd
ningsnuance, vi genfinder i de ældste forekomster af politicus, jeg har 
kunnet spore.

I 1140’erne gjorde romerne oprør mod deres biskop, dvs. paven, og 
Rom blev i en årrække omdannet til en kommune, der var helt uafhængig 
af paven. Under stærk inspiration fra antikken blev kommunen styret af 
det genskabte senat og ligesom det antikke Romerrige kaldt for Senatus 
Populusque Romanus. Som romernes chefideolog møder vi snart efter Ar
nold af Brescia, en populistisk prædikant, der propaganderede for, at 
kirken skulle opgive sin verdslige magt og myndighed og holde sig til 
Guds rige alene. Det romerske kommunestyre blev kvalt i fødslen, og 
Arnold af Brescia blev henrettet i 1155,64 men hans bevægelse levede 
videre, og da hans tilhængere, Arnoldisterne, blev bandlyst af Innocens 
III i 1215 på det Fjerde Laterankoncilium,65 blev de kaldt politicly for
mentlig fordi de gik ind for en verdslig øvrighed adskilt fra gejstligheden.

Men samtidig møder vi en ny anvendelse af ordet politicus i betydnin
gen verdslig: I 1074 genfandt man i Bologna et komplet eksemplar af 
Justinians store kodifikation af romerretten, det berømte Corpus Juris 
Civilis. I løbet af 12. årh. bredte studiet af romerret sig ud over hele 
Europa, og i midten af århundredet skabtes den gejstlige kanoniske ret, 
jus canonicum, i direkte modsætning til den verdslige romerret, jus civile. 
Romerretten blev dels studeret ved de nye universiteter, dels udbredt af 
omrejsende lærere, der oftest kaldtes legistae, men også sophisti (fordi de 
var omrejsende) eller undertiden politici,^ (formentlig fordi det var den 
verdslige romerret, de var kyndige i).

Politici brugt om Arnold af Brescias tilhængere og om de omrejsende 
lærere i romerret rejser imidlertid et fundamentalt spørgsmål: I 12. årh. 
var der endnu ingen i det romersk katolske Vesten, der kunne græsk. 
Hvordan har man så kunnet finde frem til det græske ord politikos i 
betydningen verdslig og fa det overført det til latin politicus? Skete skiftet i 
senantikken, f.eks. i 5. årh., før latinen i vest blev skilt fra græsken i øst? 
eller skete det i 12. årh., hvor man skulle til Sicilien eller til Spanien for at 
finde græskkyndige? Dette spørgsmål er der vistnok ingen i dag, som kan 
besvare.

I renæssancen og fremad møder vi politicus i alle de betydninger, ordet 
havde faet i senmiddelalderen: politicus kan anvendes om en jurist;67 om 
en verdslig statsmand, der er skeptisk over for kirken og religionen;68 om 
en person, der er kyndig i politik; og om en person, der er aktiv i politik, 
ofte i republikansk styrede samfund, men også i monarkier, hvor kongens 
rådgivere og embedsmænd kan kaldes politici.^ Politicus findes derfor også 
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brugt synonymt med aulicus, hofmand, og magistratus, embedsmand. I 16. 
årh. var ordets vigtigste anvendelse knyttet til religionskrigene og mod
sætningen mellem det verdslige og det gejstlige. Under de blodige kampe 
mellem katolikker og huguenotter i Frankrig opstod der et parti af mode
rate katolikker, der ønskede at fa religionskrigene bilagt og erkendte, at 
man nu måtte leve med at have to religioner i Frankrig. De mådeholdne 
katolikker blev af deres modstandere kaldt politici,10 eller på fransk les 
politiques,71 men hurtigt accepterede de selv betegnelsen og brugte den om 
deres egen gruppe. Det er denne betydning af ’’politiker”, man stadig 
finder som opslagsord i Salmonsens Konversationsleksikon i 1925.72 Til
svarende blev politicus i den lutherske tradition i Tyskland brugt i betyd
ningen verdslig om den verdslige myndighed, men her uden nogen 
fjendtlig tone, eftersom lutheranerne jo netop tilstræbte en adskillelse af 
den verdslige og gejstlige sfære.73

Hvornår og hvordan har politicus fået den negative klang, ordet stadig 
har på mange sprog? I oldgræsk bruges politikos jo altid positivt eller 
neutralt, aldrig negativt; og i den middelalderlige videreførelse af den 
græske term gennem Aristotelesoversættelserne er der heller ikke noget 
suspekt ved at være politicus, tværtimod. Det er nok snarere politikos i den 
senantikke betydning ’’verdslig”, der overført til latin har bibragt ordet 
den nedsættende bibetydning, som stadig høres i dag. Et ord, der bruges 
som betegnelse for en gruppe ekskommunikerede kættere, må ifølge sa
gens natur fa en dårlig klang i de ortodokses ører; og jurister har overalt 
og til alle tider været betragtet med en blanding af misundelse, mistænk
somhed og misbilligelse. Allerede blandt vore ældste belæg for termen 
politicus kan vi derfor spore den nedsættende tone. Endvidere, da konger
nes nærmeste rådgivere ofte var de romerretskyndige legister, glider be
tydningen ’’kyndig i verdslig ret” sammen med den klassiske græske 
betydning ’’kyndig eller aktiv i politik”, og politicus bruges som et minus
ord om hoffolk (aulici), embedsmænd (magistratus) og romerretskyndige 
(legistae) i flæng: De er alle sammen snu, falske, løgnagtige og ser kun på 
egen fordel.74

Efter denne temmelig lange indledning, kan vi vende os fra Europa til 
Danmark og spore ordets videre udvikling i vort eget modersmål. Betyd
ningen ’’verdslig” over for ’’gejstlig” møder vi f.eks. i Peder Jensen Hede
lunds ABC aff bibelske Ordsprock, hvor han omtaler Kong Frederik Ils to 
valgsprog/3 og i anden halvdel af 17. årh. skrev satirikeren Jacob Worm 
en versificeret dialog ’’mellem Theologum og Politicum”, hvor Politicus 
lufter nogle stærkt ateistiske anskuelser, men gudskelov sættes på plads af 
Theologus.76 Mere specifikt er politicus brugt om den verdslige øvrighed 



34 HfM 65

i Hans Olufsen Slangerups doktriner ”De Magistratu Politico”77 og i 
Matthæus Judex’ afhandling om trykkekunstens opfindelse, hvor politi
kere sidestilles med hoffolk.78 Som eksempel på betydningen romerrets
kyndig er det vel nok at henvise til Holbergs komedie Den politiske Kande
støber, hvor Antonius bruger notarius politicus som synonym for notarius 
publicus.79 Og ordets negative klang kommer tydeligt frem i f.eks. Hol
bergs beskrivelse af Odysseus som en ’’Politicus, hvilket betyder en igien- 
nemgaaen Skalk”.80 Derimod finder vi naturligvis endnu ikke politicus i 
vor betydning politiker, af den simple grund, at der under enevælden slet 
ikke fandtes ’’politikere” i Danmark. Det nærmeste vi kommer den mo
derne betydning, er såmænd Holbergs Politiske Kandestøber, hvor Herman 
von Bremen i kraft af, at han er en politicus, finder sig berettiget til at blive 
rådmand og byens borgmester. Men komediens handling er jo netop også 
henlagt til Hamburg, en fri Hansestad med republikansk forfatning, en 
bystat på linie med Firenze og Venedig. Inspirationen til Kandestøberen 
fandt Holberg i øvrigt i den ældre komedie Sir Politick Would-Be af Saint- 
Evremond, som netop udspilles i Venedig, og hvor hovedpersonens 
kongstanke er at få fire doger i stedet for en.81

Den latinske form politicus er enerådende frem til årene omkring 1800. 
Omkring midten af det 19. årh. er det derimod mest den danske form 
’’politiker”, der høres og ses i seriøse sammenhænge, og når ”politicus" 
stadig bruges på dansk, er det kun i spøg og som oftest nedsættende.82 
Hvornår sker skiftet fra politicus til politiker? I Ordbog over det danske Sprog 
er det ældste belæg for politiker et citat af Søren Kierkegaard, hvor 
nutidens politikere sammenstilles med kirkefædrenes beskrivelser af dæ
monerne.83 Men vi kan godt komme et stykke længere bagud. I fremmed
ordbøger registreres ’’politiker” parallelt med politicus helt tilbage til 
1800.84 Og i Politisk og Physisk Magasin mest af udenlandsk Læsning fra 1 795 
hører vi om ’’nogle grusomme og rænkefulde Politiker” som bagvasker 
Frankrig og modarbejder fredsbestræbelserne.85 Talen er holdt i Konven
tet og oversat fra fransk. Det er typisk, at ordet bruges om udenlandske 
forhold, og den påfaldende flertalsform røber, at vi her er tæt på et ords 
fødsel. Skønt originalen er fransk, er det den tyske form Politiker, og ikke 
den franske: politicien, der ligger bag skiftet fra fremmedordet politicus 
(piur. politiet) til låneordet politiker (piur. politikere). Samme skift kan 
nemlig påvises i tysk mindst en generation tidligere, end vi kan spore det 
i dansk. I tyske leksika fra første halvdel af det 18. årh. er den latinske 
form politicus stadig den fremherskende,86 men i forordet til "Histoire de 
mon temps" fra 1775 er det ’’Politiker”, der flyder Frederik den Store i 
pennen.87
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Skiftet fra politicus til politiker kan i øvrigt ikke behandles isoleret, men 
må ses i sammenhæng med alle de abstrakte substantiver af græsk oprin
delse, der ender på -ik og danner adjektiver på -isk og nominalagenter på 
-iker. Ord som fysik - fysisk - fysiker, musik - musisk — musiker, teknik - 
teknisk — tekniker. I Holmboes Retrogradordbog fra 1978 88 er der under 
-iker registreret 45 sådanne ord. Går vi tilbage til Jens Leths fremmed
ordbog fra 1800 er ’’politiker” det eneste belagte ord af denne type. Andre 
forekommer i den latinske form, f. ex. physicus og musicus, og de fleste er 
slet ikke registreret, hverken i dansk eller latinsk form. Går vi frem til 
Jacob Badens fremmedordbog fra 1824,89 er 18 af ordene registreret, 
adskillige stadig med den latinske variant som sideform, f.eks. optiker, 
opticus og politiker, politicus. Men alle disse ord føles stadig som frem
mede fugle i dansk, hvilket tydeligt ses af, at Videnskabernes Selskabs 
ordbog i 1828 kun medtager 8 91 og Molbechs ordbog fra 1859 92 kun 4, og 
begge ordbøger udelader politiker. Selv 10 år efter Junigrundloven er 
’’politiker” altså et ord, man kun kan slå op i en fremmedordbog,93 og den 
første danske ordbog, der registrerer politiker, er Svend Grundtvigs ret
skrivningsordbog fra 1872.94 På den tid havde ordet politiker også faet de 
forskellige betydninger og bibetydninger, som vi finder i breve, i bøger og 
i blade helt frem til årene efter Anden Verdenskrig: Betydningerne 
’’verdslig” (modsat gejstlig) og (politisk) ’’embedsmand” er helt forsvun
det, og betydningen ’’parlamentariker” er blevet den dominerende, me
dens betydningen ’’kyndig i politik” fortsat findes. I Brickas biografiske 
leksikon fra 1887ff 90 benyttes politiker som stillingsbetegnelse om med
lemmer af Rigsdagen. I en folketingstale fra 1878 beskriver Hørup bon
devennen J.A. Hansen som en af demokratiets bedste og dygtigste politi
kere.98 Men Hørup kunne også bruge politiker om en, der var kyndig og 
aktiv i politik uden at være parlamentariker. Således beskrev han i 1876 
Henrik Wergeland som: ’’politiker, agitator, folketaler, redaktør, udgiver 
af flyveskrifter og forfatter af politiske viser”.97 Den negative tone høres 
stadig ofte, og mistroen til ’’politikere” kommer tydeligt frem, f.eks. i 
Hammerichs tale i Folketinget i juli 1864: ”Vi vilde derved stræbe at 
være fine Politikere, men det duer aldrig nogen repræsentativ Forsamling 
til, og mindst den danske”.98

Så vidt jeg kan spore, sker der ingen større forandringer i ordet politi
kers betydning og anvendelse i tidsrummet frem til Anden Verdenskrig, 
så med dette citat vil jeg slutte den sproghistoriske gennemgang og vende 
mig til analysen af ordet politiker i nyere dansk, dvs. i perioden ca. 1950- 
1992.
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b. Sprogbrugen i nyere dansk

Ar for år dukker ordet ’’politiker” op med voksende hyppighed i alt, hvad 
der siges og skrives om staten og samfundet. Endnu i 50’erne kunne der 
gå dage imellem, at den velorienterede borger fik ordet ’’politiker” i øret 
via sin radio eller i øjet via sin avis. Og man kunne ikke uden videre kalde 
en rigsdagsmand for politiker. Den markante forandring kan bedst an
skueliggøres ved tre eksempler:

Generationskløften kom tydeligt frem, da K.K. Steincke i begyndelsen 
af 60’erne blev interviewet i fjernsynet om sit syn på ungdommen. Stein
cke var over firs, journalisten vel knap fyrre. Under samtalen brød inter
vieweren ind med spørgsmålet: ”Som politiker har De vel ...". Men han 
kom aldrig videre, for Steincke bed ham af med replikken: ”Jeg har aldrig 
været politiker, kun lovgiver og administrator!” 99 — Det har utvivlsomt 
pint Steincke, at han i Dansk biografisk Leksikon 100 står anført som ’’POLI
TIKER”.

