
Hvad er en stat?



Abstract

Students of political science, sociology and anthropology almost 
invariably adopt Max Weber's definition of the state as »an organi
zation deploying a legitimate monopoly of violence over a defined 
territory« (cf., e.g., Fukuyama (2012) 450). In international law and 
in jurisprudence in general the definition of the state is based on the 
first article of the Montevideo Convention of 1933: »The state as a 
person of international law should possess the following qualifica
tions: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a 
government and (d) a capacity to enter into relations with other 
states.« Curiously, students of political science and sociology never 
refer to the Montevideo Convention, and students of jurisprudence 
hardly ever mention Max Weber. In this essay I juxtapose these two 
understandings of what a state is and explain how they differ from 
one another. Furthermore I compare these two defintions with the 
prevailing view in the Western World of what a state should be, 
namely a democratic national state based on the rule of law. Finally, 
I treat the history of the state and of the concept of state, and I take 
issue with the problem whether the state is a specific European 
institution that does not go further back than to the treaty of West
phalia in 1648 or whether the state as a political institution can be 
traced back to the ancient world and existed in Africa and Asia be
fore the earliest European states emerged in the Eastern Mediterra
nean.
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Forord

Mit udgangspunkt for at skrive denne lille bog om staten og stats
begrebet er, at jeg i årene 1993-2005 var leder af et af de 23 oprinde
lige grundforskningscentre under Danmarks Grundforsknings
fond, nemlig Polis Centeret, på engelsk The Copenhagen Polis 
Centre. Polis er det oldgræske ord for bystat, og vi skulle for første 
gang nogensinde kortlægge over tusinde oldgræske bystater og på 
den baggrund beskrive, hvad en polis egentlig var.1 Men samtidig 
ønskede vi at sammenligne den oldgræske bystatskultur med alle 
andre bystatskulturer i verdenshistorien. Også denne undersøgelse 
var et pionerarbejde, og det lykkedes os at identificere 36 andre by
statskulturer.8

Forudsætningen for begge disse undersøgelser var en definition, 
eller rettere en idealtypebeskrivelse3 af begrebet »bystat«, og det 
forudsætter igen en bestemmelse af begrebet »stat« og dets histo
rie. Forholdet mellem begreberne by, stat og bystat er behandlet i 
en række af Polis Centerets publikationer, og i en af dem har jeg 
skrevet et kapitel om det moderne statsbegreb og dets historie.4 Ka
pitlet er på kun 17 sider, og lige siden jeg skrev det, har jeg ønsket at 
uddybe de idéer, jeg har om staten og statsbegrebet i samfundsvi
denskaberne. Her er resultatet: et essay på 95 sider, som kan læses af 
alle, der er interesserede i samfundsforhold. Til glæde for fagfolk 
har jeg forsynet bogen med en omfattende dokumentation, som jeg 
har valgt at bringe som slutnoter. Så kan den alment interesserede 
læse teksten uden at blive distraheret af noterne, og fagfolk kan få 
den dokumentation, som de har krav på.

Til sidst vil jeg gerne takke venner og kolleger, som har hjulpet 
mig undervejs: Hans Henrik Bruun, associeret professor i sociologi 
ved Københavns Universitet, Lars Bærentzen, tidligere kontorchef 
ved Forsvarets Efterretningstjeneste, Arnnon Lev, lektor i retsviden
skab ved Københavns Universitet, Jørgen Møller, professor i stats
videnskab ved Aarhus Universitet, og de to anonyme fagfællebe
dømmere, som Videnskabernes Selskab har udpeget til at vurdere 
kvaliteten af mit arbejde.
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Statsbegrebet i de forskellige 
samfundsvidenskaber

Hvad er en stat? Nogle har ment, at ordet »stat« bruges så vilkår
ligt, at det er umuligt at bestemme dets betydning. Et sådant stand
punkt var fremherskende i midten af 1900-tallet. Allerede i 1931 
havde en forfatter til en artikel om politisk nomenklatur fundet 
frem til 145 forskellige betydninger af termen stat,5 og i bogen The 
Vocabulary of Politics fra 1953 hævdede Thomas Weldon generelt, at 
»words do not have meanings in the required sense at all; they simp
ly have uses«.6 En anden, der fulgte i samme spor, var David Easton 
- en af den moderne politologis mest prominente skikkelser. Han 
ville gerne af med staten som et centralt begreb og bestemte i stedet 
den politiske videnskabs område som den autoritative fordeling af 
værdier for et samfund.7 I Danmark var det især retsfilosoffen Alf 
Ross, der sluttede op om dette synspunkt. Ifølge Alf Ross betyder 
ordet »stat« slet ingen ting. Det bruges i så mange forskellige sam
menhænge, at det er nytteløst at forsøge på en begrebsbestemmel
se.8 Ross foretrak i stedet at tale om »selvstyrende samfund«.9

Denne begrebsnihilistiske retning i politik og samfundsfilosofi 
synes at være et overstået stadium - lykkeligt overstået, må man vist 
sige - og griber man Christopher Piersons bog fra 1996 om den 
moderne stat, kan man læse, at der nu er en forbløffende bred enig
hed om, hvad der konstituerer de væsentlige aspekter af den mo
derne stat.“ Denne meget optimistiske vurdering hænger sammen 
med, at Pierson netop fokuserer på den moderne stat. Sagen bliver 
mere kompliceret, hvis man også vil gøre rede for statsbegrebets 
historie og udvikling. Her kan man konstatere, at de forskellige 
samfundsvidenskaber har hvert sit statsbegreb. Svaret på spørgs
målet »hvad er en stat?« afhænger altså af, hvem man spørger.
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Historikerne

Da staten har en lang historie, kunne man jo begynde med at spørge 
historikerne. Men så må vi konstatere, at historikere kun sjældent 
definerer de begreber, de bruger. Som eksempel kan jeg nævne det 
monumentale forskningsprojekt: »The Origins of the Modern State 
in Europe, 13th to 18th Centuries«.11 Projektet omfatter syv bind, og 
alle bindene indledes med et »General Editors’ Preface«; men i det
te forord står der intet om, hvad man skal forstå ved en stat. Det 
overlades altså til de ca. 100 medarbejdere at tage stilling til, hvor
dan man vil afgrænse statsbegrebet. Og det er ikke tilfredsstillende. 
I løbet af den sidste generation er historikerne imidlertid blevet 
mere interesseret i begrebshistorie, og bedre til at gøre rede for de
res begreber. På tysk har vi fået det store leksikon Geschichtliche Grund
begriffe, 18 hvor der er en lang artikel med titlen »Staat und Souverä
nität«,13 og på engelsk indledes The Oxford Handbook of the State in the 
Ancient Near East and Mediterranean med et langt kapitel om statsbegre
bet skrevet af den østrigsk-amerikanske historiker Walter Scheidel.14 
En anmelder gør imidlertid opmærksom på, at de forskere, som 
Scheidel bygger sin begrebsanalyse på, enten er politologer, socio
loger eller antropologer.15 Der er kun få historikere at finde blandt 
de mere end 200 forskere, der refereres til. Den voksende begrebs
bevidsthed blandt historikerne har ikke ændret det faktum, at der er 
uenighed blandt historikere ikke blot om selve statsbegrebet, men 
også om dets geografiske og kronologiske udbredelse.16

Mange historikere bruger ordet stat i en bred betydning om stort 
set ethvert komplekst politisk samfund med et centraliseret og insti
tutionaliseret styre, ikke blot om de europæiske stater, men også om 
fx Faraonernes Egypten, de oldgræske bystater, Romerriget, det ki
nesiske kejserrige og Inkariget i Sydamerika.17 Andre historikere 
mener, at staten er en specifik europæisk institution,18 der voksede 
frem i løbet af middelalderen med centrum i Frankrig og England.19 
Som den skelsættende begivenhed fremhæves freden i Westfalen i 
1648/° hvor man fastslog princippet om territorialhøjhed81 og der
med skabte grundlaget for den europæiske territorialstat,88 som i 
1800-tallet udvikledes til den moderne nationalstat.83 Endelig er der 
historikere, der mener, at politiske samfund, der ligner staten, nok 
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kan spores tilbage til oldtiden og til andre verdensdele, fx til Kina, 
men at den moderne stat er et europæisk fænomen, der først i 1800- 
og 1900-tallet er blevet eksporteret til resten af verden.84

De politiske filosoffer

I stedet for at spørge historikerne kan man læse de politiske filosof
fer, og det vil give os et helt andet perspektiv på statsbegrebet. Ved 
at spørge historikerne får vi moderne menneskers svar på, hvad sta
ten var i fortiden. Ved at studere de tænkere, der op gennem tiderne 
har ytret sig om politiske forhold, får vi en bestemt gruppe tidligere 
menneskers opfattelse af staten i deres egen samtid. Den politiske 
filosofi rækker jo tilbage til oldtiden, men fra Platon til Habermas 
har filosofferne især interesseret sig for, hvad staten burde være, og 
de har i langt mindre grad beskæftiget sig med at beskrive eksiste
rende stater og definere, hvad en stat egentlig er.^ Filosoffernes tan
ker om staten bliver ofte projiceret ud i fremtiden og får form af 
utopier: beskrivelser af, hvordan den gode stat kunne indrettes.86

Endvidere er den politiske filosofi i altovervejende grad en euro
pæisk disciplin, og det statsbegreb, filosofferne arbejder med, er 
derfor specifikt europæisk. Netop blandt de politiske filosoffer fin
der man derfor de allermest utvetydige udtryk for det synspunkt, at 
staten er en specifik europæisk samfundsform, der er bundet til en 
bestemt historisk epoke, og at det er en eklatant misforståelse at ap
plicere statsbegrebet på andre samfund i andre epoker.87 Til gen
gæld kan der ikke være tvivl om, at den politiske filosofi inden for 
de rammer, den har sat, har haft en afgørende indflydelse på tre 
forskellige opfattelser af staten: identifikationen af staten med rege
ringen,88 identifikationen af staten med folket89 og identifikationen 
af staten med en abstrakt person, der står over såvel regeringen som 
folket.30

Juristerne

En tredje mulighed for at få at vide, hvad en stat er, er at gå til de 
retslærde. Sammen med historie og filosofi har jura jo været den 
altdominerende samfundsvidenskab ved alle universiteter frem til 
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slutningen af 1800-tallet. Den første, man ville spørge, kunne være 
professoren i statsret, og i ældre tid ville man også få en redegørelse 
for selve staten i lærebøgerne i statsret og statslære,31 men i dag bli
ver man skuffet. I ældre tid havde man statslære som en mellempro
portional mellem statsret og folkeret og som en disciplin, der omfat
tede både jura, filosofi, sociologi og historie.38 Men interessen for at 
definere staten forsvandt, i takt med at statsretten som juridisk disci
plin udskiltes fra filosofien. Statsretten handler nu fortrinsvis om 
den enkelte stats indretning, altså dens forfatning og politiske insti
tutioner. Statsretten har en tendens til at tage staten for givet som 
den institution, inden for hvilken statsretten udfolder sig, men som 
man ikke behøver at definere. Mange moderne danske lærebøger i 
statsret mangler helt en diskussion af selve statsbegrebet. Det gæl
der både for Alf Ross’ Dansk Statsforfatningsret fra 1960’erne, for efter
følgeren, Henrik Zahles Dansk Forfatningsret fra 1980’erne, og for det 
nyeste skud på stammen: Jens Peter Christensen m.fl. Dansk Statsret 
fra 2012.331 Tyskland er det anderledes. På tysk er der skrevet mere 
om staten end på noget andet europæisk sprog.34 Stort set alle lære
bøger i Staatsrecht eller Staatslehre indledes med et afsnit om statsbe
grebet, men her overtager man i reglen den definition, som benyttes 
i folkeretten.35 Den franske tradition følger den tyske, men har ofte 
en mere politisk-filosofisk tilgang.36

Det er altså professoren i folkeret, vi skal spørge for at få et kva
lificeret svar på, hvad en stat er. Folkeretten handler om forholdet 
mellem staterne.37 Staten er folkerettens »atom«. I folkeretten er 
forståelsen af, hvad en stat er, så vigtig, at man ligefrem har en inter
national traktat om staters rettigheder og pligter, og den indledes 
med en definition af statsbegrebet. Det er Montevideo-konventio- 
nen af 1933, indgået mellem USA og en række mellem- og sydame
rikanske stater. Artikel 1 lyder således: »The state as a person of in
ternational law should possess the following qualifications: (a) a 
permanent population; (b) a defined territory; (c) a government 
and (d) a capacity to enter into relations with other states.«38 I det 
folkeretlige statsbegreb indgår altså tre grundelementer: statsterri
toriet, statsfolket og statsmagten, på tysk: Staatsgebiet, Staatsvolk og 
Staatsgewalt.39 Denne bestemmelse af staten kaldes derfor die Drei- 
Elemente-Lehre.40 Læren om de tre elementer afspejler på smukkeste 
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vis, at vi på de europæiske sprog har tre ord for det, som med en 
omskrivning kaldes et »uafhængigt politisk samfund«, nemlig 
»land«41, »nation« og »stat«. Ordet land henviser til territoriet, or
det nation til folket og ordet stat til statsmagten og regeringen.48

Sociologerne

I løbet af 1800-tallet opstod to nye samfundsvidenskaber: sociolo
gien og den politiske videnskab eller politologien, som den ofte kal
des. Sociologien kom først. Det var franskmanden Auguste Comte, 
der i 1838 skabte termen sociologi og definerede faget som en empi
risk videnskab, der inspireret af naturvidenskabernes metoder skal 
studere samfundslivet i alle dets aspekter.43 Staten er en af de vigtig
ste samfundsformer, og hvad statsbegrebet angår, blev det den ty
ske sociolog Max Webers analyse, der kom til at dominere den so
ciologiske forståelse af statsbegrebet. Hans definition af, hvad en 
stat er, blev fremført i et foredrag holdt i 1919 »Politik als Beruf«, og 
den lyder i al sin korthed: »Staat ist diejenige menschliche Gemein
schaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes - dies: das »Ge
biet« gehört zum Merkmal - das Monopol legitimer physischer Ge
waltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht.«44

Denne statsdefinition er stadigvæk den dominerende i anglo
amerikansk sociologi, men i Frankrig er den blevet videreudviklet 
især af Bourdieu. Han tager udgangspunkt i Webers definition, 
men tilføjer, at staten ikke blot udøver fysisk vold inden for territo
riet, men også »symbolsk vold«, hvorved han forstår den magt, sta
ten har til at manipulere menneskers mentalitet og derigennem 
gøre dem til statsborgere.45 Det bør dog tilføjes, at han med denne 
udvidelse af statens magt har forvandlet Webers værdifri statsbe
greb til et normativt.46

Politologerne

Den politiske videnskab blev først udskilt som en selvstændig gren 
inden for samfundsvidenskaberne i løbet af de sidste årtier af 
1800-tallet. I modsætning til sociologien, der havde centrum i 
Frankrig og Tyskland, er politologien i sin oprindelse en ameri
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kansk disciplin.47 Blandt fagets pionerer var Woodrow Wilson. Han 
var professor i politisk videnskab ved forskellige amerikanske uni
versiteter, indtil han gik aktivt ind i politik og blev USA’s præsident 
1913-21.48 I Europa blev politologien først indført som et selvstæn
digt fag i løbet af 1900-tallet.491 dag er politologien en etableret di
sciplin ved alle de danske universiteter, og på alle universiteterne 
kaldes den institution, hvor den dyrkes, for »Institut for statskund
skab«.5“ Her skulle man da kunne få et klart svar på, hvad en stat er.

Den politiske videnskab blev oprindeligt opfattet som en viden
skab om staten, og da det første nummer af det amerikanske Political 
Science Quarterly udkom i 1886, blev det nye tidsskrifts emneområde 
beskrevet som det historiske og komparative studie af staten.51 Men 
i perioden efter Den Første Verdenskrig skiftede den politiske 
videnskab retning. Studiet af staten og de politiske institutioner af
løstes af en behavioralisme, der lagde vægten på studiet af menne
skers politiske adfærd.58 At dette paradigmeskift fandt sted i USA, 
er kun, hvad man kunne forvente. I USA har staten og statsbegre
bet ikke spillet nær den samme rolle som i Europa.53 En stat er først 
og fremmest en af de delstater, der tilsammen udgør hele forbundet. 
Desuden har der i USA ikke været den samme tætte sammenhæng 
mellem statsbegrebet og suverænitetsbegrebet som i Europa. Suve
ræniteten er delt mellem staterne og forbundet;54 og da både præsi
denten og kongressen er valgt af folket, kan hverken præsidenten 
eller kongressen gøre krav på at være hele forbundets suveræn. Den 
nye retning resulterede i en voksende kritik af staten og statsbegre
bet, der forkastedes som ubrugeligt. Kritikken kulminerede med 
David Eastons bog The Political System: An Inquiry into the State of Political 
Science fra 1953.55 Det er nærmest et paradoks, at nedvurderingen af 
staten som et brugbart grundbegreb i den politiske videnskab fandt 
sted i den periode, hvor de tidligere kolonier blev stater, og den 
moderne stat udbredtes over hele kloden.56 Samtidig fik staten og 
statsinstitutionerne en større betydning i Europa i forbindelse med 
fremkomsten af velfærdsstaten, som føjede en helt ny dimension til 
statsbegrebet.57

Sådan var statsbegrebets status for ca. 30 år siden. Men i løbet af 
den sidste generation er der indtruffet endnu en gennemgribende 
ændring i opfattelsen af staten og statsbegrebet. I politisk viden
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skab har man erkendt, at staten er en alt for vigtig institution til, at 
man kan ignorere den i en politisk analyse. Et pionerarbejde inden 
for den politiske videnskabs rehabilitering af staten som en essentiel 
faktor er værket Bringing the State Back In, publiceret i 1985, og det er i 
særdeleshed Theda Skocpols indledning og konklusion, der har til
trukket sig opmærksomhed?8 Netop hvad staten angår, forudser 
hun et paradigmeskift i samfundsvidenskaberne, og hun har fået 
ret. Allerede i 1996 konstaterer Christopher Pierson i bogen TheMo- 
dern State-, »It is now widely recognized that in most developed soci
eties the state has probably been the single most important social, 
economic and political force.«59 Tendensen fortsætter, og i dag er 
almen og sammenlignende statskundskab en særlig disciplin inden 
for politologien på linje med politisk teori og international poli
tik.6“ Om staten også i fremtiden vil have samme centrale placering 
i politologien, afhænger af globaliseringens betydning for staten 
som institution. Og det er der delte meninger om.

Det er bemærkelsesværdigt, at stort set ingen af de politologer, 
der efter paradigmeskiftet har beskæftiget sig med staten og stats
begrebet, har sat det folkeretlige statsbegreb i centrum, men er 
vendt tilbage til den definition af staten, som Max Weber fremførte 
i foredraget Politik als Beruf. Det blev holdt i 1919, altså før den nye 
amerikanskinspirerede struktur-funktionalistiske retning inden for 
den politiske videnskab kasserede staten og statsbegrebet som uvæ
sentlige for den politiske videnskab. Foredraget var også skrevet på 
tysk og holdt i Tyskland, hvor statsbegrebet traditionelt har haft en 
langt større betydning end i USA og England.

