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Hume mellem konservatisme og liberalisme
Ryan Smith
David Hume (1711-1776) tilhørte den skotske oplysning, han var en nær ven af Adam Smith, og han regnes sædvanligvis for en af de betyde-ligste liberale politiske ilosoffer inden for ”spontan orden” traditionen. Der indes dog også et konservativt element i Humes politiske tænkning, og det er ofte debatteret, om eller i hvilken grad Humes politiske iloso i kan karakteriseres som konservativ.

 e 
End of History and the Last Man
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Det rationelle subjekt

Kollektiv selverkendelse

Hegel og den rationelle stat
David Vestergaard Thomsen
G.W.F. Hegel (1770-1831) tilhører den tyske idealisme og er kendt for en svært tilgængelig og kompleks iloso i. Han står bag en ganske in-teressant statsteori, som fremlægges i Grundlinien der Philosophie des Rechts fra 1821 (da. Rets iloso i). Det er en teori om den rationelle stat, der er skabt af rationelle borgere, hvor både juridiske love og social-skabte normer har rationel karakter, hvorfor borgere har en tilsvarende rationel pligt til at følge dem. På den måde opstår et stærkt argument for en metafysisk underbygget konservatisme.

Revolutionær arv
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Statens væsen

En konservativ agenda
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Sædeligheden

.
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Det irrationelle oprør

Frihedsbegreber

Konklusion
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De  nitioner, begreber og begrebsforvir-
ring

Fiskal konservatisme

Social-conservatism

Neokonservatisme

Konservative identiteter
Henrik Carmel
Under den kolde krig blev ordet ”konservativ” anvendt om politikere i Sovjetunionen, som modsatte sig moderniseringstankerne i Perestrojka og Glasnost, og i dag anvende begrebet om Nordkoreas nationalkom-munistiske regering eller om religiøse revolutionære i Mellemøsten. Når ordet anvendes på den måde, er vi tæt på den Hayekske ”why I am not a conservative”-konservatisme, der udelukkende er en modstand mod hurtige ændringer, men ikke indeholder en retning. I det følgende an-vendes ordet konservatisme om såvel en retning som en metode.

anti-universalistisk konser-
vatisme

nationalkon-
servatisme
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If you analyze it I believe the very heart and 
soul of conservatism is libertarianism. I think 
conservatism is really a misnomer just as libe-
ralism is a misnomer for the liberals — if we 
were back in the days of the Revolution, so-cal-
led conservatives today would be the Liberals 
and the liberals would be the Tories.  e basis 
of conservatism is a desire for less government 
interference or less centralized authority or more 
individual freedom and this is a pretty general 
description also of what libertarianism is

Skepticisme
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Ejendomsretten 
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Statens rolle
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Partikonservatismen i Danmark
Christian Egander Skov
Den danske konservative tradition, der først og fremmest har været knyttet til Det Konservative Folkeparti, er en socialkonservatisme, der ser sig selv i opposition til både liberalisme og konservatisme, og siden John Christmas Møllers formandstid i 1930erne har partiet betragtet sig som ”partiet i midten”. Kritikere har hævdet, at denne konsensuskon-servatisme slet ikke er konservativ, og at den placerer partiet mellem to stole. Det afspejler sig også i Det Konservative Folkepartis nuværende krise, der er en ideologisk krise.

Socialkonservatisme

socialkonservatisme
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Forvirring fra begyndelsen

John Christmas Møller
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Politik mellem to stole?

Critique

1980’ernes liberale vinde
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Værdipolitikkens sammenbrud

Ordentlighedens sammenbrud
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Tanker om den franske revolution

Søren Krarups konservatisme
Mikael Jalving
Signalement af en undtagelse og et livslangt opgør fra 1960’ernes midte til et tiår ind i det 21. århundrede.