Tirsdag den 5. September 1950 var der folketingsvalg, men læser man 
datidens dagspresse, må man med forbløffelse konstatere, at det åbenbart 
ikke var ’’politikerne”, der var på valg. Ordet ’’politiker” forekommer 
ikke en eneste gang i Berlingske Tidende eller i Socialdemokraten for 5.9.1950, 
og i Politiken bruges det kun ét sted, nemlig i en radikal valgannonce, der 
advarer mod ”den usmidige stejlhed mellem rigsdagens politikere og 
grupper”.101 Til sammenligning kan det anføres, at ordet og dets sam
mensætninger ved det sidste folketingsvalg den 12.12. 1990 blev brugt 18 
gange i Politiken, 14 gange i Berlingske Tidende og 14 gange i Det Fri Aktuelt.

I anledning af hundredåret for Danmarks Riges Grundlov skrev Svend 
Thorsen i 1949 en bog om Danmarks Rigsdag. Ordet ’’politiker” og dets 
sammensætninger bruges 35 gange i bogen, der er på ca. 56.000 ord, og 
det svarer til en frekvens på 0.6 promille. I 1990 skrev Tage Otkjær og 
Jan Søndergaard en bog om arbejdet i folketinget, som de kaldte Mens 
politikerne snakker - Om politisk håndværk. I denne mindre bog på ca. 42.000 
ord bruges ordet politiker 130 gange. Frekvensen er altså her oppe på 3 
promille!

Men hvad sagde man så i 50’erne i de sammenhænge, hvor vi i dag 
næsten reflektorisk vil bruge ordet ’’politiker”? Dette spørgsmål besvares 
lettest ved at gribe tilbage til det tredje eksempel: I Danmarks Rigsdag 
bruger Svend Thorsen følgende ’synonymer’ for ordet politiker: ’’Rigs
dagsmand”, ’’Folketingsmand”, ’’Medlem” (af Folketinget eller Lands
tinget), ’’Tingmand”, ’’Parlamentariker”, ’’Lovgiver”, ’’Taler” og ’’Fol
kets Repræsentant”. I Otkjær og Søndergaards bog er ’’folketingsmed
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lem”, eller blot ’’MF’er” det eneste hyppigt anvendte synonym for ’’poli
tiker.”

c. Anvendelsen i nudansk skrift- og talesprog

’’Politiker” bruges med stigende hyppighed i nudansk, men i skrift (end
nu) ikke helt med samme udbredelse som i tale. Ordet høres overalt, i 
folketinget,102 i ministerier og på rådhuse, i radio og TV, ved møder og 
forsamlinger, i undervisningen og fra prædikestolen; og naturligvis over
alt i daglige diskussioner folk imellem, når samfundsspørgsmål bringes 
på bane. I talesproget kender ordet ingen grænser, men det gør det til 
gengæld i skriftsproget. Det står f.eks. ikke i grundloven, som ellers afstik
ker retningslinierne for politikernes kompetence. Det er måske heller ikke 
at forvente. Mange af grundlovens paragraffer går jo omtrent uændret 
tilbage til 1849, altså til en tid, hvor ordet ’’politiker” endnu ikke havde 
fundet sikkert fodfæste i vort modersmål. Men ’’politikerne” omtales 
heller ikke i folketingets forretningsorden eller i valgloven af 19.4.1989, 
eller i ministeransvarlighedsloven af 17.9.1986, eller i nogen anden dansk 
lov overhovedet. Og derfor findes ordet heller ikke særlig ofte i juristernes 
lærebøger og i den juridiske faglitteratur i det hele taget.103 Det er dog 
værd at bemærke, at ’’politikere” er begyndt at dukke op i nyere ministe
rielle bekendtgørelser og vejledninger.104

Heller ikke i de politiske partiers love og programmer skal man vente 
at støde på ’’politikere”, skønt partitilhøret er et af de hyppigst anvendte 
kriterier i folketingsmedlemmernes definition af, hvad en politiker er. Jeg 
har i hvert fald endnu ikke set ordet i det materiale, jeg har gennemgået.

Hvis vi vender os fra den generelle brug af’’politiker” til ordets anven
delse om navngivne politikere, møder vi atter nogle begrænsninger i den 
skriftlige sprogbrug. På spørgsmålet om, hvilket job en given folketings
mand har, vil mange næsten reflektorisk svare: ”han er politiker”, men i 
KTASs telefonbog er ingen anført som politiker (derimod er der tre som 
kaldes folketingsmedlemmer).103 Det kan hænge sammen med, at politi
ker brugt som stillingsbetegnelse ligner et ord som officer. Ingen står i 
telefonbogen opført som officer, men som løjtnant, major eller oberst osv. 
Tilsvarende kan vi heller ikke forvente, at ministre, folketingsmedlem
mer, borgmestre osv. skulle benytte den generelle betegnelse politiker i 
stedet for den mere specifikke, de faktisk står opført under. Men i Kraks 
Blå Bog er der heller ikke optaget én eneste politiker, eller rettere: de 
såkaldte ’’toppolitikerne” er naturligvis biograferet i Blå Bog, men de er 
registreret som ministre eller folketingsmedlemmer eller borgmestre osv., 
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evt. med et ”fhv.” foran ordet.106 Billedet skifter imidlertid, når vi går fra 
Blå Bog til Biografisk Leksikon, dvs. flytter fokus fra de nuværende til de 
forhenværende. I Dansk biografisk Leksikon er langt de fleste af de bio
graferede lagt i graven forlængst, og blandt de endnu levende har langt 
de fleste passeret pensionspunktet. I denne sammenhæng er det ikke 
ualmindeligt at finde ’’politikere” side om side med ’’landmænd, præster, 
forfattere, grosserere, arkitekter, historikere” osv.107

I resten af, hvad der trykkes på dansk, finder vi derimod ordet an
vendt, og med voksende hyppighed: I populære og videnskabelige bøger 
om det danske samfund, hvor ’’politikere” omtales på hver anden side, 
men begrebet aldrig defineres;108 i breve og bøger såvel om 109 som af 110 
politikere; i historiske værker, selv om de ofte omhandler perioder, hvor 
man overhovedet ikke havde politikere i vor forstand af ordet;111 i skønlit
teraturen, mest prosa,112 men såmænd også i poesi;113 og først og frem
mest i aviser og blade,114 hvor det nu forekommer så hyppigt, at man ikke 
kan læse det politiske stof i et dagblad uden gentagne gange at støde på 
’’politikerne” i overskrifter, i teksten, i læserbreve 115 og i de satiriske 
tegninger.

Konklusionen af denne undersøgelse er, at ’’politiker” fortrinsvis er et 
uformelt og uofficielt ord, et ord der ikke bruges som teknisk term, hver
ken i forvaltningssproget eller i den samfundsvidenskabelige faglittera
tur. Denne konklusion må dog modificeres en smule: Som ovenfor nævnt 
findes ordet politiker flere gange brugt i nyere ministerielle bekendtgørel
ser og vejledninger; i de allersidste år er det også dukket op i titler på 
samfundsvidenskabelige bøger, og i historiske,116 politologiske,117 eller 
sociologiske 118 opinionsundersøgelser. Hvis sprogudviklingen fortsætter 
ad samme spor, skulle det ikke undre mig, om vi efter næste grundlovs
ændring kan finde ’’politikerne” omtalt i de paragraffer af Danmarks 
Riges Grundlov, der omhandler folketinget og folketingsmedlemmerne.

d. Sammensætninger

Ud over selve ordet ’’politiker” bør sprogbrugsanalysen også omfatte alle 
de ord, hvor politiker indgår som forled eller efterled. Vort modersmål er 
jo både fantasifuldt og frugtbart, hvad orddannelse angår, og følgelig har 
vi et væld af sådanne sammensætninger: Da danskerne er næsten lige så 
tilbøjelige til partidannelse som til orddannelse, får vi et broget spektrum 
af politikere fra A-politikere til Z-politikere; vi har globalpolitikere og 
ravnekrogspolitikere, for slet ikke at tale om korridorpolitikere, som man 
især finder blandt Christiansborgpolitikerne, hvor de dog fortrinsvis kal
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des folketingspolitikere, når de fra korridorerne bevæger sig ind i salen. 
En politikerkvinde vil i regelen også være kvindepolitiker, men man skal 
ikke regne med at finde betonpolitikere blandt græsrodspolitikerne. Vi 
ved, at tiden er løbet fra amatørpolitikere, men har alligevel ikke meget 
til overs for levebrødspolitikere; og i den danske befolkning er politikerle
de en sygdom, som blandt andet næres af det komplicerede politiker
sprog, som selv poppolitikere betjener sig af.

Materialet til en sådan undersøgelse findes i Dansk Sprognævns sed
delsamling fra 1955 som, suppleret med hvad jeg selv har fundet i årenes 
løb, når op på 34 sammensætninger, hvor politiker bruges som forled, og 
ikke mindre end 133, hvor ordet bruges som efterled. Ved første øjekast 
kan materialet godt virke uoverskueligt, men ret beset falder sammensæt
ninger med politiker som efterled i 11 grupper.119 Det bruges nemlig:

( 1 ) om ministre og folketingsmedlemmer: Christiansborg-, folketings-, 
lands-, parlaments- og regerings-politiker;120 (2) om politikere i EF: EF-, 
euro-, Europa- og seks-politiker (”De Seks- p.” i 1961 modsvarende nuti
dens: EF-p.); (3) om amtsråds og kommunalbestyrelsesmedlemmer, amts-, amts
råds-, byråds-,121 kommunal-, lokal-, rådhus- og (indtil 1972) sogneråds
politiker; (4) om tilknytningen til et politisk parti'. A-, arbejder-, baglæns- 
(SF’s betegnelse for en reaktionær p. fra de borgerlige partier), frem
skridts-, gammel- (Glistrups og FR-partiets betegnelse for gammelparti- 
p.), gammelmands- (= gammelparti-p.), gammelparti-, K-,122 opposi
tions-,123 parti-, tvær- (om lokalpolitikere på tværpolitisk liste), R-, S-,124 
V-,125 Venstre-,126 VKR- og Z-politiker; (5) om politikernes specifikke interes
se og sagområde: afspændings-, arkitektur-, beton- (”bil- og beton-p.” om 
p., der negligerer miljøproblemer), bolig-, by-,127 fmans-, forsknings-,128 
forsvars-,129 freds-, jagt-, kirke-, kriminal-, kultur-, kunst-, kvinde-, lov- 
og-orden-, læge-, musik-, penge-, regional-,130 rets-, skole-, social-, spare-, 
special-, sports-, udenrigs- og ungdoms-politiker (p. der specifikt tager 
sig af ungdommens problemer); (6) om organisations- og pressionsgruppelede
re: branche-, fag- (p. i fagbevægelsen), fagforenings-, kunst- (Om med
lemmerne af fagrådet på Kunstakademiet), læge- (’’Eksperterne (læs: 
lægepolitikere)”), organisations-, og studenter-politiker; (7) om politikernes 
mål og midler: bagtrappe- (= Lobbyist), græsrods-, idé-, karriere-, korri
dor-, lobby-, magt-, medie- (politiker, der optræder i medierne), PR-,131 
real-, samarbejds- (om samarbejdet med tyskerne under besættelsen),132 
TV-133 og verbal-politiker; (8) om politikernes professionelle beskæftigelse med 
politik: amatør- (nedsættende om uprofessionelle MF’-er), erhvervs- ( = 
levebrødspolitiker), fag- (dels en trænet parlamentariker, dels en p. i 
fagbevægelsen, se 6 ovenfor), fingerspids-, fuldtids-,134 heltids-133 og leve
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brøds-politiker; (9) om politikerens format: stor-, superstats-, sværvægts-, 
top- og ung-politiker; (10) om politikerne i nedsættende betydning: amatør-, 
andendivisions-,136 baglæns-, bagsæde-, bagtrappe-, beton-, bund-, du
sin-, dåse-, enøres-, femøres-, gammel-, gammelmands-, gammelparti-, 
gummi-, hygge-, Ja-, jeg- (’’Jegpolitikeren med stenmasken” om Ritt 
Bjerregaard), karriere-, konservesdåse- (se dåse-), levebrøds-, lomme-, 
multi- (Om Erhard Jacobsen, der i midten af 80’erne sad både i folketin
get og EF-parlamentet), parade-, pop-, ravnekrogs-, rygmarvs-,137 sogne
råds- (efter 1972 brugt nedsættende om småtskåren p.), system-138 og 
valgflæsk-;139 og endelig ( 11 ) om politikere i andre lande: Bonn-,140 centrums- 
(i Frankrig),141 DDR-,142 eksil-, folkeenheds- (om politiker i Ailendes 
Folkeenhedsregering), global- (om politiker i FN-regi), ja- (om de fran
ske politikere, der er tilhængere af Maastricht-traktaten),143 kongres-,144 
labour- (i Israel),145 Pasok- (politiker i Grækenland),146 SED-,147 solda
ter- (’’Portugals soldater-politikere”), og øst-politiker (om politikere i de 
socialistiske lande).

