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Ansvar og ideal – Harald Nielsens
parlamentarismekritik
Af BA, stud. mag. Jacob Aarslev

Om forfatteren

Jacob Aarslev (f. 1985) er BA, stud. mag. i historie på Syd-
dansk Universitet.

Når i dag litteraten og samfundskritikeren Harald Nielsen (1879-
1957) nævnes, er det i regelen i forbindelse med den kulturelle – eller
politiske værdidebat. Hans navn sættes gerne i forbindelse med den,
i samme debat fremtrædende, Søren Krarup. Med god grund, idet
Krarups litterære debut var bogen Harald Nielsen og hans tid, fra 1960.
HaraldNielsens ikke ringe betydning for dennutidige forfatter ogpoli-
tiker, blev til eksempel i 2009 fremhævet i Weekendavisen, hvori Niels
Højlund anmeldte en samling af Harald Nielsens essays, som Nina
Bjørneboe havde fået udgivet.1 Derudover har den nyeste tid snarere
beskæftiget sig med Nielsens konservative holdninger og hans anti-
semitisme. Vel og mærke fra litterære synsvinkler. Som det følgende
vil vise, har to af de nyeste – og for så vidt eneste videnskabelige
– behandlinger af Harald Nielsen, rubriceret ham som konservativ,
omend ud fra noget forskellige betragtninger. Så meget desto mere
rigtig som denne klassificering er, bliver det tilsvarende mere påfald-
ende at den, med få undtagelser, er foretaget uden skelen til Harald
Nielsens syn på demokratiet som sådan. De to tekster omtaler ham
som radikal-konservativ, og i særdeleshed for den enes vedkommen-
de – Adam Holms ph.d.-afhandling fra 2002 – er konservatisme her
forstået også som en politisk kategori. Alene af den grund er det rele-
vant at undersøge Harald Nielsens syn på sin samtids demokrati og
politiske samfund – for Danmarks vedkommende, parlamentarismen.
Dertil kommer at han fra sin debut i 1904 og omtrent indtil den tys-
ke besættelse, var et velkendt og ikke ubetydeligt navn i den danske
litterære- og samfundsmæssige debat. I foråret 1929 var der således i
det markante tidsskrift Det nye Danmark, der redigeredes af de kon-
servative profiler Alfred Bindslev og Ole Bjørn Kraft, sat over 20 sider
af til en hyldest til Nielsen i anledning af hans 50-årsdag. Blandt under-
skriverne var til eksempel juraprofessorerne Knud Berlin og Frederik
Winding Kruse.2 Det har i en tid, hvor selve demokratiet og dets in-

1WA. 2009.
2Bindslev og Kraft, s. 126 – ’48.
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stitutioner ofte var til debat, ikke været uvæsentligt, hvad et vellæst
navn mente om demokratiet og dets betingelser.

Baggrund

Harald Nielsen samlede en meget stor del af sine essays og artikler i
en bogserie kaldet Af Tidens Træk, som han udgav fra 1909 til 1927. De
indeholdte tekster spænder over samme periode, om end få også er fra
før 1909. Da benævnte tidsrum i det væsentlige er sammenfaldende
med denne artikels periode, bygger undersøgelsen i høj grad på dis-
se. Harald Nielsens forfatterskab strakte sig over et halvt århundrede,
og han levede konkret under tre forskellige danske forfatninger: 1866,
1915, 1953, samt forsøget på at tilvejebringe en i 1939. Men det var kun
grundloven af 1915, og debatten op til dennes tilblivelse, han underka-
stede grundig behandling – om end der overalt i forfatterskabet findes
mindre bemærkninger om demokratiets kulturelle betydning. Disse
er af pladshensyn udeladt her. Oprindeligt blev mange af artikler-
ne trykt i tidsskriftet, Ugens Tilskuer, som Harald Nielsen redigerede
i dets levetid 1910-1920. Harald Nielsens parlamentarismekritik kan
ikke meningsfuldt behandles, uden man forholder sig til konserva-
tismen, i større eller mindre omfang. Der er ikke her plads til en så
grundig begrebsmæssig afklaring, som det kunne fortjene. Artiklen
forholder sig til den eksisterende forsknings syn på konservatismen,
som den kom til udtryk hos Harald Nielsen. Det er også i forhold til
denne, at parlamentarismekritikken vil blive problematiseret.

Tidligere litteratur

Faglitteraturen omkring Harald Nielsen og hans virke er af begrænset
omfang. Udover mindre tekster som den nævnte fra Det nye Danmark,
fremkom egentlig litteratur om Harald Nielsen først efter hans død i
1957.

Som det første altså Søren Krarups Harald Nielsen og hans tid fra
1960. Værket beskæftiger sig hovedsageligt med Nielsens personlige,
nærmest eksistentielle, opgør med kulturradikalismen. I særlig grad
Georg Brandes selv, kom med tiden til at stå for skud. Som udgangs-
punkt var Harald Nielsens engagement på det litterære plan, men
siden også på det samfundsmæssige: Herunder navnlig forsvarssagen
og spørgsmålet om kvindelig valgret. Det var i det første årti af det
20. årh., at Nielsens skribentvirksomhed drejede i en politisk retning,
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i højeste grad påvirket af forsvarssagen.3 Bogens egentlige anliggen-
de er dog en form for rehabilitering af Harald Nielsen, der allerede
siden 1940’erne havde været miskendt på grund af sin antisemitisme
og det kølige forhold til modstandsbevægelsen. Kritikken af brandesi-
anismen udartede sig, i takt med Nielsens stigende upopularitet, til
en konspiratorisk antisemitisme; dog uden spor af revanchisme eller
voldelige træk.4 Harald Nielsen og hans tid er derudover en kvalificeret
undren over, hvorfor Nielsen stillede sig negativt over for modstands-
bevægelsen, da han ellers var stærkt national og selvsagt forsvarstil-
hænger.

En egentlig omfattende biografi fik Nielsen med Nina Bjørneboes
Manden der overlevede sin skæbne. Harald Nielsen 1879-1957, der udkom
i 1981. Nina Bjørneboe betegner sig selv som lægmand i forordet til
denne bog, men den er ikke desto mindre en væsentlig litterær og
personlig biografi. Den er dog tendentiøs og tilnærmelsesvis glorifice-
rende. Den har en litteraturliste, men savner noteapparat og egentlige
kildehenvisninger. I afsnittet Nykonservatismens vækker gennemgås te-
matiskHaraldNielsens synpå en række samfundsmæssige spørgsmål.
Ligesom i Krarups værk, spores her det politiske engagement i forfat-
terskabet tilbage til udgivelsen af Forsvar og Demokrati i 1908.5 Harald
Nielsens forsvar for navnlig værnepligten, bragte ham i forbindelse
med den politiske konservatisme; men hans forhold til Højre og De
Frikonservative, tilsammen senere Det Konservative Folkeparti, har
ikke været særlig frugtbart, og var præget af desillusion fra litteratens
side. Venskabet med industrimanden og Højre-politikeren Alexander
Foss har dog været betydningsfuldt, ikke mindst hvad angik økono-
misk støtte.6 Bjørneboe behandler Nielsens forhold til konservatismen
som det bærende element under hans samfunds- og parlamentarisme-
kritik.