De  re store debatter
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Skæg for sig og snot for sig

Nomos
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Kritik

En ny danmarkshistorie

Dansk 
kultur
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Det var de danske sønderjyder, der kom til 
at betale for D.G. Monrads uansvarlighed og 
svigt i 1864. Det er vore e erkommere, der kom-
mer til at betale for danske politikeres antinati-
onale og multikulturelle handlinger i nutiden

Den danske nation er for mig ikke en afgud. 
Den er mit historisk givne udgangspunkt, som 
jeg er bundet af og vil slås for (…) Jeg tildeler 
ikke nationen nogen evighedsværdi. Det er jo 
netop derfor, vi i denne løbende tid slås for, at 
den ikke skal forsvinde – hvad en evig danskhed 
aldrig kan (…) Naturligvis a ænger danskhe-
den af danskerne
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Anti-Brandes

Den kristne 
tro. Katekismus for voksne

Ungdom, livsnydelse, festlig indvielse af det 
hele sanselige liv. Intet forbud, ingen lov. Ingen 
fristelse, ingen slange. Intet syndefald, intet bil-
ledstormeri. Men musernes dans på Helikon. 
Gratier med blomster om håret og tunge ax i 
dejlige hænder (…) Hvad man ikke gerne ved-
kender sig højt, det vedkender jeg mig her: det 
mest levende had til kristendommen; af mit gan-
ske hjerte skal jeg altid istemme Voltaires ”Ecra-
son l’infame!” Jeg hader kristendommen indtil 
marven i mine ben

Dansk kultur
Det var i de år, hvor Georg Brandes (…) 

stræbte at ligne de beundrede venner og bli-
ve kristen som de. Hans oprigtige betagelse af 
guldalderens kultur, der jo havde kristendom-
men som forudsætning, gjorde bestræbelsen så 
meget mere energisk. Men da Georg Brandes 
indfangedes af oplysningstidens humanisme og 
gennemlevede en skandalepræget kærligheds-
historie med en gi  kvinde, som bragte ham i 
modsætning til samtidens København, kom han 
i stigende grad til at føle sig i modsætning til kri-
stendommen, og med hans store udlandsrejse i 
1870-71 fuldbyrdedes hans radikale brud med 
den hidtil beundrede danske kultur. Hvad han 
før havde regnet for stort, regnede han nu for 
småt og indskrænket

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litte-
ratur

At studere det danske folks hele følelsesliv 
igennem den (den danske litteratur, mj) er ikke 
muligt; dertil har den alt for store lakuner (…) 
Dernæst har det været vort lille og afsidesliggen-
de fædrelands uheld, at det ikke på første hånd 
har frembragt nogen stor europæiske åndsbe-
vægelse. Vi have ikke givet stødet til store for-
andringer, vi have undergået dem, når vi ellers 
have undergået dem. Vi  k f.eks. reformationens 
ideer fra Tyskland, revolutionens fra Frankrig 
(…) Det vil vel næppe være vanskeligt at opnå 
enighed om, at den danske litteratur ingensinde 
i dette århundrede har befundet sig i en sådan 
hendøen som i vore dage (…) Nu er en næsten 
fuldstændig mangel på tilegnelse af fremmed 
åndsliv trådt til, og den åndelige døvhed har 
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som døvheden hos den døvstumme medført 
stumhed

Kulturkamp – opgøret 
med radikalismen

polemos

I fald der i historien åbenbarer sig en gud-

dom, så åbenbarer den sig som den ånd, der i 
kamp mod ydre vold, mod løgn, mod fordom, 
mod forældede og trykkende traditioner ustand-
selig baner sig sin fremadskridende vej og som 
sprænger alt det ormædte til side for at udbre-
de lykke, sandhed og frihed. Der gives historien 
ingen højere, ingen mere guddommelig ånd end 
fremskridtets ånd

Det moderne sam-
menbrud

I kjole og hvidt, 
med vajende hår, 
skærende stemme, 
dristig holdning og 
med glød og patos rev 
Georg Brandes tilhø-
rene med sig. Der var 
charme og udstråling 
fra ham. Han besnæ-
rede sit publikum af 
unge herrer og damer 
og frembragte – også 
på grund af de kom-
mende års politiske og 
kulturelle forviklinger 
– en kulturrevolution, 
hvis virkninger bredte 

sig som ringe i vandet, længere og længere ud. 
Men hvad han sagde – det var ikke revolutione-
rende. Det var århundredets frigørelsesideologi, 
som her  k en tand til, men som netop i kra  af 
sit slægtskab med de nationalliberales idealisme 
kunne trænge ind i disses a om. Frihed! Frigø-
relse fra alle bånd og konventioner! Det havde 
man hørt før, og i denne blændende agitators 
mund tog man det til sig som en sandhed, kun 
dumhed eller indskrænkethed kunne stå imod

Frihed – det er slagordet. Men altså en fri-
hed fra syndefaldet, fra slangen i paradisets 
have, fra menneskets ansvarlighed under loven. 
Frihed til at udfolde sig ubegrænset, frihed til at 
realisere sig selv og sine behov, frihed til at være 
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sin egen herre og skaber

