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Alexis de Tocqueville

ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805-1859) er en af de helt centrale 

tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne demokratis 

dilemmaer, demokratiseringsprocesser og civilsamfundets betyd-

ning. Hans bøger om Demokrati i Amerika og Det gamle regime og 

revolutionen vakte stor opsigt i midten af 1800-tallet, og ved sin 

død var han en berømthed i USA og i det meste af Europa.  

Herefter dalede interessen, men i perioden efter Anden  

Verdenskrig – og i særdeleshed siden 1990’erne – har Tocqueville 

atter påkaldt sig opmærksomhed blandt politologer, sociologer, 

historikere og filosoffer. Særligt Demokrati i Amerika står i dag 

som et af statskundskabens hovedværker. Tocqueville havde 

en imponerende evne til at få originale idéer og formulere nye 

indsigter, og han var en foregangsmand inden for brugen af 

samfundsvidenskabelige metoder såsom systematiske lande-

sammenligninger.

Dette er den første bog på dansk, der leverer en samlet, kritisk 

præsentation af Tocquevilles fascinerende forfatterskab og kort-

lægger den indflydelse, hans tanker har haft. Bogen indeholder 

desuden uddrag fra Tocquevilles bøger, herunder dele af Det 

gamle regime og revolutionen, der ikke tidligere har været oversat 

til dansk.

Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning, Institut for Statskundskab, Aarhus 

Universitet.
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Redaktionelt forord 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder lige dele 
analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, 
som kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globaliseringen, den europæiske in-
tegration, økonomisk krise, det multikulturelle samfund, me-
diernes stigende politiske betydning, ændrede sociale struk-
turer osv. præger den politiske dagsorden. I en brydningstid 
er det ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, 
som enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle 
grundvold, eller som mere grundlæggende har analyseret de 
vestlige samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet »Statskundskabens klassikere« skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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KAPITEL 1 

Biografi1 

1

Charles Alexis Henri Maurice Clérel de Tocqueville blev født 
den 29. juli 1805. Hans liv begyndte i skyggen af den franske 
revolution. Hans forældre, Hervé Clérel de Tocqueville og 
Louise Le Peletier de Rosanbo, var blevet gift den 12. marts 
1793. Allerede i december samme år fandt de sig som et led i 
Robespierres terrorvælde fængslet sammen med en lang ræk-
ke af moderens slægtninge. Flere familiemedlemmer måtte 
lade livet på skafottet. Selv blev Tocquevilles forældre kun 
frelst fra guillotinen, fordi Robespierre mistede magten, blot 
tre dage før dødsdommen skulle have været eksekveret den 
30. juli i 1794. Angiveligt forlod hans far fængslet med gråt hår
trods sine kun 22 år, mens moderen var psykisk påvirket heraf
resten af livet.

Tocquevilles forældre udgik af henholdsvis den franske 
sværdadel (noblesse d’epee) og den franske embedsadel (noblesse 
de robe). Hans fars slægt, Clérel, kunne spore sin adelige status 
tilbage til 1425, og en Clérel havde angiveligt kæmpet under 
Vilhelm Erobreren i Slaget ved Hastings i 1066. Navnet 

1. Vi vil gerne takke Mogens Hermann Hansen, Palle Svensson, Uffe
Østergaard, Peter Nedergaard og Kristian Vrede Skaaning Frede-
riksen for værdifulde kommentarer til forskellige udkast af manu-
skriptet. Derudover takker vi Arthur Goldhammer, der har ny-
oversat alle Tocquevilles hovedværker samt dele af hans brev-
veksling til engelsk, for beredvilligt at stille op til et interview om
Tocquevilles forfatterskab på Harvard University den 20. januar,
2016. Endelig vil vi gerne takke Helle Bundgaard for at have sat
manuskriptet op og læst korrektur på det. Disse gennemlæsninger
har ryddet ud i fejl og ført til en række væsentlige tilføjelser. Alle
resterende fejl og mangler står naturligvis for vores egen regning.
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Tocqueville tog slægten i 1661, da de overtog det normanniske 
gods af samme navn. På mødrene side nedstammede Tocque-
ville fra den prominente embedsadel, der dominerede det 
vigtige parlement – en adels- og embedsmandsdomstol – i Pa-
ris. Den vigtigste figur her er Guillaume-Chrétien de Lamoig-
non de Malesherbes, Tocquevilles oldefar, der var et af de 
familiemedlemmer, som blev guillotineret i 1794. Malesherbes 
havde som en ledende figur i Paris’ parlement kæmpet imod 
Bourboner-kongernes vilkårlige magtudøvelse før revolutio-
nen, men han havde forsvaret Ludvig den 16. foran det revo-
lutionære konvent i 1792. Også forfatteren Chateaubriand – 
Tocquevilles onkel på mødrene side – er værd at nævne. Hvor 
Malesherbes’ politiske ståsted blev en livslang inspirationskil-
de for Tocqueville, leverede Chateaubriand en stilistisk inspi-
ration til Tocquevilles forfatterskab. 

De unge år 

Tocqueville voksede op i et miljø, hvor loyalitet imod den 
franske kongeslægt, Bourbonerne, var kodeordet – et politisk 
ståsted, der dengang var kendt som legitimisme. Under Bour-
bonernes restoration mellem 1814 og 1830 gjorde faderen kar-
riere som præfekt (amtmand) og blev senere udpeget som 
medlem af det franske overhus (Chambre des pairs). Den unge 
Alexis tilbragte derfor begrænset tid sammen med sin far. 
Tocqueville blev i stedet opdraget af en præst, der en generati-
on tidligere også havde opdraget hans far. I 1823 påbegyndte 
han jurastudier, der afsluttedes tre år senere. Takket være 
faderens forbindelser fik Tocqueville i 1827 et ubetalt job som 
stedfortrædende dommer ved domstolen i Versailles, hvor 
Hervé de Tocqueville året før var blevet præfekt. Her mødte 
Tocqueville den tre år ældre Gustave de Beaumont, der blev 
en livslang ven og samarbejdspartner. Revolutionen i 1830 
vanskeliggjorde karriereudsigterne for både Tocqueville og 
Beaumont. De måtte sværge loyalitet til den nye konge, Louis-
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