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De afgørende stemmer: Valg                       
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Om få uger er der valg til kommuner og regioner. Når vi sætter vores kryds i stemmeboksen, afgør vi, hvem 

der skal have borgmesterkæden om halsen, og hvem der de næste fire år skal repræsentere os i rådhussalen. 

Forud er gået ugers vælgermøder, valgkampagner, debatter og meningsmålinger. Sådan har det været ved 

kommunalvalg og folketingsvalg siden valgene til Den Grundlovgivende Rigsforsamling i 1848. Når vi har 

sat vores kryds, stoler vi ovenikøbet på, at ingen snyder med vores stemmer. Eller hacker sig ind i vores 

system. Men så velfriseret er valg ikke alle steder. Jørgen Elklit, valgforsker ved valg efter valg, tæller efter i 

blandt andet Frankrig, USA og Sydafrika. I november måneds Tænkepause gør han os klogere på det demo-

kratiske ritual, som mange af os deltager i den 21. november. 

JØRGEN ELKLIT er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning 

beskæftiget sig med alle afskygninger af valg, før og nu, ude og hjemme. Og så har han været rådgiver i 

mange lande i Afrika, Asien og Europa om valg og demokratisering. 

Forfatteren kan kontaktes på:

elklit@ps.au.dk eller 87 16 55 83

Valg er nr. 53 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som lyd- og e-bøger. 

                                                     

”Jeg har aldrig opfattet mig selv som en, der skulle sælge det dan-

ske valgsystem ude i verden, men mange gange har mine forslag 

alligevel lignet det danske en hel del. Det siger forhåbentlig mere 

om det danske valgsystem end om mig.”

”Mit forslag til et valgsystem til det afghanske parlament smed 

landets regering direkte i papirkurven! Til gengæld valgte de det 

dårligst tænkelige system, man kan forestille sig! Blandt andet der-

for spiller parlamentet ingen nævneværdig rolle i Afghanistan.”

DAGEN FØR DEN OFFICIELLE UDGIVELSE GÅR TÆNKEPAUSEN LIVE PÅ NØRREBRO TEATER. KOMIKER OG JOURNALIST SEBA-

STIAN DORSET ER VÆRT FOR NY MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW.


