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Selskabet for Fremtidsforskning udgiver bogen 

EN VEJ TIL EFFEKTIVT DEMOKRATI  

Af Nils Bech 

Det sker den 16. november på 200-årsdagen for arrestationen af vores første demokrat dr. J.J. 
Dampe 

 

Udgivelsen markeres ved en reception den 16. november kl 10-12 i selskabslokalerne på 
Tuborgvej 25 

 

Receptionen vil blive afviklet på coronasikker måde 

 

Forfatter og orlogskaptajn Nils Bech vil være til stede, sammen med Selskabets generalsekretær 
Tyge Mortensen og formand Keld Holm.    

 

Men hvem er J.J.Dampe og hvad har han med ’En Vej til Effektivt Demokrati ’ at gøre? 

 
J.J. Dampe betegnes som Danmarks første demokrat. Hans forbrydelse var at han krævede 
folkeafstemning og en demokratisk forfatning, som i hovedtræk mindede om den grundlov vi fik i 
1849. Det gjorde han bare på et tidspunkt hvor sådanne tanker var fjerne og i et Danmark styret af 
en enevældig konge. Han blev idømt dødsstraf, straffen blev dog senere ændret til livsvarigt 
fængsel. Han sad i fængsel i 20 år på Christiansø og derefter 7 år i husarrest i Rønne indtil den nye 
kong Frederik d 7. i forbindelse med sin tronbestigelse i 1848, gav ham amnesti og året efter 
indførte grundloven i 1849. Dampe gør således op med myten om, at den danske grundlov blev til 
på fredelig vis. Hans liv viser også, at demokrati ikke er noget der opstår af sig selv, men noget 
man skal kæmpe for og konstant engagerer sig i. 
 
J.J.Dampe var forud for sin tid og kunne i dag med rette være fremtidsforsker. 
 
I sin bog, En Vej til Effektivt Demokrati, siger Nils Bech bla at ”Vi lever i et demokrati, men ER vi 
demokrater? 
Uden almen, demokratisk bevidsthed og adfærd er civilisationens lak papirtynd! Forsvarer den os  
mod snedig opportunisme og demagogi? Effektivt demokrati kræver demokratisk adfærd! Ledelse 
etablerer, opretholder og udvikler optimale vilkår for andres udfoldelse i det effektive demokrati!” 
 



Med sine ca 350 sider giver bogen en meget indsigtsfulde og praktisk anvisninger på hvordan man 
udvikler en demokratisk ledelsesadfærd. Bogen henvender sig specielt til praktikkere som arbejde 
med mennesker,  enten i grupper, organisationer eller som ledere. 

Nils Bech er orlogskaptajn og tidligere tilknyttet Forsvarets Center for Lederskab, hvor han har 
udviklet konceptet bag ”En vej til et Effektivt Demokrati”. Nils Bech har desuden i mange år været 
tilknyttet Selskabet for Fremtidsforsknings og siddet i dets forretningsudvalg. 
 

Bogens inddeling: 
 
Første del  
14 temaer at reflektere over før rejsen mod et effektivt demokrati; det du nu ved  

Anden del 
En ekspedition ind i menneskers muligheder; det du kan  

Tredje del 
14 dialoger mellem bevarende og fornyende kræfter. Valg af vej til effektivt demokrati; det 
du vil 

Hvad du gør, er op til dig!  

Tillæg  
Beslutninger og organisationsformer på vejen til et effektivt demokrati; ordforklaring.      
 

 
 
Kontakt: 
Tyge Mortensen, generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning (www.fremtidsforskning.dk) 
Tel: 60915845 
 
 
Selskabet for Fremtidsforskning 
Er stiftet i 1968 som en dansk tænketank der beskæftiger sig med samfundsudvikling. Har siden 
1969 udgivet tidsskriftet Futuriblerne og andre publikationer, se på mere på www.futuriblerne.dk 
I forbindelse med receptionen den 16. nov udgives desuden en ny Futurible med titlen ”The great 
paradigme shift – a demokratic challenge”. 
 