Listen over sammensætninger med politiker som forled er betydeligt 
kortere, og den falder i blot tre grupper: (1) om politikernes optræden og 
adfærd: politiker-familie,148 -generation,149 -høring, -karriere,150 -kon
takt,151 -lønforhøjelse,152 -par, -portrætter,153 -rekruttering,154 -rolle, -sam
taler,155 -side,156 -sprog, -type, -udvalg,157 og -vis;158 (2) om politikerne i 
nedsættende betydning: politiker-dumhed,159 -foragt,160 -frygt, -gøgl, -kval
me,161 -lede, -løfter,162 -mistillid,163 -pak,164 -sensation,165 -sprog, -tillid,166 
-træt (adjektiv!), -vrøvl og -vælde;167 (3) endelig tre hunkønsdannelser: poli
tiker-frue, -hustru og -kvinde.

Som det fremgår af mine grupperinger, er der flere af sammensætnin
gerne, der optræder i flere betydninger. Arbejderpolitiker bruges således 
dels om en socialdemokratisk politiker, dels om en, der virker politisk i 
arbejderbevægelsen, uanset vedkommendes partipolitiske tilhør. Ordet 
”politiker”s negative valør har også nødsaget mig til at dobbeltregistrere 
adskillige sammensætninger, nemlig: amatør-, bagtrappe-, beton-, gam
mel-, gammelmands-, gammelparti-, karriere-, levebrøds- og sogneråds-.

Mange af disse sammensætninger er nydannelser, der først er kommet 
ind i sproget i de sidste årtier, efter at ordet politiker er kommet på alles 
læber. Ordbog over det danske Sprog har faktisk ikke registreret én eneste 
sammensætning med politiker som forled eller efterled. Men denne 27- 
binds ordbog, der udkom fra 1918 til 1954, bygger også fortrinsvis på 
nationallitteraturen, og tager ikke meget hensyn til fagbøger og dagblade, 
hvor tilbøjeligheden til at skabe sammensætninger synes stærkest. Endvi- 
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clere har redaktionen fulgt det princip kun at medtage et begrænset ud
valg af de sammensætninger, som er umiddelbart forståelige.168

e. Betydning

Indledningsvis kan vi konstatere, at ordet politiker bruges i to forskellige 
betydninger, som så vidt muligt bør holdes adskilte i analysen for at 
undgå begrebsforvirring. (A) En politiker er en person, der beskæftiger 
sig med politik, i regelen professionelt og på en partimæssig baggrund; 
det er primært folkevalgte beslutningstagere, der er politikere i denne 
forstand, men ordet kan også bruges om andre, der er professionelt invol
veret i politisk arbejde eller aspirerer til at blive folkevalgte beslutnings
tagere ved at stille op til valgene. (B) En politiker er en smidig og velfor
muleret person, som ved overtalelse, forhandling og kompromis søger at 
fremme sine egne og sin gruppes idéer og interesser.

Den ’’professionelle” politiker er en person, der bestrider et offentligt 
hverv, og vi befinder os i en sfære, hvor beslægtede ord er: dommer, 
embedsmand, gymnasielærer, læge og officer. I den anden betydning 
beskriver ordet ’’politiker” derimod en mennesketype og en adfærdstype, 
og her befinder vi os i en sfære, hvor beslægtede ord er: charmeur, purita
ner, idealist og koleriker. ”Han er en rigtig politiker” er en ytring, der kan 
bruges om en hvilken som helst person i en hvilken som helst sammen
hæng, ikke blot om folkevalgte beslutningstagere, og den ligger helt på 
linie med replikken ”han er en rigtig koleriker”. Af andre ord, der ligesom 
politiker kan bruges i begge sfærer - men i forskellig betydning - , kan 
nævnes: akademiker, diplomat, psykolog og slagter. En typisk akademi
ker har ofte (men ikke altid) faet en akademisk uddannelse; en psykolog, 
der er sagsbehandler i en institution, kan godt blive kritiseret for slet ikke 
at være psykolog; og en streng universitetsprofessor vil i eksamenstiden fa 
ry for at være en slagter, skønt han aldrig har sat sine ben i kødbyen.

Hvis vi vil vide noget om erhvervspolitikeren, må vi studere historie og 
politik; en beskrivelse af politikertypen hører derimod snarere hjemme i 
fag som sociologi, psykologi og management. Det er kun erhvervspoliti
keren, der nødvendigvis beskæftiger sig med politik. Politikertypens vir
kefelt kan godt være politik, men det kan ligeså vel være plastikproduk
tion, fodbold, musik eller teologi. Erhvervspolitikeren vil altid være med
lem af en politisk institution eller organisation; politikertyper findes der
imod i alle slags grupper inklusive skakklubber, fagforeninger og tros
samfund.
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De to betydninger af ordet ’’politiker” kan overlappe hinanden, men de 
dækker aldrig hinanden helt. Alle folketingets medlemmer er politikere af 
profession, men især Fremskridtpartiets og Kristeligt Folkepartis repræ
sentanter på tinge måtte i 70’ernes begyndelse høre for, at de ’’ikke var 
politikere”.169 Og Danmarks dygtigste ’’politiker” behøver slet ikke at 
være minister eller folketingsmedlem; han kan udmærket godt udfolde 
sine evner som bestyrelsesformand i et forsikringsselskab eller som tillids
mand på en arbejdsplads.

Overlapningen illustreres bedst med et eksempel: I april 1991 fik 
Dansk Magisterforening en ny formand, Søren Vang Rasmussen. I et 
interview i Magisterbladet 170 blev han beskrevet som ’’politiker på fuld 
tid”, og adspurgt, om frikøbet fra hans tidligere job betød en professiona
lisering af stillingen som formand, svarede han: ’’Ikke forstået på den 
måde, at jeg opfatter formandsposten som en ansættelse. Jeg er valgt, 
ikke ansat. Jeg er afhængig af mit politiske mandat, ikke mit frikøb. Men 
gerne professionel i den forstand, at politikere skal have den nødvendige 
tid til at udvikle en række færdigheder i organisationen og det politiske 
system.” -’’Hvilke færdigheder?” — ’’Forhandlingsevner. At kunne samar
bejde med mod- og medspillere. Men også evnen til at komme med oplæg 
om politik, både i bred og snæver forstand.” - Omtalen af valg, mandat 
og beskæftigelse med politik indicerer, at formanden vil opfattes som 
politiker på linie med de folkevalgte, hvilket er betænkeligt, da han ikke 
er en folkevalgt beslutningstager i samme forstand, som de er det. Der
imod vil en udvikling af hans evner til forhandling, samarbejde og formu
lering ubestrideligt gøre ham til politiker i ordets anden betydning, og 
sammenblandingen af de to betydninger er nok grunden til, at man ikke 
finder det stødende, at en formand for en fagforening, der må klassificeres 
som upolitisk,1'1 kaldes ’’politiker på fuld tid”. Der er i øvrigt intet mær
keligt ved sammenblandingen af betydningerne. Når ordet politiker har 
udviklet de to forskellige betydninger, skyldes det jo, at netop de folke
valgte beslutningstagere bør besidde de egenskaber, der karakteriserer 
politikertypen, ligesom også den professionelle psykolog helst skulle være 
psykolog, dvs. have menneskekundskab, osv. Som sædvanlig præges or
dets udvikling af divergens og konvergens på én gang: når der udvikles to 
forskellige betydninger af samme ord, er det uundgåeligt, at de smitter af 
på hinanden og sammenblandes igen.

I dette essay rettes opmærksomheden mod ordet ’’politiker” brugt om 
aktørerne i dansk politik, og ’’politiker” i betydningen ’’politikertype” vil 
kun blive omtalt i det omfang, de to betydninger overlapper hinanden og 
følgelig sammenblandes.
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Undersøgelsen falder naturligt i to afsnit: Hvad betyder ordet politi
ker, når det anvendes om aktørerne i dansk politik? - Og hvem henviser 
det til? En bestemmelse af betydningen bør holdes adskilt fra en kortlæg
ning af referencen, og det var også hensigten med i min rundspørge i 1982 
at stille to spørgsmål, nemlig; ’’Hvad er en politiker?” (betydning) og 
’’Hvem er politikere?” (reference).

f. Hvad er en politiker?

I folketingsmændenes besvarelser anførtes to forskellige definitioner: (A) 
”En politiker er en folkevalgt beslutningstager, der professionelt og på en 
partimæssig baggrund søger at påvirke samfundsudviklingen i en be
stemt retning.” (B) ”En politiker er en person, der deltager aktivt i 
politik.” Hvordan stemmer disse to definitioner overens med dansk 
sprogbrug? Vi kan for det første konstatere, at hvert eneste led i A- 
defitionen har hjemmel i dansk sprogbrug:

1. Folkevalgt: Overalt i skrift og tale møder vi udtrykket ”de folkevalgte 
politikere”,172 ligeså hyppigt bruges ”de folkevalgte” synonymt med ’’po
litikerne”,173 og i 1969 udkom der en bog med titlen: Folkevalgt og under
titlen: Kommunalpolitikeren og hans rolle i det lokale demokratiske selvstyre,174

Med ”de folkevalgte” refererer man altid til tre typer politikere: til 
folketingsmedlemmer, til amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og til de danske medlemmer af EF-parlamentet. Det er heller ikke ual
mindeligt at referere til ’’MF’ere, kommunalpolitikere og EF-parlaments- 
medlemmer” som ’’alle kategorier af politikere”.175 Undertiden finder 
man dog også ’’folkevalgt” brugt om fagbevægelsens ledere. Socialde
mokratiets tidligere sekretariatsleder, Jacob A. Buksti, mente således i et 
interview, ”at fagbevægelsens ledere i højere grad var folkevalgte” [end 
politikerne],176 men det er nu en tilsnigelse, formentlig baseret på dob
belttydigheden af ordet ’’folk”, der dels kan bruges om (hele) det danske 
folk og dels om det menige folk. Arbejderne bliver ofte af socialister og 
socialdemokrater identificeret med ’’folket” = det menige folk, og i den 
forstand er det vel ikke forkert at sige, at arbejderbevægelsens ledere er 
folkevalgte = valgt af arbejderne. Men folkevalgte i samme forstand som 
landspolitikerne, lokalpolitikerne og EF-parlamentarikerne er de ikke.

2. Beslutningstager: er et nyt ord i dansk, Det er afledt af engelsk: ’’deci
sion-maker” og første gang registreret på dansk i 1965. 7 I en kronik om 
forskningspolitik skriver Ritt Bjerregaard, at ’’beslutningstagerne i bre
deste forstand” er ’’politikerne, administrationen, forskningspolitikerne 
og organisationerne”.178 Eksemplet illustrerer, at der naturligvis er andre 
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end politikerne, der er beslutningstagere; men at beslutningsprocessen er 
det centrale i politikernes virke fremhæves af Johannes Andersen, når 
han taler om ”de politikere, man selv har valgt, og som skal træffe beslut
ninger om samfundets udvikling”,179 og det understreges yderligere af, at 
’’lovgiver” er et af de hyppigst anvendte synonymer for ’’politiker”.180

3. Professionel: At være politiker blev oprindeligt opfattet som et kald, 
ikke som en levevej, men professionaliseringen af politikerhvervet har 
været en kendsgerning lige siden århundredets begyndelse og er også 
slået igennem i sprogbrugen. Det er således bemærkelsesværdigt, at ordet 
politiker kun er registreret ét eneste sted i Dansk Begrebsordbog, nemlig 
under rubrikken ’’Stilling”, hvor det står anført mellem politibetjent og 
portier.181 Tilsvarende er det også blevet en talemåde, at politikerne ikke 
længere lever for politik, men af politik,182 og sammensætninger som 
levebrødspolitiker og erhvervspolitiker taler samme sprog. Vi må imid
lertid ikke glemme, at der stadigvæk ikke er nogen, der i telefonbogen 
eller i Kraks Blå Bog står opført som politiker.

4. Partimæssig baggrund'. Som et typisk eksempel på, hvor tæt politiker
begrebet er sammenkoblet med de politiske partier, vil jeg anføre følgen
de citat fra en nypubliceret bog ”om politisk håndværk”: ”1 et repræsen
tativt demokrati vælger vi nogle mennesker ud til at deltage i magtspillet 
på vores vegne. De mennesker, der vil repræsentere os, kalder vi politike
re. En del bliver valgt til folketinget, kommunalbestyrelser osv. — andre 
bliver ikke valgt. Men politikere er de alligevel. Politiske partier er orga
ner, som politikerne er grupperet i med henblik på at øve den omtalte 
indflydelse”.183 Tilsvarende er der en hel gruppe af sammensatte ord med 
politiker som efterled, der spiller på politikernes grupperinger i partier: 
A-politiker, oppositionspolitiker, partipolitiker, venstrepolitiker osv.

g. Hvem er politikere?

