
Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Idrættens begivenheder og krydsfeltet 

mellem idrætshistorie og -sociologi 
  

Medio december vil medlemmerne af foreningen modtage tidsskriftet 

Forum for Idræt, som er opbygget som et todelt temanummer. 

 

Først belyses betydningen af de store idrætsbegivenheder på dansk og 

international grund, som er afviklet inden for de sidste år. Disse 

idrætsevents ses i et historisk og nutidigt perspektiv. 

Herefter problematiseres den traditionelle anskuelse af, at idrætshistorie 

og idrætssociologi er to separate discipliner. Dette sker med inspiration 

fra et tværfagligt nordisk seminar i Lysebu i 2012. Disse bidrag retter 

fokus på den brede idræt og på legen. 

 

Samlet stiller artiklerne spørgsmål ved vor gængse opfattelse af 

forholdet mellem historie og sociologi. Der åbnes en debat om, hvilken 

betydning tilgangen fra forskellige fagdiscipliner har i forhold til, hvordan 

vi ser på idrætten.  

Bidragene er skrevet af en række danske og en svensk idrætsforsker.   

 

Udgivelsen er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. 

 

Af aktivgruppen Hasse Persson, Preben Kristensen og Per Leon Jørgensen, 

bestyrelsessuppleant 

 

DIF/DOK afholder Olympisk udstilling 
 

DIF/DOK afholder torsdag den 13. december 2012 kl. 10 – 20 i Gunnar 

Nu – Salen, Idrættens Hus i Brøndby, Olympisk udstilling. 

 

På udstillingen vises en del af alle de mange olympiske genstande, som 

er samlet gennem de seneste 60 år.  

Der vises blandt andet: 

Film (fra OL 1912 i Stockholm og frem), Indmarchdragter og andet 

olympisk tøj (fra 1932 og frem), Medaljer (fra 1896 og frem), Fakler 

Plakater (officielle plakater samt de danske OL-hold siden 1984) m.m. 

Fra kl. 14 – 17 afholdes der reception i anledning af Preben Kristensens 

75 års fødselsdag. 

Vi håber at mange af Forum for Idræt, Historie og Samfunds 

medlemmer har lyst til at besøge udstillingen og opleve lidt historisk 

olympisk stemning.
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Fra Syddansk Universitetsforlag 

 

Bogudgivelse: Idrætspolitik i komparativ 
belysning 
 

Kan man lære af andre landes idrætspolitiske erfaringer? Svaret er både 

ja og nej – og dette samtidig. Nogle overordnede mønstre er 

genkendelige fra land til land, men politiske strukturer og processer har 

også dybe rødder i den respektive kultur og identitet. Der ligger noget 

uoversætteligt i de forskellige praksisser og politikker. 

Denne kompleksitet lægger op til komparative studier. Idrætspolitik i 

komparativ belysning sammenligner norsk, dansk og skotsk 

idrætspolitik og følger den Europæiske Unions første skridt på dette felt. 

Analysen fortæller samtidig noget om politikkens diversitet. Også på 

idrættens felt er det klogt at skelne mellem institutionel struktur 

(polity), institutionelle processer (policy) og magtens relationer og 

konflikter (politics). 

Alt i alt viser idrætspolitik sig som mere end sektorpolitik – den er 

demokratipolitik. Bogen rejser derfor spørgsmål om idrættens bidrag til 

den demokratiske kultur. 

 

Forfatter til bogen er Henning Eichberg Professor ved Bevægelse, Idræt 

og Samfund, Syddansk Universitet. 

Bogen koster 239,20 kr. og udgives ved Syddansk Universitetsforlag. 

 

 

Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Artikler til Forum for Idræt 
 

Forum for Idræt, Historie & Samfund udgiver årligt tidsskriftet Forum 

for Idræt. Tidsskriftet koncentrerer sig hvert år om et nyt tema, hvortil 

især forskere og studerende skriver, men også andre artikelforfattere 

med interesse og viden inden for det pågældende temaområde er 

meget velkomne til at bidrage med indlæg. 

 

I 2012 vil tidsskriftet have fokus på temaerne idrætsbegivenheder samt 

krydsfeltet mellem idrætshistorie og idrætssociologi. 

I 2013 vil arbejdstitlen for tidsskriftets være Rum og rammer i og for 

idrætten. 