Både fysisk og psykisk er konservatismen begrænset i et de-
mokrati, hvor de yderliggående elementer vil være i flertal, og ved
den ånd og de principper, samfundet hviler på.7

Med denne sætning skrider fremstillingen over til at skildre synet
på parlamentarismen og demokrati i bredere forstand. Fremstillingen

3Krarup, s. 51.
4Ibid., s. 97, til eksempel.
5Bjørneboe, s. 85.
6Ibid., s. 91.
7Ibid., citat, s. 93.



80
ANSVAR OG IDEAL

AF BA, STUD. MAG. JACOB AARSLEV

er givet heller ikke forkert, idet Harald Nielsen både så sig selv – og
af andre blev set – som en konservativ skribent, hvis ikke ligefrem en
tænker. De to fikspunkter har også været sammenfaldende. Et eksem-
pel er op til grundlovsrevisionen 1915, hvor Nielsens udredning om
forholdstalsmåden formede sig som en kritik af netop Højres forslag
om indførelse af samme procedure. Der afrundes med en sammenfat-
ning af kritikerens parlamentariske synspunkter i en forfatningsskitse:
En svækkelse af Rigsdagen til styrkelse af regeringen - men med brug
af referendum efter schweiziskmodel sombalancepunkt.8 Somdet føl-
gende vil vise, har Bjørneboe anholdt helt centrale elementer i Harald
Nielsens parlamentarismekritik; men den korte gennemgang overser
i nogen grad det situationelle i kritikken. For eksempel at synet på
forholdstalsvalgmåden ikke udelukkende var negativt, idet han in-
drømmede den en vis berettigelse i forbindelse med debatter eller for-
handlinger, der var gået i hårdknude, eller i forbindelse med brugen af
folkeafstemning. Skitsen som sådanudelader også helt de synspunkter
på demokratiet, der knyttede sig til kritikken af den kvindelige valgret.
Det emne er til gengæld belyst andre steder i værket.

Nævnes skal også Jesper Beinovs „Danske radikal-konservative lit-
teraturkritikere,“ der tryktes i Kritik: Tidsskrift for litteratur – forskning
og undervisning (1995). Jesper Beinovs artikel forholder sig primært
til de tre litterater: Harald Nielsen, Henning Kehler og Hakon Stan-
gerups respektive kritik af samtidens skønlitteratur. Rubriceringen af
dem som værende konservative, bygger derfor på disse deres syns-
punkter, og kun i meget ringe grad nogen former for politiske udtryk.
Parentetisk nævnes det dog for Stangerups vedkommende at han sad
i Folketinget for Det konservative Folkeparti 1943-1945.9 Kehlers –
og Nielsens – antisemitisme, fremhæves indledningsvis også kort.10

I indledningen påpeges tillige, at et fællestræk ved de konservative
litteraturkritikere i tiden efter systemskiftet 1901 var, at de foragtede
det liberale demokrati. Dette ifølge Beinov til trods for at der i Dan-
mark siden netop 1901 har været en form for „liberal-demokratisk
diskurs.“11 Angående Harald Nielsen omtales som nævnt ikke hans
deciderede samfundskritik og politiske kritik. Det nærmeste, Beinov
kommer, er at citere Nielsens tidlige værk Moderne Litteratur fra 1904,

8Ibid., s. 95.
9Beinov, s. 31.

10Ibid., s. 25.
11Ibid., s. 24.: I denne sammenhæng nævner Beinov ingen personer eller tidsskrifter

ved navn.
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og tilskrive citatet en definition af Harald Nielsens konservatisme.12

Teksten omhandler Harald Nielsens syn på ungdommens rolle i kul-
turen. I forhold til en undersøgelse af forfatningsmæssige og politiske
synspunkter er det i sagens natur ikke frugtbart.

Harald Nielsens betydning på væsentlige punkter, behandles i
Adam Holms ph.d.-afhandling: I opposition til fortiden. En teoretisk ana-
lyse af idégrundlaget bag mellemkrigstidens radikale konservatisme i Dan-
mark (2002). Med udgangspunkt i en afklaring af konservatisme som
politisk og kulturelt fænomen beskriver AdamHolm en særlig radikal
konservatisme, der var stærkt fremtrædende i mellemkrigstiden. Den
radikale konservatisme befandt sig mellem forskellige former for tra-
ditionel og mere moderat konservatisme på den ene side og fascismen
på den anden. Begrebet dækkede over mange divergerende personer,
meninger og grupperinger.13 For Danmarks vedkommende taltes der
om genrejsnings-bestræbelser: Den nationale stolthed og kraft skulle
genskabes på en virkefuld, radikal, måde.14 Udover den nationale hi-
storie og kultur var der lagt vægt på familien som institution og blandt
andet offentlig moral og sædelighed. Stærkt og ansvarsfuldt politisk
lederskab var også et gennemgående ønske.

Harald Nielsen nævnes flere gange som en blandt flere fremtræd-
ende radikalkonservative enkeltpersoner hos Adam Holm I den for-
bindelse behandler Adam Holm tillige Nina Bjørneboes biografi om
Harald Nielsen, som han kritiserer med henblik på tolkningen af den
biograferedes konservative overbevisning15 og hans forhold til den
partipolitiske konservatisme. Harald Nielsen beskrives som højreradi-
kal, og som nærende beundring for det stærke individ. Adam Holm
tilskriver Nielsen en form for revolutionær tænkning i måden, hvorpå
han søgte at skille konservatismen fra liberalismen.16 Netop sammen-
glidningen af liberalismen og konservatismen, var med til at presse
aristokratiet som begreb og dyd, ud af kulturen og samfundslivet. Par-
lamentarismen var både en aktør – og en scene for denne kulturelle
kamp, og netop i angrebet på parlamentarismen, beskrives Harald
Nielsen som højreautoritær. Som det følgende vil vise, har betegnel-

12Ibid., s. 28.
13Holm, s. 106.
14Ibid., s. 33.
15Holm, s. 44; Beinov, s. 29; Bjørneboe, s. 264.: I forskningsoversigten – refererende

Jesper Beinovs artikel – har Holm henført H. N.s synspunkter til en angivelig kristentro
hos ham. Beinovmenermodsat at H. N. aldrig udtrykte eller antydede en sådan. Krarup
og Bjørneboe har antagelig heller ikke ment det.