Over for definitionen ’’professionel folkevalgt beslutningstager tilknyttet 
et politisk parti” står definitionen ’’person, der deltager aktivt i politik”. 
På betydningsplanet er der ikke umiddelbart nogen uløselig modsætning 
mellem de to definitioner. Det er ubestrideligt sandt, at de folkevalgte 
beslutningstagere deltager aktivt i politik. Problemet er, at der også er 
mange andre, der er aktive i politik. Er de så politikere? For at besvare 
dette spørgsmål må vi vende os fra undersøgelsen af ordets betydning til 
en undersøgelse af dets reference: Hvem er politiker? Dette spørgsmål 
kan dels besvares positivt ved at opregne alle de personer og grupper af 
personer, der kaldes politikere. Men det kan også bestemmes negativt 
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ved at finde alle de personer og grupper af personer, der modstilles 
politikerne, eller sidestilles med politikerne på en sådan måde, at det af 
konteksten fremgår, at de nævnte personer ikke anses for at være politi
kere.

Ved den første undersøgelse finder vi synonymerne for ordet politiker 
(f.eks. folketingsmedlem), ved den anden findes antonymerne (f.eks. em
bedsmand).

Ordet politiker bruges synonymt med følgende personer og grupper af 
personer:

1. Ministre og regering. ’’Ministeren er professionel politiker. Som admi
nistrator og leder forventes han eller hun at være amatør”, skriver Rolf 
Geckler og Jørgen Grønnegård Christensen.184 Venstremanden Anders 
Andersen mente i Politiken, at ”en politiker — uanset om han er folketings
medlem eller minister — må have ret til at forme sin tilværelse, som han 
synes”.185 Jf. sammensætningen ’’regeringspolitiker”.

2. Folketingsmedlemmer. Der er som bekendt 179 politikere i folketin
get;186 og folketingspolitiker og Christiansborgpolitiker er to af de hyp
pigst brugte sammensætninger med politiker som efterled. Det er ikke 
overdrevet at sige, at folketingets medlemmer opfattes som politikerne 
par excellence: så sent som i 1978 harcelerede Børge Outze over ”den sære 
nymodens skik at kalde alle med offentlige hverv politikere, som om de 
var medlemmer af regering og folketing”, og han vendte sig mod at 
’’forøge antallet af politikere” ved at bruge ordet om bl.a. kommunalpoli
tikerne.18/ Selv om den sprogbrug, Outze beklager, nu er slået definitivt 
igennem, er der dog stadig en tendens til at identificere politikerne med 
folketinget. Rockwoolfondens nye ’’kortlægning af forholdet mellem be
folkningen og politikerne i dagens Danmark” bærer titlen Vi og vore politi
kere, men undersøgelsen handler næsten udelukkende om folketingspoliti
kerne. Kun undtagelsesvis skinner det igennem, at politikerbegrebet da 
også omfatter lokalpolitikerne.188

3. Borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Såvel borgmestrene som 
de øvrige medlemmer af Danmarks 275 kommunalbestyrelser kaldes 
kommunalpolitikere eller lige så ofte blot politikere,189 og da de 17 med
lemmer af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening alle er kommu
nalbestyrelsesmedlemmer, kan termen politiker naturligvis også bruges 
om dem.190

4. Amtsborgmestre, amtsrådsmedlemmer og medlemmer af amtsrådsforeningens 
bestyrelse kaldes for amtsrådspolitikere, eller amtspolitikere eller blot poli
tikere,191 helt på linie med sprogbrugen ved kommunalpolitikerne.
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5. EF-parlamentarikere. De danske medlemmer af Europaparlamentet er 
naturligvis politikere 192 og kaldes ikke sjældent for EF-politikere,193 men 
sært nok er denne sammensætning ikke så almindelig, som man måske 
skulle forvente. EF-parlamentariker er stadig hyppigere brugt end EF- 
politiker,194 skønt parlamentariker ellers er blevet et sjældent synonym 
for politiker. Og ved en høring om lobbyister i feb. 1992 ’’fortalte danske 
EF-parlamentarikere og politikere om dårlige oplevelser med lobbyis
ter”.195

6. Kandidater ved valg. Ordet politiker bruges ikke blot om ”de folkevalg
te”, men mellem valgene og især i perioden op mod et valg også om alle 
de kandidater, der er nomineret af deres parti og stiller op til valgene: 
"Partiledelsen vil gerne søge at anbringe fremtrædende politikere i sikre 
kredse”, skriver en politolog.196 ’’Politikerne ude for at sælge sig selv”, 
hed det i en overskrift i Politiken to dage før folketingsvalget den 10. 
januar 1984,197 og dagen efter blev de 13 deltagere i TVs partilederrunde 
omtalt som ’’politikere” 198 uden skelen til, at flere af dem aldrig havde 
været medlemmer af folketinget og nok heller aldrig ville blive det. Til
svarende bruges ordet kommunalpolitiker også om kandidaterne ved 
kommunalvalgene.199 Og ved valget til EF-parlamentet i juni 1984 blev 
repræsentanterne for de 10 opstillede partier kaldt for EF-politikere.200

7. Forhenværende folkevalgte. Modsvarende findes der også eksempler på, 
at tidligere medlemmer af de folkevalgte forsamlinger stadigvæk kan 
kaldes for politikere. I en gennemgang af folkevalgte politikere i kreditfor
eningernes repræsentantskaber nævnes to fhv. ministre og Københavns 
fhv. overborgmester.201 Og da der i nov. 1986 blev skudt efter et fhv. 
folketingsmedlem, lancerede Ekstrabladet nyheden under overskriften 
’’Mordforsøg på politiker”.202 Det er nok et tilfælde, at jeg ikke (endnu) 
har fundet eksempler på, at fhv. amtsråd- og kommunalbestyrelsesmed
lemmer er blevet betegnet som politikere.

8. De politiske partiers ledelse. For alle de politiske partier gælder det, at 
vælgerorganisationens ledere på alle niveauer ikke blot kaldes partipoliti
kere, men også ofte politikere, ligesom folketingsmedlemmerne. Det dre
jer sig typisk om partiets formand, medlemmerne af hovedbestyrelsen og 
forretningsudvalget, formændene for amts- og kredsforeningerne, samt 
de delegerede til partiets landsmøder. En politologisk analyse af de politi
ske partier taler om ’’Fremskridtspartiets politikere i og uden for folketin
get”.203 Formanden for Socialdemokratiet i Arhus amt samt medlem af 
partiets hovedbestyrelse omtales i en overskrift i Politiken i 1985 som ”en 
kendt politiker”,204 og alle de delegerede ved partiets landsmøder bliver 
både i skrift og tale omtalt som politikerne.205 Kun et fåtal af disse 
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partipolitikere er medlemmer af folketinget, amtsrådene eller kommunal
bestyrelserne, og deres eneste adkomst til at blive kaldt politikere er 
således deres tillidshverv i partiets hierarki. Samme sprogbrug findes 
også i de partier, der ikke er repræsenteret i folketinget. Her vil i hvert 
fald partiets formand opfatte sig selv som politiker og også blive opfattet 
som politiker.206

9. Rådgivere i de partipolitiske sekretariater. Det kan også ske, at de ansatte 
i de partipolitiske sekretariater på Christiansborg bliver kaldt for politi
kere: ’’hvis vi ikke skal spilde vor tid alt for meget”, siger to af dem (fra 
SF), ”er vi også nødt til at være en slags politikere”.207 De indrømmer, at 
der i Socialdemokratiet, for eksempel, er en klar sondring mellem politi
kere og rådgivere, men konstaterer på den anden side, at der er en 
mindre udtalt sondring mellem politiker- og rådgiver-opgaver i SF.

10. Organisationsrepræsentanter. LO er så tæt knyttet sammen med So
cialdemokratiet, at organisationens ledere ofte betegnes som politikere. 
Vi hører således om ’’møder mellem regeringspolitikere og centrale poli
tikere i S og fagbevægelsen”.208 Og sammensætningen ’’organisationspo
litiker” peger i samme retning.209 Mere påfaldende er det, at en valgt 
leder af en ’’upolitisk” organisation, nemlig formanden for Dansk Magi
sterforening, bliver kaldt for ’’politiker på fuld tid”.210

Hermed er vi igennem listen over dem, som kaldes politikere, og kan 
vende os mod dem, der modstilles politikerne eller sidestilles med dem på 
en sådan måde, at det af sammenhængen fremgår, at de er forskellige fra 
politikerne.

1. Befolkningen. ’’Befolkningens vigtigste funktion [i en valgkamp] er at 
være kulisse for politikernes indbyrdes kampe”.211 ’’Sigtet med projektet 
er at belyse forholdet mellem politikerne og befolkningen i dagens Dan
mark”.212

2. Vælgerne. ’’Hvis vælgerne - og politikerne på Christiansborg — tror på 
Erhard Jacobsens hensigter ...”.213 ”Er der større problemer i forholdet 
mellem vælgere og politikere i Danmark i dag end tidligere?”214

3. En hvilken som helst gruppe, om hvilken politikerne skal fatte en beslutning. 
’’Politikere, landmænd og embedsmænd”.210 "Politikere og de yngre læ
gers organisation”.216

4. Demonstrationsdeltagere. ”Vi demonstrerer for at fa politikerne til at 
indse vanviddet i våbenkapløbet”.217

5. Græsrodsbevægelser. ’’Politikere forgår, græsrødder består”.218 ’’Politi
kerne har fået respekt for det vi laver - fordi det er veldokumenteret”.219

6. Menige medlemmer af de politiske partier. ’’Partiernes faldende medlems
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tal tolkes ofte som tegn på, at forholdet mellem befolkning og politikere 
ikke er det bedste”.220

7. Hovedbestyrelses-, amts- og kredsformand. ”Jeg arbejder politisk, men jeg 
er ikke politiker”.221 ’’Landsorganisationens ... tusinder af tillidsmænd er 
amatører, de har et borgerligt erhverv og passer partiarbejdet i fritiden. 
Og partiarbejdet er for dem helt overvejende et administrativt og organi
satorisk arbejde. Folketingsmænd er fuldtidspolitikere...”.222

8. Medlemmer af partiernes politiske sekretariater. ”Der er tradition for at 
sondre klart mellem notatskrivere og politikere”.223 ’’Politikerne ... er 
bistået af deres sekretariater og baggrundsgruppe”.224

9. Partifunktionærer. ”Man har nogle partimaskiner med politikere, 
funktionærer, ungdomsorganisationer, kursusejendomme og øvrigt til
behør...”.225

10. Organisationsledere. "Man starter med at omtale en modsætning 
mellem givne aktører, f.eks. politikere eller repræsentanter for forskellige 
interesseorganisationer”.226 ’’Mens der blandt organisationsrepræsentan
terne er bred tilslutning til kompromis-traditionen i den politiske beslut
ningsproces, er der ikke samme enighed om, at politikerne bør overlade 
mest mulig lovgivning til de berørte organisationer”.227

11. Lobbyister. ”En god lobbyist sørger for at en sympatiserende politi
ker altid er klædt på til at forsvare ens synspunkter - ikke mindst i 
pressen”.228 ”På høringen fortalte danske EF-parlamentarikere og politi
kere også om dårlige oplevelser med lobbyister”.229

12. Eksperter, sagkyndige. ’’Professor Jørgen Dich havde ret i sin beskri
velse af amtsrådspolitikernes magtesløshed over for ekspertgrupper
ne”.230 ”Der findes politikere i Danmark — ja der findes sågar vismænd og 
økonomiprofessorer, som har forklaret mig ...”.231

13. Embedsmand. ’’Politikerne trasker i denne sag i hælene på embeds- 
mændene ’’centnertungt”.232 ’’Samspillet mellem politikere og embeds- 
mænd”.233

14. Diplomater. ”den enorme venlighed og service, diplomaterne omgi
ver politikerne med”.234 ’’Rapporter fra politikere, embedsmænd, diplo- 
mater, private .

15. Journalister. ’’Sommetider er det politikere, der bevidst bruger sam
taler med journalister til at sende signaler”.236 ”Fra journalist til poli
tiker”.237

Undersøgelsen viser, at dansk sprogbrug stort set stemmer overens med 
den snævre definition afen politiker som ”en folkevalgt beslutningstager, 
der i regelen professionelt og på en partimæssig baggrund beskæftiger sig 
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med politik.” Der er dog en gråzone, hvor sprogbrugen vakler, og hvor 
personer, som den snævre definition udelader, alligevel bliver betegnet 
som politikere. Folketingskandidater, de politiske partiers valgte ledere, 
medlemmer af de politiske partiers sekretariater og mange organisations
repræsentanter bliver i visse sammenhænge kaldt politikere, men i andre 
sammenhænge modstillet politikerne. Og denne dobbelte sprogbrug mø
des ikke blot i medierne. Også i faglitteraturen og i folketinget kan man 
møde den, og det er heller ikke svært at se, hvordan den er opstået i hvert 
enkelt tilfælde.

Kandidater til folketinget opstillet i landets 103 valgkredse kaldes ofte 
for politikere, men mest i perioden op til et valg, og mest hvis de i forvejen 
har en politisk karriere, f.eks. hvis de er eller har været medlemmer af 
folketinget eller af en kommunalbestyrelse. Rimeligheden i denne sprog
brug er diskuteret ovenfor side 21.

Samme betragtning gælder de valgte medlemmer af de politiske par
tiers ledelse. Nogle fa er folketingsmedlemmer, flere er lokalpolitikere, og 
andre igen har været det i kortere eller længere tid. De er derfor ’’politike
re”, og det er ikke sært, at termen ved afsmitning appliceres på hele 
gruppen af valgte tillidsrepræsentanter.