Antropologerne

Endelig har antropologerne udviklet deres eget specifikke statsbe
greb. Antropologiens kerneområde har været studiet af de oprinde
lige folkeslag i andre verdensdele (end Europa). Mange af dem har 
slet ikke haft en samfundsform, der modsvarer det statsbegreb, vi 
kender fra de andre samfundsvidenskaber. De har levet i, hvad man 
kalder »statsløse samfund.«61 Den oprindelige socio-politiske en
hed, som typisk findes hos jægere og samlere, kaldes på klingende 
anglo-dansk for et band. Et band har fra en snes til nogle hundrede 
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medlemmer, og bortset fra familien og husstanden finder man ikke 
nogen anden form for institutionaliseret gruppedannelse.68 Hos 
agerbrugere og nomader udvikles en større og langt mere komplice
ret socio-politisk enhed, nemlig stammen. En stamme er et hierar
kisk opbygget samfund baseret på medlemmernes faktiske eller for
modede slægtskab. Dets mindste enhed er familien eller husstanden, 
flere familier udgør en æt, flere ætter en klan og flere klaner en stam
me.63 Stammer har ofte embryonale politiske institutioner: De vil 
typisk have et råd af stammens voksne mænd eller i hvert fald de 
ældre iblandt dem,64 og stammen vil ofte, men ikke nødvendigvis, 
være ledet af en »høvding«. Stammesamfund ledet af en høvding 
klassificeres specifikt som »høvdingedømmer«.65 Det næste trin i 
udviklingen nås med staten, hvis kendetegn er et klassedelt sam
fund med centrale specialiserede institutioner, hvor den herskende 
klasse har monopoliseret den politiske beslutningsproces og besid
der de nødvendige magtmidler til at iværksætte de trufne beslutnin
ger.66 Inspireret af Marx og Engels omfatter det antropologiske 
statsbegreb klassedelingen som et essentielt aspekt af statsdannel
sen,67 men i øvrigt er det som regel Webers statsbegreb, der lægges 
til grund.68 Mens stammen er en videreførelse af bands, er staten 
angiveligt kun sjældent en naturlig videreførsel af stammesamfun
det. Statsdannelse antages at markere et brud i udviklingen,69 og 
statsdannelse ledsages ofte af reformer, der har til formål at spræn
ge de gamle slægtskabsbaserede grupper for at skabe en ny og ofte 
territorialt baseret social infrastruktur.70 Men det er kun nogle af de 
samfund, som antropologerne har studeret, der er nået frem til 
statsdannelsen.71 Det antropologiske statsbegreb fokuserer først og 
fremmest på statens opståen og på stater i primitive samfund.78

Denne kortfattede oversigt over statsbegrebet i samfundsvidenska
berne viser, at der i dag er to fremherskende opfattelser af, hvad en 
stat er: Max Webers sociologiske statsbegreb og juristernes folke
retlige. Sært nok lever disse to opfattelser side om side, uden at de
res tilhængere taler med hinanden. I sociologiske og politologiske 
afhandlinger om staten findes ingen omtale af Montevideokonven- 
tionen eller af det folkeretlige statsbegreb i det hele taget, og i 
folkerettens fremstilling af statsbegrebet bliver Max Weber aller
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højst nævnt i en fodnote.74 Et vigtigt formål med denne bog er at 
behandle begge statsbegreber og sætte dem over for hinanden. Da 
Webers statsbegreb forudsætter kendskab til det statsbegreb, som 
man gik ud fra i tysk statsvidenskab på Webers tid, vil jeg begynde 
med det folkeretlige statsbegreb, som netop bygger på en tysk tra
dition, og efterfølgende gennemgå Webers statsdefinition. Men al
lerførst vil jeg gøre rede for, hvordan ordet »stat« er opstået og ef
terhånden har fået den betydning, det har i dag.
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Ordet stats etymologi

En analyse af statsbegrebet i samfundsvidenskaberne viser, at stu
diet af staten i høj grad har været knyttet til selve ordet »stat«, på 
latin »status«, på engelsk »state«, på tysk »Staat«, på fransk »état«, 
på italiensk »stato«, på spansk »estado« osv.75 For at tage stilling til 
statsbegrebets indhold må vi derfor studere ordet stats etymologi 
og betydningsudvikling.

Ordet for stat på de europæiske sprog er afledt af latin status, der 
betyder »stilling«, »tilstand«, »forfatning«. Men hvordan kan et 
ord, der egentlig betyder tilstand, blive den typiske benævnelse for 
en agent, der har monopol på udøvelsen af offentlig magt? Hvor
dan er vi kommet fra passiv til aktiv?

Status er faktisk en forkortelse af udtrykket status rei publicae eller 
status civitatis?6 På klassisk latin betød respublica egentlig »den fælles 
sag«77 og blev brugt om det, vi vil kalde »statsanliggender« eller 
»statsstyrelsen«.78 Det kunne også bruges synonymt med civitas om 
selve det politiske samfund, altså om Rom og sidenhen om hele Ro
merriget.79 Specifikt kunne det bruges om den romerske stat og 
statsforfatning, førend Caesar og Augustus indførte kejserdøm
met.80 I middelalderen og nyere tid blev respublica eller civitas det 
tætteste, vi kommer på et latinsk ord for politisk samfund eller stat.81 
Status rei publicae betød altså »samfundets politiske tilstand«. Det er 
genitiven, der giver ordetrtato dets politiske farve. I andre sammen
hænge har status intet med politik at gøre. Stato kan således betyde 
den positur, som en taler indtager på podiet.8“ Men i udtryk som 
status rei publicae eller status civitatis kommer betydningen af respublica 
eller civitas til at smitte af på status, der så med genitiven rei publicae 
eller civitatis underforstået kommer til at betyde det, vi i dag kalder 
stat.83 Den udvikling tog imidlertid lang tid, og den fuldbyrdedes 
ikke direkte gennem det latinske ord status, men gennem det italien
ske derivat stato. Endnu i Renæssancen kunne Erasmus af Rotter
dam bruge udtrykket status rei publicae på nøjagtig den samme måde, 
som Cicero havde gjort over 1.500 år tidligere, nemlig i betydningen 
»statsforfatning«, eller »politisk tilstand«, men ikke i betydningen 
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stat?4 Når status blev brugt som term for en politisk institution, blev 
det hyppigst brugt om stænder og stænderforsamlinger, ikke om 
stater. Et eksempel er Freden i Westfalen indgået i 1648. Denne fred, 
der afsluttede Trediveårskrigen, bliver af moderne politologer altid 
fremhævet som den moderne stats fødsel?5 Det var den måske også. 
Men det fremgår ikke af selve fredsslutningen, nemlig traktaterne 
fra Osnabrück og Münster. De er naturligvis affattet på latin, men 
her bruges ordet status netop om stænder og stænderforsamlinger, 
aldrig om det, vi i dag kalder stat?6 På dansk er der bevaret enkelte 
efterklange af status brugt i betydningen stand. Fra latin status via 
fransk état kan vi stadig tale om en etat eller stat i betydningen en 
forvaltningsgren eller en stand, jf. fx toldrtaten om dem, der er ansat 
i toldvæsenet, eller hofitaten om dem, der er tilknyttet hoffet.

For at nå til status i betydningen stat skal vi gå en anden vej: Fra 
latin status udvikledes italiensk stato, og denne term blev et nøglebe
greb i Machiavellis politiske filosofi, specielt i skriftet Fyrsten fra 1513, 
hvor termen fortrinsvis bruges i betydningerne »magt« eller »stats
magt«, eller i særlige tilfælde »statsforfatning«?7 Nogle vil påstå, at 
Machiavelli også brugte termen stato om det, vi i dag kalder en stat?8 
Men det er der ikke belæg for?9 Ordet »stato« er særlig hyppigt 
brugt i det lille skrift Fyrsten, hvor det forekommer 115 gange. Det 
betegner aldrig statsfolket, undtagelsesvis et territorie, men ikke 
nødvendigvis et statsterritorie.90 Det bruges heller ikke som hand
lende subjekt i en sætning, som fx at »staten giver love«, eller at 
»staten fører krig« osv?1 Hos Machiavelli betyder stato fortrinsvis 
»magtposition« og i særdeleshed fyrstens magtposition?8 Et af de 
tidligste eksempler på stato brugt i betydningen stat findes i et skrift 
af Francesco Guicciardini.93

Også Jean Bodin (1530-96), suverænitetsbegrebets fader, er ble
vet taget til indtægt for at bruge estat i betydningen stat. Men heller 
ikke det er der belæg for.94 Det er ordet »république«, Bodin bruger 
om, hvad vi kalder stater, og titlen på hans værk Les six livres de la ré- 
publique betyder ikke »de seks bøger om republikken«, som det ofte 
fejloversættes, men »de seks bøger om staten«. Hos Bodin bruges 
estat i betydningen stand om en af de tre stænder eller om dem alle,95 
eller i betydningen forfatning om en af de tre forfatningsformer: 
monarki, aristokrati eller demokrati?6 eller simpelt hen om den stil- 
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ling, en person har. Filip den Godes kansler, Nicholas Rolin, blev 
tvunget til at »forlade staten«. Det betød imidlertid ikke, at han 
måtte forlade landet, men blot, at man nedlagde kanslerembedet.97

På engelsk findes »state« brugt i betydningen »land« eller »stat« 
i begyndelsen af 1600-tallet, fx i kong Jakob den Førstes taler til 
parlamentet.98 Men vi skal frem til Thomas Hobbes’ Leviathan fra 
1651 - altså tre år efter freden i Westfalen - før vi i politisk filosofi 
finder ordet »state« brugt som betegnelse for en abstrakt juridisk 
person, der er opstået ved, at et stort antal mennesker er blevet eni
ge om at overdrage det til en person eller en forsamling på deres 
vegne suverænt at fastsætte og håndhæve en retsorden til det fælles 
bedste. Det står utvetydigt i værkets fortale og forord: »I speak not 
of the men, but (in the abstract) of the seat of power ...99 For by art 
is created that great Leviathan called a Common-wealth or State, 
(in Latin Civitas) which is but an artificial man; though of greater 
stature and strength than the natural, for whose protection and de
fence it was intented; and in which, the sovereignty is an artificial 
soul ,...«“°

Men der skulle gå endnu et århundrede, nemlig indtil offentlig
gørelsen af Montesquieus Del’espritdelois i 1748, før termen état findes 
flittigt brugt i den betydning og med de nuancer, som vi i dag for
binder med termen stat. I nogle kapitler forekommer état på hver 
eneste side og nu i den moderne betydning.1“ Termen république fin
des heller ikke længere brugt om et politisk samfund i bred for
stand; men i den moderne specifikke betydning om en demokratisk 
eller aristokratisk styret stat uden monark.“8 Montesquieu bruger 
termen état, både når han omtaler et geografisk afgrænset politisk 
samfund,“3 og når han tænker på dets politiske organisation og in
stitutioner,“4 og état denoterer ikke blot statens territorie og rege
ring, men også dens befolkning.“5 Endvidere, når Montesquieu ta
ler om den politiske struktur, er staten eksplicit holdt adskilt fra 
dens regering“6 og optræder abstrakt som en offentlig magt, der 
omtales adskilt fra såvel regeringen som undersåtterne.“7 Med 
Montesquieu er vi nået frem til den moderne anvendelse af termen 
stat i dens forskellige fremtrædelsesformer.
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Det folkeretlige statsbegreb

Det folkeretlige statsbegreb er som ovenfor anført baseret på, at en 
stat som juridisk person har tre komponenter: et statsterritorie, et 
statsfolk og en statsmagt. Det folkeretlige statsbegreb bliver derfor 
ofte - og naturligvis på tysk - beskrevet som die Drei-Elemente-Lehre-. 
Staten er den statsmagt, der fastsætter og håndhæver retsordenen in
den for statsterritoriet over for statsfolketE9, Men til de tre grundelemen
ter tilføjes yderligere tre karakteristika, der vedrører (i) staternes 
indbyrdes forhold,109 (2) staten som en abstrakt juridisk person1“ og 
(3) statens suverænitet.™

Disse karakteristika kan sammenfattes til følgende beskrivelse: 
Abstrakt forstået er staten den statsmagt, der gennem et system af 
politiske institutioner suverænt har retten og magten til at fastsætte 
og håndhæve retsordenen over for den befolkning, der bebor et gi
vet territorium. Staten er endvidere én blandt alle verdens princi
pielt ligestillede stater, der tilsammen udgør det, man kalder »det 
internationale samfund«.

Med ikke mindre end seks karakteristika, af hvilke nogle endda 
er komplekse, kommer beskrivelsen af statsbegrebet nærmere en 
webersk idealtype1“ end en egentlig definition. Jeg vil begynde med 
de tre grundelementer og efterfølgende behandle de tre andre egen
skaber.

Territoriet

Staten er en geopolitisk enhed, sædvanligvis med klare grænser til 
de omliggende stater. Men det er ikke et krav, at alle grænser skal 
være entydigt fikseret.113 Statsmagten skal have effektiv kontrol med 
statsterritoriet. Forsvaret af dets integritet er en vigtig opgave for 
statsmagten, og det har i tidens løb ført til mange krige. Statsmag
tens håndhævelse af lov og orden kan kun udøves inden for territo
riet.114 I kraft af territoriets vigtighed for staten bliver de moderne 
stater kaldt territorialstater,115 og dette aspekt af statsbegrebet bliver 
sædvanligvis ført tilbage til freden i Westfalen,116 der i 1648 fastslog 
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princippet om territorialhøjhed,117 der gav fyrsten ret til inden for sit 
lands territorie at bestemme, hvilken religion hans undersåtter skul
le bekende sig til.118 Fx David Easton hævder, at det er en anakro
nisme at tale om stater før dette tidspunkt, og det gælder både for 
staten som historisk fænomen og som begreb: »The territorial state 
as we have known it since the Treaty of Westphalia has thus become 
the prototype from which the criteria for all political systems are 
derived. But prior to the seventeenth century, for the vast span of 
time in which men lived and governed one another, according to 
this interpretation of the state at least, no state was in existence. At 
most there was a truncated form of political life. Greece had its city
community, mistranslated today as the city-state. ,..«.119 Tilsvarende 
taler David Held om, hvad han kalder »The Westphalian Model ... 
which entrenched, for the first time, the principle of territorial sove
reignty in inter-state affairs«.180

Men at opfatte freden i Westfalen som den skelsættende begi
venhed, der skabte den europæiske territorialstat, giver på en gang 
en for sen og en for tidlig datering af den moderne stats fødsel. 
Fyrstens ret til inden for sit lands territorie at bestemme, hvilken 
religion hans undersåtter skulle bekende sig til, var en gentagelse af, 
hvad der allerede var blevet besluttet hundrede år tidligere ved fre
den i Augsburg i 1555.181 Omvendt er der intet spor af noget statsbe
greb at finde i fredstraktaterne, der blev indgået i Osnabrück og 
Münster. Når termen status forekommer, henviser den ikke til stater, 
men til det tyske riges stænder. Om Det Tyske Rige bruges imperium, 
om andre stater regnum. Det gængse ord for stat på den tid var sta
digvæk respublica, men det bruges i fredsaftalerne kun om de italien
ske bystater og fortrinsvis om Venedig.188 Freden i Westfalen var 
utvivlsomt et vigtigt led i den udvikling, der førte til, at det feudale 
hierarkiske system af politiske samfund baseret på personlige bånd 
mellem fyrsten og hans lensmænd blev afløst af et Europa beståen
de af suveræne lande, der i princippet var ligestillede, men alle de 
tyske stater, der tiltrådte freden, havde stadig kejseren over sig, i 
hvert fald formelt. Undtagelsen var Schweiz, der ved freden blev 
udskilt fra Det Tyske Rige og anerkendt som selvstændigt.183

Termen »stato« brugt om et land kan spores tilbage til Machia
velli,184 og »Estat« findes som opslagsord i Det Franske Akademis 
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leksikon fra 1694.185 Statsterritoriet omtales derimod ikke i det værk, 
der almindeligvis anses for den første store lærebog i folkeret: M. de 
Vattel, Le droit des gens ouprincpes de la loi naturelle, som udkom i London 
i 1758.186 Princippet om statens territoriale suverænitet blev først 
slået fast i forlængelse af Wienerkongressen i 1814-15,187 og vi skal 
frem til slutningen af 1800-tallet, før territoriet bliver et uomgænge
ligt element i statsbegrebet. I John Austins berømte The Province of 
Jurisprudence Determined fra 1832 står der intet om statsterritoriet.1881 
Tyskland var A.W. Heffters Das europäische Völkerrecht der Gegenwart den 
mest brugte lærebog i faget. Førsteudgaven er fra 1844, men i den 7. 
posthume udgave fra 1882 noterer udgiveren, H. Geffcken, at Heff
ters definition af staten »übersieht die Notwendigkeit des Gebietes 
für den Staat.«189

Folket
I hverdagssproget bliver ordet »stat« ikke almindeligvis brugt sy
nonymt med ordet »folk«. Men i folkeretten anføres statsfolket 
sammen med statsterritoriet og statsmagten som det tredje af de 
konstituerende elementer af statsbegrebet. I moderne folkeret er 
der en tendens til at opfatte folket som det mindst vigtige af de tre 
elementer.130 Men i ældre tid var folket tværtimod det vigtigste ele
ment. I Vatteis afhandling fra 1758 identificeres staten med nationen 
og beskrives som »une Société d’hommes«.131 Og samme definition 
kan læses i artiklen Etat i Diderots Encyclopédief38

En identifikation af staten med folket rejser imidlertid et spørgs
mål: Omfatter statsfolket kun borgerne eller alle landets indbygge
re?133 Det er påfaldende, at lærebøgerne i folkeret varierer i deres 
opfattelse af dette spørgsmål. Nogle vælger at identificere statsfol
ket med alle landets indbyggere,134 andre med borgerne.135 Charles 
Tilly vælger at vige uden om problemet ved at kalde alle indbyg
gerne for borgere.136 Sært nok bliver den vigtige distinktion mellem 
borgere og beboere næsten aldrig diskuteret i forbindelse med af
grænsningen af statsfolket.137

Svaret på spørgsmålet, om statsfolket er beboerne eller borger
ne, afhænger af, om staten primært opfattes som et retsfællesskab 
eller som et politisk fællesskab, dvs. om den enkelte opfattes som 
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genstand for en retsorden eller som politisk aktør. Den statsdefini
tion, der anførtes ovenfor, specificerer, at statsmagten både skal 
fastsætte og håndhæve retsordenen. Hvis staten identificeres med 
den statsmagt, der skal håndhæve retsordenen inden for statsterri
toriet over for statsfolket, kommer statsfolket til at omfatte alle, der 
bebor territoriet, fremmede såvel som borgere. Men hvis staten 
identificeres med den statsmagt, der skal fastsætte retsordenen, alt
så lovgive, så omfatter statsfolket kun dem, der har politiske rettig
heder, dvs. borgerne, medens bosiddende fremmede er udelukket. 
Der er altså dybest set ingen modsætning mellem de to synspunk
ter. De gælder blot på hver sit niveau, og kombinationen af dem er 
betinget af, at man skelner mellem statens to opgaver over for stats
folket: at fastsætte og at håndhæve retsordenen.

Forskellen mellem borgere og bosiddende befolkning vedrører 
også de statsborgere, der opholder sig i andre stater. En stat kan 
ikke håndhæve sine love uden for sit territorium,138 men borgere bo
sat uden for statsterritoriet har i mange tilfælde bevaret deres poli
tiske rettigheder, således at de fx kan deltage i parlamentsvalg og 
præsidentvalg ved at stemme per brev.139 Desuden har en stat en 
forpligtelse til at beskytte de borgere, der befinder sig uden for sta
tens grænser. Her har staten ingen magt, men gennem sine diplo
matiske forbindelser med andre stater kan den bistå borgere, der er 
kommet i vanskeligheder i udlandet.140

Regeringen

Foruden »land« og »nation« er »regering«141 det almindeligste sy
nonym for »stat«.148 Denne sprogbrug kan spores langt tilbage,143 
og allerede Machiavelli brugte stato i betydningen regering.144 Iden
tificeringen af staten med dens regering dominerer i moderne drøf
telser af statsbegrebet,145 og i folkeretten anses regeringen som det 
vigtigste af kriterierne for, at et samfund kan opfattes som en stat.146 
Men det forhindrer ikke, at man samtidig kan understrege, at der 
også er en forskel mellem stat og regering. Desværre er juristerne 
ikke altid særligt præcise, når de skal forklare, hvad man skal forstå 
ved »regering«.147 Ordet bruges jo i flere betydninger: dels i en mere 
abstrakt funktionel betydning om den måde, en stat regeres på, og 
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dels i en mere konkret institutionel betydning om et eller flere stats
organer. Funktionelt opdeles regering sædvanligvis i lovgivning ver
sus håndhævelse af lovene ved den udøvende og dømmende magt.148 
Den modsvarende institutionelle opdeling er mellem parlamentet 
versus regeringen og domstolene.149 Dette dobbelte aspekt af staten 
anskuet som regering svarer til de to opgaver, som er beskrevet 
ovenfor i afsnittet om statsfolket: dels at fastsætte og dels at hånd
hæve retsordenen.

