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 INDLEDNING

I 1913 afgik det kongevalgte landstingsmedlem J.B.S. Estrup ved dø‑
den, og en epoke lukkede sig bag dansk konservatisme. Estrup havde 
været den betydeligste politiske skikkelse i Danmark i sidste fjerdedel 
af det 19. århundrede. Han havde været landets konseilspræsident, 
symbolet på partiet Højre, provisoriernes fader og folketingsparlamen‑
tarismens modstander. Han personificerede en særlig konservatisme, 
der havde kæmpet indædt for sine politiske privilegier, som hermed 
var saga blot. Godsejernes indian summer var for længst forbi. Estrups 
død var dens svanesang. Nu stod konservatismen i fimbulvinteren. 
Noget var afsluttet og uigenkaldeligt forbi, men det stod ikke klart, 
hvad der nu skulle sættes i stedet. En ny tid dæmrede, men var den 
løfterig eller truende?
 Konservatismen, der kort forinden havde været statsbærende, så 
nu sit grundlag skride og sine sandheder betvivlet.
 Svaret var en modernisering, der organisatorisk blev stiftelsen af et 
nyt parti på Højres ruiner. Moderniseringen var såvel en bestræbelse 
som en realitet. At være konservativ før 1915 var mærkbart noget 
andet end det at være konservativ efter 1939.
 Denne moderniseringsfortælling er en linje, som begynder med 
stiftelsen af Det Konservative Folkeparti, og som strækker sig til Joh n 
Christmas Møllers afgang i 1939, og er en fortælling der ofte nok er 
blevet genfortalt. Så hvorfor tage den op igen? For det første er fortæl‑
lingen selve fundamentet for Det Konservative Folkepartis ideologiske 
selvforståelse, som den så ud fra sidste halvdel af 1940’erne og frem 
til i dag, og Det Konservative Folkeparti har indtil for nylig været et 
indflydelsesrigt parti, ligesom konservatismen herhjemme har været 
en central borgerlig ideologi. I de fleste vestlige lande endda den do‑
minerende borgerlige ideologi.
 Godt nok står fortællingen på ingen måde så klart, som den gjorde 
i den meget lange periode frem til begyndelsen af 1990’erne, hvor 
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partiet endnu var domineret af den generation, der var vokset op i 
skyggen af Christmas Møller. Og man kan måske argumentere for, at 
Poul Schlüter i dag har erstattet Christmas Møller som den principale 
mytologiske skikkelse i partikonservatismens Pantheon. Man kan også 
pege på, at Det Konservative Folkeparti, ligesom andre partier, i det 
hele taget er væsentligt mindre orienteret mod deres egen historie end 
tidligere. En rolle som idéhistoriske personligheder som “konservatis‑
mens fader” Edmund Burke synes at have overtaget. Partiets tidligere 
formand Lars Barfoed har peget på Kennedy som sit forbillede, og 
for den nuværende formand, Søren Pape Poulsen, er det angiveligt 
Margaret Thatcher, der lyser klarest på konservatismens nattehimmel. 
Alligevel er det arven fra Christmas Møller, som må være udgangs‑
punktet, hvis man vil beskæftige sig med Det Konservative Folkepartis 
ideologiske selvforståelse. Når Schlüter kunne slippe afsted med at 
sige, at han ikke var så konservativ, så det gjorde noget, skal årsagen 
netop findes i, at der på forhånd var etableret en ideologisk ramme for 
dansk konservatisme, som ikke alene tillod, men ligefrem satte pris 
på, den pragmatisme, Schlüter inkarnerede.
 Det er denne konservative position, jeg i bogen omtaler som so‑
cialkonservatismen, og historien om dansk konservatisme i mellem‑
krigstiden er først og sidst historien om, hvordan socialkonservatismen 
blev placeret som den legitime konservative position på bekostning 
af en antiliberal nykonservatisme og en økonomisk liberal højrekon‑
servatisme.
 Der er imidlertid også en anden grund til at tage konservatismen 
op igen. Vi lever i en tid præget af (kultur)konservatismens genkomst, 
hvor konservative intellektuelle og skribenter i stadig højere grad får 
taletid i den offentlige debat. Udviklingen hænger sammen med glo‑
baliseringen og de nye fronter, den har synliggjort i vor egen tids ideo‑