16Holm, s. 43.
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sen meget for sig, men ligesom med begrebet revolutionær er det ikke
uproblematisk netop i forbindelse med parlamentarismekritikken.17

Konservatisme

En indledningsvis definition af konservatismen, lyder hosAdamHolm
på følgende måde:

Konservatisme er en bevidst politisk tanke, der udføres af
en socialt privilegeret gruppe i samfundet med henblik på at
værne om de strukturer og værdier, som deres position bygger på.
Politisk konservatisme er en modvægt til de kræfter, der arbejder
på at forandre de fremherskende normer i det eksisterende stats-
og samfundsliv.18

Med denne beskrivelse har Holm sigtet på den, så at sige, tradi-
tionelle konservatisme, altså ikke hvad der kaldes radikalkonservatis-
men. Den almindelige konservatisme har til forskellige tider og steder
associeret sig med henholdsvis liberalismen eller den aristokratiske
tanke.19 Eksempelvis efter hvad dens repræsentanter har ønsket at
ville forsvare eller bevare. Harald Nielsen er nævneværdig i denne
sammenhæng: På den ene side skrev han, bl.a. på Skatteborgerfor-
eningens foranledning, en række indlæg imod for højt skattetryk og
unødvendig sociallovgivning.20 På den anden side kritiserede han net-
op liberalismen i kulturel og parlamentarisk henseende. Begge træk
ved konservatismen kunne altså også gøre sig gældende samtidig. Be-
greberne er på ingen måde entydige, og beskrivelserne her i artiklen,
er søgt begrænset til det mest nødvendige.

Heroverfor er så stillet den radikale konservatisme. Det domine-
rende træk har været, at den sjældent begrænsede sig til at ville undgå
ellermoderere forandring.Den har på sin side villet fjerne eller omstyr-
te netop de tendenser, den mente truede eller kompromitterede det,
den ville værne om. Det kunne være sig en konkret og for så vidt nu-
tidig institution, som et stærkt nationalt forsvar, eller det kunne være
en mere idealiseret fortidig tilstand.21 Totaliteten af og den eventuelle

17Ibid., s. 123.
18Ibid., s. 56.
19Ibid., s. 20.
20Ord i Tide, s. 76: Kritikken af arbejdsløshedsunderstøttelsen i 1930’erne, er et ek-

sempel herpå.
21Holm, s. 106.
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handling bag forestillingerne om omstyrtelsen har så været forhold,
der må tages i betragtning, hvis man undersøger en given bevægelses
lighedstrækmed for eksempel fascismen. Her skal det blot gøres klart,
at det konservative, også i dets radikale form, har spændt over mange
forskellige synsmåder Forskelle i både mål, midler og bevæggrunde.22

I det følgende vil det blive undersøgt, hvor og hvordan Harald Niel-
sens syn på det danske demokrati kan placeres i dette brede felt.

Parlamentarisme

Første gang Harald Nielsen forholdt sig politisk til den demokrati-
ske samfundsindretning var med pjecen Forsvar og Demokrati fra 1908.
Hvad demokratiet angik, begrænsede han sig til at slå fast, at vær-
nepligten var den tunge ende af den almindelige valgret. Hvis mange
kunne nyde den politiske rettighed, måtte mange tilsvarende yde den
nævnte pligt.23

Året efter kom imidlertid de første skriverier, hvori han forholdt sig
mere indgående til parlamentarismen somsådan.Medudgangspunkt i
en idealiseret forståelse af den aristokratiske britiske parlamentarisme,
rejste HaraldNielsen, i essayet Parlamentarisme det spørgsmål, om ikke
parlamentarismen som sådan forudsatte en aristokratisk og „ærbødig“
samfundsånd i nationen som i England, hvor hanmente, der herskede
en større respekt omeliten somsådan.24 Han svarede selv bekræftende,
idet hanmente England snarere var styret af en parlamentarisk praksis
eliten eller eliterne iblandt – end af et demokrati som sådan.

I Danmark fik vi omvendt demokratiet før parlamentarismen.
Spørgsmålet blev derfor, om parlamentarismen i den ovennævnte tra-
dition var foreneligmeddet danskedemokrati, da dets forudsætninger
i form af en aristokratisk, men engageret elite og en „ærbødig“ ånd i
befolkningen ikke var til stede. Harald Nielsen mente, at en forsoning
var usandsynlig, da parlamentarismen, i den moderne danske form,
byggede på en tro på det absolut rigtige (Guds Dom) i vælgernes
dom.25 I essayet fulgtes derefter den praktiske parlamentariske proces
nærmere.

Angående valg: Den dagældende valgprocedure, kredsvalg med
simpelt flertal, var til debat. Harald Nielsen fremhævede den da også

22Ibid., s. 172.
23Forsvar og Demokrati, s. 25.
24Parlamentarisme, s. 59. A.T.T. II.
25Ibid., s. 61.
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som den mest parlamentariske procedure, da den begunstigede det
jævne skift mellem to større partier.26 Den derimod stillede forhold-
stalsmåde begunstigede „sekterisk Aand“27 og små partier og frem-
kaldte „enhver Anskuelse.“28 Det svækkede den saglige debat og bil-
lighedsfølelsen hos flertallet. Med andre ord: Det matematiske hensyn
til mindretal svækkede det egentlige og saglige hensyn til divergeren-
de meninger.

Angående repræsentationen: Der var fra politisk hold stillet krav om
forøgelse af folketingskredsenes og dermed pladsernes antal fra 114 til
132. Det omtalte forslag kan vel være det, Det radikale Venstre frem-
satte 5. oktober 1909.29 Harald Nielsen vedgik, at det efter den „arit-
metiske Opfattelse“ var mere demokratisk. Men konkret mente han på
den anden side, at det ville være mere hensigtsmæssigt at begrænse
antallet til 60. Derved ville sagligheden og de valgtes personlige ansvar
øges. Det ville tillige lette overgangen til det, han forstod ved egentlig
parlamentarisme.30

Angående partier: Hvis vælgernes dom skulle gælde, måtte den
bygge på frie og saglige overvejelser, og de – ideelt set – to partier
måtte forholde sig derefter. Deres indflydelse skulle kunne øges eller
mindskes, alt efter saglige bevæggrunde og argumenternes tyngde.
Men forudsætningerne for en sådan parti- og debatform var jævnfør
HaraldNielsen ikke tilstede. Vi havde „Standspartier“ og ikke „Lands-
partier.“31 Disse var utilstrækkeligt påvirkelige af argumenter. Dermed
var den ideelle vekselvirkende parlamentariske proces gået i stå. Trods
densnævnte fejlmenteNielsendog, at forholdstalsvalgmådenher hav-
de en vis berettigelse. Men kun for så vidt den kunne bringes til at løse
op for det såkaldte partityranni som standspartierne skabte.32

Angående ministre: Magtpolitisk mundede den parlamentariske
procesud i regeringsdannelsen, ogdet betød følgelig forHaraldNielsen,
at ministrene var ansvarlige som hele folkets repræsentanter. Derfor
burde ministrene være af bedre kvalitet. Harald Nielsen mente i tråd
hermed, at Folketingets øgede indflydelse var problematisk: I og med
at tinget kunne styrte regeringen og ikke omvendt, var ansvaret hos

26Ibid.
27Ibid., s. 62.
28Ibid.
29Olsen, s. 26.
30Parlamentarisme, s. 64.
31Ibid.
32Ibid., s. 66.
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sidstnævnte. Derfor var tinget primært til for at kontrollere regeringen
og ikke for at regere sammen med den. Regeringen sad „ved Hjælp af
(. . . ) Flertallet“ og ikke „sammenmed Flertallet.“33 Nøglen for Harald
Nielsen var den tydelige placering af ansvaret, og denne kompromit-
teredes når regeringens initiativer blev afstemt efter det mere eller
mindre anonyme flertals ønsker.