Det forekommer mindre berettiget at kalde funktionærerne i partiernes 
sekretariater for ’’politikere”, men her er sprogbrugen også klarest belagt 
i SFs sekretariat, hvor adskillelsen mellem folketingsgruppen og partiets 
øvrige medlemmer er mindre accentueret end i de fleste andre partier.238

For organisationslederne gør andre forhold sig gældende. De tillidsre
præsentanter, der kaldes politikere, arbejder som oftest i de organisatio
ner, der har en tæt tilknytning til de politiske partier, først og fremmest i 
LO, der er en del af Socialdemokratiet, men også i landboforeningerne, 
der hører sammen med Venstre, eller i Arbejdsgiverforeningen og Indu
strirådet, der især er knyttet til det Konservative Folkeparti. I adskillige 
tilfælde er tillidsposterne i disse organisationer beklædt af lands- eller 
lokalpolitikere,239 og personsammenfaldet alene gør det rimeligt at bruge 
betegnelsen politiker, også når personerne repræsenterer organisationen. 
Det er derimod påfaldende, at selv ’’upolitiske” interesseorganisationer 
kan finde på at betegne deres ledere som ’’politikere.”

Hvis vi ser bort fra gråzonen, står vi tilbage med et politikerbegreb, der 
refererer til ministre og folketingsmedlemmer, til borgmestre, amtsborg
mestre, kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer, og til de danske 
EF-parlamentarikere. Med mellemrum møder man en eksplicit erklæring 
om, at netop disse udgør ’’alle kategorier af politikere”.240 Men langt 
oftere bliver nogle medregnet og andre fraregnet, og ikke helt sjældent 
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således, at læseren eller lytteren kan være i vildrede med, hvad der præ
cist menes med ordet ’’politikerne”. Denne uklarhed i sprogbrugen mø
des ikke blot mundtligt og i medierne,241 men såmænd også i den sam
fundsvidenskabelige litteratur: (a) Når Rockwoolfondens opinionsunder
søgelser omtaler politikerne, er det fortrinsvis folketingsmedlemmerne, 
der refereres til, skønt det ikke fremgår særligt tydeligt af spørgeskemaer
ne.242 Og lejlighedsvis tager man også lokalpolitikerne med i analysen.243 
(b) I en beslutningsteoretisk undersøgelse af den danske forvaltning be
handles politikere og personale i den offentlige sektor.244 Analysen af 
politikernes baggrund og status omfatter medlemmer af folketing, kom
munalbestyrelser og amtsråd. Ministre uden for folketinget er måske 
medtaget. EF-parlamentarikerne omtales ikke, (c) Når to jurister skriver 
en bog om retsforholdet mellem politikere og embedsmænd, præciserer 
de, at det primært er ministre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, de 
tager sigte på,245 ikke folketingsmedlemmerne i øvrigt, fordi det blandt 
Christiansborgpolitikerne kun er ministrene, der arbejder tæt sammen 
med embedsmændene. Folketingsmedlemmerne i øvrigt er henvist til at 
benytte de politiske partiers sekretariater, hvis de søger rådgivning i en 
sag eller hjælp til at udarbejde et forslag. - Amtsrådsmedlemmer nævnes 
ikke i bogen. Altså: hver synsvinkel sit politikerbegreb. Det skulle også 
være uproblematisk, bare man i hvert enkelt tilfælde ved, hvad man 
snakker om.

h. Participatorisk opposition?

Sprogbrugsanalysen har derimod ikke givet noget holdepunkt for at ac
ceptere den brede definition, nemlig at betegnelsen politiker korrekt kan 
bruges om enhver person, der deltager aktivt i politik. Tværtimod kunne 
det konstateres, at en lang række af de politisk aktive netop blev modstil
let ’’politikerne”.

Påvisningen af, at ordet politiker ofte modstilles ord som embedsmand, 
organisationsleder, lobbyist, journalist, vælger osv., berettiger os imidler
tid ikke umiddelbart til at slutte, at den brede definition må være i 
modstrid med dansk sprogbrug. Et ord kan jo godt i en bredere betyd
ning være overbegreb for en række andre ord, som det i en snævrere 
sammenhæng modstilles, f.eks. i følgende tilfælde.

Ordet ”dag” modstilles ”nat”, men i udtrykket ”tre dage senere” bru
ges ”dag” synonymt med døgn i betydningen ”tre dage og tre nætter”. 
Man siger at ”dag” (modsat nat) bruges hyponymt i forhold til ”dag” (i 
betydningen døgn).246 ’’Menneske” modstilles ”dyr”, men i bredere for- 
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stand er mennesket dog et dyr. En sådan dobbeltbetydning er ikke be
grænset til substantiver, men findes også ved mange adjektiver: ’’gam
mel” og ”ung” er modsætninger, men i sætningen ”min datter er tre dage 
gammel” refererer ’’gammel” til kategorien alder som sådan, uanset om 
den er høj eller lav.
Dette sproglige fænomen, der ofte kaldes ’’participatorisk opposition”, 
kan illustreres således:

Man kan ikke på forhånd udelukke, at ordet ’’politiker” kunne opføre sig 
ligesådan, således at det i den bredere betydning omfattede alle, der 
beskæftigede sig med politik, men så i den snævrere betydning ’’folke
valgt beslutningstager” blev modstillet alle de andre grupper, der var 
inkluderet i den brede betydning, f.eks. vælgere, partimedlemmer osv.

Før vi går videre med denne hypotese, må vi tage et forbehold: ord som 
”dag” og ”nat”, ’’gammel” og ”ung” er kontradiktoriske antonymer: 
Hvis det ikke er dag, må det være nat, og omvendt. Men ordet ’’politiker” 
har ikke noget kontradiktorisk antonym. Hvis man stiller spørgsmålet 
’’hvad er det modsatte af en politiker?”, vil man enten slet intet svar få, 
eller forskellige svar i forskellige sammenhænge. Nogle vil modstille em- 
bedsmænd og politikere, andre vælgere og politikere, andre igen eksper
ter og politikere osv. Mangelen på et kontradiktorisk antonym til termen 
’’politiker” afsløres også af de sære sammensætninger, som med mellem
rum dukker op for at beskrive politikerens modsætning, f.eks.: ’’apoliti
ker” 247 eller ”ikke-politiker”.248

Skønt ordet politiker ikke optræder i et ordpar som f.eks. ”dag og nat” 
kan det dog stadigvæk være et af de ord, der optræder i såvel en bredere 
overordnet betydning som i en snævrere betydning sidestillet med andre 
ord. Foruden ord, der modstilles hinanden kontradiktorisk, findes der 
også en lang række ord, der dels kan sidestilles med andre ord, men dels 
også fungere som overbegreb for alle ordene. ”Kat” er et oplagt eksem- 
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pel. Det kan dels modstilles løve, tiger, leopard og los osv., men det kan 
også - især i flertal — fungere som overbegreb for dem alle.249

Hvis ordet politiker på samme vis havde en dobbeltbetydning, skulle 
det kunne bruges dels som overbegreb for flere af de enkelte typer politi
kere, og dels sideordnet med en eller flere af typerne som synonym for en 
bestemt type, ligesom f.eks. ’’katte” dels kan bruges som overbegreb for 
løver og tigre og dels sideordnet med løver og tigre. En sådan sprogbrug 
kan faktisk også påvises i anvendelsen af ordene ’’politikere”, ’’folketings
medlemmer” og ’’regering” (eller ’’ministre”). En gang imellem taler 
man om ’’regeringen og politikerne” eller ’’ministrene og politikerne” 
(dvs. folketingsmedlemmerne),250 men til andre tider bliver politikerne 
brugt som overbegreb for regeringen og folketingsmedlemmerne,251 eller 
for ministrene og folketingsmedlemmerne.252 Vi kan altså opstille flg. 
paradigmer:

politiker

politiker regering
(= MF’er)

politiker

politiker minister
( = MF’er)

Et tilsvarende paradigme kan imidlertid ikke opstilles for nogen af alle de 
grupper, der indgår i den brede definition, men udelukkes i den snævre, 
dvs. vælgere, medlemmer af et politisk parti, osv.

Vi må derfor konkludere, at bestemmelsen af en politiker som ’’enhver 
person, der beskæftiger sig aktivt med politik”, ikke kan forklares som 
eksempel på participatorisk opposition, men i alle henseender må karak
teriseres som værende i modstrid med dansk sprogbrug. Ikke desto min
dre er det den, som henved halvdelen af besvarelserne fra folketingets 
medlemmer går ind for. Hvorfor egentlig? Den er utvivlsomt opstået ved, 
at folk pludselig er blevet bedt om at sige, hvad en politiker er, eller selv 
har siddet og tænkt over, hvilken rolle politikerne har i det danske sam
fund. Afkrævet en definition kommer man let til at tænke, at en politiker 
jo må være en person, der beskæftiger sig med politik, og da grænsen 
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mellem den politiske sfære og andre sfærer i samfundet er flydende, bliver 
det kun endnu sværere at fastlægge en klar skelnen mellem politikere, 
politisk aktive og samfundsdebattører. Man holder derfor fast ved defini
tionen af en politiker som ”en person, der deltager aktivt i politik”, og på 
spørgsmålet, hvem er politikere? svarer man ’’enhver som deltager aktivt 
i politik”. Det er også en yderst fornuftig definition. Der kan anføres 
mange gode grunde til, at vi burde bruge ordet politiker på denne måde, 
men vi må på den anden side konstatere, at denne opfattelse af politiker
begrebet klart strider mod dansk sprogbrug.

i. Valorisering

Et ord har ikke blot flere betydninger, det kan også have forskellig valori
sering, dvs. bruges enten rosende eller nedsættende. Mange ord er neu
trale i så henseende, f.eks. ’’postbud”; andre ord bruges altid nedsætten
de, f.eks. ’’pamper”; eller rosende, f.eks. ’’statsmand”; men en hel del ord 
findes brugt med forskellig værdi i forskellig sammenhæng: ordet ’’slag
ter” bruges neutralt om en person i en slagterforretning, men nedsætten
de om en ’’morderisk type” i bogstavelig eller overført forstand. ’’Diplo
mat” bruges neutralt om en person i det diplomatiske korps, men positivt 
om en person, der opfører sig diplomatisk; og et ord som ’’humanist” 
optræder med alle tre værdier: Det er en anerkendelse at kalde Albert 
Schweitzer for en humanist; lærere og studenter på Københavns Univer
sitets humanistiske fakultet kaldes ofte (neutralt) for humanister; men 
når naturvidenskabsmænd taler om humanister, kan ordet godt en gang 
imellem fa en direkte nedsættende klang.

I dag bruges ordet politiker enten neutralt eller nedsættende, men 
indtil for ca. 40 år siden blev det også brugt rosende: De to første rets
statsfolk, der fik sæde i folketinget, var Villesen og Dam, som blev ind
valgt i 1926. Under et af deres første møder i folketinget bøjede Villesen 
sig over mod Dam og hviskede: ”Der er kun én politiker herinde, og det 
er Stauning”.253 Anerkendelsen var umiskendelig. Kunne Villesen nu 
have sagt statsmand i stedet for politiker? Det kunne han vel nok, men 
nuancen havde været en anden. Selv når ordet politiker i gamle dage blev 
brugt positivt, gav det ikke lige så mange points som statsmand, som det 
klart fremgår af følgende citat fra Svend Thorsens bog fra 1949 om 
Danmarks Rigsdag: ”der er flere Rigsdagsmænd, end der er Politikere, og 
der er ogsaa flere Politikere, end der er Statsmænd. Men de store Politi
kere, de virkelige, sjældent forekommende Statsmænd ... de vil altid være 
blandt de ’bedste Mænd’” (127-8). Sådan ville man ikke skrive i dag; 
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sætningen: ”han er (en) politiker” ville ikke kunne opfattes som en kom
pliment uden et kvalificerende adjektiv som f. eks.: ”han er en ægte 
politiker”.254

Når den positive betydning af ordet politiker er forsvundet i nudansk, 
hænger det nok sammen med den kraftige udvidelse af kredsen af politi
kere forbundet med ordets langt hyppigere anvendelse i skrift og tale. I 
gamle dage skulle der være et vist format over en person, før han kunne 
kaldes for politiker. I løbet af 50’erne blev det stedse mere almindeligt at 
bruge ordet politiker synonymt med folketingsmedlem, og næste skridt 
blev taget i 60’erne og 70’erne, da man i stigende omfang begyndte at 
kalde lokalpolitikerne for politikere slet og ret. Under titlen ’’Misbrug” 
skrev Børge Outze en leder i Information i jan. 1978 og indledte med 
følgende betragtning: ”Det er en sær nymodens skik at kalde alle med 
offentlige hverv for politikere, som om de var medlemmer af regering eller 
folketing. Uskikken har bredt sig fra nogle aviser, der ved at ’’forøge” 
antallet af politikere i Danmark har faet flere saftige spisesedler og over
skrifter pr. år. Man skal læse et stykke ned i den slags avisers politiker
sensationer for at opdage, om det drejer sig om en landskendt person eller 
om en, der først nu omtales uden for Pærekøbing. Den slags ’’publicity” 
for kommunalpolitikerne er bagsiden af medaljen”.255