logiske strid. Det er i den forbindelse interessant at konstatere, at den 
moderne kulturkonservatisme grundlæggende forekommer at stå i et 
modsætningsforhold til den konservatisme, der traditionelt har præget 
Det Konservative Folkeparti. Er det et gammelt, tilsyneladende lægt, 
ideologisk sår, som springer op igen? Måske. Men det afgørende er i 
virkeligheden blot, at konservatismens fornyede aktualitet som kritisk 
modposition til en liberal globalisme i sig rummer en opfordring til 
at beskæftige sig også med konservatismen i et historisk perspektiv.
 Dette er ikke en bog om Det Konservative Folkeparti, men om 
dansk konservatisme, og dens emne er i højere grad idéer end personer 
og begivenheder. Når Det Konservative Folkeparti alligevel må stå 
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centralt, skyldes det, at partiet var omdrejningspunktet for samtidens 
ideologiske debat, hvad end man nu mente, at partiet havde svigtet 
den sande konservatisme eller i eksemplarisk forstand repræsenterede 
den.
 Mit fokus på ideologi fortjener en kort bemærkning. Ideologi er 
et væsentligt, men også overset emne i politisk historie. Det er sandt, 
at politik også er det muliges kunst og rummer et stærkt element af 
opportunisme og pragmatisme. Det er også sandt, at politik er interes‑
sekamp og således kan anskues ud fra et materialistisk perspektiv. Men 
siden 1800‑tallet har det politiske landskab i Vesten også været bestemt 
af grundlæggende ideologiske skillelinjer, særligt mellem liberalisme, 
konservatisme og socialisme. Ideologi er en blivende komponent i 
moderne politik, der ikke blot lader sig verfe til side. Ideologier er 
som sprog, der ordner de sociopolitiske begreber på særlige måder. 
Tillægger dem forskellig betydning, sætter dem i relation til hveran‑
dre og indordner dem hierarkisk. Vi har intet umiddelbart og uhildet 
forhold til virkeligheden. Ideologier fungerer som filtre, der sorterer 
væsentligt fra uvæsentligt. Det er således i kraft af ideologi, at vi iden‑
tificerer politisk relevante problemer, og det er gennem ideologi, vi 
udpeger løsningerne. Ideologi danner samtidigt rammen om konkrete 
politiske fællesskaber, forankrer identitet og kan hæve sig til et niveau 
af almenhed, hvor den får relevans, ikke blot for medlemmerne af et 
snævert ideologisk fællesskab, men for samfundet som sådan: Den 
kan manifestere sig som tidsånd. Derfor indgår ideologier konstant 
kampe med hinanden om kontrollen med det politiske sprog.
 Her er emnet imidlertid ikke så meget konservatismens forhold til 
andre ideologier som ideologiens forhold til sig selv. Bogen repræ‑
senterer altså et opgør med den traditionelle enstrengede moderni‑
seringsfortælling, hvor det nærmest lå i kortene, at det gik, som det 
gjorde for dansk konservatisme. Partihistorien er grundlæggende en 
sejrherrefortælling. Derfor er den i sin natur misvisende, og derfor er 
det nødvendigt at forstå, i hvor høj grad situationen var uafklaret, og 
vi må lægge større vægt på de modpositioner, der formuleredes inden 
for rammerne af konservatismen.
 Al konservativ ideologi handler grundlæggende om at hævde nød‑
vendigheden af en given orden. Men det er – undskyld udtrykket – ikke 
givet, hvori denne orden består. Man kan som konservativ mene, at 
denne orden på tragisk vis er gået tabt, så det derfor bliver konser‑
vatismens opgave at føre samfundet tilbage til normale forhold. Man 
kan også mene, at der er tale om en orden, der først står for at skulle 
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etableres. Herved får konservatismen et radikalt, utopisk præg. Og 
endelig kan orden opfattes som noget, der altid må opretholdes og 
genindstiftes i forhandling med en verden under stadig forandring. 
For dansk konservatisme blev det sidste svaret. Herom handler kon‑
servatismens historie i mellemkrigstiden.
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kapitel 1OPBRUD