Når staten opfattes som et politisk fællesskab, er regeringen pri
mært lovgivningsmagten, i parlamentariske demokratier det folke
valgte parlament og den regering, som parlamentet udpeger og 
støtter.15“ Regering er her et repræsentativt styre udøvet af statsmagt 
og statsfolk i forening.151 Når staten ses som en organisation, der 
skal håndhæve retsordenen, lægges hovedvægten på den udøvende 
og dømmende magt,158 dvs. hele det hierarki af administrative og 
dømmende myndigheder, som ved legitim anvendelse af fysisk vold 
håndhæver/opretholder retsordenen inden for statens territorie 
over for statsfolket.153 Det er kun i denne anden betydning, vi møder 
en modsætning mellem stat og folk,154 hvorimod staten som politisk 
samfund somme tider identificeres med folket i kraft af begrebet om 
folkesuverænitet.155

I dag står statens voldsmonopol centralt i enhver diskussion af 
statsbegrebet;156 og dette synspunkt bliver altid ført tilbage til Max 
Webers analyse af staten, som vil blive behandlet s. 41-45. Men det 
er ikke voldsmonopolet i sig selv, der er statens kerne. Det er statens 
legitime brug af fysisk magt med et bestemt formål for øje, nemlig 
opretholdelsen af retsordenen.157 For at være en rigtig stat må staten 
være en retsstat.158

De institutioner, der besidder voldsmonopolet, er tvedelt i dem, 
der varetager den indre og den ydre suverænitet. Politiet er den in
stitution, der på statens vegne håndhæver retsordenen inden for 
statsterritoriet over for statsfolket. Det er domstolenes og bureau
kratiets lange arm, hvorimod militæret er den institution, der vær
ner om statsterritoriets integritet og statsfolkets uafhængighed.159 
Traditionelt har de fleste diskussioner af statsbegrebet kun kortfat
tet berørt dette yderst konkrete aspekt.16“ Men især i den sidste ge
neration har der været et voksende fokus på det militære aspekt af 
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staten og specifikt på betydningen af stående hære for de europæi
ske staters fremvækst. Det er stater, der fører krig, men det er også i 
høj grad krigene, der har skabt den moderne stat. Det var især fi
nansieringen af kongernes krige, der var drivkraften bag udviklin
gen af de politiske institutioner i middelalderen og nyere tid, som 
igen førte til dannelsen af den moderne stat.161

Staters indbyrdes forhold

I Montevideokonventionens artikel i anføres evnen til at interagere 
med andre stater som et fjerde kriterie, der skal opfyldes, for at et 
politisk samfund kan anses for at være en stat;l6s og i konventionens 
artikel 2 slås det fast, at en forbundsstat kun tæller som én stat, dvs. 
at delstater i en forbundsstat ikke kan anses for stater i folkeretlig 
forstand.163 Delstater i en forbundsstat vil typisk besidde et vist mål 
af den indre suverænitet, dvs. retten til at fastsætte og håndhæve 
retsordenen inden for delstatens territorie over for delstatens bor
gere. Men delstaten mangler den ydre suverænitet, som netop er 
uafhængigheden og dermed retten til at interagere på lige fod med 
andre stater.

Folkeretten er de retsregler, der gælder for staternes indbyrdes 
forhold. I folkeretten kan man præcisere, hvad en stat er, og hvor
når en ny stat opstår eller forsvinder.164 Men det er ikke folkeretten, 
der har skabt det internationale samfund, der altså p.t. består af tæt 
ved 200 stater.165 Folkeretten forudsætter staternes eksistens som et 
politisk faktum. Statsbegrebets tre elementer er ikke en retlig bin
dende definition af, hvad en stat er, men snarere de tre aspekter af 
staten, som er vigtige i folkeretten og i international politik.166 FN’s 
Internationale Lovkommission har i flere omgange drøftet statsbe
grebet og flere gange overvejet at udarbejde en definition af, hvad 
man forstår ved en stat. Kommissionen har kritiseret Montevideo
konventionen, bl.a. for at udelukke nomadefolk ved at insistere på 
en permanent befolkning, men man er stadigvæk ikke nået til enighed 
om en ny definition, der kan afløse den, man har i Montevideokon
ventionen.167

Ifølge folkeretten er alle stater lige.168 Princippet om staternes 
lighed er fastlagt i FN-Pagten,169 men går tilbage til, hvad Vattel 
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skrev i folkerettens barndom: »En dværg er lige så meget et men
neske som en kæmpe; en lille republik er ikke i mindre grad en su
veræn stat end det mægtigste kongerige.«170 Kun stater kan optages 
i FN, og det sker efter Sikkerhedsrådets indstilling ved en beslut
ning truffet af Generalforsamlingen med to tredjedels flertal.171

FN har for tiden 193 medlemmer. Medlemskab af FN er ikke ret
ligt, men i praksis en anerkendelse af et politisk samfunds status 
som stat i folkeretlig forstand. Der er kun ganske få defacto stater, 
der ikke er medlem af FN: Fx Taiwan (i kraft af Kinas veto i Sikker
hedsrådet), Nordcypern (som kun er anerkendt som stat af Tyrkiet) 
samt Vatikanstaten (der har observatørstatus i FN).1781 dag dækker 
staternes territorier næsten hele jorden bortset fra verdenshavene 
og Antarktis, der er bevaret som et kontinent, der er fælles for alle 
jordens folk.173 Eventuelle nye stater - og nye medlemmer af FN - vil 
kun kunne opstå ved, at en eksisterende stat med regeringens og 
folkets billigelse deles i to eller flere stater, eller også ved, at det lyk
kes en befolkningsgruppe at løsrive sig fra den stat, den tilhører, og 
i kraft af retten til selvbestemmelse får sit ønske om at blive en selv
stændig stat gennemtrumfet over for den stat, den hidtil har tilhørt, 
så den efterfølgende kan blive anerkendt af det internationale sam
fund.174
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Staten som en abstrakt permanent magt

Lige siden renæssancen er staten ofte blevet identificeret med stats
magten forstået som de politiske institutioner, der udøver statsmag
ten, og i absolutismens tidsalder med den enevældige fyrste. Det 
berømteste eksempel er Ludvig XIV’s udsagn: »l’Etat c’est moi«.'7-1 
Men den moderne stat er mere end et hierarki af politiske institutio
ner. Den opfattes snarere som en abstrakt form for offentlig magt, 
der står over både herskeren og de beherskede, i Quentin Skinners 
elegante formulering: »The state [is] a form of public power sepa
rate from both ruler and ruled, and constituting the supreme politi
cal authority within a certain defined territory.«176 Ophavsmanden 
til dette syn på staten er - some ovenfor anført - Thomas Hobbes, 
der beskriver staten som »an artificial man, though of greater sta
ture and strength than the natural.«177 Hobbes’ syn på staten vandt 
frem i oplysningstiden. Blandt de politiske filosoffer er det især Puf- 
endorf, der har taget det til sig,178 og i retsvidenskaben møder vi det 
i Vatteis afhandling om folkeretten: »Les nations, ou Etats sont des 
Corps Politiques, des Sociétés d’hommes unis ensemble pour pro
curer leur salut & leur avantage, å forces réiinis. Une pareille société 
a ses affaires & ses intéréts, elle délibére & prend des résolutions en 
commun; & par lå elle devient une Personne morale, qui a son En- 
tendement & sa Volonté propre, & qui est capable d’Obligations & 
de Droits.«179

Gennem sine institutioner opfattes staten som et overpersonligt 
fænomen. Tidlige eksempler på denne udvikling er Zar Peter den 
Stores tale til sine soldater før slaget ved Poltava, hvor de opfordres 
til ikke at kæmpe for ham, men for staten (gosudarstvo),l8° og kong 
Frederik den Stores beskrivelse af fyrstens rolle: »un prince est le 
premier serviteur et le premier magistrat de 1’Etat«.181 Men en tjener 
har en herre og en embedsmand en overordnet, hvis ordrer han skal 
adlyde; og en ordre må nødvendigvis gives af et menneske. Frederik 
den Stores billede afslører, at vi forestiller os staten som en slags 
overnaturlig person. Afpersonaliseringen af staten fører til en form 
for »genpersonalisering« på det abstrakte plan. Når vi siger, at sta
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ten giver en lov, eller pålægger en skat eller straffer en lovovertræ
der, personificerer vi staten. De personer, der har myndighed til at 
give og håndhæve lovene, er ikke staten. De handler på statens vegne. 
Og denne stat ses både som en overpersonlig institution og som en 
overnaturlig person. I folkeretten opfattes staten eksplicit som en 
juridisk person i denne terms tekniske betydning: »Seiner juristi
schen Seite nach kann der Staat ... nur als Rechtssubjekt gefasst 
werden, und zwar ist es näher der Begriff der Körperschaft, unter 
den er zu subsumieren ist. Das Substrat der Körperschaft sind stets 
Menschen, die eine Verbandseinheit bilden, deren leitender Wille 
durch die Mitglieder des Verbandes selbst versorgt wird. Der Be
griff der Körperschaft aber ist ein rein juristischer Begriff, dem, wie 
allen Rechtsbegriffen, in der Welt der Tatsachen nichts objektiv 
Wahrnehmbares entspricht.«18“ Staten er ikke en fyrste eller en rege
ring eller en suveræn af kød og blod, men en abstraktion, i hvis 
navn de regerende udøver statsmagten. Et motiv bag afpersonalise- 
ringen af staten er indfanget af Burdeau: »les hommes ont inventé 
l’Etat pour ne pas obéir aux hommes«, fulgt af Chanteboux: »Obéir 
å un homme est toujours plus ou moins humiliant; obéir å un entité 
plus ou moins mystérieuse et par définition supérieure aux hommes 
est au contraire parfaitement naturel.«183

Den abstrakte forståelse af staten som en offentlig magt, der står 
over både herskeren og de beherskede, adskiller sig fra den mere 
konkrete og langt mere udbredte opfattelse af staten som et politisk 
samfund, der består af dem, der byder, og dem, der adlyder.1841 den 
ældre monarkiske version består staten af fyrsten og hans undersåt
ter.185 I den moderne demokratiske version består den af regeringen 
og befolkningen.186 Begge disse synspunkter adskiller sig igen fra 
det, der simpelt hen vil identificere staten med suverænen187 eller 
med regeringen alene og ikke med en syntese af regering og folk.188

Et væsentligt aspekt af staten er dens permanens. Nogle stater 
har ganske vist kun eksisteret i mindre end et år,189 men de er undta
gelser og kan ikke rokke ved det grundlæggende forhold, at statsfol
ket udskiftes hele tiden, og magthaverne skifter, men staten består. 
Der skabes ikke en ny stat, hvis regeringen udskiftes i overensstem
melse med statens love. I enevældens epoke var arvefølgen til tro
nen et vigtigt aspekt af suveræniteten,19“ og i dag er det reglerne for 
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parlamentsvalg og udvælgelse af statens regering, der er kernen i 
hele det demokratiske politiske system.191 Det fremherskende syns
punkt er, at en stat fortsat kan eksistere, selv når en revolution fører 
til en ny regering.198 Det forlanges sædvanligvis, at statsmagten skal 
kontrollere i det mindste en del af territoriet,193 men statens konti
nuitet i øvrigt er nogle gange knyttet til statsfolket (a), andre gange 
til statsmagten (b).

(a) Statens kontinuitet og permanens er knyttet til statsfolket, 
når man lægger vægt på befolkningens indbyrdes slægtskab og fæl
les afstamning: Fremtidens borgere vil blive født af nutidens bor
gere, som igen er efterkommere af fortidens borgere.194 Et sådant 
grundsyn harmonerer med det synspunkt, at folket primært er bor
gerne med udelukkelse af bosiddende fremmede, og at folket udgør 
en nation med fælles sprog, kultur og traditioner: Staten opfattes 
kort sagt som en nationalstat.195

(b) Alternativt er statens permanens og sammenhængskraft 
knyttet til regeringen, når suveræniteten fremhæves som et væsent
ligt aspekt af staten. »The impersonal scheme of the constitution is 
permanently present, day by day and year by year; it acts conti
nuously, and without interruption, as the permanent control of the 
whole operation of the state.«196

Som en overpersonlig og abstrakt størrelse er staten ikke blot en 
magtfaktor, den er også et symbol, som forlener borgerne med en 
følelse af fælles identitet. Skønt en stats borgere kan have forskellig 
etnisk oprindelse, tale forskellige sprog og bekende sig til forskelli
ge religioner, kan de stå sammen om den opfattelse, at staten er de
res fædreland; de er stolte over de sejre, som statens soldater vinder 
i felten og dens atleter i De Olympiske Lege. De glæder sig over 
landets velstand, dets natur og monumenter, dets historie og politi
ske system, som de selv kan bidrage til, i de traditionelle monarkier 
ved at være loyale over for suverænen, og i de moderne demokratier 
ved at være politisk aktive.197

Hele denne vifte af fælles opfattelser og følelser beskrives som 
en form for »national identitet«, og det er i den forbindelse, at sta
tens borgere kaldes »nationals«1®8 og staterne selv kaldes »nation 
states« eller »nations«, selv om der i dag er meget få stater, der kan 
gøre krav på at være nationer i ordets egentlige betydning.1"
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Thomas Hobbes er den første politiske filosof, der utvetydigt op
fattede staten som en abstrakt person, skabt af menneskene som et 
værn mod naturtilstandens konstante krigstilstand. I kraft af sam
fundspagten manifesterer staten sig fysisk gennem suverænen, der 
typisk er en enevældig fyrste, som ubetinget bør adlydes.800

Til forskel fra Hobbes er G.W.F. Hegel den store politiske filosof, 
for hvem staten ikke blot er en abstraktion, men en moralsk idé i 
metafysisk forstand.801 Mennesker lever i tre typer fællesskab: fami
lien, det borgerlige samfund og staten.808 Familien kendetegnes ved 
en partikularistisk altruisme: Alle dens medlemmer tager vare på 
hinanden og hjælper hinanden. Det borgerlige samfund er den in
stitution, hvor menneskers økonomiske aktiviteter udfolder sig, og 
det kendetegnes ved en form for universel egoisme: Hver enkelt sø
ger at maksimere egeninteressen. Staten eksisterer som en syntese af 
alle de elementer, der indgår i familien og det borgerlige samfund 
og kendetegnes ved en universel altruisme, hvor den enkelte er un
derkastet staten.8“3 Staten er i virkeligheden den etiske bevidsthed 
og vilje, som får borgerne til at tjene staten. Som en kollektiv mo
ralsk idé bliver staten en metafysisk størrelse, selve målet for men
neskelig tilværelse,804 og det er netop ved at realisere sig selv som 
borgere og tjene staten, at menneskene opnår den sande form for 
frihed.8“5 Hegel er den politiske filosof i nyere tid, der klarest har 
givet udtryk for det, man kalder en organisk statsopfattelse: Staten 
opfattes ikke som et sæt af politiske institutioner, men ses som et 
selvstændigt højere væsen med eget værd og eget formål, der går 
forud for borgernes personlige interesser. Den organiske statsopfat
telse implicerer en tro på, at borgerne eksisterer for statens skyld og 
er forpligtet til at tjene staten.8“6 Men omvendt er det staten, der 
skal sikre borgernes lykke.8“7 En rendyrket og totalitær version af 
den organiske statsopfattelse blev formuleret af fascisterne i skriftet 
La Dottrina del Fascismo, der angiveligt er skrevet af Mussolini, men 
formentlig af hans chefideolog: Giovanni Gentile.8“8
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Statens suverænitet

Suverænitetsbegrebets historie

Stat og suverænitet er to begreber, der er så tæt knyttet til hinan
den, at de somme tider smelter sammen, fx i John Austins sjette 
forelæsning om retsvidenskaben,8“9 og i værket Geschichtliche Grundbe
griffe er de to begreber behandlet i én og samme artikel med stikor
det »Staat und Souveränität«.a° Skønt tæt forbundne er de to be
greber imidlertid forskellige, og det var suverænitetsbegrebet, der 
kom først og banede vejen for det moderne statsbegreb.811

I middelalderen var alle Europas lande formelt regeret af kon
ger, men i hvert enkelt kongerige var magten sønderdelt i et utal af 
personligt betingede afhængighedsforhold mellem kongen og her
tuger, grever, baroner, bisper, abbeder og byer. Kongen sad nok på 
toppen, men det var på toppen af kransekagen snarere end i spidsen 
af magtpyramiden. Dog, i 1500-tallet havde Europas stærkeste mo
narker fået nogenlunde styr på den feudale splittelse, og især i Eng
land og Frankrig var der skabt en stærk centralmagt med kongen 
som magtens udøver. Det var i denne sammenhæng, juristerne og 
de politiske filosoffer fandt på suverænitetsbegrebet som en ekspli
cit formulering og planlagt perfektionering af den udvikling, man
ge af Europas lande havde gennemgået de sidste århundreder.

Suverænitetsbegrebet blev skabt af den franske jurist Jean Bo
din (1530-96) og knæsat af den engelske filosof Thomas Hobbes 
(1588-1679). I sit værk Les six livres de la république™ argumenterede Bo
din for, at et land med flere magthavere nødvendigvis ender i split
telse og borgerkrig, og han formulerede sin erkendelse i 1576 med 
den blodige Bartholomæusnat i frisk erindring.813 Derfor, hævdede 
Bodin, må der være en magtpyramide, og på toppen må der sidde 
en ubestridt magthaver, der dels træffer alle de væsentligste beslut
ninger for landet og dels træffer den endelige afgørelse i appelsager. 
Denne magthaver kaldte Bodin for suverænen, og selve den magt, 
som magthaveren besad, kaldte han for suveræniteten (souveraine- 
té). I 1500-tallet var suverænen en konge, men allerede Bodin fast-
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holdt, at suverænen ikke nødvendigvis var en monark. Suverænite
ten kunne også udøves af fx et senat eller et embedsmandskollegie 
(i oligarkier) eller af en folkeforsamling (i demokratier).814 Suveræ
nitetsbegrebet blev nok skabt og udviklet som enevældens teoreti
ske grundlag, men det var ikke uløseligt forbundet med monarki og 
enevælde. Og det fik betydning for suverænitetsbegrebets overle
velse i tiden efter Den Amerikanske Frihedskrig (1776-83) og Den 
Franske Revolution (1789-99), hvor monarkerne efterhånden enten 
forsvandt eller på ny blev reduceret til kransekagefigurer.

Kernen i Bodins klassiske suverænitetsbegreb omfatter fem for
hold: (1) suveræniteten er ubegrænset og udelelig;815 (2) den er uaf- 
hændelig;816 (3) den består frem for alt i magten til at give love,817 (4) 
men suverænen står selv over loven,818 (5) og han træffer den ende
lige afgørelse i alle sager.819

Suverænitetsbegrebet blev en løftestang for enevælden, og i 
Danmark har begrebet sat sig sine spor i Kongeloven af 1665, hvor 
det fastslås, at »Kongens absolute souveraine Enevolds Magt« er 
udelt, ubunden og uafhændelig (art. 20, 26, 27).880 Men i de år
hundreder, der er gået siden Bodin og Hobbes, er det klassiske su
verænitetsbegreb blevet ændret til ukendelighed.

Suverænitetsbegrebets gradvise opløsning

Den udelelige suverænitet blev gjort delelig med Montesquieus 
magtfordelingslære, udformet i værket OmLovenesÅnd fra 1748: Mag
ten opdeles i en lovgivende, udøvende og dømmende funktion, der 
hver varetages af et separat statsorgan, og ingen person eller institu
tion må udøve to magtfunktioner samtidig.881 Forbilledet for Mon
tesquieus magtfordelingslære var England, hvor kongen sammen 
med regeringen besad den udøvende magt, parlamentet den lov
givende og domstolene den dømmende.888 Omvendt har Montes
quieu ikke meget at sige om suveræner og suverænitet.883 Konflikten 
mellem suverænitetsbegrebet og Montesquieus magtfordelingslære 
trådte klart frem i den franske forfatning af 1791.884 Menneskeret
tighedserklæringens artikel 16 fastslår, at et samfund, hvor garan
tien af rettighederne ikke er sikret og magtadskillelsen ikke fastlagt, 
har ingen forfatning.885 Men i selve forfatningen står der, at suve
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ræniteten er en udelelig, uafhændelig og umistelig enhed, der til
kommer hele folket.886 Uden at kommentere konflikten mellem de 
to standpunkter fulgte Nationalforsamlingen Montesquieu, hvad 
magtadskillelsen angår, men knæsatte samtidig Rousseaus opfat
telse af suveræniteten som hele folkets uafhændelige udøvelse af 
lovgivningsmagten.887

Suveræniteten blev delt endnu en gang, men på en ny måde, da 
de tidligere engelske kolonier i Nordamerika i årene 1787-89 blev en 
forbundsstat, hvor forbundsregeringen varetager statens uafhæn
gighed og selvstændighed over for andre stater, mens lovgivning, 
administration og retspleje primært tilkommer medlemsstaterne og 
kun udøves af forbundet i visse fællesanliggender som fx udenrigs
politik, forsvar, mønt, mål og vægt osv. Både forbundet og med
lemsstaterne skal naturligvis respektere forbundsforfatningen, men 
hvis den overholdes, må både forbundets og delstaternes regering 
og parlament anses for suveræn, hver inden for sit eget område. 
Suveræniteten er delt,888 og i USA er der ingen suveræn i den klas
siske betydning.889 Med en formulering skabt af Hegel skelner man 
mellem den »ydre« og den »indre« suverænitet.830 Den ydre suve
rænitet vedrører statens uafhængighed og dens forhold til andre 
stater. Den indre suverænitet vedrører statsmagtens fastsættelse og 
håndhævelse af retsordenen inden for statsterritoriet over for stats
folket. I en forbundsstat har forbundsregeringen den ydre suveræ
nitet, medens den indre suverænitet er delt mellem forbundsrege
ringen og medlemsstaternes regeringer.831 Ifølge forbundsstatens 
princip bør størstedelen af den indre suverænitet udøves af med
lemsstaterne. I det omfang centralstaten fratager medlemsstaterne 
en stedse større del af den indre suverænitet, mister forbundsstaten 
sin karakter af at være en forbundsstat og kommer i stedse højere 
grad til at ligne en enhedsstat.