Landstingets forhold behandlede han nærmere iDebat om Landstin-
get. En studie i politisk Realisme, som han skrev ved årsskiftet 1909-10.
Rigsdagen sammenlignedes med et „Tyggeredskab“ og lovgivnings-
processen med fordøjelsen. De forskellige anskuelser måtte arbejde
imod hinanden på en saglig måde, hvis lovene skulle optages godt
og gavne statslegemet. Den kvindelige valgret, mente han, var et ek-
sempel på lovgivning, der var på vej igennem, usagligt behandlet og
ufordøjet.34 Det situationelle udgangspunkt for Debat om Landstinget
var et punkt i de Radikales grundlovsudspil angående „Landstingets
Omdannelse.“ Forslaget gik på at afskaffe kammerets privilegerede
valgret for at undgå, at det igen skulle kunne bremse lovgivningsarbej-
det. Men ifølge Harald Nielsen var der ikke nogen klar sammenhæng
mellem den privilegerede valgret og den politiske stagnation under
provisorierne, der sigtedes til. Landstinget havde siden været med til
at fremme social lovgivning i høj grad, så bremsende kunne det ikke
kaldes. Via den retrospektive anskuelse mod 1866-grundloven og pro-
visorierne kunne man højest komme frem til, at en ny grundlov burde
tage højde for stridigheder om finansloven, og at Landstingets veto i
stedet kun skulle række til at forhale beslutninger.

Mere grundlæggendemåtteman forholde sig til, hvorforman over-
hovedet havde et førstekammer, mente Harald Nielsen. Der var fra
højre til venstre, ifølge essayet, principiel enighed om, at grunden var,
at det tjente som „det konservative Element i Forfatningen.“35 Uanset
om man så var tilhænger af et sådant eller principielt afvisende, som
Socialdemokratiet var det.

Problemet for Harald Nielsen var enmanglende ansvarlighed over
for spørgsmålet.Manundgik indgående at diskuterede „Drivfjedre“36,
der skabte den konservative garanti. Han vendte sig imod, at man kun
i ringe grad ville have med privilegier at gøre. Når man erkendte, at
Landstinget var et konservativt element, måtte man også være klar

33Ibid., s. 67.
34Debat om Landstinget, s. 88. A.T.T. II
35Ibid., s. 93.
36Ibid., s. 94.
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over, at det skulle bygge på konservative interesser.
Det næste blev da at undersøge, hvilke forskelle eller privilegier der

da var at bygge på. Men for Harald Nielsen var også her et problem.
Som han selv forstod begrebet samfundsprivilegier, fandtes sådanne
nemlig ikke længere. Det var

. . . en af Regeringsmagten vilkaarligt tildelt Rettighed, som
den enkelte Borger ikke ved egne Anstrengelser kan faa Del i.37

Den tidligere adel levede op til definitionen. Men netop dens pri-
vilegier afskaffedes med Grundloven af 1849; og siden var den sociale
mobilitet blevet for betydelig en faktor til, at der kunne knyttes privile-
gier til økonomi eller uddannelse.Angående „Intelligensen“ var denne
i forvejen tilgodeset gennem pressen og ordets magt – noget der for
Harald Nielsen ikke var det mindste metafysisk. Desuden var der så
godt som ingen garanti for, at den var konservativ. Det nærmeste, man
kunne komme en grund for den privilegerede valgret, var besiddelsen.
Selv forslagene om at danne Landstinget ud fra kommunale forsamlin-
ger var i virkeligheden udtryk for dette, konkluderedeHaraldNielsen.
Man mente det givet, at de kommunale repræsentanter også udgjorde
en økonomisk overklasse i lokalsamfundene.38 Kapitalen måtte også
af egne grunde tilgodeses. Det var der i politiske kredse uvillighed
imod. Harald Nielsen mente på sin side, at man burde forholde sig
til rigdommen og udnytte den positivt i forfatningen – den var jo et
uomgængeligt faktum.39 Det kunne gøres ved, at rigmændene, der
formodedes at kende strukturelle fordele og ulemper i den givne tid
og situation, brugtes som bremse, når der var politisk pres for at skifte
traditionelle institutioner eller forhold ud med noget nyt. Kapitalens
repræsentanter formodedes at være besindige, fordi de trivedes i den
nuværende situation. Derudover var det uønskeligt at berøve kapita-
len dens indflydelse, fordi man ifølge Harald Nielsen kunne frygte,
at den blot ville udøve den på en mere indirekte, nærmest fordækt,
måde.40 Men ved at formalisere dens magt ville man indirekte forædle
den økonomiske overklasse, og tvinge kapitalens repræsentanter til at
formulere dens krav åbent.

Et par år senere havde Højre i debatten fremsat et grundlovsæn-
dringsforslag. Det angreb Harald Nielsen med sin hvasse pen i 1913,

37Ibid., citat: s. 95.
38Ibid., s. 98.
39Ibid., s. 100.
40Ibid., s. 103.
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i essayet Konservatisme, Demagogi og Folkeafstemning. Der var ifølge
ham, slet ingen grund til at ændre forfatningen, og det tjente blot til
at lede opmærksomhed bort fra regeringens (Berntsen) eget forslag. I
virkeligheden havde Højre selv overvejet, omman overhovedet skulle
gøre det.41 Men der var jævnfør Harald Nielsen ingen grunde i øvrigt
til at fremkomme med forslaget: Der var i praksis ingen bremsende
modsætning mellem Rigsdagens kamre, og Landstinget var i almin-
delighed populært. I og med at parlamentarismen var blevet hævd-
vunden praksis, eksisterede Grundloven af 1866 desuden også kun de
jure.42 Med tilkomsten af partiafhængige ministre og Finansudvalgets
(Hos Harald Nielsen kaldet velfærdskomiteen, med et polemisk sigte til
Robespierresmagtorgan under den franske revolution)magt, talte Ha-
rald Nielsen retorisk om Forfatningen af 1901. Så meget desto mindre
som han fandt nogen grunde til at iværksætte en forfatningsændring,
måtte de konservatives rolle være at mane til besindighed i stedet for
at bringe et eget forslag til torvs. Indholdet i Højres forslag var han
også skeptisk overfor. Det inkluderede blandt andet et forslag om at
grunde valgretten til Landstinget på såkaldt flydende kapital i stedet
for grundbesiddelse. Harald Nielsen havde som bekendt selv i 1909
været inde på noget lignende, men denne gang stillede han sig mere
skeptisk.43 Ved at komme med et sådant forslag, havde partiet nemlig
overskredet sine egne præmisser, uden på hvilke det ikke ville kunne
imødekomme det såkaldte demokratiserende og reformivrige pres fra
de øvrige partier. Det konservative parti var tandløst og de politiske
strukturer ugunstige.

Men det var netop, skrev Harald Nielsen, en „parlamentarisk For-
udsætning“44 at et konservativt flertal vekselvirkende kunne afbalan-
cere det eller de mere eller mindre radikale og fremskridtsorienterede
flertal på den anden side. Men hvor konservatismen ikke kunne eller
ville komme til på dens egne præmisser – således at flertallet i stedet
blot skiftede mellem nuancer af den samme radikalisme – der var der
ifølge Harald Nielsen tale om demagogi og ikke parlamentarisme.