 

Har du interesse i at få publiceret en artikel eller et essay i tidsskriftet, 

er du velkommen til at kontakte foreningen via mailadressen: 

info@forumforidraet.dk.  

I den forbindelse bedes du vedlægge et mindre abstract. 

 

Artikler og essays til tidsskriftet har typisk et omfang af:  

Artikler: 30.000 tegn inkl. mellemrum (inklusive noter og 

referenceliste). 

Essays el. debatindlæg: max. 20.000 tegn. 

 

Artikler vil blive vurderet af en ekstern referee samt af tidsskriftets 

redaktion. Så man må eventuelt påregne at skulle redigere artiklen i 

forhold til kommentarer fra referee og redaktion.

 

mailto:info@forumforidraet.dk


 

Af Inge Kryger Pedersen, KU 

 

Bogudgivelse: Kampen med kroppen  
 

Alternative behandlingsformer er ikke dækket af den offentlige 

sygesikring, og der mangler videnskabelig evidens for deres virkning. 

Hvad kan forklare, at mere end halvdelen af alle danskere har opsøgt 

alternativ behandling, og at udbredelsen er stadig stigende? 

 

Interviews med mennesker, der anvender akupunktur, zoneterapi eller 

mindfulness-meditation, viser, at flertallet vurderer forløbet positivt og 

samtidig oplever andre effekter end dem, man undersøger i det 

konventionelle behandlingssystem. Mange får mere energi, bedre søvn 

og større livslyst. Behandlingsmetoderne opfattes af både kroniske 

smertepatienter og principielt raske mennesker som en mulighed for at 

opnå øget livskvalitet. Dette giver grobund for et voksende privat 

sundhedsmarked; en tendens der også kan ses som et udtryk for en 

decentralisering af ansvaret for sundhed fra stat til individ. 

 

Kampen med kroppen belyser denne udvikling og kaster et kritisk blik 

på begreberne ´effekt´ og ´evidens´. I fremtidens sundhedsforskning 

og –politik vil man måske ikke fokusere snævert på, om noget virker, 

men spørge: Hvilke metoder virker på hvem – hvordan og ikke mindst 

hvorfor? Bogen introducerer her det processuelle begreb ´virken´ som 

bidrag til en dybere forståelse af de alternative behandlingsformers 

popularitet. 

 

Forfatter til bogen er Inge Kryger Pedersen som er Kultursociolog, 

lektor, ph.d. Forsker i kropskultur, sundhed, alternativ behandling og 

medicinske forbedringsteknologier ved Sociologisk Institut, Københavns 

Universitet. 

Bogen er udkommet den 30. november 2012, koster 199,95 kr. og 

udgives ved Aarhus Universitetsforlag.     

    

Af Peter Jul Jacobsen, formand 

 

Temperaturen på foreningen 
 

Mod udgangen af 2012 er det tid til at gøre lidt status på Forum for 

Idræt, Historie & Samfund. 

Som tidligere år har foreningens hovedaktivitet været produktionen af 

tidsskriftet Forum for Idræt, som vi forventer udsendt i dagene op til 

jul. 

Derudover har foreningen i nogle år kæmpet med økonomien, men med 

støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg og tidligere også fra 

Idrættens Fællesråd, synes lysere tider forud. 

På medlemsfronten er antallet ret stabilt på lidt over 200 medlemmer, 

som er jævnt fordelt mellem menige og institutionsmedlemmer. Til 

gengæld oplever foreningen stor tilmelding til nyhedsbrevet. 

Det er bestyrelsens forhåbning, at vi i de kommende år især kan fange 

flere studerendes interesse i foreningens aktiviteter og formål. 

 

Med de få ord ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Forum for Idræt 
Historie & Samfund 

 
Forum for Idræt, Historie & Samfund 

c/o Folkvarsvej 17,5 

2000 Frederiksberg 

email: info@forumforidraet.dk 

 

FORMÅL 

Forum for Idræt, Historie & Samfund 

har som sit formål at øge bevidstheden 

om samspillet mellem idræt, individ og 

samfund. 

Et væsentligt element i arbejdet på at 

leve op til denne målsætning er, at 

foreningen søger at etablere sig som et 

aktivt forum for formidling af 

humanistisk – samfundsvidenskabelig 

forskning og debat om idræt.  