En tredje opdeling af suveræniteten er knyttet til forholdet mel
lem folkeret og national ret. Den moderne folkeret går tilbage til 
Hugo Grotius’ afhandling fra 1625 om retsforhold mellem stater i 
krig og fred.838 I folkerettens kølvand fulgte først nogle internatio
nale konventioner, fx den første konvention om Røde Kors, vedta
get i Geneve i 1864, og især i 1900-tallet dannedes en række interna
tionale organisationer, fx Folkeforbundet efter Første Verdenskrig, 
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FN efter Den Anden Verdenskrig, og få år senere De Seks, der blev 
til EF, der blev til EU. Der er også Europarådet, hvis medlemmer 
alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og 
dermed er underlagt den jurisdiktion, der udøves af Menneskeret
tighedsdomstolen i Strasbourg.833 Medlemmerne af disse og lignen
de organisationer er stater, og medlemskabet hviler på traktater, 
som medlemsstaterne tiltræder. Herved overdrager hver stat nogle 
af sine suverænitetsrettigheder til organisationen, og følgen er, at 
den udelelige og uafhændelige suverænitet er blevet afhændelig og 
delelig.834 I det omfang folkeretten foreskriver retsregler, som sta
terne er forpligtet til at overholde, er den uforenelig med idéen om 
et internationalt samfund bestående af suveræne stater.835 Fx har 
flere af de resolutioner, som er vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd, 
medført indgreb i nogle af medlemsstaternes nationale suveræni
tet.836 Hvis det klassiske suverænitetsbegreb opretholdes i fuldt om
fang, er folkeretten kun gyldig for en stat, i det omfang staten aner
kender den som gyldig.837 Eller også må suveræniteten omdefineres 
og opfattes som det residuum af selvbestemmelse, som staten besid
der inden for de grænser, der er fastlagt af folkeretten.838

Forholdet mellem national ret og folkeret vedrører statens ydre 
suverænitet. Spørgsmålet om statens indre suverænitet frembyder 
andre vanskeligheder. I dag er demokrati den fremherskende stats
form i Den Vestlige Verden og i et voksende antal stater i resten af 
verden.839 Demokrati opfattes som en statsform, hvor magten til
kommer folket og - direkte eller indirekte - udøves af folket. Demo
krati er, hvad ordet betyder: folke-styre. Ifølge denne definition er 
suverænen identisk med folket, og denne form for suverænitet be
nævnes derfor folkesuverænitet. Men begrebet folkesuverænitet er 
ikke entydigt, som det fremgår af følgende to citater, et fra William 
Bryces berømte bog om de moderne demokratier, trykt i 1921, og et 
fra Folketingets hjemmeside om det danske folkestyre, opdateret i 
2008. (1) »The sovereignty of the People is the basis and the watch
word of democracy. It is a faith and a dogma to which in our time 
every frame of government has to conform, and by conformity to 
which every institution is tested.«840 (2) »Den politiske styreform i 
Danmark bygger på to grundlæggende principper: folkesuveræni- 
tetsprincippet, hvorefter statsmagten har sit grundlag i folkets vilje, 
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og det repræsentative princip, ifølge hvilket magten i princippet 
legitimeres under henvisning til folkeviljen, men hvor den i praksis 
varetages af organer, der er valgt eller kontrolleret af folket.«841

I disse to citater bruges ordet folkesuverænitet i to beslægtede, 
men forskellige betydninger. Bryce lægger op til, at suverænen er 
identisk med folket, således at det er folket, der udøver suverænite
ten. På Folketingets hjemmeside betyder folkesuveræniteten, at su
verænen er udpeget af folket, og at Folketingets lovgivningsmagt 
udgår fra folket og betinges af folkets billigelse.848 Trukket skarpere 
op kan de to forskellige betydninger af folkesuveræniteten sættes i 
forbindelse med to forskellige former for demokrati: det direkte og 
det repræsentative.

I et direkte demokrati er folket suverænt: Alle vigtige beslutnin
ger om fastsættelse og håndhævelse af retsordenen og om fordelin
gen af samfundets værdier træffes umiddelbart af det forsamlede 
folk.843 Udtrykt i magtfordelingens sprog vil man sige, at lovgiv
ningsmagten tilkommer folket og udøves direkte af folket.844

I et repræsentativt demokrati er det parlamentet, der udøver lov
givningsmagten og dermed suveræniteten. Folkesuveræniteten be
står ikke i, at folket er suverænt, men at folket har overdraget sin 
suverænitet til parlamentet.845 Det sker regelmæssigt ved valg. Men 
parlamentsmedlemmerne kan udskiftes med andre ved næste valg, 
hvis folket er utilfreds med den måde, regeringen og parlamentet 
har styret staten på. På valgdagen skal folket fælde dom over den 
siddende lovgivende forsamling. Det må opfattes som en form for 
suverænitetsudøvelse.846 Men det er kun på valgdagen, folket ud
øver sin suverænitet. I de ofte mere end tusinde dage, der går mel
lem to valg, er folkesuveræniteten konverteret til en parlamentssu
verænitet, et forhold, der med bidende ironi er skildret af Rousseau 
i hans værk om samfundspagten: »Le peuple anglois pense étre 
libre, il se trompe fort; il ne Fest que durant l’élection des membres 
du parlement: sitot qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans 
les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien 
qu’il la perde«.847 1 tiden mellem to valg kan man kun tale om folke
suverænitet, i det omfang parlamentet og den af parlamentet ind
satte regering vil lytte til »folkets røst«. Med en engelsk term kaldes 
denne opfattelse af folkesuveræniteten for »the coach-driver the- 
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ory«. Landets parlament og regering sammenlignes med kusken, 
der kører vognen, men kun derhen, hvor passagererne ønsker det.848

I valgperioden kan parlamentet altså opfattes som statens suve
ræn i forhold til folket. Men til gengæld er parlamentet bundet til 
anden side: De love, parlamentet giver, skal være i overensstemmel
se med landets grundlov. Suverænen er ikke længere den øverste 
magt i staten og hævet over loven. Grundloven står over suveræ
nen.849 Det gælder i dag for alle demokratiske stater, i et vist omfang 
selv for England, der indtil for nylig var en demokratisk stat uden 
nogen grundlov, hvor parlamentet i princippet kunne vedtage en 
hvilken som helst lov, uden at nogen anden institution kunne be
stride dets ret til at gøre det.850 Englands medlemskab af EU og lan
dets tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
har ændret dette forhold.851 Desuden er man nu tilbøjelig til at aner
kende Magna Charta fra 1215 samt en snes andre forfatningsretlige 
regler som »constitutional statutes«, der har større gyldighed end 
andre love vedtaget af parlamentet.858

Grundloven er trinhøjere norm i forhold alle andre love, og en 
lov vedtaget af den lovgivende forsamling kan indankes for en dom
stol og omstødes, hvis det kan påvises, at den strider mod landets 
grundlov. I de fleste demokratiske stater findes der i dag en særlig 
forfatningsdomstol, der kan pådømme, om en given lov er grund
lovsstridig.853 Delvist efter amerikansk forbillede indførte man en 
særlig forfatningsdomstol i Østrig efter Første Verdenskrig, og med 
den som forbillede har man efter Den Anden Verdenskrig indført 
særlige forfatningsdomstole i en lang række europæiske stater.854 
Den bedst kendte er den tyske Bundesverfassungsgericht.255 I Danmark 
er det de almindelige domstole og først og fremmest Højesteret, der 
udøver denne myndighed.856 1 sådanne sager er det altså landets for
fatningsdomstol eller højesteret, der har den endelige afgørelse. 
Domstolen står over parlamentet.857 Er det så forfatningsdomstolen, 
der er landets suveræn? Af alle de love, parlamenterne vedtager, er 
det kun et fåtal, der indbringes for forfatningsdomstolene. Kan det 
være rimeligt at flytte suveræniteten fra parlamentet til domstolen 
på så spinkelt et grundlag?

Forholdet mellem folkesuverænitet og parlamentssuverænitet, 
og forholdet mellem parlament og forfatningsdomstol giver anled
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ning til endnu en opdeling af suveræniteten: Den øverste statsmagt, 
altså suverænen, kan dels bestemmes som den institution, der træf
fer de vigtigste afgørelser i staten, og dels som den institution, der 
træffer den endelige afgørelse. I et demokrati kan stort set enhver 
beslutning bestrides og appelleres til en højere instans, der i så fald 
træffer den endelige afgørelse. Vi får i sådanne tilfælde et skel mel
lem en suveræn, der umiddelbart træffer de vigtigste beslutninger i 
samfundet, og en suveræn, der i appelsager træffer den endelige 
afgørelse. Denne vigtige distinktion bliver ofte overset. Det er den 
engelske politiske filosof Sir Ernest Barker, der klarest har beskre
vet forskellen, og det er ham, jeg følger her.858 I et enevældigt mo
narki var det kongen, der udøvede begge former for suverænitet, så 
her var der intet problem. Men i mange moderne stater er det to 
forskellige institutioner. I et parlamentarisk demokrati er parlamen
tet den umiddelbare suveræn, men folket er den ultimative suveræn 
på valgdagen, samt i de tilfælde, hvor en beslutning truffet af parla
mentet skal ratificeres eller forkastes ved en folkeafstemning.859 For
fatningsdomstolen bliver den ultimative suveræn, når den skal af
gøre, om en lov, parlamentet har vedtaget, er i overensstemmelse 
med forfatningen.

Desuden er det et problem, hvad der sker, når selve grundloven 
skal ændres. Bliver suverænen så ikke det organ, der giver den nye 
grundlov? I nogle stater er det folket, i andre parlamentet, i andre 
igen parlamentet og folket i forening.860 Men reglerne for en æn
dring af grundloven er altid fastsat i selve grundloven. Det grund
lovgivende organs myndighed er således fastlagt i grundloven, og 
det kan derfor ikke opfattes som en suveræn, der står over grundlo
ven.861 Nogle har derfor valgt at hævde, at den ultimative suveræn i 
dette tilfælde må være selve grundloven.868 1 så fald bliver suverænen 
en abstraktion ligesom staten, og den eller de institutioner, der enten 
giver eller iværksætter eller fortolker grundloven, kan ikke være su
verænen, men blot institutioner, der handler på suverænens vegne.

Sidst, men ikke mindst, er den uindskrænkede suverænitet ble
vet indskrænket ved det skel mellem stat og samfund, som man in
sisterer på i de moderne liberale demokratier, og ved knæsætteisen 
af menneskerettighederne som en beskyttelse af individet, ikke blot 
over for andre individer, men først og fremmest over for staten. I 
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Den Vestlige Verden er det blevet et dogme, at en stat for at være en 
rigtig stat må respektere et skel mellem en offentlig sfære, hvor sta
ten kan regulere borgernes adfærd, og en privatsfære, hvor landets 
indbyggere har ret til at leve efter forgodtbefindende uden indblan
ding fra andre eller fra staten, når blot de respekterer loven.“63 Indi
vidernes ret værnes af et sæt af menneskerettigheder, der bl.a. sæt
ter skarpe grænser for, hvad staten kan tillade sig at gøre over for 
landets borgere. I de fleste vestlige stater er disse menneskerettighe
der blevet en del af grundloven. Skellet mellem stat og samfund og 
menneskerettighederne som en grænse for statens magt medfører 
således en indskrænkning af suveræniteten, der ellers i princippet er 
uindskrænket.

Hvad er konklusionen? I en moderne demokratisk stat, og spe
cielt en demokratisk forbundsstat, der er medlem af en eller flere 
internationale organisationer, er der stort set intet tilbage af det 
klassiske suverænitetsbegreb. Ikke desto mindre har man gennem 
tiden søgt at redde det ved forskellige kunstgreb:

Over for Montesquieus tredeling af magten har man søgt at fast
holde suverænitetsbegrebet ved at hævde, at den lovgivende magt 
er suverænitetens kerne, og at det lovgivende organ derfor er suve
rænen. Den udøvende og dømmende magt skal henholdsvis iværk
sætte og fortolke lovene og er således sekundære i forhold til den 
lovgivende magt.“64

Thomas Hobbes - og efter ham mange af 1800-tallets statsteo
retikere - identificerede suverænen med staten og opfattede staten 
som en »juridisk person«.“65 Lægger man dette synspunkt til grund, 
kan man hævde, at suverænen ikke er et statsorgan, men selve sta
ten, og at staten er en abstrakt konstruktion: et magtprincip, der 
står over både statsorganerne og borgerne. Opdelingen i lovgiven
de, udøvende og dømmende magt, hver varetaget af ét bestemt 
statsorgan, er en praktisk underopdeling på et lavere institutionelt 
niveau. Samme synspunkt gøres gældende over for suverænitetsde
lingen i en forbundsstat mellem centralstaten og medlemsstater
ne.“66

Afgivelse af suverænitet til internationale overstatslige organisa
tioner søges forklaret ved at påstå, at medlemsstaterne har tiltrådt 
organisationen ved en traktat, og at en stat derfor kan forlade orga
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nisationen ved at annullere sit medlemskab.“67 Der er altså dybest 
set ikke tale om suverænitetsafgivelse, men kun om en slags delega
tion.“68 Ønsket om at fastholde folkesuveræniteten som målsætning 
opfyldes af det synspunkt, at den ligger til grund for og legitimerer 
parlamentssuveræniteten.“69

Disse forsøg på at fastholde det klassiske suverænitetsbegreb har 
imidlertid lidt skibbrud både politisk og i den politiske tænkning, 
og i dag er der som ovenfor påvist en voksende tendens til at er
kende, at »suveræniteten« både er delelig, afhændelig og begræn
set, og at suverænen er bundet af grundloven. Andre går ind for det 
mere radikale synspunkt, at der i en konstitutionel demokratisk stat 
slet ikke findes nogen suveræn myndighed.“7“

Men ideologisk har det klassiske suverænitetsbegreb fortsat en 
forunderlig stor magt over sindene. Blandt mange politikere, poli
tologer og jurister er der en forestilling om, at det stadig er gyl
digt,“71 og at verdenssamfundet består af suveræne stater.“7“ Tilsva
rende forekommer »deling«, »afgivelse« eller »indskrænkning« af 
suverænitet at være noget dybt suspekt, som man bør være på vagt 
over for.“73 Problemet er af afgørende betydning for medlemmerne 
af Den Europæiske Union, fordi det er uomtvisteligt, at de ikke læn
gere er suveræne stater i traditionel forstand.“74

40



Max Webers statsbegreb

Webers statsdefinition er blevet den hyppigst citerede og benyttede 
i moderne politologi og sociologi.875 Den fremførtes i foredraget Po
litik als Beruf16 og blev gentaget uændret i sidste del af Wirtschaft und 
Gesellschaft-, »Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche 
innerhalb eines bestimmten Gebietes - dies: das »Gebiet« gehört 
zum Merkmal - das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit 
für sich (mit Erfolg) beansprucht.«877

Weber betoner, at voldsmonopolet udøves indenfor statens terri- 
torie. Han fokuserer på statens indre suverænitet. Den ydre suve
rænitet siges der intet om i denne definition og følgelig heller ikke 
noget om statens forhold til andre stater. Hvem er det så, der »gør 
krav på voldsmonopolet?« Det er ifølge Weber et bestemt »men
neskeligt fællesskab« (menschliche Gemeinschaft), som altså ikke 
umiddelbart omfatter alle statens beboere, men dem, der besidder 
voldsmonopolet, dvs. statens politiske ledelse. I det politiske fælles
skab er det magthaverne, »der fremprovokerer idéen om staten«.878 
»Weber anlægger i høj grad herskerens perspektiv«.879 Hvem magt
haverne egentlig er, kommer Weber ikke ind på i selve definitionen. 
Det nærmeste, vi kommer en specificering, er i den definition, We
ber anfører i begyndelsen af Wirtschaft und Gesellschaft, hvor vi finder 
denne definition af staten: »Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb 
heissen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das 
Monopollegitimen physischen Zwanges für die Durchführung der 
Ordnungen in Anspruch nimmt.«* Her taler Weber om statens 
»Verwaltungsstab«, og andre steder taler han om en bureaukratisk 
forvaltningsstab som karakteristisk for staten.881

Et påfaldende træk ved Webers definition af staten er, at han 
medtager statsterritoriet (das Gebiet),888 men ikke statsfolket. Han 
præciserer det område, hvor voldsmonopolet udøves, men undla
der at præcisere de personer, over hvem monopolet udøves. Det 
retter han imidlertid op på i det følgende afsnit af Politik als Beruf 
hvor han definerer staten som et voldsbaseret herredømme udøvet 
af mennesker over mennesker. »Der Staat ist ... ein auf das Mittel 
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der legitimen (das heisst: als legitim angesehenen) Gewaltsamkeit 
gestütztes Herrschaftverhältnis von Menschen über Menschen. Da
mit er bestehe, müssen sich also die beherschten Menschen der be
anspruchten Autorität der jeweils herrschenden fügen.«“83 Når man 
med denne nye definition in mente vender tilbage til den umiddel
bart foregående definition - den der altid citeres og diskuteres i po
litisk filosofi og videnskab - kommer man til at tænke på, om ikke 
menschliche Gemeinschaft kan forstås bredere, således at det ikke blot 
omfatter dem, der udøver voldsmonopolet, men også dem, det ud
øves over, dvs. alle statens beboere.“84 Til støtte for denne fortolk
ning kan man også påpege, at voldsherredømmet skal være legitimt, 
»das als legitim angesehenen«. Ifølge Weber består legitimiteten 
netop i, at de beherskede opfatter herredømmet som legitimt, og det 
specificeres i det følgende som de grunde, de beherskede har til at 
adlyde herskerne. Webers statsdefinition inkluderer i så fald stats
folket som et essentielt element, men det forbigår man i tavshed i 
langt de fleste fortolkninger af Webers statsbegreb.“85

Men hvad skal voldsmonopolet så bruges til? Det siges der intet 
eksplicit om i Webers definition. Som det ofte fremhæves, omfatter 
Webers statsbegreb kun de midler, staten bruger, og den siger intet 
om statens formål.“86 Hvis definitionen kom til at omfatte en be
stemmelse af, hvad staten skulle stræbe efter at virkeliggøre, ville 
den blive værdiladet i strid med Webers krav om samfundsviden
skabernes værdifrihed.“87 Det eneste, Weber siger om statens opga
ve, står i værkets begyndelse, hvor han taler om »die Durchführung 
der Ordnungen«.“88 Ordnungen kan her tages i så bred en betyd
ning, at det dækker enhver form for samfundsorden.“89

Webers statsdefinition bygger altså til en vis grad på den tradi
tionelle tyske Drei-Elemente-Lehre og omfatter et statsfolk (mensch
liche Gemeinschaft), et statsterritorie (Gebiet) og en statsmagt (das 
Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit). Weber forklarer vi
dere, at statsfolket både omfatter dem, der byder, og dem, der lyder, 
og Weber fortsætter med at gøre rede for tre forhold, der er grun
den til, at herskerne kan få de beherskede til at adlyde: (i) traditio
nen, (2) magthavernes karisma og (3) troen på lovenes gyldighed.“9“ 
Ingen af disse tre grunde har noget at gøre med voldsmonopolet. 
Borgerne adlyder magthaverne af overbevisning, ikke af frygt, og 
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truslen om vold kommer kun til at spille en rolle, når de tre legitimi
tetsgrunde svigter.891 Men det af Webers statsdefinition, som man i 
moderne statskundskab har hæftet sig ved, er statens monopol på 
legitim voldsanvendelse inden for territoriet. Kun nogle få medta
ger, at staten grundlæggende er et fællesskab af mennesker (eine 
menschliche Gemeinschaft) .898 Mange undlader helt at omtale statsfolket 
som en del af Webers statsbegreb,893 og dermed er den tyske Drei- 
Elemente-Lehre forsvundet.