Ja, dyret har ingen arv, for det er kun natur. 
Dyret har derfor en stamtavle, men ingen slægt. 
Dyret har en udvikling, men ingen historie. Ene 
blandt de levende har mennesket en arv fra 
slægt til slægt, for at have arv er at være ansvar-
lig for sin historie, og at være ansvarlig er at være 
kaldt ud af naturens kredsløb eller udvikling for 
at skulle svare selv – dvs. at være stillet over for 
skaberens befaling

Det moderne sammenbrud
Vesteuropas forfald med vold og terror og 

menneskeforagt skyldes den afvisning af Kristus, 
der er en følge af forgudelsen af mennesket. Så-
dan vil det gå. Fra revolution til revolution vil 
Vesteuropa fornedre det konkrete menneske 
under sine stadige drømme om den fuldkomne 
og frigjorte menneskehed, brandene vil rase, of-
renes lig hobe sig op, for med Rousseau og den 
Franske Revolution har dette humanistiske van-
vid manifesteret sig i politik og samfundsforhold, 
og så er der ingen grænse. Uden Kristus er alt jo 
tilladt. Uden Kristus er mennesket sin egen lov – 
og så er der ingen lov.

Friedrich Nietzsche, Georg Brandes og ar-
ven fra Oplysningen

Dansk kultur
Kultur uden den kristne forkyndelse, der sætter 

den absolutte instans og dermed den absolutte 
fordring og dermed igen eksistensens vægt og 
vægtfylde, er da ikke kultur – i hvert fald ikke 
dansk kultur

National værnepligt

Fortæl Danmarkshistorie! Fortæl om store 
og gode danskere i tidens strøm! Fortæl om dem, 
der hjalp deres fædreland, da det så sortest ud, 
og som e er befrielsen var med til at genrejse 
det. Således bliver dansk kultur levende og bin-
der folket sammen
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Dansen om menneskerettighederne

Det moderne sammenbrud

Dansen om menneskerettighederne

Om at ofre sig for menneske-
heden og ofre menneskene
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Om menneskerettighe-
der – er en global etik mulig?

Adskillelsen af religion og politik, som hører 
demokratiet til, kan man ikke pålægge landet 
udefra ved krav, som ikke er en naturlig del af 
pågældende lands egen udvikling. Det er kun 
sikret, hvis det kommer indefra. Der ligger jo 
lidt den forestilling bag, at nu skal vi nok kom-
me og fortælle jer, hvad I skal gøre. Det er meget 
undertrykkende og ødelæggende, hvis vi kræver 
demokrati af et land, som ikke er parat til det. 
Det må komme indefra

Netop her sætter teologen Krarup ind. Men-
neskerettighederne er for ham udtryk for fari-
sæisme – en tro på at kunne oprette den evige 
retfærdighed på jorden (…) Menneskerettighe-
dernes ideologiske talsmænd påberåber sig med 
forkærlighed den kristne næstekærlighed, som 
den optræder i lignelsen om den barmhjertige 
samaritan. Men Krarup fastslår, at ’retfærdighe-
den står til Gud og ikke til mennesket’. Og næste-
kærlighed er altid øjeblikkets gerning, og næsten 
er aldrig i  ertal, men altid i ental. Der er kun én 
næste, for der er i øjeblikket kun én, der er mig 
nærmest, og næste betyder den nærmeste
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Menneskeret-
tigheder og kærlighed til næsten

Kristendom og danskhed

Om at ofre sig for menneskeheden og ofre men-
neskene

Præsten vil frelse lægmanden, læreren vil 
frelse eleven, politikeren vil frelse borgeren og 
lægen patienten – alle vil frelse alle, og den ene 

sandhed udkæmper sin hellige krig med den an-
den. Igennem gaderne drager demonstrationstog 
på demonstrationstog og i kor bevidner de de-
monstrerende deres tro og forbander de vantro
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Roger Scrutons liberale konser-vatisme*
Nicolai J. Foss