Den dybereliggende årsag var imidlertid, at det samfundsmæssige
sociale lag var skredet under selve konservatismen. En aristokratisk
overklasse – i social og kulturel forstand manglede. Eller med an-
dre ord: Forholdet mellem besiddelsen, kapitalen og den konservative

41Olsen, s. 40.
42Konservatisme, Demagogi og Folkeafstemning, s. 9. A.T.T. IX.
43Ibid., citat: s. 10.
44Ibid., s. 14.
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dannelse og habitus, var opløst. De konservative forventninger til bøn-
dernes samfundsmæssige besindighed, var tillige gjort til skamme.45

Bevægelsen i retning af stadig bredere valgret kunne næppe ind-
dæmmes, hvordanman endmåtte sammensætte Landstinget. Konser-
vative hensyn måtte hvile på reelle sociale forudsætninger. Men da
disse ikke var til stede i tilstrækkelig grad, var der for Harald Nielsen
at se, ikke meget at stille op imod et Folketing med en valgret, der
kun så ud til at skulle blive bredere.46 Over for denne „til Demago-
gi lemlæstede Parlamentarisme“47 stillede Harald Nielsen brugen af
folkeafstemning. Forholdene skulle blive vendt grundigere i senere
artikler.

Adam Holm påpeger rigtig nok Nielsens skepsis over for den al-
mindelige valgret, men det anvendte citat om tyende, 25-årige og kvin-
ders indflydelse er hos Holm taget ud af sammenhæng. I netop Kon-
servatisme, Demagogi og Folkeafstemning48 (1913) hvor det er taget fra,
hentyder det snarere til Landstingets relativt svagere magtstilling over
for Folketingets anderledes vælgergrundlag. Men Holm har til en vis
grad ret i, at Nielsen berørte et immanent problem i konservatismen i
et parlamentarisk system – det, at den folkelige (og derfor ikke elitære
eller aristokratiske) repræsentation var, om ikke en falliterklæring da
en kompromittering af idealet.

Valgmåde og folkeafstemning

Konservatisme, Demagogi og Folkeafstemning, der fremkom i Ugens Til-
skuer, udløste en korrespondancemed en interesseret læser, der under-
skrev sig West. Han var langt hen ad vejen enig med Harald Nielsen,
men forholdt sig skeptisk til tanken om, at referendum ville virke
som nærmest et tryllemiddel. Partipressen ville alligevel gøre folke-
afstemningsforslag partipolitiske, og desuden savnede han klarhed
fra Nielsens side, om hvad valgmåden skulle være ved siden af fol-
keafstemningerne.49 Fra Nielsens side afstedkom indvendingerne en
grundig udbygning af synspunkterne i form af to såkaldte politiske
breve; oprindeligt også i Ugens Tilskuer.

45Ibid., s. 17.
46Ibid., s. 18.
47Ibid.
48Ibid., s. 18.
49U.T., nr. 128, 14. marts, 1913., s. 191. Det er dog uklart hvorfor H. N. først valgte at

genoptrykke korrespondancen i en langt senere udgave af A. T. T. i 1925.
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I det første, Politiske Breve I – Forholdstalsvalg, angreb hanHøjres ræ-
sonnement for at støtte bemeldte valgmåde. Det, der styrkede et kon-
servativt parti, styrkede ikke nødvendigvis konservatismen somsådan
eller konservativ politik. Et konservativt parti kunne ifølge Harald
Nielsen ikke støtte ønsket ommatematisk retfærdighed i demokratiet,
da selvsamme matematiske retfærdighed stred mod den konservative
organismetanke.50 Et af de mere tydelige demokratiske forbehold hos
Nielsen.

Han udviklede herefter det synspunkt, at referendum, der ellers
kunne synes vidtgående demokratisk eller demagogisk, alligevel kun-
ne virke som en konservativ garanti. Den demokratiske forudsætning,
at stemmeretten skabte en regering, der udtrykte, hvad der boede i
folket, anerkendte Harald Nielsen, men samtidig forudsatte dette ik-
ke i sig selv den matematisk prægede almene valgret som den eneste
rette repræsentationsform. Tilsvarende, og sat på spidsen, kunne også
en enehersker være repræsentativ. Harald Nielsens udgangspunkt var
da mere organisk, næsten holistisk: Folkets ånd og følelse var det, det
gjaldt om at repræsentere – et ikke ukendt konservativt synspunkt.
Den engelske parlamentarisme fremhævedes igen, idet dens formmu-
liggjorde, at den besiddende og dannede elite kunne repræsentere den
samlede befolkning51 – ikke kvantitativt, men, som Harald Nielsen
så det, kvalitativt. Det forudsatte dog det praktiske forhold, at der
eksisterede to omtrent lige stærke partier, der ikke var for adskilte
standsmæssigt. På den måde sikredes både, at de var mere modtage-
lige over for modstanderens argumenter, og at debatten i højere grad
ville dreje sig om den principielle kerne i de givne spørgsmål. Han nu-
ancerede samtidig det synspunkt, at klasse- eller standspartierne var
uimodtagelige over for argumenter. Men han mente, at forholdet ikke
gjorde sig tilstrækkeligt gældende, til at kompromittere den ideelle
parlamentarisme, der for Nielsen stadig var en form for spejling af det
britiske topartisystem.

Fordringen om et topartisystem rejste på sin side spørgsmålet om
valgmetode. Simpelt flertal begunstigede for eksempel netopdet parla-
mentariske system, som Harald Nielsen så ofte henviste til, i England.

Det simple Flertal er den Valgform, der naturligst udtrykker
Parlamentarismens Idé. Den forudsætter en simpel Afgørelse af

50Politiske Breve I, s. 37. A.T.T. IX
51Ibid., s. 40.
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for og imod. Spørgsmålet og dets Tilhængerskare deler sig over
Principets Knivsæg.52

Partiernes og udvalgenes stigende indflydelse gjorde tillige for-
holdstalsvalgmåden endnumere problematisk. Det simple flertal ville
„pumpe principielle Forskelle op“53, mens forholdstalsmåden i høje-
re grad var anlagt på de pragmatiske forskelle, mente han. Med flere
partier ville det dermed være relativt lettere at nå, om ikke andet, en
kompromisafgørelse. Faren ved det var imidlertid, at mens det simple
flertal mere åbent ville svinge i forhold til skiftende vælgertilslutning,
var forholdstallet nærmere en registrering af „allerede aflejrede, kon-
stante Forskelle“54 Netop derfor ville den egne sig påfaldende til at
besætte posterne i detailstyrende udvalg med, påpegede han. Den be-
gunstigede selve partiorganisationerne, med parlamentarismen som
blot facade. Dermed var Harald Nielsen nået til sin afgørende indven-
ding; den at parlamentarikerens personlige ansvar, ville blive skubbet
endnu et led længere bagud.55 Forholdstalsmåden ville betyde, at be-
slutninger i endnu højere grad skulle tages ud fra partihensyn.