Vi kan også konstatere, at suveræniteten ikke indgår i Webers 
statsbegreb. Kun en enkelt gang og kun i forbifarten omtaler han 
»die Souveränität als wesentliches Attribut der heutigen Staatsan
stalt«.894 For Weber er det magthaveren, der er kernen i statsbegre
bet, og magthaveren opfattes som en person eller en gruppe af per
soner - og ikke som en abstrakt statsmagt, der står over de personer, 
der forvalter den. Her ligger Weber på linje med det antropologiske 
statsbegreb.895

Det er også værd at bemærke, at Weber ikke i sin definition op
fatter staten som en nationalstat. Han gør ganske vist opmærksom 
på, at ordene »Staat« og »Nationalstaat« i moderne sprogbrug ofte 
bruges synonymt, og titlen på hans tiltrædelsesforelæsning i 
Freiburg i 1895 er: »Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspo
litik«,896 men han understreger også, at begrebet nation tilhører 
værdisfæren.897 Derfor hører det ikke hjemme i en værdifri definiti
on af statsbegrebet.

Webers statsdefinition er egentlig møntet på den moderne stat,898 
men den er formuleret så alment, at den faktisk kan dække enhver 
form for statsdannelse, altså også historiske stater. I modsætning til 
de historikere, politologer og politiske filosoffer, der opfatter staten 
som en specifik europæisk samfundsform, vil Weber spore staten 
tilbage til oldtiden og til andre verdensdele.

Webers opfattelse af statens historie og udvikling bygger på 
hans grundlæggende opposition mellem bureaukrati og patrimo- 
nialisme. Den moderne stat har en »bureaukratisk forvaltnings
stab«.899 Det er de fagligt uddannede og specialiserede embeds- 
mænd, der er omdrejningspunktet,300 og kernen i det bureaukratiske 
embedsværk, som kun findes i Vesten, er de universitetsuddannede 
jurister.3“ De udarbejder og forvalter de love, der er grundlaget for 
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den rene retsstat, dvs. den retsstat, der fastsætter de nødvendige ret
lige rammer for produktion og handel, men overlader alt andet til 
privat initiativ og fri konkurrence både inden for den enkelte stat og 
mellem staterne. Den rene retsstat forstået som idealtype bliver flere 
steder identificeret med laissez-faire-staten.3“8

Patrimonialstaten er Webers betegnelse for en stat, hvis forvalt
ningsstab er patrimonialt opbygget.3“3 Historiske stater har ikke 
haft et egentligt bureaukrati. Under patrimonialismen er statens 
administrative netværk kun en udbygning af herskerens personlige 
husholdning, og forvaltningsstaben står i et personligt forhold til 
herskeren. De er typisk hans slægtninge eller klienter eller slaver 
eller frigivne; i feudale samfund er de hans vasaller.3“4 Der er store 
forskelle mellem alle disse stater, men det, der knytter dem sammen, 
er det patrimoniale forhold mellem herskeren og hans forvaltnings
stab. I den rene patrimonialisme er forvaltningsstaben herskerens 
undergivne, og herskeren besidder forvaltningsmidlerne (jord, byg
ninger, militær udrustning osv.).3“51 feudalstaten3“6 er medlemmer
ne af forvaltningsstaben knyttet til herskeren som vasaller. De har 
aflagt troskabsed til lensherren, men har til gengæld fået forvalt
ningsmidlerne og de dertil knyttede rettigheder overdraget som len, 
og med tiden er det lykkedes dem at gøre lensforholdet arveligt.3“7 
Feudalstaten udvikles til en stænderstat,3“8 når medlemmerne af for
valtningsstaben slutter sig sammen i korporationer3“9 - adel, gejst
lighed og borgere -, der kan optræde samlet over for herskeren, og 
denne statsform anser Weber for et specifikt europæisk fænomen.3“ 
Udviklingen fra patrimonialstat til den moderne stat sker, når her
skeren - typisk den europæiske monark - får skabt en professionel 
bureaukratisk forvaltningsstab og får genetableret sin rådighed 
over forvaltningsmidlerne.311

Både feudalstaten og stænderstaten har haft en patrimonial 
struktur, men i Vesten har der været en udvikling fra patrimonialis
me til bureaukrati.3“ Det er bureaukratiet, der er kimen til den mo
derne rationelle stat,313 som kun findes i Vesten,314 og i slutningen af 
afsnittet om den rationelle stat kan Weber gentage sin definition, 
der nu i udvidet form fastslår, »dass der moderne Staat ein anstalts
mässiger Herrschaftsverband ist, der innerhalb eines Gebietes die 
legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu mo- 
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nopopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die 
sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt, die 
sämtlichen eigenberechtigten ständischen Funktionäre aber, die 
früher zu Eigenrecht darüber verfügten, enteignet und sich selbst in 
seiner höchsten Spitze an deren Stelle gesetzt hat.«315

Den moderne rationelle stat, der kun kendes fra Europa, er ka
rakteriseret økonomisk ved kapitalisme og administrativt ved sin 
stab af faguddannede embedsmænd, der forvalter en rationel rets
orden.316 Kapitalismen antages at være en følge af konkurrencen 
mellem de europæiske nationalstater,317 medens den juridisk kyndi
ge embedsstand har romerretten som sin historiske forudsætning.318 
Nationalstaten, kapitalismen og den rationelle retsorden admini
streret af et professionelt bureaukrati omtales ikke i Webers gene
relle definition af den moderne stat, men indgår altså som dens for
udsætninger, og disse karakteristika kan godt komme til at føje 
normative aspekter til det statsbegreb, der ellers i princippet er 
værdifrit.

Når Webers statsbegreb citeres og diskuteres, undlader man ofte 
at pointere, at der ifølge Weber var stater allerede i oldtiden, stater, 
som han beskriver som patrimoniale stater. Omvendt kan vi se, at 
Webers moderne bureaukratiske stat ligger tættere på nutiden end 
det politologiske statsbegreb, der fremhæver freden i Westfalen 
som den moderne territoriale stats fødsel.319
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Statsbegrebet i dag i Den Vestlige Verden

Max Webers statsbegreb og det folkeretlige statsbegreb er de to 
fremherskende statsbegreber i universitetsverdenen. De er begge to 
udviklet i samfundsvidenskaberne, Max Webers i sociologi og poli
tologi, det folkeretlige i retsvidenskab, og det er påfaldende, hvor 
lidt de konfronteres med hinanden. De tilstræber begge den størst 
mulige grad af værdifrihed, og derved adskiller de sig fra det frem
herskende statsbegreb i Den Vestlige Verden, der er blevet norma
tivt og værdiladet. Det er kommet til at omfatte nationalstaten, den 
demokratiske stat og retsstaten som essentielle aspekter af, hvad en 
stat helst bør være. Disse tre aspekter af staten bør derfor underka
stes en nærmere analyse.
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Nationalstaten

Et problem, der vedrører statsfolket som et af de tre elementer i 
statsbegrebet, er, at man både i politisk videnskab og i international 
politik kalder staten for en »nationalstat«. Ordet »nationalstat«, på 
tysk »Nationalstaat«, på engelsk »national state« eller »nation-sta
te«,380 bruges i den statsvidenskabelige litteratur synonymt med or
dene »stat« eller »territorialstat«.381 Og hvad international politik 
angår, kan man henvise til, at det såkaldte verdenssamfunds offi
cielle navn er »De Forenede Nationer«, på engelsk »United Nati
ons«.388 Kun stater kan optages som medlemmer af FN,383 og FN’s 
definition af, hvad en stat er, følger Montevideokonventionens be
stemmelser.384

Med ordet »nationalstat« og ved at kalde verdenssamfundet »De 
Forenede Nationer« postulerer man altså en sammenhæng mellem 
stat og nation, hvor nation opfattes både som en kulturelt og en 
politisk afgrænset befolkningsgruppe.385 Som kulturelt begreb be
tegner nation en afgrænset befolkningsgruppe med et nedarvet fæl
lesskab om sprog, religion, kultur og afstamning.386 Som politisk 
begreb betegner nation det nedarvede fællesskab, som et statsfolk 
har om det land, man er borger i, og dets politiske institutioner.387 
For begge aspekter gælder, at fællesskabet dels er objektivt, dels 
subjektivt. Det fælles sprog er et faktum, men nationalt opfattes det 
som et modersmål. Det land, man er borger i, vil nationalt opfat
tes som ens fædreland. Den fælles afstamning, som det nedarvede 
fællesskab formodes at bygge på, er i mange tilfælde en myte uden 
synderligt hold i virkeligheden.388 Det væsentlige er, at nationens 
medlemmer anerkender hinanden som tilhørende det nationale fæl
lesskab.389 Alt efter om man prioriterer det kulturelle eller det po
litiske fællesskab, får man to forskellige former for nationalisme: 
»etnonationalisme« og »medborgernationalisme«. Etnonationalis- 
men er baseret på fællesskab om sprog, religion og historiske tradi
tioner; medborgernationalismen fokuserer på medborgerskabet og 
territoriet som grundlaget for den nationale identitet snarere end 
et - formodet - etnisk fællesskab.33“
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Nationalstatens historie

Et sammenfald mellem stat og nation er historisk set veldokumente
ret. På engelsk og fransk brugte man i oplysningstiden ordet »na
tion« synonymt med »state« eller »état« om en stat, der primært 
anskues som et statsfolk.331 Denne sprogbrug findes fx på engelsk 
hos John Locke338 og Samuel Johnson, der citerer Temple: »A nation 
properly signifies a great number of families derived from the same 
blood, born in the same country, and living under the same govern
ment«.333 På fransk står den i Det Franske Akademis ordbog fra 
1740334 og i Diderots Encyclopédie-. »NATION (Hist, mod.) mot col- 
lectif dont on fait usage pour exprimer une quantité considérable 
de peuple, qui habite une certaine étendue de pays, renfermée dans 
de certaines limites, qui obéit au méme gouvernement«.335 Stikordet 
»Nation« i den første udgave af Encyclopædia Britannica er en direkte 
oversættelse af denne artikel.336 1 en historisk analyse er det faktisk 
ordet og begrebet »nation« lige så meget som »stat«, vi bør foku
sere på, når vi skal spore statsbegrebet tilbage til oplysningstiden.337 
Kulminationen af et sammenfald mellem stat og nation blev nået 
med Den Franske Revolution. Stænderforsamlingen i 1789 blev 
hurtigt omdannet til en nationalforsamling,338 og i forfatningerne af 
1791 og 1793 manifesterede den franske stat sig som den suveræne 
nation = det franske folk.339

Identifikationen af nation og stat i oplysningstiden tog imidler
tid ikke i betragtning, at der langtfra altid var overensstemmelse 
mellem de to begreber. Typiske eksempler er Det Tyske Rige, der 
efter Wienerkongressen var opdelt i 4 byer og 35 stater, af hvilke 
hertugdømmet Holsten var den nordligste, og, omvendt, den dan
ske helstat, der omfattede tre nationer: danskere i Danmark, nord- 
mænd i Norge og tyskere i Slesvig og Holsten.

Netop blandt tyskerne opstod der i Napoleonstiden et ønske om 
at samle de mange tyske stater til én.34° Ønsket blev til et politisk 
program, der oprindeligt angik Tyskland,341 men snart udvidedes til 
et generelt princip: nationalismen, der foreskriver, at der bør være et 
sammenfald mellem stat og nation.348 Nationalismens program er 
klarest formuleret af J.C. Bluntschli: »Jede Nation ist berufen und 
berechtigt, einen Staat zu bilden. Wie die Menschheit in eine An
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zahl von Nationen geteilt ist, so soll die Welt in ebensoviele Staaten 
zerlegt werden. Jede Nation Ein Staat, Jeder Staat Ein nationales 
Wesen«.343

11800-tallet blev nationalismen en af de stærkeste politiske driv
kræfter i Europa. De to store opgaver var samlingen af Tyskland og 
samlingen af Italien, og i 1871 var begge mål nået. Efter Frankrigs 
nederlag i Den Fransk-tyske Krig kunne Italien annektere Rom, og 
Tyskland blev et kejserrige.344 Europas to største nationale spørgs
mål var nu det multinationale dobbeltmonarki Østrig-Ungarn og 
polakkerne, der var delt mellem Tyskland, Østrig og Rusland. I for
bindelse med demokratiets fremvækst i perioden 1870-1914 blev na
tionalismens princip koblet sammen med folkenes selvbestemmel
se, dvs. en nations ret til selv at bestemme, hvilken stat den ville 
tilhøre, eller om den ville danne en selvstændig stat. Princippet om 
national selvbestemmelse lå til grund for flere af præsident Wilsons 
14 punkter i januar 1918 og for fredsforhandlingerne i Versailles i 
1919. Folkeafstemningen i Slesvig i 1920 var et direkte resultat af 
fredsslutningen året før. Langt vigtigere var Frankrigs generhver
velse af Alsace og Lorraine, oprettelsen af de baltiske stater og Po
len, samt opsplitningen af det østrig-ungarske dobbeltmonarki og 
Det Osmanniske Rige.345

Mellemkrigstiden og Den Anden Verdenskrig domineredes af 
Hitlers plan om at samle hele det tyske folk i en storstat, der foruden 
Weimartyskland skulle omfatte Østrig samt de tyskere, der var bo
sat i Polen og Tjekkoslovakiet. Samtidig fik begreberne nation og 
nationalisme en ny dimension. Opfattelsen af, at medlemmerne af 
et folkeslag ikke blot har en fælles kultur, men også en fælles oprin
delse, blev allerede i oplysningstiden knyttet sammen med en fore
stilling om, at mennesker tilhører forskellige racer, og at den hvide 
race er de andre racer overlegen.346 I USA kunne teorien bruges til 
at fastholde de sorte som slaver og efter 1865 som andenklasses bor
gere.347 I Tyskland blev raceteorierne inkorporeret i nazisternes na
tionalistiske program og politiske målsætning. De europæiske fol
keslag tilhørte den nordiske eller ariske race, og som denne races 
elite var tyskerne en slags overmennesker.348
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Nationalstaten efter Den Anden Verdenskrig

De enorme folkeflytninger efter Den Anden Verdenskrig skabte et 
Europa, hvor nationalstaten dominerede langt mere end nogensin
de før.349 Det vigtigste eksempel er Polen. På trods af at Polen slet 
ikke eksisterede som en selvstændig stat i perioden 1795-1918, er lan
det blevet den europæiske nationalstat frem for alle andre. 97-98 % 
af landets 38 millioner indbyggere er etniske polakker; deres mo
dersmål er polsk, og 90 % er katolikker.35“ Landets store jødiske 
mindretal blev næsten udryddet af nazisterne under Den Anden 
Verdenskrig, og mange af de tilbageblevne forlod Polen i 1960’erne. 
Sovjetunionen smed polakkerne ud af den del af Polen, som man 
annekterede i 1939; og flere millioner tyskere flygtede eller blev for
drevet fra deres hjem i den genfødte stat Polen, som oprettedes i 
1945.351 På grund af landets fattigdom var der ingen nævneværdig 
indvandring af fremmede.

Men i mange vesteuropæiske lande har en omfattende indvan
dring siden 1960’erne reduceret den større sammenhæng mellem 
stat og nation, som fandtes i Europa i den første tid efter 1945. Som 
modtræk blev der i 1970’erne over hele Europa givet love, der satte 
en stopper for indvandringen af gæstearbejdere.358 Men sidenhen er 
der især fra andre verdensdele kommet en stadig strøm af flygtnin
ge, dels politiske, som de europæiske lande er forpligtet til at give 
asyl, dels en stor illegal indvandring af fattige fremmede, som man 
ikke har kunnet kontrollere.353 Hertil kommer de vandringer inden 
for Europa, som følger af EF/EU’s bestemmelser om arbejdskraf
tens frie bevægelighed. Især i det nye årtusind er et hastigt voksen
de antal østeuropæere og sydeuropæere flyttet til de langt mere vel
stående stater i Nord- og Vesteuropa.354

Mange af indvandrerne er fremmede uden borgerrettigheder, 
men mange af de fremmede er blevet naturaliseret, således at også 
borgerne er opsplittet i flere nationer.355 Dannelsen af EU har æn
dret hele grundlaget for et Europa af nationalstater. Med indførel
sen af det europæiske borgerskab har man skabt en helt ny transna
tional identitet, der skal ligge til grund for en europæisk samhørighed 
mellem alle borgere i hele unionen, og for forkæmperne for et inte
greret EU er endemålet, at alle borgere i EU’s medlemsstater skal 
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føle sig som europæiske borgere, samtidig med at de føler sig som 
borgere i deres hjemland.356 En opinionsundersøgelse fra 2010 har 
vist, at en stor del af borgerne i EU mener, at de snart vil have en 
dobbelt identitet, dels en europæisk og dels en national.357

Nationalstater findes fortrinsvis i Europa, og nationalstaten er et 
vigtigt aspekt af den europæiske politiske kultur358 - på godt og 
ondt. Positive eksempler er samlingen af Tyskland og Italien i 
1800-tallet og genskabelsen af Polen efter Den Anden Verdenskrig. 
Negative virkninger af nationalismen var Hitlers forsøg på at skabe 
et Stortyskland og de krige på Balkan, som fulgte i kølvandet på 
opsplitningen af Jugoslavien. Så længe Tito levede, lykkedes det at 
holde den multinationale stat sammen, men efter hans død faldt 
Jugoslavien fra hinanden, og resultatet er blevet et broget spektrum 
fra et Kroatien, der er tæt på at være en nationalstat, hvor 90 % af 
befolkningen er kroater, til et Bosnien-Hercegovina befolket af tre 
nationer: serbere mod nord, bosniakker mod øst og kroater mod 
vest, og for tiden er der ingen tegn på, at de tre nationer kan enes, 
endsige forenes.359

11945, efter nazismens og fascismens sammenbrud, troede man, 
at nationalismens dage var talte.360 Indtil videre har historien gjort 
disse forventninger til skamme. I FN-pagtens artikel 1 tales der om 
folkenes ret til selvbestemmelse, og det specificeres, at »folk« både 
omfatter stater og nationer. I FN’s to rettighedserklæringer fra 
1966 foreskriver første artikel: »All peoples have the right of self- 
determination. By virtue of that right they freely determine their 
political status and freely pursue their economic, social and cultu
ral development.« Ikke blot ethvert statsfolk, men også enhver na
tional selvstændighedsbevægelse kan påberåbe sig denne erklæ
ring.361 Nationalismen er stadigvæk en af de stærkeste kræfter i den 
moderne verden. Derom vidner Jugoslaviens sammenbrud fulgt af 
krigene på Balkan, opdelingen af Tjekkoslovakiet i to stater, risi
koen for, at Belgien vil lide samme skæbne, selvstændighedsbevæ
gelser blandt Cataloniere, baskere, skotter og walisere osv. Benedict 
Anderson konstaterer, »that since World War II every successful 
revolution has defined itself in national terms ... indeed, nation-ness 
is the most universally legitimate value in the political life of our 
time.«368
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Situationen i Ukraine i foråret 2014 har kun bekræftet rigtighe
den af Benedict Andersons udsagn. Ca. 18 % af Ukraines befolk
ning er etniske russere, men ca. 30 % har russisk som deres moders
mål. Russerne er i flertal på Krim (ca. 77 %) og i de to østligste 
provinser, Donetsk (ca. 75 %) og Lugansk (ca. 70 %).363 Allerede i 
2008 erklærede Vladimir Putin ved et topmøde i Nato, at »Ukraine 
ikke engang er en stat, men kan gå i opløsning«. Og det har han 
vidst at udnytte. Som følge af Euro-maidan-opstanden i Kiev blev 
Viktor Janukovitj afsat som præsident. Han var Putins tro allierede, 
medens de nye magthavere var orienteret mod Vesten og EU. Det 
fik russerne på Krim og i de østligste provinser til at gøre opstand, 
og de har fået både politisk og skjult militær støtte fra Putin. Efter 
en folkeafstemning på Krim den 16. marts om tilslutning til Rus
land kunne Putin annektere den strategisk vigtige halvø, der siden 
1954 havde været en del af Ukraine. Den russiske nationalisme har 
gjort Ukraine til en handlingslammet stat, der faktisk er ved at gå i 
opløsning. Og det er i høj grad den russiske nationalisme, såvel i 
Ukraine som i Rusland, der har gjort det muligt for Putin at gen
rejse Rusland som en stormagt, der til hans store tilfredshed kan 
byde den vestlige verden spidsen.364

I forbindelse med afkoloniseringen efter Den Anden Verdens
krig har ønsket om at skabe en nationalstat bredt sig fra Europa til 
de andre verdensdele. Det var ikke blot selve statsdannelsen, men 
også dannelsen af en nationalstat, der var målet for mange af de 
tidligere kolonier. De talrige forsøg i Den Tredje Verden på at om
skabe de tidligere kolonier til nationalstater vidner om, hvorledes et 
europæisk ideal under forskellige former blev forsøgt imiteret i an
dre verdensdele, men uden at det er lykkedes i ret mange tilfælde.365

