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¨INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

But the Age of chivalry is gone – That of sophisters, oeconomists, and 

calculators, has succeeded; and the glory of Europe is extinguished for 

ever. Never, ever more, shall we behold that generous loyalty to rank and 

sex, that proud submission, that dignified obedience, that subordination 

of the heart, which kept alive, even in servitude itself, the spirit of an  

exalted freedom. 

Reflections on the Revolution in France, 1790. 

We know, and what is better, we feel inwardly, that religion is the basis  

of civil society, and the source of all good and of all comfort ... We know, 

and it is our pride to know, that man is by his constitution a religious  

animal; that atheism is against, not only our reason, but our instincts;  

and that it cannot prevail long.

Reflections on the Revolution in France, 1790.

Manners are what vex or soothe, corrupt or purify, exalt or debase,  

barbarize or refine us, by a constant, steady, uniform, insensible  

operation, like the air we breathe in. They give their whole form  

and colour to our lives.

Letters on a Regicide Peace, 1795. 
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Forord

Under mit historiestudium skrev jeg i 1968 en opgave om den berømte de-

bat om menneskerettighederne mellem Edmund Burke og Thomas Paine 

1790-92. Interessen for ikke mindst Burke har fulgt mig siden, og det er ble-

vet til to trykte afhandlinger om ham (se litteraturlisten).

Burke dukker jævnligt op i samfundsdebatten, men normalt med cita-

ter, som er løsrevet fra deres sammenhæng og ikke siger ret meget om, hvad 

han egentlig mente. Kundskaben om ham er stor i det meste af den vestlige 

verden, ikke mindst i Storbritannien og USA, men i Danmark er den lille.

Det forsøger jeg at råde bod på med denne politiske biografi.

Burke er et udfordrende bekendtskab og en sjælden fugl i de politiske 

ideers historie. På den ene side stærkt konservativ, ja til sidst direkte reak-

tionær, på den anden side meget bekymret for minoriteter som de irske  

katolikker og for, om den indiske befolkning nu også blev ordentligt be-

handlet under det britiske styre. På den ene side voldsomt aggressiv i sine 

angreb på det kongelige hof og på embedsmænd som generalguvernøren  

i Indien, Warren Hastings, på den anden side kendt som en venlig og hen-

synsfuld person, sin families og sine venners ven. På den ene side tjener for 

aristokratiet imod monarkiet, på den anden side modtager af en kongelig 

pension. På den ene side tilhænger af en stærk statsmagt, på den anden 

skeptisk over for overdreven magt og brugen af den. 

Paradokserne er mange, og det samme er vurderingerne af manden. Var 

han en hysteriker med forfølgelsesvanvid, som nogle mener, var det sine 

egne interesser, han varetog i sin nære tilknytning til den engelske højadel, 

eller var kampen for det, han så som retfærdighed, det afgørende for ham 

og dermed de krasse retoriske midler, han i mange tilfælde betjente sig af? 
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¨INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Trods et enormt politisk og kulturelt forfatterskab er den politiske filo-

sof Burke vanskelig at tyde, og kompleksiteten er fascinerende. Men der er 

også et politisk erkendelsesforsøg forbundet med studiet af ham. Den tid, 

han levede i – med den amerikanske og franske revolution – er nok den tid, 

der stærkest har præget verden, som den ser ud i dag. Det var i den tid,  

de politiske og filosofiske ideer, som vi stadig bygger på og videreudvikler, 

opstod og kom til at cirkulere i befolkningerne gennem de massemedier, 

der opstod i samme periode: ideerne om repræsentativt styre, om ytrings- 

og forsamlingsfrihed og om menneskerettighederne. Thomas Paine, som 

spiller en stor rolle i denne Burke-biografi – den er på nippet til at være  

en dobbeltbiografi – var tidens største fortaler for disse ideer, mens Burke 

følte dem som et farligt nybrud, der måtte bekæmpes med alle midler.

Paine er let at læse i dag, for de fleste af os er enige med ham – og hans 

stil er enkel og direkte – mens Burke er svær at læse og nemt kan misforstås 

og misbruges, som det jævnligt sker, alt efter hvad man vil bruge ham til. 

Til gengæld sker der mere i Burkes tekster. Hans prosa er ornamenteret, 

men levende, fantasifuld og mangfoldig. Som den britiske socialist Harold 

J. Laski efter Anden Verdenskrig sagde i et foredrag: “He has in him the kind 

of persuasive wisdom which begets ideas as well in the men who reject his 

philosophy as in those who accept it”. Det samme har jeg følt under mine 

Burke-studier. Men jeg har også været ambivalent, for de værdier, han gav 

udtryk for – de være sig politiske, økonomiske eller religiøse – ligger langt 

fra mine værdier. Dér står jeg Paine meget nærmere. 

