
”Fremskridt er ikke noget, en regering kan ”Fremskridt er ikke noget, en regering kan 
trylle frem. Det er noget, vi mennesker selv trylle frem. Det er noget, vi mennesker selv 
kan skabe – hvis vi får frihed til det.”kan skabe – hvis vi får frihed til det.”

Siddende bag skrivebordet på Marienborg lignede han umiddelbart 
sine forgængere, da de som nytiltrådte skulle takke for tilliden og ønske 
et godt nytår. Men Anders Fogh Rasmussens første nytårstale var ikke 
som de andres. Talen indvarslede en ny tid for det danske samfund. Ved 
folketingsvalget den 20. november 2001 var Venstre for første gang siden 
1920 blevet Danmarks største parti, og sammen med Det Konservative 
Folkeparti og med støtte fra Dansk Folkeparti regerede partiet 
landet i et årti med en helt ny dagsorden. Frontkæmpere som Brian 
Mikkelsen, Per Stig Møller, Bertel Haarder og Søren Krarup ændrede 
radikalt måden, hvorpå vi diskuterede kulturkamp, krigsdeltagelse, 
privatiseringer og flygtninge.

Brug agurketiden i hængekøjen, nu hvor der er under ti måneder til 
næste valg, på et dramatisk kapitel i dansk politisk historie.
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Forfatteren siger: 
 

”Det »lille systemskifte« skal forstås som en ideologisk betegnelse og en del 
af fortolkningskampen om dansk politik. De politiske kræfter, som havde 
regeret Danmark i en årrække, måtte vige. Det lille systemskifte er historien 
om centrale borgerlige politikeres brug af historien som et redskab til at 
udkæmpe store ideologiske slag og gentænke det danske velfærdssamfund 
og dets værdimæssige kompas.”

Om forfatteren
Jesper Vestermark Køber (født 1986) er ph.d. i historie, postdoc ved 
Saxo-instituttet og ansat ved projektet Neoliberalism in the Nordics. 
Han er ekspert i politisk idéhistorie fra 1900-tallet og frem.

Om serien
Det lille systemskifte er 59. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der bl.a. omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.
dk.
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