I. Fra Højre til Det Konservative Folkeparti

Højres håbløse slægter

I begyndelsen af det 20. århundredes andet årti stod en epoke for sin 
afslutning. Ikke kun for Danmark men også for dansk konservatisme. 
I Rigsdagen diskuteredes i disse år indførelsen af en ny grundlov, der 
samtidig betød, at en anden skulle stedes til hvile. Den grundlov, som 
ihærdige demokrater søgte at lægge i graven, var konservatismens 
værk og frem for alt et barn af den nu i mange år forhenværende 
konseilspræsident Jacob Brøndum Scavenius Estrup (1825‑1913), der 
på det tidspunkt endnu sad i Landstinget som kongevalgt medlem 
på livstid. Han havde været en ledende kraft, da den blev udformet 
i 1866, og med denne grundlov havde han styret landet i næsten 
20 år, fra 1875 til 1894. I manges bevidsthed, både hos dem, som 
endnu bifaldt hans indsats, og hos dem, som havde viet deres liv 
til at bekæmpe ham, var den 87‑årige Estrup en personifikation af 
dansk konservatisme.
 Dansk konservatisme var, som konservatismen i andre lande, op‑
stået som en ideologi med tæt tilknytning til landbosamfundets elite, 
godsejerne. Den var blevet til i et modsætningsforhold til liberalismen 
og den moderne forestilling om folkesuveræniteten, som kom til ud‑
tryk i det 19. århundredes demokratiske forfatninger. Men snarere 
end at afvise de nye tanker havde den søgt at afbalancere dem gennem 
en stadig insisteren på konstitutionelle konservative garantier. Ideo‑
logisk knyttede den an til traditionelle institutioner som kongehuset 
og kirken. Den hævdede, at godsejerne, i kraft af deres tilknytning til 
jorden, i særlig grad forstod statens og helhedens interesser og forsva‑
rede derfor denne stands politiske privilegier.1 Grundloven af 1866 var 
skabt i denne traditionelle antiliberale konservatismes billede, og det 
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var netop balancen mellem grundlovens monarkiske, aristokratiske 
og demokratiske elementer, den betonede. Denne konstitutionelle 
orden satte rammerne for de følgende årtiers politiske og ideologiske 
brudlinje mellem Højre, der regerede uden om Folketingets flertal gen‑
nem såkaldte provisorier, og de forskellige liberale venstregrupper, der 
krævede folketingsparlamentarisme. Den traditionelle konservatisme 
udviklede sig i dette tilspidsede modsætningsforhold til liberalismen. 
Den var et forsvar for ejendomsretten, en betoning af helheden, af 
kirken og af kristendommen og i stadig videre udstrækning også af 
nationen og forsvaret. Men et afgørende træk blev dens stadige re‑
servation over for parlamentarismen. Dette stod så fast i den almene 
bevidsthed, at forfatningskampens afgørende ideologiske modsætning 
blev begrebsliggjort som skellet mellem Højre og Demokratiet.2

 Ja, Estrup var en personifikation af konservatismen – men måske 
mest af, hvad den havde været engang. For hans linje havde nu lidt 
nederlag, ikke bare i forfatningskampen men også i Højre. Estrup tog 
faktisk ordet under debatten om den nye grundlov i 1913 og forsvarede 
idéen bag Grundloven af 1866. Men det var fortidens røst, der nu lød 
i Rigsdagen. Det var det gamle Højres ortodoksi, “et Trompetstød fra 
gamle Dage” med venstrepolitikeren Klaus Berntsens ord.3 Det var ord 
uden vægt, begreber uden fylde, et ekko af noget, der ikke længere 
kunne siges.
 Senere samme år blev også Estrup selv lagt i graven.
 Det var en symbolsk afslutning, for egentlig havde Estrup allerede 
overlevet sit eget livsværk. Systemskiftet i 1901 varslede folketingspar‑
lamentarismens sejr, men allerede forinden, i 1894, var hans konse‑
kvente Højre‑linje faldet, da partiet indgik i det store forlig, der betød 
enden på forfatningskampen, men også enden på Estrups tid som 
konseilspræsident. For konservatismen og Højre var fremtiden heller 
ikke lys. Nederlagsstemningen hang ved partiet efter det store forlig. 
Præsten, politikeren og partihistorikeren Alfred Bindslev (1896‑1954) 
karakteriserede senere situationen i Højre således: “[Nu] begyndte 
nu en Række Nedgangens Aar med voksende indre Splid og vigende 
ydre Front. Næsten synligt for det blotte Øje visnede Magten i Højres 
Hænder.”4