Nationalstaten i dag

Hvor står vi så i dag? Det er kun et lille mindretal af verdens 194 
stater, der kan leve op til nationalismens krav om at være national
stater i egentlig forstand. Selv i Europa er egentlige nationalstater i 
mindretal,366 og uden for Europa er der ofte langt mellem national
staterne. Canada har flere gange været ved at blive delt i en fransk 
og en engelsk stat.367 De mange latinamerikanske indvandrere i 
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USA, kaldt latinos eller hispanics, tager kun langsomt del i den in
tegrering af fremmede, som USA ellers er berømt for at have gen
nemført.368 I Latinamerika bliver Bolivia og Ecuador defineret som 
multinationale stater i landenes forfatninger, og det er først og 
fremmest Argentina, der fortjener betegnelsen nationalstat.36® Af 
alle de stater, der opstod i forbindelse med afkoloniseringen efter 
1945, har langt de fleste været multinationale. I Afrika syd for Sa
hara er der stort set ingen nationalstater at finde,370 og blandt Asiens 
store stater er Japan den eneste nationalstat.371 Kina, Indien, Indo
nesien og Filippinerne er multietniske, multireligiøse og multikul
turelle.378

Når fællesskabet i en multinational stat ikke kan baseres på bor
gernes nationalfølelse, må statens sammenhængskraft søges i en pa
triotisme, der bygger på de fælles politiske institutioner og på sym
boler lige fra landets flag til fodboldlandsholdet, hvis spillere ofte 
tilhører vidt forskellige nationer. I stedet for den nationalisme, der 
karakteriserer nationalstaten, må man bygge på en patriotisme, som 
alle borgere kan dele. Patriotismen er en hengivenhed og loyalitet 
over for fædrelandet og dets politiske institutioner, som alle landets 
borgere kan stå sammen om på tværs af forskelle i sprog, religion og 
etnisk baggrund.373 USA og Canada er typiske eksempler. Her tilhø
rer indbyggerne så mange forskellige folkeslag - hvert med sin egen 
sproglige, kulturelle og religiøse baggrund - at der ingen fælles
skabsfølelse har kunnet skabes omkring de værdier, der ligger til 
grund for den kulturelle nationalisme. Fædrelandskærligheden har 
derfor været baseret på en patriotisme forankret i landets politiske 
institutioner og idealer.374 Helt tilbage til Uafhængighedserklærin
gen og USA’s forfatning er det frihedsidealet og de republikanske 
politiske institutioner, der har været fundamentet for den amerikan
ske patriotisme, som ofte fremhævet af Lincoln i hans taler.375 Bor
gernes samling om deres politiske institutioner bliver omdrejnings
punktet i en sådan fædrelandskærlighed. Den er et klart eksempel 
på en primært politisk form for nationalisme.376

På trods af dette mildest talt brogede billede af forholdet mellem 
stat og nation er det et fremherskende synspunkt blandt mange po
litologer og sociologer, at den moderne stat er en nationalstat, og at 
verden i dag udgør et system af nationalstater.377 Ordene stat og na

53



NATIONALSTATEN SCI.DAN.H. 8 • 8

tionalstat bruges altså synonymt.378 Efterfølgende tilføjer man dog 
ofte, at det kun er et mindretal af verdens stater, der er nationalsta
ter i ordets specifikke betydning, dvs. en stat hvis befolkning i al 
væsentlighed har et fællesskab om sprog, religion, sædvaner, tradi
tioner og etnicitet.379 Det er formentlig ikke mere end ca. io % af 
verdens stater, der er nationalstater i denne forstand.38“

Et eksempel kan belyse, hvor stor uenighed der er om, hvad en 
nation og en nationalstat egentlig er. I sit Forsvar for nationen beskriver 
Michael Böss Malaysia som en særdeles vellykket multietnisk natio
nalstat, hvor alle malaysiere er »hinandens brødre og søstre uanset 
deres etniske herkomst«.381 I Adskillelsens politik tegner Jens-Martin 
Eriksen et helt andet billede: Malaysia er en stat domineret af de ca. 
60 % muslimske malajer, der i alle de påbudte kvotaordninger er 
privilegeret i forhold til de ca. 30 % kinesere og 10 % indere. Staten 
styres af Det Nationale Islamiske Råd, og der er religiøst politi over
alt. Muslimerne praktiserer en retspleje bygget på shariahret. Det er 
malajerne forbudt at skifte religion eller indgå blandede ægteska
ber. Den eneste tilladte fortolkning af koranen er den sunniislami- 
ske. »Alt må vige for Islam, det er bundlinjen. Altid«. Der er snævre 
grænser for ytringsfriheden,38“ og i Freedom Houses indeks over 
frihed og demokrati rangerer Malaysia blandt de autoritært styrede 
stater.383 Det er lykkedes styret at skabe fred mellem de tre vidt for
skellige befolkningsgrupper, men Malaysia er ubestrideligt en mul
tietnisk, multireligiøs, multikulturel og multisproglig stat, der ikke 
kan kaldes en »nationalstat« - medmindre man vil gå ind for en 
ekstrem form for »medborgernationalisme«.384

Nationalstaten er altså et normativt begreb. Den er det, en stat 
helst skal være, men som kun et mindretal af alle verdens stater er.385 
Selv for Europas vedkommende ville det være forkert på det empi
riske plan at hævde, at den europæiske stat er en nationalstat.386 På 
verdensplan medfører globaliseringen, at et stedse større antal sta
ter bliver multinationale, multietniske og multikulturelle, og en 
voksende kosmopolitisme kan også blive en modvægt til nationalis
men. Men indtil videre har globaliseringen på ingen måde for
trængt nationalismen.387 Der er stort set enighed om, at det er en 
fordel for en stat at være en nationalstat. En nationalstat har større 
sammenhængskraft end en multinational stat. Det nationale fælles
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skab styrker sammenholdet i befolkningen og giver langt færre pro
blemer.388 Men hvis vi identificerer staten med nationalstaten, har vi 
sluttet fra »er« til »bør« og gjort os skyldige i den naturalistiske 
fejlslutning. Vi bør lytte til de forskere, der anbefaler, at man und
går at sammenblande stat og nation.389
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Staten opfattet som den liberale 
demokratiske stat

I Montevideokonventionen fra 1933 står der intet om demokrati 
som betingelse for at være en stat.39“ Dengang var der også kun to 
demokratier i Latinamerika: Chile og Uruguay.3911 dag er der ifølge 
Freedom House 117 demokratier i verden,398 og næsten alle de reste
rende 77 stater hævder, at de er demokratiske.393 Men folkeretligt er 
der stadigvæk intet krav om, at en stat skal være demokratisk styret. 
Det blev slået fast af Den Internationale Domstol i 1975394 og be
kræftet af FN’s generalforsamling i 2005.395 Demokrati blev aner
kendt som en værdifuld styreform, men den enkelte stats suveræni
tet og ret til selvbestemmelse anførtes som begrundelse for, at man 
ikke kan forlange en demokratisering af de stater, der fortsat styres 
autoritært eller ligefrem totalitært.

Men det forhindrer ikke, at man i Den Vestlige Verden har fået 
den opfattelse, at det kun er demokratiske stater, der er rigtige sta
ter. Den kan spores tilbage til Den Første Verdenskrig. I sin tale til 
Kongressen den 2. april 1917 anførte præsident Wilson kampen for 
demokrati, selvbestemmelse, frihed og fred som grunden til, at USA 
skulle gå ind i krigen. »The world must be made safe for demo
cracy« er de ord af talen, som altid citeres,396 og sejren i 1918 blev 
opfattet som en sejr for demokratiet.397 Ligesom Den Første Ver
denskrig opfattedes Den Anden Verdenskrig som en konfrontation 
mellem autokrati og demokrati,398 og set med Vestens øjne var sej
ren i 1945 en sejr for demokratiet - selv om krigen i betydeligt om
fang også var vundet af Sovjetunionen.399 Begejstringen for demo
krati var endnu større i 1945 end i 1918-20, og den er kun vokset 
sidenhen. Et eklatant udtryk for denne holdning er artikel 21 i FN’s 
Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948: »Enhver har 
ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valg
te repræsentanter. Enhver har ret til lige adgang til offentlige embe
der og hverv i sit land. Folkets vilje skal være grundlaget for regerin
gens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske 
og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gen
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nem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmå
der.«400 Ordet demokrati nævnes ikke eksplicit, men der er ingen 
tvivl om, at det er en demokratisk styreform, der beskrives.4“ Her 
ophøjes demokrati altså til en menneskeret.408 Her er det ikke rege
ringens suverænitet og selvbestemmelsesret, men folkets vilje, der 
er omdrejningspunktet. Fokus er flyttet fra statsmagten til statsfol
ket, og suveræniteten opfattes som folkesuverænitet, ikke som en 
suverænitet, folket har afgivet til regeringen, men en suverænitet, 
som folket har delegeret til regeringen i en valgperiode.

Staten identificeret med statsfolket

Staten ses ikke som den statsmagt, der besidder det legitime volds
monopol over for statsfolket. Den identificeres med statsfolket i 
langt højere grad end med statsmagten. Et sådant syn på staten for
fægtes fx af Ernest Barker: »After the end of the eighteenth century 
it may be said: L’Etat, c’estnous! The State is now the whole commu
nity: the whole legal association; the whole of the juridical organi
zation. This is democracy, or a result of democracy: we must hence
forth think of the State as ourselves ... and we must henceforth give 
the name of »Government« to the authority — before called »State« 
— which is now seen as exercising on our behalf the powers which it 
had hitherto claimed as its own«.403

Tilsvarende skriver David Raphael i artiklen »State« i 15. udgave 
af Encyclopedia Britannica (1975) 609: »The »state«, as the term refers to 
the political organization of society, is used in two ways, one more 
general, meaning the whole body of persons who are politically or
ganized, the other more specific, meaning the institutions of govern
ment. In the first usage the state comprehends all the citizens; in the 
second, it may be contrasted with the citizens. Since the second 
meaning is just as well, if not more clearly expressed by the term 
government, it is best for purposes of exposition and understan
ding, to concentrate on the idea of the state as being the whole body 
politic.«404

Efter årtusindskiftet er denne opfattelse af staten fulgt op fx af 
Nicholas Barber i The Constitutional State-, »The central thesis of this 
book is that the state should be understood as a social group. ... It 
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will be argued that the state should be considered a complex, for
malized, social group which exists to benefit its members.« Barber 
understreger, at han genoptager det syn på staten, som Aristoteles 
fremfører i Politikken.*5 Men vi må heller ikke glemme, at identifika
tionen af staten med folket ligger i forlængelse af den statsopfattel
se, der var fremherskende i oplysningstiden,4“6 men som Nietzsche 
nedgjorde i Also sprach Zarathustra-. »Staat heisst das kälteste aller kal
ten Ungeheuer. Kalt lügt es auch und diese Lüge kriecht aus seinem 
Mund: Ich, der Staat, bin das Volk«.4“7

Demokratiet som en del af statsbegrebet

Tager man sit udgangspunkt i statsfolket, kan der anføres en række 
grunde til at se demokratiet som et element af selve statsbegrebet.

Når staten opfattes som den suveræne stat, og når folket fremhæ
ves som det vigtigste af de tre elementer, der tilsammen udgør sta
ten, bliver folkesuveræniteten naturligvis et centralt aspekt af staten; 
og da folkesuveræniteten i dag forstås som den suverænitet, der til
kommer hele folket, bliver staten følgelig den demokratiske stat.4“8

Et andet argument for sammenkoblingen af stat og demokrati 
bygger på statens legitimitet. For at et politisk samfund kan være en 
stat, må statsfolket opfatte statsmagten som et legitimt styre.4“9 Gen
nem historien har man haft forskellige grunde til at anerkende stats
styret som legitimt, men i vor tid er demokrati den eneste gyldige 
grund. Det er blandt andre Francis Fukuyama, der fremfører dette 
argument for, at staten nødvendigvis må være demokratisk.41“ En 
fremtrædende eksponent for en sådan tankegang er Thomas Franck, 
der i januar 1992 offentliggjorde den vel nok berømteste og mest ci
terede artikel om den moderne demokratiske stat.411 De tre grundpil
ler i det, han kalder »democratic governance« er »selvbestemmel
se«, »ytringsfrihed« og »retten til frie og åbne valg«.418 De danner 
tilsammen en form for »democratic entitlement«, og denne ret til 
demokrati er i vor tid ved at blive udbredt til hele kloden.413 I 2011 
forsøgte European Journal of International Law at gøre status over folke
rettens udvikling med henblik på at vurdere, i hvilket omfang den 
havde fulgt den bane, som Thomas Franck havde udstukket tyve år 
tidligere.414
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Et tredje argument er adskillelsen af stat og samfund. En stat, 
hvor statsmagten blander sig i alle livets forhold og forbeholder sig 
ret til en total styring af borgerne, er i ordets egentlige forstand en 
totalitær stat. En sådan adfærd er i strid med menneskerettigheder
ne, der netop tilsikrer hver enkelt borger en række fundamentale 
friheder. Menneskerettighederne er det ideologiske grundlag for 
demokratiet.415 Følgelig er det kun demokratiske stater, der er rigti
ge stater.416 Stater, der ikke respekterer menneskerettighederne og 
ikke praktiserer frie demokratiske valg, er defekte stater, som bør 
reformeres ved overtalelse, pression og i visse tilfælde ved tvang.417 
De bør demokratiseres. Verdensbanken og Den Internationale Va
lutafond kan stille demokratisering som betingelse for, at en stat 
kan få et lån.418 EU kan stille opfyldelse af menneskerettighederne 
som betingelse for optagelsen af nye medlemmer.419 FN kan sanktio
nere krigsførelse mod udemokratiske stater, der groft overtræder 
menneskerettighederne og mishandler den befolkning, som staten 
bør værne om.480

Vort statsbegreb er nærmest kommet til at omfatte demokrati 
som et definitorisk krav. Især frihedsrettighederne står centralt. De 
kan bruges til at føre ideologiske korstog i demokratiets navn. Ofte 
er der nu andre mindre ideologiske faktorer, der spiller ind; men en 
interesseorienteret udenrigspolitik tager sig meget pænere ud, når 
den føres under skinnet af, at ens motiv er at forsvare og udbrede 
demokratiet.481 Middelalderens korstog blev ført i kristendommens 
navn.488 Kolonisationen i nyere tid gennemførtes i civilisationens 
navn483 (herunder naturligvis også kristendommen). Den nye ver
densorden gennemføres i demokratiets og frihedens navn.484 Det 
beskrives som demokratisering, og påstanden er, at demokratiets 
udbredelse vil føre til fred i hele verden.

I vor tid er der mange politikere, især nordamerikanske politikere, 
der påberåber sig, hvad man har kaldt »den demokratiske fredsteori«. 
Historien viser - påstår man - at demokratiske stater ikke fører krig 
mod andre demokratiske stater, og at verdensfreden derfor vil kunne 
nås, den dag alle stater er blevet til demokratier.485 Men det historiske 
argument om, at demokratier stort set aldrig har ført krig mod hinan
den modbevises af kilderne,486 og vort erfaringsmateriale fra 1800- og 
1900-tallet er nok for spinkelt til, at det kan underbygge tesen.
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I takt med den stedse mere udbredte opfattelse af demokrati som 
den eneste legitime styreform er det blevet almindeligt, at næsten 
hver eneste stat i verden beskriver sig selv som et demokrati. Man 
kan nævne de østeuropæiske »folkedemokratier« efter Den Anden 
Verdenskrig, Nassers »præsidentielle demokrati« i Egypten, Sukar
nos »vejledte demokrati« i Indonesien, Francos »organiske demo
krati« i Spanien og Trujillos »nye demokrati« i Den Dominikanske 
Republik.4“7 Og i 1997 skiftede staten Zaire navn og kaldte sig The 
Democratic Republic of the Congo. Desuden har mange autokra
tisk styrede stater indført »demokratiske« institutioner og afholdt 
valg, der tilsyneladende er demokratiske. En sådan sminket form 
for demokrati kaldes »facadedemokrati«.4“8

I løbet af de sidste 50 år er der i statsbegrebet sket en markant 
sammenblanding af det kognitive og normative. Statsbegrebet er 
blevet normativt, vel ikke i folkeretlig forstand, men til gengæld 
politisk og i opinionen i Den Vestlige Verden. Ved at insistere på 
demokrati som et essentielt aspekt af staten har man flyttet sig fra 
»er« til »bør« og forvandlet et deskriptivt statsbegreb til et norma
tivt, og demokratiet er blevet et våben i hænderne på Den Vestlige 
Verdens stater. Identifikationen af staten med den demokratiske stat 
er - endnu - et eksempel på den naturalistiske fejlslutning.

Når statsmagten opfattes som statsbegrebets kerne, beskrives 
statens formål som håndhævelsen af en retsorden, som myndighe
derne fastsætter og iværksætter, og denne retsorden er ofte, men 
ikke nødvendigvis demokratisk. Når staten identificeres med stats
folket, er det nærliggende at beskrive statens opgave som det at 
tjene folkets interesser. Det kan føre til, at staten identificeres med 
velfærdsstaten4“9 eller med den moderne republikanismes opfattelse 
af statsfolkets moralske ret og pligt til at være aktive borgere, der 
realiserer det aristoteliske ideal om borgeren som et politisk væ
sen,43“ et ideal, der i det moderne republikanistiske og deliberative 
demokrati er konverteret til borgerens moralske ret og pligt til at 
være en aktiv borger i et demokrati.431
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Retsstaten432

Begrebet retsstat har vi overtaget fra tysk, hvor Rechtsstaat siden 
1800-tallets begyndelse har været et grundbegreb i tysk retsviden
skab.433 På fransk hedder det Etat de droit, men i Frankrig lægger man 
ikke skjul på, at termen er en oversættelse af tysk Rechtsstaat, og at 
der er tale om et tysk begreb, der ikke har nær den samme betyd
ning i fransk statsretlig tænkning.434 På engelsk taler man om rule of 
law, og i dag er det altid termen rule of law, der benyttes i de engelske 
udgaver af EU’s traktater, når der står Rechtsstaat i den tyske ver
sion og Etat de droit i den franske.435 Men begrebet rule of law er 
faktisk ældre end begrebet Rechtsstaat. Og i sin oprindelige version 
dækker den engelske rule of law ikke helt det samme som den tyske 
Rechtsstaat.436 Det er især EU’s indflydelse, der har fået de to begre
ber til at smelte sammen. I de danske versioner af EU’s traktater 
bruges retsstat. Men i dansk retsvidenskab har retsstaten ikke spillet 
nær den samme centrale rolle som i den tyske.437

I løbet af de sidste årtier er der imidlertid sket en ændring. Rets
staten er ved at blive et centralt begreb såvel i retsvidenskaben som 
i statsvidenskaben, og det hænger i høj grad sammen med vort med
lemskab af EU. Den stærke tyske indflydelse på den ideologi, som 
EU bekender sig til, har bredt sig til alle medlemsstaterne. Den spo
res i opfattelsen af menneskerettighederne, af retsstaten og af den 
betydning, som domstolene og især forfatningsdomstolene har fået 
i Europa.

Retsstaten er en stat, der styres aflove.438 Men dette overordnede 
princip kan opspaltes i to aspekter, (a) Retsstaten er en stat, hvis 
borgere er bundet af de love, staten giver. Loven sætter grænser for 
borgerne, og det er gennem håndhævelsen af lovene, at staten vare
tager sin opgave, som er at fastsætte og håndhæve retsordenen in
den for territoriet over for borgerne, (b) Men lovene sætter også 
grænser for statsmagten og bliver dermed en sikring af borgernes 
frihed og rettigheder.439

Denne dobbelthed i retsstatens natur hænger sammen med, at 
der er tale om to forskellige typer love:440 Vi har love, der foreskri
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ver, hvordan landets indbyggere bør opføre sig i enhver given situa
tion, dels over for hinanden, dels over for myndighederne. Disse 
love kaldes ofte forholdsnormer. En helt anden type love regulerer de 
offentlige myndigheders kompetence over for landets indbyggere 
både materielt (dvs. hvad myndighederne kan eller skal gribe ind i) 
og formelt (dvs. hvilke procedurer myndighederne skal følge). De 
kaldes ofte kompetencenormer. Kompetencenormerne er ikke henvendt 
til borgerne, men til de offentlige myndigheder, og misligholdelse 
af en kompetencenorm medfører ikke umiddelbart nogen sanktion, 
men at pågældende myndigheds handling erklæres ugyldig. Såvel 
ved forholdsnormer som ved kompetencenormer er det domstole
ne, der skal afgøre, om der foreligger en overtrædelse af normen, og 
hvilke følger en overtrædelse bør have. Men i diskussioner af rets
staten interesserer man sig meget lidt for de love, der sætter grænser 
for borgernes adfærd, og meget mere for de love, der sætter grænser 
for statsmagten.441 Retsstatsbegrebet er opstået sammen med den 
borgerlige liberalisme og har altid haft en tæt tilknytning til friheds
begrebet.448

Det klassiske retsstatsbegreb

Begrebet retsstat blev som sagt udformet i begyndelsen af 1800-tal- 
let som modsætning til magtstaten eller politistaten, hvor der ikke sæt
tes lovmæssige grænser for den magt, som fyrsten og hans tjenere 
egenmægtigt og vilkårligt kan udøve over for undersåtterne.443 
Retsstaten er en stat, hvor statsmagten er bundet af lovene, og dette 
grundprincip blev med tiden udfoldet i en hel vifte af principper, 
som en stat skal opfylde for at kunne gælde som retsstat.