Under arbejdet har jeg haft det som den engelske skønånd og forfatter 

Horace Walpole, der beundrede Burke, men også så hans svagheder, da han 

efter at have læst Burkes Letter to a Noble Lord i 1795 skrev til en ven, at han 

var henrykt over Burkes “wit, eloquence, allusions, unbounded knowledge 

and torrents of images”, men samtidig måtte sige: “I am far from admiring 

his judgment, still less his engrossing vanity”. 

Min Burke-biografi er dermed båret af samme tilgang, som en anden  

britisk vismand formulerede som betingelse for udfærdigelsen af en god  

biografi, nemlig forfatteren H.G. Wells, når han skrev: “A man’s biography 

should be written by a conscientious enemy”.

10 edmund burke · konservatismens profet forord 11
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Bogen kunne ikke være skrevet uden støtte fra flere sider. Først og frem-

mest takker jeg demokratiforskeren, dr.phil. Mogens Herman Hansen, Fel-

low of the British Academy, for gennemlæsning af og gode kommentarer til 

manuskriptet. Ekstern lektor, cand.mag. Carsten Tage Nielsen har hjulpet 

med kopier af kildemateriale af e-bøger og andet kildemateriale, der er så 

gammelt og brøstfældigt, at det ikke må benyttes i original, end ikke på Det 

Kongelige Biblioteks læsesal (parlamentsreferater af debatter i House of 

Commons, 1790-1791). Personalet på nævnte læsesal har i øvrigt som altid 

været meget hjælpsomt, og jeg er taknemmelig for gennem 60 år at have 

kunnet finde ro til fordybelse dér. Også Roskilde Universitetsbibliotek har 

ydet uvurderlig assistance. 

Jeg vil ligeledes sige tak til redaktør, ph.d. Søren Hein Rasmussen fra Aar-

hus Universitetsforlag, som med stor omhu og medleven har gennemgået 

teksten og med lige så stor opfindsomhed har deltaget i billedudvælgelsen. 

Cand.mag. Ole Pedersen har hjulpet med at nedtage billeder fra internet-

tet, hvilket jeg også er taknemmelig for.

Uden økonomisk støtte havde biografien ikke kunnet udgives. Derfor tak-

ker jeg de tre fonde, som gavmildt har ydet denne støtte, nemlig Aage og  

Johanne Louis-Hansen Fonden, Politiken-Fonden og Velux Fonden. Dansk 

forskning og kulturliv ville stå svagere uden dem.

Sidst, men ikke mindst, en tak til min kone, Clarissa Bryld, klassisk filo-

log, som sin vane tro har læst og rettet manuskriptet, og som jeg har over-

læsset med kommentarer om Burke og Paine i halvandet års tid uden alt for 

mange protester fra hendes side.

Ansvaret for bogens indhold hviler selvfølgelig på mig selv.

Charlottenlund i juni 2018

Claus Bryld
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Indledning

I januar 1795 skrev et medlem af det irske parlament, William Smith, et brev 

til Edmund Burke, hvor han spurgte ham, om det ikke under de rådende for

hold ville være klogt at optage katolikker som medlemmer af parlamentet. 

De udgjorde trods alt et flertal af befolkningen. Burke svarede, at han i øje

blikket udelukkende tænkte på, hvad der mest fremmede eller undertrykte 

jakobinismen. For ham var jakobinismen et foreløbig vellykket forsøg på at 

udslette alt det forudindtagne (prejudiced) fra menneskers sind med det for

mål at lægge al magt og autoritet i hænderne på folk, der tilfældigvis var  

i stand til at ‘oplyse’ deres sind. Derfor havde jakobinerne besluttet sig for 

at ødelægge hele den gamle verdens rammer og indretning og genopbygge 

dem efter deres smag. Og for at danne en hær til dette hyrede de alle steder 

de fattige med det lokkemiddel at plyndre de rige. 

Dette, mente Burke, var en ærlig beskrivelse af principperne og maksi

merne hos de oplyste i tiden, dem, der blev kaldt for jakobinere. Den første 

og sidste genstand for deres fjendskab var religionen som den store forud

indtagethed, der holdt alle de andre forudindtagetheder sammen. Derfor 

skulle religionen opmuntres, thi den alvorlige tro og de troendes praktise

ring af den dannede, som tingene så ud, den mest effektive, hvis ikke den 

eneste, barriere mod jakobinismen. Af samme grund burde også katolikker 

være medlemmer af parlamentet, ellers kunne de risikere at ende som jako

binere.1

At gamle ideer stadig har kraft, er ikke kun marxismen et bevis på. Det nye 

højre henter mange af sine grundlæggende tanker fra en politiker og ideolog, 

som levede i 1700tallet, men som formulerede sig med en sådan vita litet og 

tilsyneladende uafhængighed af sin tid og kontekst, at konservative tænkere 
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