Devalueringen af ordet politiker medførte, at den tidligere rosende 
klang, som ordet kunne have i visse sammenhænge, måtte genskabes ved 
nye sammensætninger med politiker som efterled: Man begyndte at sige 
toppolitiker, hvor det tidligere havde været nok at sige politiker.256 Men 
også denne sammensætning er (hurtigt) blevet devalueret. Først var den 
forbeholdt statsministre og formænd for de store partier,207 men nu bru
ges den om ethvert folketingsmedlem, der blot er nogenlunde kendt i 
medierne,258 og for at karakterisere en ’’toppolitiker” i ordets betydning 
for en generation siden, må man nu sige: ”de allerøverste toppolitike
re”.259 Tilsvarende er storpolitiker skredet fra at beskrive skikkelser med 
et format som Richelieu eller Churchill til at hæftes på folk som den nu 
glemte radikale politiker Oluf Steen 260 eller (med lidt bedre ret) den 
konservative Christmas Møller.261 Betegnelsen ’’statsmand” har pudsigt 
nok gennemgået den modsatte udvikling: Det blev ofte, ligesom i dag, 
brugt om de største skikkelser i politik,262 men det kunne også bruges helt 
neutralt om en person, der beskæftigede sig med statssager, endog på et 
ret inferiørt niveau;263 og i bestemte sammenhænge kunne statsmand 
ligefrem fa en negativ klang.264 I dag er den negative og den neutrale 
anvendelse helt forsvundet, og at beskrive en person som statsmand er 
uvægerligt en kompliment.265
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Valoriseringen går på tværs af betydningerne, således at vi har en 
neutral og en nedsættende variant af ordet politiker såvel i betydningen 
’’folkevalgt beslutningstager” som i betydningen ’’agiterende og argu
menterende forhandler”. Den neutrale variant af ordet politiker brugt om 
de folkevalgte kan let illustreres med nogle avisoverskrifter: ’’Køben
havns politikere i protestmarch”,266 ’’politiker søger topjob”,267 ’’Klage 
over behandlingen af politikerne i radioen”,268 ’’Politikerne tøver” 269 osv. 
Den nedsættende betydning dukker op i mange af de sammensætninger, 
hvor politiker optræder som forled eller efterled: Politikerleden rettes 
specifikt mod de levebrødspolitikere, der aldrig holder, hvad de lover, og 
derfor også kaldes ’’valgflæskpolitikere”. Den neutrale vurdering af poli
tikertypen findes behandlet i den hastigt voksende litteratur om ledelse 
og management: 1 Johnsens ni bud - og dit eget optræder ’’politiker” som en 
af de 27 grundlæggende lederroller, og den beskrives således: ’’Opfyldelse 
af individuelle og kollektive magtmål, samt konkrete enkeltmål, gennem 
aktiv holdningsformidling, samt nedbrydning af andres magtbase”.270 
Den nedsættende klang høres derimod, når en politikertype kaldes ”en 
glat og manipulerende pamper” i stedet for ”en smidig og velformuleret 
forhandler”.271

En sammenblanding af de to betydninger i deres forskellige værdier er 
naturligvis uundgåelig. Den mest bidende definition afen politiker, jeg er 
stødt på, blev formuleret af den norske socialist og stortingspolitiker Finn 
Gustavsen, formentlig i 60’erne, og den lyder således: ”En politiker er en 
person, som er så tykhudet, at han kan stå oprejst, skønt han ikke har 
rygrad”.272 Her er den nedsættende variant af ordet politiker i betydnin
gen politikertype møntet på de folkevalgte medlemmer af Norges Stor
ting. En tilsvarende sammensmeltning af de to betydninger gælder for 
slangordbogens ’’lystløgner = politiker”. Sammenstillingen leder uvæ
gerligt tanken hen på den amerikanske pris, som hvert nytår uddeles til 
årets største løgnhals. Prisen kan kun gives til amatører, og da politikere 
anses for professionelle løgnhalse, er de udelukket fra at deltage i konkur
rencen.

j. Betydningsudvikling

På oldgræsk brugtes politikos (1) om en person, der var særlig kyndig i 
politik, og (2) om en person, der kunne styre en stat i kraft af sin politiske 
viden og erfaring, dvs. en statsmand. Begge ordets oprindelige betydnin
ger levede videre i dansk omtrent helt op til vor tid, men er nu helt 
forsvundet.
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I Ordbog over det danske Sprog står der under politiker. ”... i ældre tid 
navnlig om person, der var kyndig i, interesserede sig for statssager, nu 
næsten kun om person, der tager aktiv del i politik”. Den betydningsud
vikling, som Ordbog over det danske Sprog beskrev i 1936, er nu fuldbyrdet, 
jævnfør følgende eksempel: En af de skandinaver, der i dette århundrede 
mest har fortjent at blive kaldt politiker i betydningen ’’politisk kyndig”, 
var svenskeren Herbert Tingsten. Men da han i 1968 publicerede essay
samlingen Min politiske horisont, blev den af Ole Karup Pedersen anmeldt 
under overskriften: ”En apolitikers politiske horisont”.273 Bedre belæg 
kan man vist ikke bringe for, at ordet politikers oprindelige betydning er 
visnet væk i nudansk.

I ældre dansk kunne betegnelsen politiker også hæftes på politiske 
ledere af betydeligt format og bruges (næsten) synonymt med statsmand, 
men også denne rosende sprogbrug er helt forsvundet i nudansk, og 
sætningen ”han er politiker” ville aldrig i dag blive opfattet som en 
kompliment uden andre markører i konteksten til at sætte trumf på, f.eks. 
”han er en politiker, man må regne med”, eller ”han er en betydelig 
politiker”.

Tilbage står den negative og den neutrale anvendelse af ordet politiker 
i betydningerne ’’folkevalgt beslutningstager” og ’’magtsøgende lederty
pe”. Den negative valorisering går helt tilbage til dengang, en politiker 
altid var en politicus, altså til tiden før 1800, men den har holdt sig 
uændret helt op til 1992. I dag forekommer den sjældnere end den neu
trale anvendelse, men det skyldes næppe nogen afsvækning af den negati
ve klang, ordet kan have, men derimod den næsten eksplosive vækst i den 
neutrale brug af ordet politikér om de folkevalgte beslutningstagere.

Udviklingen er sket i følgende etaper: Indtil århundredets midte var 
det almindeligvis kun fremtrædende medlemmer af regering og rigsdag, 
der blev kaldt for politikere. Efterhånden brugtes ordet om alle folketin- 
gets medlemmer, og til sidst også om medlemmerne af amtsråd og kom
munalbestyrelser, der tidligere blev kaldt lokalpolitikere, eller kommu
nalpolitikere eller amtsrådspolitikere, men ikke politikere slet og ret. 
Samtidig er det også blevet almindeligere at kalde fagbevægelsens og de 
politiske partiers valgte tillidsmænd for politikere.

Men ordet politiker har hele tiden bevaret sin tilknytning til begreber
ne repræsentation og ledelse, og de eneste spor i nudansk af, at man kan 
kalde enhver politisk aktiv for politiker, er at finde i politikernes overvejel
ser, når de pludselig skal til at definere ordet og begrebet, og (sært nok) i 
ordbøgerne, der dog ellers burde beskrive sprogbrugen præcist og neu
tralt.
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4. Konklusion

Analysen af opinionsundersøgelsen blandt folketingsmedlemmerne mun
dede ud i en opstilling af fire mulige definitioner af politikerbegrebet: (a) 
enhver, der er aktiv i politik, (b) folkevalgt beslutningstager, (c) person, 
der beskæftiger sig professionelt med politik og (d) person, der ved for
mulering, agitation og forhandling fremmer sine egne og sin gruppes 
idéer og interesser.

Folketingsmedlemmerne delte sig i to lige store grupper, en der gik ind 
for (a) ’’enhver politisk aktiv”, og en, der foretrak (b) ’’folkevalgt beslut
ningstager”. Analysen af ordet politiker og dets sammensætninger i nu
dansk har vist, at det kun er (b) og (d), der er i overensstemmelse med 
dansk sprogbrug; (b) vedrører specifikt beskæftigelse med politik og hø
rer hjemme i den politiske videnskab; (d) vedrører adfærd i en hvilken 
som helst gruppe og hører hjemme i psykologi, sociologi og management; 
(c) ligger i forlængelse af de tanker, Max Weber gjorde sig til talsmand 
for i 1919 ved at skelne imellem Gelegenheitspolitiker og Berufspolitiker; 
(a) er formentlig opstået i den definitoriske situation, når man kæder 
ordet politiker sammen med ordet politik og vil hævde, at enhver, der 
beskæftiger sig aktivt med politik, er politiker. Herved kommer man til at 
overse, at ordet politik bruges meget bredere end ordet politiker.274 Hvor 
fornuftig definitionen end kan forekomme, gør man nok bedst i at undgå 
den, da den er i åbenlys modstrid med dansk sprogbrug.

I begyndelsen af dette essay kunne det konstateres, at ordet ’’politiker” 
ikke er en fagterm i den politiske videnskab på linie med ’’politik” og 
’’politisk parti”. Hvorfor egentlig ikke? Jeg vil slutte med et forsøg på en 
forklaring:

1. Den politiske videnskab er anglo-amerikansk i sit tilsnit, og mange 
af dens fagtermer er direkte overtaget fra engelsk, f.eks. ’’beslutningspro
ces”, der er en oversættelse af decision-making process,275 og flertalsfor
men ’’politikker” - et sært udansk ord dannet efter ’’policies”.276 På 
amerikansk har ordet politician altid en nedsættende klang og bruges 
næsten som et skældsord.277 Intet medlem af kongressen ville bryde sig 
om at blive stemplet som ”a politician” eller finde på at sige: ”in my 
capacity as politician ...”. I 1976 blev Jimmy Carter valgt til præsident 
efter en valgkampagne ført på sloganet ”1 am not a politician”. Først da 
han var valgt, opdagede vælgerne til deres rædsel, at han havde ret, og de 
undlod da også at genvælge ham i 1980. I Storbritannien er det mere 
almindeligt at bruge politician neutralt om medlemmerne af Underhu- 
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set;278 men det bruges kun sjældent om lokalpolitikerne, og skønt den 
nedsættende klang nu mest går på politikertypen,279 er det ikke længe 
siden den også blev brugt om de folkevalgte beslutningstagere;280 på 
engelsk er ’’politician” altså ikke nær så hyppigt brugt som vort ord 
’’politiker” som synonym for medlemmerne af parlamentet og de lokale 
råd.

Ordet ’’politician” har derfor ikke kunnet benyttes som neutral term i 
engelsk og amerikansk faglitteratur, og da den politiske videnskab i Dan
mark i så høj grad bygger på den engelsksprogede, har man ikke haft 
nogen inspiration fra den internationale forskning til at tage problemet 
op. Det er nok ikke et tilfælde, at den eneste seriøse behandling af politi
kerbegrebet, jeg kunne finde, var Max Webers tyske foredrag fra 1919.281

2. På dansk var ordet politiker ret sjældent brugt for blot en generation 
siden. Det er først i de sidste tyve år, at politiker er blevet den oplagte 
betegnelse på nudansk for en aktør i politik i betydningen ’’folkevalgt 
beslutningstager, både lokalt og på landsplan”. Derfor er det også først 
fra ca. 1970, at man har kunnet bruge ordet som fagterm.

3. Når ordet politiker (brugt i neutral betydning om de folkevalgte 
beslutningstagere) er blevet så udbredt i nudansk, skyldes det først og 
fremmest medierne, både dagblade, ugeblade, radio og fjernsyn. Analy
ser af mediernes behandling af det politiske stof i den sidste generation 
har vist en forskydning fra sagen til personerne.282 Fokus er flyttet fra 
politik til aktørerne i den politiske beslutningsproces, altså netop til dem, 
man bekvemt med en fællesbetegnelse kan kalde for politikere.

Da den politiske videnskab (ligesom andre videnskaber) påvirkes mere 
af ældre faglitteratur end af medierne, og da ordet politiker først for nylig 
er blevet så udbredt i skrift og tale, er der egentlig intet sært ved, at den 
politiske videnskab først for ganske nylig er begyndt at tilpasse sig den 
fremherskende sprogbrug i nudansk og acceptere ’’politiker” som et be
greb, der kan bruges i titler og stikordsregistre. I 1990 udkom bogen Mens 
politikerne snakker, og i 1992 har vi faet resultaterne af Rockwoolfondens 
store undersøgelse publiceret i bøgerne: Kan vi stole på politikerne? og Vi og 
vore politikere.™ Ingen af disse værker søger imidlertid at definere, hvad 
en politiker er, men gad vide om undersøgelser af politikerbegrebets 
udvikling og anvendelse ikke snart vil dukke op i den politologiske og 
sociologiske faglitteratur, måske i forlængelse af dette lille essay, der mest 
har anskuet problemet ud fra en historisk og filologisk synsvinkel.284
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(Ledsageskrivelse til folketingets medlemmer ved opinionsundersøgelsen 
i 1982)

I forbindelse med en historisk undersøgelse af politikerbegrebet i det 
antikke athenske demokrati har jeg til min forbløffelse måttet konstatere, 
at ordet ’’politiker” hverken har nogen klar betydning eller velafgrænset 
reference. Ordet bruges af alle, men ingen ved rigtigt, hvad en politiker 
er, eller hvem politikerne er.