En stat må have en grundlov, lovene skal gives i overensstem
melse med grundloven,444 og alt, hvad offentlige myndigheder fore
tager sig, skal have hjemmel i lovene (forstået bredt som gældende 
ret).445 Lovene skal være generelle, klart formuleret, ordentligt be
kendtgjort og så stabile, at borgerne kan forventes at kende gæl
dende lov og kan bygge deres adfærd på, at gældende lov i dag også 
er gældende lov i morgen. Sanktionerne skal stå i et rimeligt forhold 
til en lovovertrædelses karakter, og man må ikke give love med til
bagevirkende kraft.446
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Borgerne skal have mulighed for at føre proces mod hinanden 
for at få afklaret tvistigheder, men enhver borger skal også have mu
lighed for at føre proces mod myndighederne, dvs. mod staten, og i 
denne situation bortfalder det hierarkiske forhold mellem staten 
som overordnet og borgeren som underordnet. I stedet får man en 
ligestilling af stat og borger som to sideordnede parter i en rets
sag.447

Omvendt er det statens opgave at føre proces mod dem, der mis
ligholder lovene. For strafferetsplejen gælder, at en anholdt person 
skal stilles for en dommer kort tid efter anholdelsen, at enhver straf 
skal have hjemmel i loven, at tiltalte må anses som uskyldig, indtil 
det modsatte er bevist, at tvivlen bør komme tiltalte til gode, osv.448

Et essentielt element af retsstatsbegrebet er lighed for loven. 
Men ligheden har to aspekter: (i) at alle behandles ens af lovgiv
ningsmagten, af den udøvende magt og af domstolene, dvs. at alle 
har samme rettigheder og pligter; (2) at alle har den samme mulig
hed for at få fastslået, hvad der er deres ret og pligt.449

Den montesquieuske magtfordelingslære opfattes som et uom
gængeligt aspekt af retsstaten. Det er de uafhængige domstole, der 
er retsstatens centrale institution.450 Og det er domsmagtens kontrol 
med den lovgivende og den udøvende magt, der er den institutio
nelle kerne i retsstatsbegrebet. Kontrollen med borgernes overhol
delse af forholdsnormerne udgør langt den største del af retsplejen i 
en stat, men er slet ikke i fokus i diskussioner af retsstatsbegrebet.451

I forholdet til lovgivningsmagten er det de ovenfor nævnte prin
cipper, der er afgørende for, om en stat kan regnes for en retsstat. I 
forholdet til den udøvende magt er retsstaten kendetegnet ved, at 
alle myndigheder bør forvalte statsmagten sagligt, uvildigt og 
uegennyttigt. I de fleste af de stater, der ikke lever op til retsstatens 
krav, er det embedsmændenes korruption, egennytte og nepotisme, 
der er det største problem.

Et grundtræk ved det klassiske retsstatsbegreb er, at det fortrins
vis er formelt og retspositivistisk. Man stillede ingen specifikke krav 
til lovenes indhold eller deres overensstemmelse med menneskeret
tighederne eller naturretlige principper. Såvel naturretten som 
menneskerettighederne var gået af mode, da retsstatsbegrebet blev 
udformet i begyndelsen af i8oo-tallet.45S Loven var, hvad lovgiv
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ningsmagten vedtog, myndighederne iværksatte, og domstolene 
håndhævede. Lovene var forskellige fra land til land og gjaldt, ind
til de blev ændret af lovgivningsmagten. 1800-tallet og første halv
del af 1900-tallet var retspositivismens epoke.

Retsstaten efter Den Anden Verdenskrig
Således opfattedes retsstaten frem til tiden efter Den Anden Ver
denskrig, hvor begrebet ændredes og udvidedes. Nazisternes ræd
selsregimente havde bygget på love, og magten blev i et vist omfang 
udøvet i overensstemmelse med retsstatens formelle principper.453 
Men mange af disse love var i modstrid med, hvad alle nazisternes 
modstandere opfattede som retfærdigt, fx de love, der hjemlede jø
deforfølgelserne. Efter Den Anden Verdenskrig delte de fleste af na
zisternes modstandere derfor den overbevisning, at den formelle 
retsstat ikke er nok. Retsstatens love skal ikke blot gives og håndhæ
ves konstitutionelt, de skal også stemme overens med fundamentale 
moralske principper. Det formelle retsstatsbegreb må suppleres 
med et materielt eller substantielt retsstatsbegreb: Lovene skal også 
i langt højere grad end før respektere og beskytte den enkeltes ret
tigheder,454 der opfattes som grundrettigheder, i det omfang de bli
ver specificeret i landets grundlov eller i internationale konventio
ner,455 og som menneskerettigheder, i det omfang de opfattes som 
rettigheder, alle har, i kraft af at de er mennesker.456 Det betød, at 
man opgav den rene retspositivisme som en utilstrækkelig sikring 
og vendte tilbage til de tanker om menneskerettigheder og naturret, 
der havde været fremherskende i oplysningstiden.457

I indledningen til FN’s erklæring om menneskerettigheder af 
1948 tales der om alle menneskers objektive og umistelige rettighe
der.458 De tillægges en metafysisk og naturretlig status ligesom i Ver
denserklæringens to forgængere: Den Amerikanske Uafhængig
hedserklæring af 1776 og Den Franske Menneskerettighedserklæring 
af 1789. Naturrettens og menneskerettighedernes genfødsel fremgår 
også klart af indledningen til Frankrigs forfatning af 1946459 og af 
den første paragraf af Tysklands - dengang Vesttysklands - grund
lov af 1949.460 Den naturretlige begrundelse af menneskerettighe
derne er dog ikke universelt anerkendt.461
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Sammenkoblingen med menneskerettighederne er den ene store 
udvidelse af retsstatsbegrebet i årene efter Den Anden Verdenskrig. 
Den anden er vedtagelsen af nye grundlove, hvor menneskerettig
hederne indskrives i grundloven, samtidig med at man opretter sær
lige forfatningsdomstole med kompetence til at prøve, om statens 
love er i overensstemmelse med de grundlovssikrede menneskeret
tigheder og med de folkeretlige menneskerettighedskonventioner, 
som staten har tiltrådt.46“

Den formelle versus den materielle retsstat

Siden opgøret med nazismen i 1945 er retsstatsbegrebet blevet udvi
det til også at omfatte krav til lovenes indhold, og i dag kan man 
skelne mellem et formelt og et materielt retsstatsbegreb, hvor det 
materielle er mere omfattende, idet det ud over de formelle krav 
også stiller krav til lovenes indhold.463

For det første hævder man, at retsstaten skal beskytte borgernes 
individuelle rettigheder: dvs. lovene skal omhandle sikring af fri
hed, lighed, personlig sikkerhed og ejendomsret. Forbindelsen mel
lem retsstat, demokrati og menneskerettigheder er især understre
get i den form for demokrati, der i dag kaldes konstitutionelt 
demokrati eller beskyttelsesdemokrati.464

For det andet er der spørgsmålet om, hvor mange individuelle 
rettigheder retsstatsbegrebet skal omfatte: Retsstatsbegrebets kerne 
har fra begrebets fødsel været beskyttelsen af borgerne mod myn
dighedernes vilkårlige magtanvendelse. Lovene skulle sætte skran
ker for myndighedernes kompetence. Det genfødte menneskeret
tighedsbegreb er imidlertid blevet udvidet til også at omfatte en 
række sociale og økonomiske rettigheder: retten til arbejde, til ferie, 
til understøttelse, til undervisning og til kulturelle goder. De adskil
ler sig fra de andre rettigheder ved at pålægge myndighederne en 
positiv forpligtelse til at tilvejebringe disse goder og ikke kun en 
negativ forpligtelse til at lade borgerne nyde deres personlige frihed 
og ejendom i fred. Men de positive sociale og økonomiske rettighe
der er optaget i de forskellige menneskerettighedserklæringer og 
konventioner på linje med frihedsrettighederne og retsbeskyttelsen. 
Der har derfor været en tendens til at medtage dem under retsstats
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begrebet og tale om den moderne sociale retsstat465 = velfærdsstaten 
i modsætning til den traditionelle liberale retsstat.

Den materielle retsstat er en videreudvikling af den formelle, og 
det materielle retsstatsbegreb er nok i dag det fremherskende, men 
det har ikke fortrængt det snævrere formelle retsstatsbegreb. Så i 
dag findes der to forskellige grundopfattelser af, hvad en retsstat er, 
og hvad retsstatsbegrebet omfatter.

Det formelle retsstatsbegreb omhandler, hvordan lovene gives, 
hvordan de iværksættes, og hvordan de fortolkes. Lovenes indhold 
er derimod irrelevant i denne sammenhæng. En retsstat kan godt 
give og opretholde en lov, som vi vil opfatte som uretfærdig og i 
strid med menneskerettighederne, fx en lov om dødsstraf. Værdien 
af en sådan retsstat er, at den sikrer borgernes retsbeskyttelse. Rets
staten er ikke et moralsk mål, men et værdifuldt værktøj: Det er en 
god egenskab ved en kniv, at den er skarp, men en skarp kniv kan 
bruges til mord lige såvel som til madlavning.466 Tilhængere af den
ne opfattelse er parat til at forsvare den radikale opfattelse, at en 
autokratisk stat, der fornægter menneskerettighederne, i princippet 
kan være en retsstat i samme grad som et vestligt demokrati. Ifølge 
denne opfattelse er der ingen nødvendig sammenhæng mellem rets
staten, menneskerettighederne og demokratiet.467

Den anden opfattelse af retsstaten tager sit udgangspunkt i for
holdet mellem lov og grundlov. De love, parlamentet giver, skal 
være i overensstemmelse med grundloven. Ud over de normer, der 
beskriver de øverste statsorganers sammensætning og kompeten
cer, indeholder grundloven også en liste af grundrettigheder, der 
stort er identisk med de rettigheder, der opregnes i de forskellige 
menneskerettighedserklæringer: Nogle af disse rettigheder er nega
tive: De beskytter individets person, frihed og ejendom og sætter 
grænser for, hvad statsmagten kan blande sig i. Andre rettigheder er 
positive, idet de pålægger staten en pligt til at sørge for borgernes 
velfærd på en række områder, der vedrører sociale, økonomiske og 
kulturelle forhold. Endelig er der de politiske rettigheder, der sikrer 
borgerne almindelig valgret og valgbarhed osv.468 For at en stat kan 
opfattes som en retsstat, skal de love, parlamentet giver og myndig
hederne iværksætter, ikke blot opfylde en række formelle krav; de 
skal også gives i overensstemmelse med de grundlovssikrede rettig
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heder. Der stilles altså krav til lovenes indhold. Følgelig er en stat 
kun en retsstat, hvis den overholder menneskerettighederne og sty
res demokratisk. Ifølge denne opfattelse er der en uløselig forbin
delse mellem retsstat, demokrati og menneskerettigheder, og opfyl
delsen af de sociale rettigheder betyder, at retsstaten nødvendigvis 
må være en velfærdsstat, også kaldet en social retsstat. Denne opfat
telse af retsstaten er udfoldet i den tyske grundlov469 og i tysk retsvi
denskab, og den ligger også til grund for Den Europæiske Unions 
traktater og institutioner.

Tilhængerne af det formelle retsstatsbegreb mener, at det mate
rielle retsstatsbegreb bliver så omfattende, at det bliver menings
løst. Det er ikke længere muligt at skelne mellem retsstat, velfærds
stat, menneskerettigheder og demokrati. De fire begreber flyder 
sammen i én pærevælling.470 Tilhængerne af det omfattende materi
elle retsstatsbegreb mener, at der er tale om forskellige aspekter af 
den moderne demokratiske stat, og at de forskellige aspekter hæn
ger uløseligt sammen. Man kan ikke længere have et demokrati, der 
ikke bygger på menneskerettighederne, man kan ikke længere skille 
de negative rettigheder, der vedrører retssikkerheden og frihed, fra 
de sociale og økonomiske rettigheder, og da grundrettighederne 
også omfatter de politiske rettigheder, kan man ikke skille retsstaten 
fra demokratiet. Ifølge denne opfattelse af retsstaten er enhver rets
stat et demokrati, og ethvert demokrati er en retsstat.471 Men der er 
dog en forskel: Princippet om, at en borger ved et valg skal kunne 
afgive sin stemme uden at blive forulempet af myndighederne eller 
af andre borgere, er specifikt for retsstaten lige såvel som for demo
kratiet. Princippet om, at en person kun kan straffes ved dom og i 
overensstemmelse med loven, er derimod et særkende for retssta
ten, men ikke nødvendigvis begrænset til demokratiet. Begreberne 
retsstat og demokrati kommer således til at overlappe hinanden 
uden dog at falde sammen. Den retssikkerhed og retsbeskyttelse, 
der kendetegner retsstaten, er imidlertid også en væsentlig del af 
menneskerettighederne. Retten til at blive stillet for en dommer, når 
man berøves sin frihed, indgår såvel i FN’s menneskerettighedser
klæring af 1948, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
af 1950 og EU’s rettighedskatalog fra 2000, der nu er en del af Lis
sabontraktaten. Der er altså også et betydeligt overlap mellem rets
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staten og menneskerettighederne. Men der er ikke noget sammen
fald. Menneskerettigheder er rettigheder, som alle mennesker har, 
fordi de er mennesker. Det ligger ikke i menneskerettighedsbegre
bet, at de er beskyttet af staten. Det er de kun i retsstaten.

For at tage stilling til forholdet mellem retsstat og demokrati må 
vi vende problemet på hovedet og undersøge forholdet mellem de
mokrati og retsstat.

Demokrati og retsstat
Det er klart, at retsstat og demokrati er to forskellige aspekter af 
statsformen. Måske er de ligefrem modsætninger. Men hvis det er 
tilfældet, hvordan kan man så forlange, at en ordentlig stat både 
skal være et demokrati og en retsstat? Måske er demokratiet og 
retsstaten komplementære størrelser. Demokratiet og retsstaten 
vedrører forskellige institutioner. Demokratiets institutioner er 
parlamentet, regeringen og de politiske partier, og omdrejnings
punktet er de frie almindelige valg, hvor borgerne optræder som 
vælgere. Retsstatens institutioner er domstolene, politiet og lan
dets advokater, og omdrejningspunktet er afgørelsen af retstvister 
ført mellem borgerne og myndighederne, hvor borgerne optræder 
som den forurettede part.478 Domstolene påberåber sig retsstaten, 
parlament og regering derimod demokratiet.473 Samtidig med den 
voksende konvergens mellem de to begreber spores en voksende 
divergens.

Denne udvikling har skabt en ny magtbalance og magtfordeling. 
I voksende omfang spores en modsætning mellem parlament og re
gering på den ene side og domstolene på den anden. Politikerne i 
parlament og regering kan påberåbe sig, at de er folkevalgt og står 
til ansvar over for folket, hvorimod dommerne ved domstolene ikke 
er valgt demokratisk og heller ikke kan drages til ansvar for de be
slutninger, de har truffet.474 Domsmagtens svar er, at det er domsto
lene, der skal påse, at parlamentets love og regeringens embedsfø
relse stemmer overens med grundloven. I flere lande, og især i 
Tyskland, kan forfatningsdomstolene også notere, at de nyder stør
re tillid i befolkningen end politikerne.475 Dommere og advokater 
kan opfatte domstolenes lovprøvningsmagt som individets defmiti- 

68



SCI.DAN.H. 8 • 8 DEMOKRATI OG RETSSTAT

ve triumf over statsmagten og i særdeleshed over parlamentssuve
ræniteten.476

Modsætningen mellem demokratiet og retsstaten er i princippet 
en konflikt mellem en styreform baseret på valg og en styreform 
baseret på loven, men er i virkeligheden en konflikt om, hvilke per
soner der skal styre staten. Demokratiet foregiver at være en stat 
styret af folket, men er i virkeligheden en stat styret af de valgte 
politikere.477 Retsstaten foregiver at være en stat, der styres af love, 
men er i virkeligheden en stat styret af jurister. Retsstaten kan jo 
ikke være rent lovstyre. Der skal nu engang mennesker til at give 
loven, til at iværksætte den og til at fortolke den. Sagt på engelsk: 
Retsstaten er ikke »the rule of law«, men »the rule of lawyers«.478
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Globaliseringens betydning for staten479

Foruden disse aspekter af staten og statsbegrebet er der endnu et 
aspekt, som først har fået betydning for hen ved tres år siden, og 
som først er blevet klart erkendt i løbet af de sidste tredive år. Det er 
globaliseringen.

Globalisering betegner den stærkt øgede aktivitet på tværs af 
statsgrænserne. Den foregår især i den økonomiske sektor; og hvis 
man skelner mellem stat og samfund, kan der ikke herske tvivl om, 
at globaliseringen især hører hjemme i samfundssektoren. Den ma
nifesterer sig på en lang række områder, som man kan opsummere i 
nogle hovedpunkter: (i) Telefoni, radio og fjernsyn er i kraft af den 
nye IT-teknologi blevet suppleret med e-mail og internet, og det har 
ført til skabelsen af et verdensomspændende kommunikations
system af hidtil ukendt omfang. (2) Varer, tjenesteydelser, arbejds
kraft og kapital bevæger sig over landegrænserne i hastigt stigende 
tempo. (3) Den voldsomme udvikling af luftfarten har fået folk i 
millionvis til at rejse til udlandet, dels i forbindelse med deres arbej
de og dels som turister. (4) Den øgede spredning af information fø
rer til en udveksling af viden, idéer, synspunkter og holdninger, som 
man næppe kunne forestille sig for bare en generation siden.48“

Globaliseringen medfører, at magt og indflydelse flyttes fra stats
institutionerne til storbanker, investeringsselskaber og multinatio
nale virksomheder. Af verdens 100 største økonomier var det ved 
årtusindskiftet kun de 49, der var statsøkonomier. De 51 andre var 
private globaliserede koncerner.481 Man skønner, at der i 2001 var ca. 
65.000 multinationale koncerner i verden.48“ Ca. 20.000 af disse 
koncerner tegnede sig i 1998-9 for 1/4 til 1/3 af verdensproduktio
nen, 3/4 af verdenshandlen og 4/5 af de internationale investerin
ger. Disse tal gælder årene omkring årtusindskiftet,483 og globalise
ringen har ikke aftaget i styrke i løbet af det sidste årti. Næsten to 
billioner dollars bevæger sig dagligt over landegrænserne.484

Globaliseringens omfang og betydning er imidlertid et af de mest 
omstridte emner i den moderne samfundsforskning. Nogle analyti
kere anser globaliseringen for den vigtigste drivkraft bag verdens 

70



SCI.DAN.H.8 • 8 GLOBALISERINGENS BETYDNING FOR STATEN

hastige forandring.485 Andre mener, at påstandene om en voldsom 
globalisering af økonomien er overdrevne. Der er snarere tale om en 
internationalisering med USA, Europa og Fjernøsten som de tre vig
tigste regioner.486 Strengt taget bør man skelne mellem globalisering 
og internationalisering.487 Meget af den aktivitet, der foregår stater
ne imellem, er begrænset til nabolande, fx Skandinavien, eller til en 
region, fx EU. Globalisering i egentlig forstand er verdensomspæn
dende. Mens kapitalbevægelserne virkelig er blevet globaliserede, er 
arbejdskraftens frie bevægelighed stadig et regionalt fænomen, der 
strengt taget hører under internationalisering snarere end globalise
ring. Til gengæld er den kraftigt stigende »outsourcing« et udtryk 
for globalisering: Firmaer i et land flytter deres produktion til et an
det land med billigere arbejdskraft og ringere produktionsomkost
ninger i det hele taget. Det er typisk de vestlige lande, der flytter 
deres produktion til lande i andre verdensdele.488 Når der tales om 
internationalisering og globalisering af verdensøkonomien, er det 
derfor almindeligt at behandle de to fænomener under ét.489

Flyttes fokus fra økonomi til politik, er der også uenighed om, 
hvorvidt globaliseringen er en trussel mod »nationalstaten« som den 
grundlæggende politiske organisationsform. Nogle skriver bøger 
med titlen The End of the Nation State.490 Andre mener, at staterne står lige 
så stærkt i dag som for en generation siden, og at de også vil bestå i 
fremtiden som den centrale magtfaktor i politik.491 Der kan dog næp
pe herske tvivl om, at staterne har mistet og fortsat vil miste i magt og 
indflydelse.498 Udviklingen kan illustreres med nogle eksempler:

i. Store internationale virksomheder kan gennemtrumfe en re
duktion af selskabsskatten i et land ved at true med at flytte til et 
andet land eller ved at gøre deres investeringer i landet betinget af en 
nedsættelse af selskabsskatten. Resultatet er, at skatterne må betales 
af små nationale virksomheder og af borgerne. De globaliserede 
virksomheder er i direkte dialog med landets regering og kan få en 
betragtelig indflydelse på den politiske beslutningsproces i landet.493 
Kritikere af denne udvikling har sammenlignet med forholdene i 
Frankrig før revolutionen i 1789: Adelen og gejstligheden havde mo
nopoliseret den politiske magt, men var fritaget for skat. De øvrige 
98 % af befolkningen betalte skatterne og havde ingen politisk ind
flydelse. De store kapitalistiske virksomheder får i dag privilegier, 
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der modsvarer adelens og gejstlighedens i de europæiske stater i 
1700-tallet. Og de tiltager sig en magt, der reducerer den politiske 
indflydelse, som de skattebetalende borgere har.494 Sammenlignin
gen er nok trukket vel skarpt op, men tendensen kan ikke benægtes.