Harald Nielsen opretholdte i Politiske Breve II – Folkeafstemning den
påstand, at der var en generel uoverensstemmelse mellem Rigsdagens
politik ogdenpolitiske virkelighed, forstået som folkets egentlige over-
bevisning. Misforholdet kunne ikke udredes ved hjælp af forholdstals-
måden, som det var hævdet fra forskelligt hold, fordi problemet havde
endnu en side – nemlig den, at partiernes stadig stærkere institutiona-
lisering og magtkonkurrence, tvang synspunkterne ud på andre spor
end de af fornødenheder dikterede.56 Forholdstalsmåden fasciliterede
repræsentationen af særstandpunkter, men Harald Nielsen så ikke lo-
gisk, hvorfor det i sig selv skulle forhindre partierne i at mane fiktive
folkestemninger eller vælgerønsker frem.57

Ydermeremente han, at Højre og De Frikonservative selv indirekte
varmed til at bane vejen for referendumved at kræve forholdstalsvalg.
Antageligt ud fra den tanke, at hvis folk så, at forholdstalsvalg heller
ikke virkede gavnligt i forhold til den politiske kløftmellembefolkning
og Rigsdag, så måtte man komme til den samme konklusion som han
selv, at der kun var brugen af referendum tilbage. Med andre ord lå

52Ibid., s. 40.
53Ibid., s. 43.
54Ibid.
55Ibid., s. 44.
56Politiske Breve II, s. 46. A.T.T. IX.
57Ibid., s. 47.
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det i hans optik lige for, at de konservative partier kunne begynde at
forberede forslag om folkeafstemninger med det samme.

Det næste blev spørgsmålet om initiativet i en forfatning med refe-
rendum. Skulle folkeafstemning kun kunne bruges i forbindelse med
allerede igangværende sager, eller skulle der knyttes en form for ini-
tiativret til den? Harald Nielsen mente i det mindste, at initiativet
som sådan ikke behøvede at blive tilgodeset yderligere; med folke-
valgte kamre og en fri presse, kunne det element rigeligt komme til
udtryk. Ville referendum også blive behæftet med initiativret, ville det
i for høj grad underminere de parlamentariske forsamlingers betyd-
ning. Han var altså ingenlunde imod dem. Det var med andre ord en
balancegang, for referendum i sig selv ville inddæmme samme betyd-
ning på en konstruktiv måde, mente han. Hovedsagen var for ham,
at Rigsdagen ikke skulle kunne tiltage sig den status at repræsentere
folket suverænt. End ikke forholdstalsvalgmåden ville nemlig kunne
tillempe en sådan identifikation mellem folk og ting.58 Ved at lægge
muligheden for mere direkte eller suveræne afgørelser i folkets hånd
ville man forhindre, hvad Harald Nielsen kaldte en usurpation fra
Rigsdagens side.

Med en henvisning til den schweiziske praksis omkring referen-
dum ville han påpege, at brugen af denne på sin side ikke var nogen
omstyrtelse af de repræsentative kamres betydning. Kun få af de be-
handlede sager havde antagelig været udlagt til afstemning; hvis no-
get lignende skete i Danmark, ville man oven i købet kunne antage,
at Rigsdagen kunne behandle de øvrige sager så meget desto mere
sagligt.

Der frembyder sig her Mulighed for en Forsoning mellem
mere konservative og mere demokratiske Rigsstyreidealer. For de
første er det Hovedsagen, at folket bliver godt styret, for de andre,
at der bliver folkeligt styret. Nuvel, begge Dele er ønskelige, men
naar Folket har faaet den yderste Afgørelse i sin Haand, vil det
heller ikke længer kunne rejse nogen berettiget Indvending imod,
at den daglige Forretningsførelse bliver besørget bedst muligt.59

Referendum var det vigtigste tandhjul, om hvilket hans parlamen-
tarismekritik drejede; for her kom væsentlige af de andre synspunkter

58Ibid., s. 48.
59Ibid., citat: s. 49.
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nemlig ind i billedet: Begrænsningen af rigsdagsmændenes antal, og
valgmåden.

Det antal love fornødenheden dikterede var begrænset og derfor
var 100 folketingspladser og 50 landstingspladser tilstrækkeligt. De
150 mennesker skulle desuden kun sidde tre af årets måneder. Fær-
re love og færre lovgivere ville medføre en stigning i kvaliteten for
begges vedkommende. På det rent praktiske plan kunne endog de
sparede diæter finansiere omkostningerne ved folkeafstemningerne,
forestillede Harald Nielsen sig.

I den givne situation var forholdstalsvalg skadeligt. Men indfør-
tes referendum, kunne det bedre forsvares. Rigsdagen ville nemlig i
højere grad få præg af at være et forretningsudvalg, som han udtryk-
te det – og dertil passede forholdstalsvalg som nævnt fint. Var blot
det flydende, folkelige element tilgodeset, var det vigtigste derefter
at besætte parlamentets pladser med de sagligste og bedst egnede.
I den sammenhæng var det ikke noget, der talte imod forholdstals-
valgmåden.60 Snarere tværtimod. De demokratiske indrømmelser til
folkeafstemningsprincippet overser Holm, selvom han endda citerer
Nielsen for at støtte det.61

Valgretsalderen til Folketinget kunne være 25, men for Landstinget
kom han ikke ind på alderskriteriet. Derimodmente han, at en „mode-
rat Skattegrænse“62 og brugen af kongevalgte medlemmer ville være
passende for førstekammerets vedkommende.Denvirkeligemagt ville
ligge hos vælgerbefolkningen. Derfor kunne Landstinget netop virke
som den tilsigtede konservative garanti. Et udtryk for økonomiens og
sagkundskabens retmæssige betydning.

Angående ministerierne, kunne selve det parlamentariske princip
opretholdes samtidig med referendum: Harald Nielsen mente, at en
regering skulle kunne blive siddende, selvom en folkeafstemning gik
den imod i en given sag, men fortsat ikke med et parlamentsflertal
imod sig.63 Brugen af referendum ville have den effekt at forhindre
en del konflikter i parlamentarisk henseende, mente han. En afgørelse
ved referendumkunne jo potentielt tage brodden afmange spørgsmål.

Kongens forfatningsmæssige stilling, mente Harald Nielsen, ville
indirekte blive styrket, for så vidt som ministerierne ville blive min-
dre parlamentariske. Det ville også være logisk i det omfang, kongens

60Ibid., s. 50.
61Holm, s. 124.
62Politiske Breve II, s. 51.
63Ibid.
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formelle prærogativ64 til udpegning af ministre igen blev mere end
blot formelt, sådan som det bemærkedes i essayet. Men hvordan mi-
nisterierne skulle kunne blive „ikke-parlamentariske“65, når det par-
lamentariske princip i sidste ende alligevel opretholdtes, fremgår ikke
med klarhed. En konseilspræsident eller tilsvarende ledende minister
nævnes desuden heller ikke. Den kongelige udpegning af et antal af
Landstingetsmedlemmerville tillige få reel betydning.Men som i rege-
ringernes tilfælde, fremgår rationalet bag denne antagelse heller ikke
klart. Men Harald Nielsen mente også, at kongen egenhændigt skulle
kunne begære folkeafstemning. Medmindre det skal forstås således, at
de ovennævnte bestyrkede kompetencer skulle kunne afledes af denne
nye, er der ingen logisk baggrund for dem. I bekræftende fald er det
heller ikke forklaret, hvordan en folkeafstemning skulle kunne tvinge
kongens valg af enminister eller landstingsmand igennem.Heller ikke
selvom kongen skulle kunne „appellere fra Thingene til Folket“66, som
han antydede.