Et personligt tilbageblik

opfatter

Den britiske ilosof, Roger Scruton, har en væsentlig del af æren for, at konservatisme i stigende grad tages alvorligt i den borgerlige idèdebat. Scrutons tænkning er funderet i overvejelser over, hvad han ser som de traumatiske konsekvenser for det vestlige menneske af de seneste år-hundreders sekularisering, ”Guds død” om man vil. Scruton kan beteg-nes som en liberal konservativ, som Burke, Hume og Smith var det, og der er et væsentlig overlap mellem Scruton og særlig Hayek.
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det 
liberale samfund kræver en god moral

tabulae rasae

visse

eneste
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Scruton

er

antropologi

ontologi

etiske
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Sa-
lisbury Review

Salisbury Review

politiske

Nogle grundlæggende temaer hos 
Scruton

”Først for nylig er det blevet klart for mig, at 
hele min  loso   er en slags fundamental bekræf-
telse (”affi  rmation”). Nu er det generelt ikke let 
at sige ”ja ”. Alle traditioner , institutioner og 
samfund er ufuldkomne, og den, som siger ”nej” 
til dem, kan nemt identi  cere dén fatale fejl, der 
retfærdiggør hans afstandstagen . Den, der siger 
”ja”, an må vise, hvordan 
de åbenlyse fejl opvejes af skjulte dyder
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England: An Elegy; 

relativt

.

principielt

government is not only na-
tural to the human condition, but an expression 
of those extended loyalties over time, which bind 
generation to generation in a relation of mutual 
commitment
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hvor

Afslutning

de

.
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How to be a Conser-
vative

er

Scruton: Konservatisme som hjemmets iloso i
Katrine Winkel Holm
For Scruton er konservatisme en hjemmets iloso i, en politisk iloso i, der bygger på et ønske om at bevare det, man elsker, og det er den kon-servatives opgave at begrunde vigtigheden af kærligheden til hjemmet, hjemstavnen og nationen. Det særlige ved en nationalstat er, at den er et fællesskab med fremmede, men der er rationelle og ikke bare emotionel-le grunde til at forsvare nationalstaten, for kun nationalstaten giver en historisk mulighed for fred, frihed og for et velfungerende retssamfund.

hjemmets  -
loso  

Det afgørende i konservatismen er ønsket 
om at bevare det, man elsker. Det er dens styrke, 
at den er funderet i kærlighed og ikke i had eller 
modvilje – som er langt mere karakteristisk for 
venstre  øjen. Man skal aldrig opfatte kærlighe-
den som en svaghed

oikos

Oiko-fobi
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oiko-  li

Homo oikonomicus

oikos

Scrutons vej til konservatismen

viljen 
til at bevare

fois gras

oiko  li

Den engelske 
common law er et be-
vis på, at der  ndes 
en virkelig forskel på 
legitim og illegitim 
magt, at magt uden 
undertrykkelse kan 
 ndes, og at autoritet 

er en levende kra  i 
menneskelig adfærd. 

Engelsk jura, fandt jeg ud af, er modsvaret på  
Foucault

com-
mon law

common law

oikos
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Et nødvendigt fællesskab af fremmede

Naboskab, ikke broderskab

nationalismen

la patrie
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Grænser for markedsgørelse

Kun hvis folk er bundet sam-
men af noget, der er stærkere end det frie valgs 
bånd, kan det frie valg opnå den rolle, der er 
tiltænkt den af liberalismen

et homo 
økonomicus
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oikos oikonomia
How to be 

a conservative

virkelig

Litteratur
he meaning of Con-

servatism
 e West and the 

Rest: Globalization and the Terrorist  reat
 e uses of pessimism 

and the danger of false hope
How to be a conser-

vative
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Fra Virkelighedens VerdenTTIP og frihandel
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Dennis O’Keeffe: Edmund Burke. New York, 2013Jesse Norman: Edmund Burke. The First Conservative.  New York, 2013

A Vindication of Natural Society

Re  ections on the revolution in 
France

Dennis O’Keeff e: Edmund Burke.
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 e Cam-
bridge Companion to Edmund Burke

Major conservative and libertarian thinkers

Institute of Eco-
nomic Aff airs

Jesse Norman: Edmund Burke.  e First 
Conservative.
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å
Re  ections on the Revolution in 

France

Vindication of Natural Society

Re  ections

Edmund Burke: Philosopher, Politician, 
Prophet

Individualism and Economic Order



     51LIBERTAS NR. 60 FEBRUAR 2015

Skrivevejledning



Journal of Economic Perspective
Money Mischief. Episodes in Monetary History

Vil du skrive i LIBERTAS?

Kommende numre af LIBERTAS
Ayn Rand

Ytringsfrihed

Anarkisme



DEN SYNLIGE HÅND

LIBERTAS

Torben Mark Pedersen

Tegninger som frihedskamp