 Højres og konservatismens krise stak dybere end det rent politiske. 
Nedgangslinjen hang sammen med, at det sprog, de tilværelsesforestil‑
linger og erfaringer, der bar den traditionelle konservatisme, havde 
tabt deres selvfølgelighed. Konservatismens traditionelle forestilling 
om den sociale orden havde i sidste instans vist hen til kristendommen 
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og det førmoderne samfunds institutioner, men allerede fra 1870’erne 
mistede særligt kristendommen åbenlyst terræn.
 Den kulturelle strømkæntring, der har fået navnet det moderne 
gennembrud, indvarsledes af Georg Brandes’ litterære forelæsninger 
i 1871. Brandes repræsenterede en ny liberal position, som ikke lod 
sin relevans begrænse til det politiske, men direkte udfordrede den 
kristeligt funderede sædelighed. Endnu i 1870’erne var reaktionen 
mod denne såkaldte åndsradikalisme eller brandesianisme stærk, men 
det var gamle mænds sandheder mod unges, og fra 1880’erne var 
tilbagegangen synlig.5 Omkring samme tid erklærede filosoffen Frie‑
drich Nietzsche Gud for død, men pointen var ikke, at han netop var 
afgået ved døden, men at han længe havde været død. Himmelhvælvets 
hellige baldakin var revnet, og den borgerlige orden havde mistet sit 
transcendente referencepunkt. Den blev, som forfatteren Jacob Pa‑
ludan (1896‑1975), der selv var barn af en af de slagne konservative 
åndsarbejdere, senere skrev, til form uden indhold.
 Samtidig med at konservatismens stabile midtpunkt opløstes i tvivl, 
forandredes også fra 1890’erne det ideologiske landskab, der betingede 
dens udformning. Den revolutionære og internationalistiske socia‑
lisme og dens konkrete institutionalisering i arbejderbevægelsen og 
Socialdemokratiet manifesterede sig nu som den primære trussel mod 
samfundsordenen. Det medførte en bevægelse væk fra antiliberalisme 
til antisocialisme. Men det var ingen nem udvikling, for de nødvendige 
ideologiske og politiske konsekvenser af det nye modsætningsforhold 
lod sig kun vanskeligt drage. Forvitringen af konservatismens tradi‑
tionelle fundament og behovet for doktrinær klarhed i den gryende 
massepolitiske tidsalder, som socialismens komme indvarslede, førte 
i første omgang mindre til nye svar på, hvilken vej konservatismen 
måtte vælge, end til en forvirring, der ledte mod et regulært ideologisk 
og politisk sammenbrud.6

 Konservatismen blev, med den konservative ideolog og litterat Ha‑
rald Nielsens (1879‑1957) ord, til en politik uden opinion. Den havde 
stadig programpunkter, men det var ikke længere tydeligt, hvorfor 
konservatismen ville, som den ville, og nogle gange var det heller ikke 
tydeligt, hvad den ville. Et lavpunkt blev nået i tiden op til vedtagel‑
sen af Grundloven af 1915. Højre støttede grundloven, men partiets 
formand Emil Piper (1856‑1928) undsagde dens bærende princip: 
“Partiet som helhed er ikke og har aldrig været tilhænger af den lige 
og almindelige valgrets eneherredømme, hvorover denne forfatning 
er bygget…”7 Man var for og dog imod. Og blot for at understrege 
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forvirringen stemte et stort flertal i partiets landstingsgruppe imod, 
mens det meste af folketingsgruppen stemte for. Hvad konservatisme 
var og hvad Højre skulle gøre, var to spørgsmål, der ikke kunne adskil‑
les og i 1915 stod Højre tilbage med lutter spørgsmål og intet klart 
svar. Man levede på renterne af gammel kapital og tog af hovedstolen. 
Dette var generationen efter Estrup. De håbløse slægter som de siden 
blev kaldt.8

 Godt nok var der en klar bevægelse væk fra konservatismens tra‑
ditionelle grundlag, men dette modsvaredes ikke af en klar bevægelse 
hen imod et bestemt alternativ. Ser vi bort fra den ideologiske inerti, 
der altid gør sig gældende i enhver omstillingsfase, kan der skelnes to 
modsatrettede ideologiske moderniseringsstrømninger: modernisering 
fra højre og modernisering fra venstre.
 Modernisering fra venstre var forskellige forsøg på at tilnærme 
Højre liberalismen og den politiske midte. Hertil kan regnes det mo‑
derate Højres forlig med det moderate Venstre i 1894, udskillelsen af 
den såkaldte Roskilde‑gruppe eller det moderate Højre i 1910, dan‑
nelsen af en frikonservativ gruppe i Landstinget under Mogens Frijs 
(1849‑1923) i 1902 og Lars Dinesens (1838‑1915) agrarpolitiske linje 
i 1890’erne. Ved at trække Højre mod midten og dermed liberalismen 
håbede disse kredse på, at en agrarkonservativ samling mellem Højre 

Emil Georg Piper (1856‑1928) var proprie‑

tær og havde fra 1906 sæde i Landstinget. 

Han blev Det Konservative Folkepartis 

første formand. Han var ingen karismatisk 

skikkelse eller dristig fornyer. Til gengæld 

var han en garant for kontinuitet og sta‑

bilitet i det unge parti, som allerede fra 

begyndelsen var præget af skarpe interne 

modsætninger. (Rigsarkivet, Det Konserva‑

tive Folkepartis arkiv)