Hvad angår kvindernes valgret, formulerede han det således, at
det burde lades op til folket selv at tage stilling, naturligvis ved hjælp
af referendum. Som tidligere nævnt, fandt han det sikkert, at folket
i tilfælde af afstemning ville forkaste den kvindelige valgret, så den
tanke har givet vis ligget bag formuleringen.

Foruden kongen skulle 50.000 vælgere også kunne begære en fol-
keafstemning. Retten skulle gælde over „alle vigtigere Lovgivnings-
sager“67 med visse undtagelser. Som eneste eksempel på en sådan
undtagelse nævnte Harald Nielsen traktater. Men han vedgik, at det
ikke ville være nemt at bestemme rækkevidden af et nyt referendum.
Derudover måtte folkeafstemning også fortsat kræves i forbindelse
med grundlovsændringer. Endelig foreslog han, at det kunne bruges i
tilfælde af bestandig uenighed mellem kamrene; men om dette skulle
være en obligatorisk foranstaltning eller et regeringsprærogativ, lod
han stå åbent.

Samme år, i 1913, forholdt Harald Nielsen sig til andre aspekter
ved brugen af referendum. I Folkeafstemning eller Partivalg fandt han,
at man fra politisk hold ikke havde forstået konsekvenserne af fol-
keafstemninger. Det var uheldigt i en tid, hvor forfatningen diskute-

64Himmelstrup og Møller, s. 115.
65Politiske Breve II, s. 52.
66Ibid.
67Ibid.
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redes ivrigt.68 En typisk indvending imod brugen af referendum var,
at den kunne begrænse rigsdagsmændenes ansvarsfølelse, men Ha-
rald Nielsen mente modsat, at samme ansvarsfølelse hverken kunne
blive værre eller bedre. Rigsdagsmænd var lige så ansvarlige, som
folk er flest. Han angreb, hvad han kaldte den „subjektivistisk-etiske
Betragtning,“69 at mennesket som sådan skulle kunne udvikle sig og
blive bedre end før. Derimod måtte man, især med en demokratisk
forfatning, indrette sig på den uundgåelige fejlbarlighed.

Netop derfor var det afgørende, hvordan man indrettede det re-
præsentative system. Den forfatningsmæssige forskrift, at de valgte
alene var bundne af egen overbevisning, havde ifølge Harald Nielsen
ikke reelt indhold.70 Repræsentanterne var under pres fra både deres
partier og den generelle politiske konkurrence. Den fornuft og besin-
dighed, de ideligt skulle besidde, blev med andre ord sat helt eller
delvist ud af kraft. Problemet var for generelt til, at det kunne nytte
at appellere til deres samvittighed. Man kunne heller ikke blot vælge
de, der hævede sig over gennemsnittet og derfor ikke lod sig presse
af partier eller lignende. For ud fra hvilke kriterier skulle det kunne
sikres; og hvordan overhovedet når den almindelige valgret, nærmest
var blevet hellig? Ifølge Harald Nielsen havde den bredere valgret til
Folketinget endog „gennem Partiorganisationernes demoraliserende
Indflydelse“71 trukket Landstingets niveau med ned. Præcis hvordan
det lavere eller højere niveau kom til udtryk, forklarede han imidlertid
ikke. Ændring af valgmetoden ville heller ikke kunne afhjælpe pro-
blemet, fordi dette bestod i selve partikonkurrencen og den inden for
valgperioden relativt uindskrænkede magt, tingene besad.

En hvilken som helst Valgmetode har partirammer til For-
udsætning og Magtforskydninger til Følge, og stiller altsaa ikke
Vælgerne frit overfor de enkelte Spørgsmaal.72

Det eneste realistiskemiddel var brugenaf folkeafstemninger.Disse
stillede netop i højere grad vælgerne frit i forhold til den givne sag,
eller burde i hvert fald udformes sådan, at de gør det. Løsrivelsen
af de konkrete sager fra partiforhold, ville for det første begrænse

68Folkeafstemning eller Partivalg, s. 55. A.T.T. IX.
69Ibid., s. 56.
70Ibid., s. 58
71Ibid., s. 59.
72Ibid., s. 60.
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lovgivernes tendens til magtfylde, men samtidig også forhindre, at
vælgeren traf sine valg ud fra sympatier eller antipatier med partierne.
Repræsentanterne ville – i det mindste ikke uden at blive udsat for et
virkelighedstjek – ikke kunne kalde sig hele folkets repræsentanter.

Harald Nielsen anerkendte heller ikke den indvending, at også
folkeafstemningerne ville blive partipolitiske. Han påpegede, at erfa-
ringerne ikke talte for, at vælgerne ikke skulle kunne skelne mellem
de to ting. Det var ikke logisk holdbart at antage, at vælgere, der var
i stand til at vælge mellem mange forskellige kandidater, der igen re-
præsenterede mange forskellige synspunkter, ikke også skulle være
i stand til at vælge mellem ja og nej i én konkret sag. Endelig, mente
han, var det lige så vigtigt at komme i kontaktmed „Folkeinstinktet“73,
sommed vælgerskarens fornuftsmæssige beslutninger – et synspunkt,
han som bekendt også udtrykte i Konservatisme, Demagogi og Folkeaf-
stemning. Harald Nielsens hjertebarn, forsvarssagen, var eksemplet i
dette tilfælde. I forhold til det givne og traditionelle ville nemlig folket
per instinkt altid være positivt indstillet. Appel til den golde fornuft,
ville snarere resultere i negative udfald, og dette i særdeleshed i for-
bindelse med repræsentantvalg.74 Den så at sige folkelige, instinktive
fornuft var med andre ord at foretrække, fordi den i det mindste of-
tere førte til besindige eller konservative beslutninger. Det eneste, de
konservative partier derfor kunne gøre, var at kæmpe for indførelsen
af referendum. I det mindste måtte de ikke afvise det, fordi det kunne
lyde yderligtgående demokratisk.75

Hvad Harald Nielsen ikke nævnte, og sandsynligvis heller ikke
vidste, var, at Højre faktisk havde referendum oppe at vende i grund-
lovsforhandlingerne. I Lands- og Folketingets fællesudvalg til drøf-
telse af revisionen i 1913 forhørte Højre-manden Emil Piper sig om
oplysninger om brugen af referendum. I 1914 var det endda, om end
kort, fremme som et krav i baggrundsforhandlingerne sammen med
forholdstalsvalg.76

Kvindelig valgret

I artiklen Moder eller Vælger fra 1909, beskæftigede Harald Nielsen sig
med spørgsmålet om kvindelig valgret. Først og fremmest med hen-

73Ibid., s. 63.
74Ibid., citat: s. 64.
75Ibid., s. 65.
76Olsen, s. 52; 71.
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blik på, hvad det ville betyde for kvinderne og familien. Det var hans
baggrund for overhovedet at beskæftige sig med emnet. Hans præmis
var, at manden og kvinden var væsensforskellige og skabt til forskelli-
ge opgaver. Kvindens var at føde børn og nære dem.77 Børneføderiet,
dets fysiske og tidsmæssige krav, var uforeneligt med det politiske
engagement og den indsigt, der ifølge Harald Nielsen fordredes af
valgretten. For Harald Nielsen var det klart, at aktiv samfundsdeltag-
else for de gifte kvinders vedkommende måtte ske på moderskabets
bekostning. Det var med andre ord givet, at den samfundsengagere-
de kvinde og ikke moderen ville gå sejrrig ud af konflikten. Med den
status som kvindevalgretten ville blive tillagt, ville gifte kvinder og
mødre blive forfordelt i forhold til ugifte og barnløse.

