
Ny bog minder os om Viggo Hørups vigtige og relevante pointer om 

demokratiet 

 

Peter Lauritsen: Hvad skal det nytte? På sporet af Hørups demokrati 

 

”Er der én ting, man kan lære af Hørups virke, så er det, at demokratiet ikke kommer af sig selv. Det er, 

tværtimod, hårdt arbejde, som vi nødvendigvis må være indstillet på at udføre, hvis ikke folkestyret skal 

falde sammen.” Sådan skriver Peter Lauritsen i forordet til sin bog Hvad skal det nytte?, der leverer 

indblik i Viggo Hørups væsentlige og højaktuelle pointer om demokrati og folkestyre. 

Vi kan ikke længere tage demokratiet for givet – heller ikke i Danmark. Derfor er der brug for at vende 

tilbage til politikeren og redaktøren Viggo Hørup, som var en af de mest markante stemmer i udviklingen af 

det danske demokrati i slutningen af 1800-tallet. 

Hørup ville ikke have været tilfreds med det demokrati, vi har i dag. Han ville have påpeget, at den 

bekvemme og populære mening alt for ofte prioriteres på bekostning af den klart udviklede holdning, der 

deler vandene. Og han ville ikke have brudt sig om nutidens mangel på kvalificeret politisk debat, 

symbolpolitikkens fremmarch, mediernes reduktion af politik til underholdning og folkets uvilje mod at tage 

aktivt del i demokratiet. Hørup ville have været bekymret over tingenes tilstand. Og det samme burde alle 

vi andre være. 

Hørup er blevet kaldt en filosofisk politiker, og det er sandt, at der i hans mange avisartikler gemmer sig en 

teori om demokrati. I hvert fald nogle principielle tanker, som blandt andet handler om at dele sig efter 

anskuelser, om retssamfund, frihed og lighed og om politik, der nytter. Disse basale tanker kan vi have 

glæde af i dag, hvor vores demokrati er under pres – ligesom det var på Hørups tid. 

 

Peter Lauritsen, født 1969, professor mso i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Forsker i 

overvågning, men har i de senere år også været optaget af folkestyre og demokrati – og af Hørup. Er 

tilknyttet Politiken som fast skribent og Avisen Danmark som klummeskriver. 
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