Denne usikkerhed over for politikerbegrebet præger ikke blot menig
mand, men også journalister, jurister, embedsmænd og universitetslære
re. Søger man hjælp i et opslagsværk, bliver man sørgeligt skuffet. I 
danske ordbøger og leksika gentages med mindre afvigelser, hvad man 
allerede kan læse i Ordbog over det danske Sprog xvi, 1118: ’’person, der tager 
aktiv del i politik”, og den definition er så bred, at den er vildledende, for 
ikke at sige forkert. Man vil også lede forgæves efter ordet i de store 
internationale opslagsværker som International Encyclopaedia of the Social 
Sciences og i tilsvarende værker på tysk og fransk. Her findes der lange 
artikler under opslagsordene ’’politik” og ’’politisk parti”, men intet om 
politikerne.

Politikerbegrebet fortjener i høj grad en nærmere analyse, og jeg vil 
derfor venligst anmode om at få vedlagte spørgeskema tilbagesendt i den 
medfølgende svarkuvert pr. 1.8. 1982. Jeg forventer ikke, at der bruges 
mere end ca. 15 minutter på besvarelserne af begge spørgsmål, men jeg 
vil naturligvis være meget glad for refleksioner og uddybende betragt
ninger.

Besvarelserne kan afleveres underskrevet eller anonymt. Ved under
skrevne besvarelser lover jeg intet at citere med navns nævnelse uden 
vedkommendes godkendelse.

[Ved skrivelse af 8. juli 1984 bad jeg de 30 her citerede folketingsmedlem
mer om tilladelse til at citere deres besvarelse, og jeg modtog ingen 
indsigelser].
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Noter

1 Salmonsens Konversationsleksikon 19 (1925) 361. Se nedenfor side 33. En artikel om appella
tivet politiker findes ikke.
2 Hagerups Illustrerede Konversationsleksikon 8 (1952) 267; Eakta Gyldendals Leksikon (3 udg. 
1992) 937; Gyldendals Leksikon 7 (1978) 426; Lademann 22 (1986) 156. Gyldendals Store Danske 
Encyklopædi vil derimod (på min foranledning) bringe en artikel om politikerbegrebet under 
stikordet: politiker.
3 Bind 4 (1967) side 338.
4 Bind 16 (1936) side 1118.
5 Heller ikke i samfundsvidenskabelige leksika på andre sprog findes ordet som stikord, se 
f. eks. Staatslexikon in 5 Banden (Freiburg 1985-9); Handwörterbuch der Sozialwissenschaßen 
(Stuttgart 1956-66); Norsk Samfunnsleksikon (Oslo 1987). Undtagelsen er den korte artikel 
’’Politician” af G.C. Moodie i A Dictionary of the Social Sciences (New York 1964).
6 Meyer (1965) 12-3.
7 Otkjær og Søndergaard (1990).
8 Mogensen (1992).
9 Andersen et alii (1992).
10 Max Weber, ’’Politik als Beruf,” i Gesammelte politische Schriften (Tübingen 1958) 505- 
60, se nedenfor side 27.
11 Etableret af Prof. Henning Bergenholtz ved Handelshøjskolen i Arhus.
12 Information 24.7.1984 side 5: ’’Hvad betyder det nye ord politiker?” og 25.7. side 5: 
’’Politikerne er ikke enige om, hvad en politiker er.”
13 Parallelt med udsendelsen til folketingsmedlemmerne sendte jeg også mit spørgeskema 
til medlemmerne af radiorådet og embedsmændene i undervisningsministeriet. Da radiorå
det siden er nedlagt, og da kun meget fa af embedsmændene i undervisningsministeriet 
besvarede mit skema, har jeg undladt at medtage disse besvarelser i denne undersøgelse. De 
er kort omtalt i kronikken i Information d. 25.7.
14 1, 5, 6, 10, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29.
15 1,5, 6, 8, 18, 25, 27.
16 2, 8, 20, 22, 25, 27.
17 1,2,8.
18 8, 10, 15, 18, 29.
19 2, 5, 7, 10, 17, 19, 20, 23, 24, 27.
20 2, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25.
21 22.
22 1, 6, 13, 17, 25, 29.
23 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29.
24 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 28, 30.
25 1, 6, 9, 13, 21, 30.
26 9, 15, 20, 22, 30.
27 24.
28 1, 14, 26.
29 1, 9, 14, 18, 28.
30 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29.
31 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 28, 30.
32 7, 19.
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33 8, jf. 7, 10, 29.
34 20,21.
35 Andersen et alii (1992) 358.
36 8,21.
37 Se også Indenrigsministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg, nr. 188 af 12. 
oktober 1990 side 22 spalte a.
38 1,2,8.
39 2, 8, 18, 21.
40 Om de to forskellige repræsentationsteorier se Damgaard (1977) 85fT.
41 1,6,17,25,29.
42 P. Smith, Stem Jacob ud af Arhus! (Århus 1990).
43 Bentzon (1981) 11-20.
44 Se Ole Kalnæs’ besvarelse, nr. 25 ovenfor.
45 The Political Role of Law Courts in Modern Democracies ed. J.L. Waltman & K.M. Holland 
(London 1988); P. Cane, An Introduction to Administrative Law (Oxford 1986) 24-35.
46 J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (3. udg. 1968) I paragraf 1.
47 ’’Forgyldte EF-politikere” DK-Korpus, BT. 18.6.1989.
48 Dem vil Weber ikke regne for politikere (undtagen i USA, hvor de dels er valgte, dels 
politisk udnævnt).
49 Christensen & Espersen (1983) kap.4: ’’Embedsmændenes krav på deltagelse i beslut
ningsprocessen”. Otkjær & Søndergaard (1990) 69: ’’politiserende embedsmænd”.
50 Weber (1919) 507.
51 Mintzberg (1976) 193-4: ”Den politiske leders ... hovedroller er som talsmand og for
handler. Denne beskrivelse er formentlig typisk for ledere i toppen af de fleste regeringsappa
rater og institutioner, herunder hospitaler og universiteter, hvor det politiske pres nedefra 
er lige så stort som det udefra ... For fremtiden vil der være stadig mere politisk leder i 
enhver topleder, hvadenten han er beskæftiget inden for den private eller den offentlige 
sektor”. Ry Nielsen (1983) 151: ’’Offentlige ledere har i stigende grad brug for at udvikle de 
holdninger og færdigheder, der karakteriserer ’’entreprenøren” og ’’politikeren” - det i- 
gangsættende, ikke-regelorienterede, gevinst og opbakningsorienterede ...".
52 Liddell/Scott/Jones, A Greek-English Lexikon (9th ed. 1940) 1435.
53 M.H. Hansen, The Athenian Ecclesia 11 (Copenhagen 1989) 14-5.
54 Se Arist. Eth. Nie. 1180b30ff, hvor politikos (kyndige i politik) sættes over for sophistai 
(lærere i politik) og politeuomenoi (aktive i politik).
55 Således bruges politikos i dialogen Euthyfron og i Apologien flere gange om Sokrates’ 
anklagere: Euthyphr. 2C; Apol. 21C-24A.
56 M.H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes (Oxford 1991) 270-1.
57 Cicero De Oral. 3.109; Earn. 8.1.4. I to breve til Atticus (12.23.2 og 12.51.2) bruger 
Cicero den græske form politikos.
58 J. Ph. Krebs, Anlibarbarus der lateinischen Sprache (3. udg. Frankfurt a. M. 1843) 605.
59 Platons Staten blev oversat i Firenze år 1400 af Uberto Decembrio og Manuel Chryso- 
loras.
60 Se Budé-udgaven af Aristoteles’ Politik Bind 1 (Paris 1968) cxlvii.
61 N. Rubinstein, ’’The History of the Word Politicus in Early-Modern Europe,” i The 
Languages of Political Theory in Early-Modern Europe ed. A. Pagden, (Cambridge 1987) 41-56.
62 John of Salisbury Polycraticus 622D og 647A. Forbilledet kan være Macrobius Commen
ta™ in Somnium Scipionis 1.8.5-7.
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63 G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford 1961) 1114.
64 G.W. Greenaway, Arnold of Brescia (Cambridge 1931).
65 W.H. Maigne D’Arnis, Lexicon Manuale ad Scriptores Media et Infima Latinitatis (Paris 
1890) s.v. politier, ’’hæretici quidam sic appellati quos alii Arnoldistas vocabant ab Arnoldo 
Brixiano, quorum hæresis sub Innocentio III pp. vulgari coepta, damnato vero ab eodem 
pontifice in concilio Lateranensi, ab obitu Coelestini pp. rursum invalescere coepit.
66 Albertus Magnus, Opera Omnia VII, ed. A. Borgnet (Paris 1891) 639.
67 D.R. Kelley, ’Murd’rous Machiavel in France,’ Political Science Quarterly 85 (1970) 558: 
’’Francois Baudouin had indeed referred to the ’’homo politicus”, but he immediately 
added: ’’hoc est jurisconsultus”.
68 Nashe, Pasquil & Marfor (1589) 8: ’’Secretarie Machiauell, a pollitick not much affec
ted to any Religion.”
69 Chr. W. Friedlieb, Prudentia politico Christiana (Goslar 1614) 406.
70 Rubinstein {supra n. 61) 55-6.
71 Q. Skinner, The Foundation of Modern Political Thought (Cambridge 1978) II 249-54; 
D.R. Kelley, Francois Hotman (Princeton 1973) 251: The Politiques: the label was hardly less 
derogatory at the time in many circles than ’’Machiavellian”, with which indeed it was 
often synonymous (as it was with ’’atheist” and ’’heretic”).
72 Salmonsens Konversationsleksikon 19.361.
73 Magistrate politicus bruges om den verdslige øvrighed af Melanchthon i Ethicae doctrinae 
elementa, CR bind 16 side 241.
74 Heywood, 2nd Pt. Iron Age in Works IV (1874) 364: ”1 am a politician, oathes with me 
are but the tooles I worke with, I may break an oath by my profession.”
75 Peder Jensen Hegelund, ABC aff bibelske ordsprock (Slesvig 1588), duo symbola .... 
alterum sacrum, alterum politicum. Frederik Ils to valgsprog var: ’’Mein Hofnung zu Gott 
allein” og ”trew ist Wiltbradt”. Jf. også eksempler i Kalkar, Ordbog til det aldre danske Sprog V 
(1908-18) 816a.
76 ”Gud og Belial”, i Jacob Worms Skrifter ed. E. Sønderholm I (København 1966) 29-36. 
Jf. også Holberg : [Kirkehistoriens] kundskab er lige så vigtig for en politico som for en 
theologo. Kha3r, samt andre eksempler i Holbergordbogen IV, 461.
77 Hans Olufsen Slangerup, Theses de magistratu politico (København 1596).
78 Matthæus Judex, De typographiae inventione (København 1566) 79ff.
79 Akt 1 scene 5: ”Han bilder sig ind, at han er klogere end Notarius Politicus selv.”
80 Holberg Adskillige store Heltes ... Sammenlignede Historier I 186 (ms), samt andre eksem
pler i Holbergordbogen.
81 Se udg. ved O. Schlichtkrull (København 1925) 147-52.
82 ”Den tanke lå os ikke fjernt, at den velkendte politicus (Jens Peter Jensen) var ude på 
at skabe en situation, hvor der blev plads til ham selv i regeringen.” EB 31.10.1992, 14.
83 ”K[irke]fædrenes Beskrivelse af Dæmonerne passe i mange maader på vor Tids Politi
kere; de levede nemlig i Luften (de ere nemlig altfor vindige til at kunne faae Fodfæste paa 
Jorden), de levede af Offerrøg og Virak ...”. Søren Kierkegaards papirer II 169 (21.5.1839).
84 Jens Leth, Dansk Glossarium. En Ordbog til Forklaring over det danske Sprogs gamle, nye og 
fremme Ord og Talemaader for unge Mennesker og for Ustuderede (København 1800) 126: ’’Politi
ker - Een som forstaaer Politik. Een som bilder Sig ind at han forstaaer den”.
85 Tale over nogle af de forenede Magters sande Fordele og over Grundstøtterne for en 
varig Fred, holden af Boissy d’Anglas, Folkerepræsentant og deputeret fra Departementet 
af Ardeche i Sessionen d. 11 Pluviôse i det 3 Aar, det er den 3. Januarius 1795. Trykt efter 
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Nationalkonventets Befaling, Oversat efter den franske Original. Ordet politiker bruges p. 
645.
86 Grosses vollständiges Universal-lexikon aller Wissenschafften und Künste Bind 28 (Leipzig 
1741) side 1528.
87 [er] ’’hoffe ... die Nachwelt” [werde bei ihm] ... den Ehrenmann vom Politiker zu 
scheiden wissen”. Citeret i V. Sellin, ’Politiker’ i Geschichtliche Grundbegriffe IV (Stuttgart 
1978) 839.
88 H. Holmboe, Dansk Retrogradordbog (København 1978) 170.
89 J. Baden, Almeennyttig alphabetisk Ordbog over de i danske Skrifter og i Omgangssproget meest 
brugelige, af fremmede Sprog laante Ord, Talemaader og Konstudtryk. (2. udg. København 1824) 
121. Politicus også registreret i 1. udg. fra 1806.
90 Dobbeltformen Politiker, Politicus er stadig bevaret i 8. og sidste udgave af Meyers 
Fremmedordbog fra 1924.
91 Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs bestyrelse (København 1793-1905): 
Grammatiker, kritiker, mathematiker, optiker, physiker, statistiker, taktiker og tragiker. — 
Bindet med p udkom i 1828, bindet med t i 1863.
92 C. Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord tilligemed afiedede og 
sammensatte ord (2. udg. København 1859): Klassiker, komiker, kritiker og matematiker.
93 I de nyeste udgaver Gyldendals Fremmedordbog (6. udg. 1972 og senere udgaver) er 
politiker slet ikke medtaget længere, og kun den latinske form politikus står registreret, med 
delvis fordansket stavemåde.
94 S. Grundtvig, Dansk Haandordbog med den af Kultusministeriet anbefalede Retskrivning (Kø
benhavn 1872) 85.
95 C.F. Bricka Dansk Biografisk Lexikon 1-19 (København 1887-1905). Kun medlemmer af 
rigsdagen eller af stænderforsamlingerne kaldes politikere. Ingen fra enevælden eller før 
enevælden står registreret som politiker, men derimod undertiden som statsmand, f. eks. 
Carl og Ditlev Ahlefeldt.
96 Citeret i E. Arup, Viggo Hørup (København 1941) 111.
97 Ibidem 103.
98 Rigsraadstidende. Forhandlinger paa Folkethinget, Overordentlig Samling 1864 side 619.
99 Et klip fra interviewet var medtaget i Poul Hammerichs Gamle Danmark, og det er 
derfra jeg kender det.
100 Dansk Biografisk Leksikon 2. udg. ved P. Engelstoft 22 (1942) 527; gentaget i 3. udg. 14 
(1983) 62.
101 Pol. 5.12.1950, 1.10.
102 Folketingstidende 1978-79, 6.2. 1979, forespørgsel om offentlig ansattes ytringsfrihed 
5848-5937.
103 Se dog Christensen & Espersen (1983): Retsforholdet mellem politikere og embedsmand.
104 Undervisningsministeriets bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen på de so
ciale højskoler nr. 191 af 31. marts 1987 side 687 spalte b; Indenrigsministeriets vejledning 
nr. 188 af 12. oktober 1990 side 22.
105 Se nedenfor side 44.
106 Den eneste undtagelse er Niels Westerby, en af stifterne af Liberalt Centrum, der i 
Blå Bog (efter eget ønske) står anført som, ”fh. politiker og diplomat.”
107 Dansk Biografisk Leksikon 1 .udg ved C.F. Bricka (1887-1905); 2. udg. ved P. Engelstoft 
(1933-44) 3. udg. ved S. Cedergreen Bech (1979-84), se nedenfor side 54 med note 262.
108 I Mogensen (1992) bruges politiker og sammensætninger med politiker over 400 
gange. Frekvensen er ca. 7 promille.
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109 M. Kristiansen el alii, Poul Schlüter - Historien om det ukendte menneske og den kendte 
politiker (København 1992).
110 Haarder (1990) 125: ”I vor aftenbøn som politikere bør vi ikke blot bede om frelse fra 
alle totalitære ideologier, men også bede om frelse fra os selv”.
111 ’’Næsten alle ledende politikere” deltog i Danehoffet i Nyborg i 1282, E. Arup, 
Danmarkshistorie II (1932) 10. ”som politiker er han en epigon” [om Rigshovmester Poul 
Laxmand, der blev myrdet i juni 1502], H. Bruun, Poul Laxmand og Birger Gunnersen (Køben
havn 1959) 136.
112 ”De formørkede systempolitikere” Henrik Stangerup Løgn over Løgn (1971) GB (1972) 
110.
113 ’’Politik er for alvorlig en sag til at den kan overlades til politikere” Carl Scharnbergs 
Nye Afrivningsnotater, uden årstal, side 22 af 46 upaginerede sider.
114 Press 76, marts 1992: Christiansborg-politikere grænseløst uvidende om EF-unionen.
115 På valgdagen d. 12.12.1990 bruges politiker 8 gange i læserbreve aftrykt i Det Fri 
Aktuelt 1.16, 17 og 22.
116 Thomsen (1979) 15.
117 Borre (1978).
118 Bogason (1988) 99-103.
119 I nedenstående liste giver jeg kun referencer ved de sammensætninger, der ikke findes 
i Sprognævnets samling.
120 Berl. 19.7.1982, 1.6: om arbejdsminister Svend Auken; Otkjær & Søndergaard (1990) 
130.
121 DK-Korpus, Viborg Stifts Folkeblad 13.6.1988.
122 Pol. 16.8.1992, 1.6.
123 Otkjær & Søndergaard (1990) 113, 132, 142; Folketingstidende 6.2.1979, 5930.
124 DK-Korpus, Jyll. 8.12.1987.
125 Pol. 29.2.1984, 1.2.
126 DK-Korpus, Helle Stangerup, Spardame (1989).
127 DK-Korpus, L. Bendixen, Stjerneloftet (1987).
128 Ro/. 26.8.1975, 2.4.
129 Pol. 9.1.1984, 2.2: om S og K’s forsvarspolitiske ordførere.
130 DK-Korpus, Ny Dag 17.3.1989.
131 Berl. 4.7.1988, 1.9.
132 Mogensen (1992) 25.
133 Rer/. 12.12.1990, 3.2.
134 Worre (1982) 33.
135 DK-Korpus, Pol. 21.10.1987.
136 Pol. 6.9. 1992, 2.6.
137 DK-Korpus, M. Volden, Storby indianer (1988).
138 H. Stangerup, Løgn over Løgn (1972) GB I 10.
139 Se side 55.
140 DK-Korpus, EB. 6.2.1987.
141 Berl. 4.7.1988, 1.9.
142 DK-Korpus, Inf. 7.2.1990.
143 Pol. 21.9.1992, 3.1.
144 DK-Korpus, Ro/. 7.2.1990.
145 DK-Korpus, Jyll. 3.1.1990.
146 DK-Korpus, Jyll. 8.2.1989.
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147 DK-Korpus, Inf. 7.2.1990.
148 DK-Korpus, EB. 19.1.1990.
149 Mogensen (1992) 137.
150 Viemose (1990) 121.
151 Mogensen (1992) 63: ’’politikerkontakten til vælgerne.”
152 Jyll. 8.2.1989, 1.1.
153 DK-Korpus, Hjemmet 3.4.1989.
154 Andersen et alii (1992) 355.
155 Andersen e/ aZii (1992) 277.
156 Andersen et alii (1992) 217.
157 DK-Korpus, Aarhuus Stiftstidende 30.7.1988.
158 Danmark i Fest og Glade 6 (København 1936) 162.
159 Det Fri Aktuelt, 24.4. 1988, 2.8.
160 Andersen et alii (1992) 127.
161 DK-Korpus, Ny Dag 23.4.1988.
162 Mogensen (1992); Politikens Slangordbog s.v. valgflæsk.
163 Andersen et alii ( 1992) 128.
164 Blinkenberg og Thiele, Dansk-Fransk Ordbog (København 1953) suppl.
165 Inf. 10.1.1978, 1.1-2.
166 Mogensen (1992) 49.
167 EB.s annonce i andre blade i boykotperioden se Andersen et alii (1992) 129.
168 P. Lindegård Hjorth, Vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog (København 1970) 
25-6.
169 Jf. ’’amatørpolitikere” om liste Qs folketingskandidater. Inf. 18.9.1971, 1, 1-2.
170 Magisterbladet 1991 nr.7 p.9.
171 Worre (1982) 49.
172 Inf. 9.10.1969, 4; Jyll. 10.9.1970, 13.
173 Inf. 5.4.1969, 1.
174 Skrevet af B. Siewertsen. Se også DK-Korpus 87, N. Westberg, Uden alibi (1987).
175 Andersen et alii (1992) 284.
176 Andersen et alii (1992) 218-9.
177 Riber Petersen (1984) 57.
178 Pol. 26.8.1975, 2.4.
179 Andersen (1990) 9.
180 Berl. 20.7.1982, 1.7.
181 H. Andersen, Dansk Begrebsordbog (København 1949) 725.
182 Andersen et alii (1992) 364; Weber (1919) 513.
183 Otkjær & Søndergaard (1990) 14.
184 På Ministerens Vegne (1987) 17.
185 Pol. 29.4.1984, 2.1.
186 JyZZ. 31.7.1992, 1.1; Mogensen (1992) 82.
187 Inf. 10.1.1978, I.
188 Andersen et alii (1992) f.eks. 20, 203, 207. Se nedenfor side 50 med note 242.
189 Bentzon (1981); ’’Københavns politikere i protestmarch” Berl. 13.5.1984, 1.1.
190 "Politikernes Griskhed”, overskrift i EB. 19.5.1986, 22.
191 "De folkevalgte politikere er ved at lave dit sygehus om” Brochure trykt og omdelt i 1988 af 
Maribo Sygehus’ Venner; Berl. 12.7.1982, 1, 9.
192 Andersen et alii (1992) 284.