Med det senere essay, I Lys af Ægteskabsloven fra 1920, orienterede
han sig i stedetmod, hvad kvindestemmeretten ville betyde for det po-
litiske liv. Udgangspunktet for teksten var en kritik af det umiddelbart
overståede kommissionsarbejde omkring Ægteskabsloven af 1919.78

Harald Nielsen satte sig imod parlamentarismens, så at sige, dyna-
miske effekt. Partikonkurrencen ville anspore politikere til at prøve at
gætte eller ’skabe’ folkets ønsker på forhånd. Derved risikerede man
at skabe overflødige eller endda skadelige love. Dette igen kompro-
mitterede „Fornuften, Sagligheden“ og gjorde at få, men højrøstede –
in casu: kvindesagskvinder – kunne blive taget til indtægt for en stør-
re betydning, end de egentlig havde.79 Den eneste praktiske løsning,
eller vej ud af den nedadgående spiral, var for Harald Nielsen „Folke-
afstemning efter schweizisk Mønster.“ Det ville tvinge drøftelsen og
flere argumenter frem i lyset.80

Angående kvinders aktive deltagelse i politik, deres valgbarhed,
mente Harald Nielsen – med udgangspunkt i sin konservatisme – at
de aldrig skulle have haft en sådan, men da de nu var blevet valgba-
re, var det på den anden side underordnet, om de var konservative
eller radikale: Da begreberne ligestilling og kvindevalgret var „radi-
kale“ af natur, ville de, der, så at sige, havde indløst billet på dét tog
uanset anskuelse, direkte eller indirekte, virke i en radikal retning –
en betragtning ikke ulig den før omtalte, at en forsoning mellem den
egentlige parlamentarisme og det daglige danske demokrati ikke var
mulig. Det, at institutionaliserede forhold fremefter ville virke efter

77Moder eller Vælger, s. 76. A.T.T. II
78I Lys af Ægteskabsloven, s. 3. A.T.T. VII.
79Ibid., s. 10.
80Ibid., s. 11.
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deres natur, gjaldt også med en lovgivende forsamling i det hele taget:
Den ville af natur søge at lave flere og flere love. Det kaldte Harald
Nielsen „Principet Tyrfing“81 efter sagnsværdet, der en gang trukket
var nødt til at drikke blod. I ikke mindre grad gjaldt det for parlamen-
tarismen, at:

. . . dens Eksistens hviler paa den radikale Forudsætning, at
der stadig er noget at forandre ved Samfundet, og at dette kan
taale stadig forandring, og Konsekvenserne maa derfor svare til
det, der er dens inderste raison d’être.82

Med andre ord: En demokratisk og navnlig parlamentarisk forfat-
ning ville, næsten uagtet respektive partiers dominans, trække landets
politik i en radikal retning. Det var den udvikling, han frygtede, og
som han, inden for demokratiets rammer, søgte efter midler til at for-
hindre. Det eneste han fandt – i en tid uden grobund for en levedygtig
konservatisme – var referendum. I den forstand er det tvivlsomt, om
hans parlamentarismekritik som sådan passede til den i øvrigt gang-
bare definition af ham som radikal konservativ. I sin afhandling levner
Holm dog plads til, at der hos radikalkonservatismen fandtes de, der
blot var forbeholdne over for demokratiet.83

Konklusion

Harald Nielsens parlamentarismekritik bundede i desillusion over,
hvad han så som ansvarsforflygtigelse og manglende overblik i samti-
dens politiske liv. I de tidlige politiske skrifter, omkring 1909, forholdt
han sig navnlig til parlamentarismen som fænomen. Den gængse be-
tydning af ordet, at en regering ikke kan sidde med et parlamentarisk
flertal imod sig, forholdt han sig i første omgang kun til i ringe om-
fang. Parlamentarisme var for ham i stedet et aristokratisk princip,
efter hvilket samfundets elite og konservative kræfter på en rolig må-
de kunne blive udskiftet i regeringer alt efter befolkningens tilslutning.
Det traditionelle britiske parlament var idealet i denne forbindelse.

Dette ideal var imidlertid svært foreneligt med den politiske vir-
kelighed i Danmark, erkendte han. Partiernes konkurrence og vælger-
grundlag i form af økonomisk opdelte samfundsgrupper forhindrede

81Ibid., s. 12.
82Ibid., citat: s. 12.
83Holm, s. 172.
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parlamentarikerne i at forholde sig overvejet til sagsforhold. Samtidig
ville ændring i valgmåden, til forholdstalsvalg, som de konservati-
ve partier foreslog, ydermere kompromittere ansvarligheden i lovgiv-
ningsarbejdet: Det ville angiveligt blive nemmere at skjule sig bag
partihensyn.

Omkring 1913udvikledehan sine synspunkter på folkeafstemning-
er i forbindelse med debatten om grundlovsrevisionen, der kom 1915.
Inden for demokratiets rammer var det den eneste måde, hvorpå man
kunne omgå partivæsenets skadelige indflydelse og tvinge saglighed
og ansvar ind i lovgivningen. Hvis borgerne som i Schweiz kunne
kræve referendum, var en stor del af initiativet taget ud af Rigsdagens
hænder. Andre partier kunne samtidig heller ikke påstå, at det var ude-
mokratisk. Til gengæld, mente han, kunne de konservative partier så
stille modkrav, om at tænkelige konservative garantier blev tilgodeset
i Landstinget, som det havde været hensigten oprindeligt.

Omend motiveret af klare konservative hensyn, forholdt Harald
Nielsens parlamentarismekritik sig i enhver henseende inden for ram-
merne af den demokratiske begrebsverden. Læsning afHaraldNielsen
og andre af det tidlige 20. århundredes samfundskritikere kan måske
bidrage til, at synspunkter, der i dag synes glemte eller lidet gangbare,
ikke helt forglemmes. Et nærmere kig på de egentlige argumenter og
tanker, der lå til grund, kan måske tillige bidrage til, at et væsentligt
område somden demokratiske samfundsindretning ikke blot udvikles
eller omskabes uden hensyn til tidligere erfaringer eller betænkninger.
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