Hf A4 65 67

193 DK-Korpus, BT 18.6.1989; Jyll. 30.1.1989.
194 Pol. 4.8.1992, 2.4; Otkjær & Søndergaard (1990) 107-8.
195 Pol. 2.2.1992, nyt job 2.
196 Worre (1982) 35.
197 Pol. 8.1.1984, 1.1.
198 Pol. 9.1.1984, 1.2.
199 Bentzon (1981) 15.
200 Pol. 13.6.1984, 2.12, cf. John Wagner i Week. 15-21.6 1984, 6.
201 Po/. 29.7.1990, 2.2.
202 EB. 1.11.1986, 1.1, cf. Pol. 1.5.1984, 1.3.
203 P. Chr. Kuhlman, Politiske parlier (København 1977) 87.
204 Pol. 2.7.1985, 1.1.
205 Pol. 19.9.1984, 2. bagside.
206 Samtaler 15.6. 1984 med Ib Christensen, formand for Danmarks Retsforbund og 9.7. 
1984 med Jørgen Jensen, formand for Danmarks Kommunistiske Parti.
207 Otkjær & Søndergaard (1990) 66.
208 Otkjær og Søndergaard (1990) 130.
209 Berl. 12.7.1982. Gæstepanel: Ove Sundberg.
210 Magisterbladet 1991 nr.7 p.9.
211 Andersen (1990) 65, cf. 87.
212 Mogensen (1992) 16.
213 Pol. 11.5.1984, 2.4 (leder).
214 Andersen et alii (1992) 9.
215 DK-Korpus 87, Midtjyllands Avis 7.11.1987.
216 DK-Korpus 87, AarAutu Stiftstidende 13.7.1987.
217 Hørt på Rådhuspladsen i København under fredsdemonstrationen cl. 29.10.1983.
218 Zn/ 1.1.1987, 1.
219 Viemose (1990) 27 (Kirsten Sander, der arbejder for Greenpeace i Danmark).
220 Andersen et alii ( 1992) 127.
221 Samtale d. 28.8.1992 med lektor Henrik Bolt Jørgensen, radikal kredsformand i Thy.
222 Worre (1982) 33.
223 Otkjær og Søndergaard (1990) 66 (Jacob A. Buksti, lederen af Socialdemokratiets 
politiske sekretariat, der imidlertid blev fyret i forbindelse med formandsskiftet i S i april 
1992).
224 Viemose (1990) 112.
225 Mogensen (1992) 142.
226 Andersen (1990) 14.
227 Buksti (1984) 79.
228 Viemose (1990) 27.
229 Pol. 2.2.1992, Nyt Job 2.
230 Berl. 12.7.1982, 1.9.
231 Week. 9-15.7.1982, 7 (Steffen Møller).
232 Pol. 27.4.1982, 1, 2 (Borgmester Gøsta Gustavsen).
233 Bogason (1988) 125-30.
234 Week. 13-9.8.1982,2.1 (Victor Andersen).
235 Thomsen (1979) 15.
236 Otkjær & Søndergaard (1990) 82.
237 M. Rüdiger, På Kant. Et portræt af politikeren Uffe Ellemann-Jensen (København 1992) 
15.
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238 Otkjær og Søndergaard (1990) 66-7.
239 Worre (1982) 48.
240 Andersen et alii (1992) 284, 307-8.
241 Overskrift i Pol. 3.1.1984: ’’Politikerne skal holde fingrene fra teatrene”. Uklart om 
der henvises til lands- eller lokal-politikere eller til andre politikere, der ”ved deres blotte 
tilstedeværelse i teaterbestyrelserne” hæmmer den kunstneriske frihed.
242 Andersen et alii (1992) f.eks. figur 4.1 (131): Af formuleringen: ’’almindeligvis kan 
man stole på, at politikerne træffer de rigtige beslutninger for landet” kan man nok slutte, at 
spørgsmålet kun gælder landspolitikerne, ikke lokalpolitikerne. Figur 4.3 (135): Sammen
ligning mellem svensk og dansk undersøgelse. Da den svenske undersøgelse specifikt gælder 
’’Rigsdagen”, må vi formode at ’’politikerne” i den danske undersøgelse refererer til folke
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