2. I 1992 gennemførte den ungarsk fødte finansmand George 
Soros en omfattende Valutaspekulation mod det engelske pund. 
Ved at kaste umådelige mængder pund på markedet tvang han 
Bank of England til at devaluere pundet og Storbritannien til at 
træde ud af EU’s valutasamarbejde.495 George Soros’ aktion er et 
eksempel på, hvordan et moderne privatejet finansimperie kan 
tvinge en stat i knæ, endda en af verdens mægtige stater. En af for
udsætningerne for, at aktionen lykkedes, er finansverdenens globa
lisering. Soros’ angreb på pundet kunne gennemføres i kraft af lyn
hurtige elektroniske pengeoverførsler. Blot 10 år tidligere havde 
det været umuligt.

3. Den voksende internationalisering medfører også, at folkeret
ten får en stedse større betydning både i den offentlige og i den 
private sektor, og det udhuler betydningen af de nationale love, 
som er vedtaget af staternes parlamenter. Både borgere, private or
ganisationer og regeringer er i dag underkastet internationale regler 
i et helt andet omfang end for blot en generation siden. Som eksem
pel kan nævnes Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 
der er juridisk bindende for alle Europarådets 47 medlemsstater. I 
kraft af denne konvention kan enhver borger i enhver af medlems
staterne klage til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og få 
sin sag behandlet efter folkeretlige regler, der ofte vil være forskel
lige fra dem, der gælder i borgerens eget land.496

Som sagt er der fremtidsforskere, der ligefrem taler om en opløs
ning af »nationalstaten«.497 Det kan vi ikke vide i dag, men det kan 
heller ikke afvises; og set i det 20. århundredes perspektiv kan vi i så 
fald konstatere en kuriøs kovending. Ifølge den traditionelle marxis
tiske ideologi ville socialismen gøre det af med kapitalismen, og når 
kapitalismen forsvandt, ville staterne også forsvinde. Staten var jo 
kapitalismens forlængede arm, mente Marx og Engels og deres 
disciple. Så når socialismen sejrede, ville staterne dø bort.

Meget tyder på, at det kommer til at gå lige omvendt. Globa
liseringen fører til kapitalismens dominans. Og den globaliserede 
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kapitalisme på tværs af statsgrænserne fører igen til, at staterne for
svinder, eller rettere reduceres fra officerer til bønder i det verdens
politiske magtspil. I så fald bliver det ikke socialismen, men den 
globaliserede kapitalisme, der gør det af med staten.

Der er mange forskellige vurderinger af globaliseringen og dens 
politiske betydning. Der er dem, der ønsker et fremtidigt verdens
parlament valgt af alle landes befolkninger til at regere hele verden 
og holde globaliseringen i ave.498 Der er dommedagsprædikanter, 
der beklager »nationalstatens« formodentlige forsvinden, men som 
ikke ser nogen vej udenom.499 1 dag er det de liberales synspunkter, 
der dominerer debatten, men de liberale er dybt uenige indbyrdes 
og deler sig i to lejre.

De nyliberale anser globaliseringen for en velsignelse, der brin
ger det frie marked i centrum og reducerer staten til det, den bør 
være: en minimalstat, der i størst muligt omfang overlader styrin
gen af samfundet til markedskræfterne.500

De socialliberale mener derimod, at globaliseringen af hele den 
økonomiske sektor bør kontrolleres politisk. De erkender, at de en
kelte stater ikke længere har magten til at udøve en sådan kontrol og 
ønsker derfor, at der som modvægt mod globaliseringen af økono
mien kan skabes, hvad de kalder global governance. Herved forstås en 
styring udøvet af et komplekst netværk af vidt forskellige institutio
ner med det formål at skabe en international retsorden på forskellige 
vigtige områder. Det komplekse netværk består af alle verdens 194 
stater; internationale politiske institutioner, hvor alle staterne eller 
en stor del af dem er repræsenteret: fx FN, WTO og IMF; regionale 
politiske organisationer som fx EU og Nato; Den eksklusive klub af 
verdens økonomisk stærkeste og mægtigste stater: G8 og G20. Det 
er staterne, der sikrer sammenhængskraften i hele dette kludetæppe 
af institutioner, så den magt, som staterne har tabt set isoleret, har de 
mere end genvundet som nøglen i netværket.5“1

Formålet med global governance er at skabe et system af internatio
nale politiske organisationer, offentlige såvel som private, der sam
men med staterne kan håndtere globale problemer som energires
sourcer, forurening, befolkningsudvikling og fattigdom, og som er 
stærke nok til at kontrollere markedskræfterne og i særdeleshed de 
multinationale koncerner.
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Staten i historisk perspektiv

Dette essay om staten og statsbegrebet har primært handlet om den 
moderne stat med en række historiske tilbageblik: Om termen stats 
etymologi, om det folkeretlige statsbegrebs historie, der går tilbage 
til Hugo Grotius, om suverænitetsbegrebets historie, der begynder 
med Jean Bodin, om nationalstatens historie, der indledes med Den 
Franske Revolution, om Max Webers patrimoniale stat, der rækker 
helt tilbage til faraonernes Egypten, og om retsstaten, der bevidst
gøres som et efterstræbt ideal i 1830-erne. I dette kapitel vil jeg kort
fattet opridse nogle hovedtræk af statens og statsbegrebets historie.

Tre milepæle i menneskets historie
Set i meget stort perspektiv er der tre milepæle i menneskets tidlige 
historie: (1) Overgangen fra jagt og fiskeri til agerbrug og kvægavl 
som den vigtigste måde at skaffe sig føden på. (2) Overgangen fra 
spredt til samlet bosættelse, først i landsbyer og siden i egentlige 
byer. (3) Overgangen i social struktur fra løsere slægtsbaserede 
grupper til institutionaliserede samfund med først stammen og si
den staten som den dominerende politiske enhed.5“8

(1) I vor del af verden begyndte den såkaldte »agrare« eller 
»neolitiske revolution« ca. 8000 f.Kr., dvs. i den yngre stenalder og 
i Mellemøsten i Lilleasien og Mesopotamien. Ca. 4000 år senere 
nåede agerbruget til Danmark, hvor overgangen fra jægerstenalder 
til bondestenalder nu tidsfæstes til ca. 4000 f.Kr.5“3

(2) Den agrare revolution fulgtes af bosættelse først i permanen
te landsbyer5“4 og efterhånden også i egentlige byer. De første byer 
voksede allerede frem i stenalderen. En af de ældste er Qatal Hüyük 
i Tyrkiet ca. 250 km syd for Ankara, en stenalderby på 16 hektar 
dækket med huse, der stod mur mod mur uden gader imellem. 
Byen blomstrede i perioden 6800-6300 f.Kr., og den havde forment
lig hen ved 5000 indbyggere.5“5

(3) Den tættere bosættelsesform i landsbyer og byer medførte et 
øget behov for regulering af menneskers sociale adfærd. I analogi 
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med, hvad vi ved om »primitive« folkeslag i 1800- og 1900-tallet, 
formoder man, at tidlige samfund større end en gruppe af storfami
lier var stammesamfund, der typisk blev styret af forsamlinger af 
alle stammens medlemmer, af råd af stammens ældre5“6 og i nogle 
tilfælde af »høvdinge«.5“7 Først senere fik man en egentlig statsdan
nelse, dvs. skabelsen af en institutionaliseret og centraliseret poli
tisk ledelse, der har monopol på retten og magten til at fastsætte og 
håndhæve en retsorden inden for et givet territorie over for en given 
befolkning.5“8

Den agrare revolution og bosættelsen i landsbyer og byer kan 
spores gennem de levn, som arkæologerne finder: dels pollen og 
dyreknogler, dels rester af bygninger og husgeråd. Det er straks 
sværere at finde arkæologiske spor af menneskers sociale struktur 
og politiske organisationsformer. Derfor vil vi i reglen kun have sik
ker viden om egentlig statsdannelse i samfund med kendskab til 
skrift. De to ældste civilisationer med uomtvistelig evidens for stats
dannelse er at finde i Mellemøsten, nærmere bestemt i Mesopota
mien og Egypten, hvor dokumenter skrevet med kileskrift (fra ca. 
3200 f.Kr.) og hieroglyffer (fra ca. 3000 f.Kr.) giver os et detaljeret 
billede af samfundsformerne.5“9 Det kan ikke udelukkes, at Qatal 
Hüyük i stenalderen har haft en statslignende politisk organisation. 
Vi ved det ikke og vil formentlig aldrig få det at vide.5“

Det verdenshistoriske udviklingsmønster er altså, meget groft 
sagt, at agerbruget førte til fast bosættelse og befolkningsforøgelse, 
som igen skabte mulighed dels for urbanisering og dels for stats
dannelse. Men hvad er forholdet mellem agerbrug, urbanisering og 
statsdannelse? Hænger disse fænomener ubrydeligt sammen?

Der findes utallige eksempler på civilisationer helt uden ager
brug, urbanisering og statsdannelse, fx mange af de nordamerikan
ske indianerstammer, der levede som jægere og samlere, eller mange 
af de nomadesamfund, der holder husdyr, men lever en omflakken
de tilværelse. Der er ingen kendte eksempler på statsdannelse 
blandt folk, der har levet som jægere og samlere, og heller ikke no
madesamfund har været organiseret som stater i egentlig forstand, 
selv om nogle af dem har haft status som stormagter. Det berømte
ste eksempel er de mongolske nomader under Djengis Khan.511 Da 
han døde i 1227, herskede mongolerne over Kina, Rusland og Per
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sien samt store dele af Mellemøsten og Østeuropa. Hans rige er det 
største, der nogensinde har eksisteret, men det havde ikke en per
manent befolkning bosat i et afgrænset territorie og opfylder derfor 
ikke betingelserne for at være en stat. I FN’s lovkommission har 
man flere gange diskuteret, om man i statsdefinitionen skulle opgive 
kravet om en permanent befolkning bosat i et afgrænset territorie. I 
så fald ville nogle nomadekulturer kunne tælle som stater.518 Men 
både det sociologiske og det folkeretlige statsbegreb fastholder ter
ritoriet som et uomgængeligt aspekt af staten, og selv en stormagt 
som mongolerne under Djengis Khan og hans efterfølgere falder 
derfor uden for, hvad man vil forstå ved en stat.

Agerbrug er altså en uomgængelig forudsætning for statsdan
nelse. Men har der været stater uden byer? — Eller byer uden stater? 
Ja, begge dele findes. De syv angelsaksiske stater i England i perio
den ca. 500-700 e.Kr. er et eksempel på stater uden byer.513 Og indtil 
begyndelsen af 1900-tallet var Yakö-folket i Nigeria et eksempel på 
samfund med byer, men uden statsdannelse.514 Vi kan imidlertid slå 
fast, at i langt de fleste af de civilisationer, vi læser om i verdenshi
storien, var befolkningen bofast og organiseret i stater. Folk var for
trinsvis agerbrugere bosat spredt eller i landsbyer, men en del af 
dem boede i egentlige byer.

Urbanisering hænger tæt sammen med statsdannelse, og de to 
processer forekommer også oftest i et tidsperspektiv, der indicerer 
en tæt forbindelse mellem de to fænomener: Mens der ofte kan gå 
årtusinder, førend et agerbrugssamfund begynder på statsdannelse 
og urbanisering, vil der sjældent gå ret lang tid mellem statsdan
nelse og bydannelse, formentlig højst nogle hundrede år. Oftest 
forekommer de to fænomener samtidigt, og utvivlsomt i vekselvirk
ning. I Mesopotamien havde man agerbrug ca. 8000 f.Kr.; men 
først urbanisering og statsdannelse i perioden 3500-3000 f.Kr.515 I 
Danmark kan agerbrug og kvægavl spores tilbage til 4000 f.Kr. Der 
gik næsten 5000 år, før Danmark i vikingetiden blev en stat, som 
bl.a. bevidnet på Jellingestenen, hvor Harald Blåtand hævder, at 
han »vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne krist
ne«.516 Og på samme tid ser vi byerne vokse op: Først Hedeby og 
Ribe, siden Ålborg, Århus og Odense, hjulpet frem af den nye kon
gemagt.517
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Bydannelse og statsdannelse går altså hånd i hånd. Men relatio
nen mellem fænomenerne varierer. Ofte dækker statsdannelsen et 
meget stort areal med adskillige byer inden for statens territorie. 
Eksempler er Egypten i oldtiden, Danmark i vikingetiden eller In
kariget i senmiddelalderen.

Der er imidlertid en række eksempler på, at der skabes en slags 
én-til-én-relation mellem urbanisering og statsdannelse. Hver by 
bliver centrum for en lille stat bestående af by med opland, og om
vendt: Hver stat er relativt lille og rummer typisk kun én by, som er 
samfundets sociale, religiøse, økonomiske og politiske centrum. Vi 
får det, man kalder en bystat.518 Det ældste kendte eksempel er de 
sumeriske bystater i Mesopotamien fra ca. 3100 til ca. 2350 f.Kr. 
Men der har været mange andre bystater i verdenshistorien: Athen 
var en bystat i oldtiden. Venedig var en bystat indtil 1797. Regens
burg var en bystat fra 1300-tallet indtil 1806. Danzig var en bystat i 
mellemkrigstiden 1919-39; og den dag i dag er Andorra en bystat i 
Pyrenæerne.

Det er imidlertid utilfredsstillende at samle disse bystater under 
én hat. Uruk, Athen og Venedig var bystater, der lå mellem mange 
andre bystater. Regensburg, Danzig og Andorra er isolerede bysta
ter. Regensburg lå midt i hertugdømmet Bayern; Danzig var klemt 
inde mellem Tyskland og Polen; og Andorra ligger mellem Spanien 
og Frankrig. Vi bør derfor skelne mellem en isoleret bystat og en 
klynge af bystater, der danner en »bystatskultur«.519

En bystatskultur forekommer, når en region bebos af et folk, der 
har samme sprog - eller et fælles lingua franca -, samme religion, 
samme kultur og samme traditioner, men politisk er opsplittet i et 
stort antal små stater, der hver består af en by og dens opland. I 
samfundsvidenskabelig litteratur er det blevet almindeligt at sætte 
»territorialstaten« over for »bystaten« som de to modpoler i et 
modsætningspar.580 Men en sådan terminologi er vildledende, efter
som en bystat har byens opland som sit territorie. Bystaten er en 
territorialstat, blot af ringe størrelse. En stat med mange byer inden 
for et stort territorie bør snarere kaldes en »landstat«.581
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Max Webers analyse af byens og statens historie

Både landstater og bystater er territorialstater, og bydannelsen er 
fælles for begge statstyper. Det var den tætte bosættelse først i 
landsbyer og derefter i byer, der skabte grobunden for de institutio
ner, der danner grundlaget for staten, og det bringer os tilbage til 
Max Weber. Når man i dag opfatter byen og staten som samfunds
former, der i deres oprindelse er specifikke for europæisk kultur, 
støtter man sig ofte på Webers analyse af den europæiske by.5““ Set 
som et politisk samfund (Stadtgemeinde) har byen et territorie og et 
lokalt selvstyre med følgende kendetegn: (i) byen er beskyttet af 
mure, (2) den har et marked, (3) den har sine egne love håndhævet 
ved egne domstole, (4) den har sine egne politiske institutioner, (5) 
den er autonom, eller i det mindste i besiddelse af lokal autonomi.5“3

Da Weber kort før sin død indleverede sit banebrydende arbejde 
Die Stadt, var det en udbredt opfattelse, at byer både i fysisk og so- 
cio-politisk forstand var et europæisk fænomen, som man ikke kun
ne finde magen til i resten af verden.5“4 Weber tilsluttede sig dette 
synspunkt og argumenterede indgående for, at de såkaldte oriental
ske byer i virkeligheden blot var fæstninger og fyrstelige paladser 
omgivet af den bebyggelse, som det ceremonielle center krævede. 
Undertiden var der markeder og andre økonomiske aktiviteter i til
knytning til borgen eller paladset,5“5 men det politiske aspekt af en 
by som et fællesskab af borgere (Stadtgemeinde)5“6 fandtes kun i 
Europa.5“7

Webers analyse af byen som en historisk bosættelses- og sam
fundsform, som man kun har haft i Europa, er stadigvæk fremher
skende i politologi og sociologi,5“8 men fra arkæologisk og historisk 
hold er den blevet bestridt eller rettere modbevist: (a) Mange sam
lede bosættelser uden for Europa har ved nærmere undersøgelser 
vist sig at være egentlige byer og ikke kun ceremonielle centre om
givet af spredt bebyggelse, (b) Mange af disse byer i andre verdens
dele var i virkeligheden politiske og administrative centre, der ikke 
adskilte sig væsentligt fra de europæiske bysamfund i oldtid og 
middelalder.5“9

(a) En dybere forståelse af den arkæologiske evidens hæmmedes 
på Webers tid af fortolkningen af de mesopotamiske urbane centre 
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som »tempelbyer«,530 et synspunkt, der nu forkastes af alle som en 
fejltolkning.531 Også egypternes og mayaernes centre opfattedes 
længe som monumentale helligdomme,538 indtil arkæologerne med 
nye metoder kunne spore resterne af de store bosættelser, der om
gav templerne.533 Så til at begynde med blev den arkæologiske evi
dens taget til indtægt for Webers synspunkt: at byen som idealtype 
var et specifikt europæisk fænomen. En direkte tilbagevisning af 
Webers skel mellem den vestlige og den orientalske by er først frem
ført efter ca. 1970.534 Både de asiatiske, afrikanske og amerikanske 
byer har en mere åben struktur end de europæiske, og de har langt
fra altid bymure, men de opfylder de almindelige kriterier for, hvad 
man både økonomisk, kulturelt og socialt forstår ved en by som en 
samlet bosættelse.535

(b) For mange af disse byer kan det påvises, at de er blevet styret 
af deres borgere, eller i hvert fald af eliten blandt borgerne. Nogle 
af dem var bystater,536 andre var byer i landstater.537 Eksempler på, 
hvad Weber kalder Stadtgemeinde, findes altså ikke kun i Europa, 
men også i andre verdensdele.538

Fra bydannelse kan vi gå videre til statsdannelse. Ligesom for 
byens vedkommende mener Weber, at den rationelle stat kun har 
eksisteret i Vesten.539 En forudsætning for den moderne stat er den 
middelalderlige by som Stadtgemeinde,540 og da den ifølge Weber 
er en specifik vestlig institution, må også den rationelle stat være 
det. Som modsætningen til den moderne vestlige stat nævner 
Weber den kinesiske stat. Den har kun været en agrarstat, og dens 
forvaltningsstab af mandariner var en flok humanistisk uddannede 
amatører, der ikke tåler sammenligning med det bureaukrati, der 
kendetegner den vestlige stat.541

Kina har altså ikke været en rationel bureaukratisk stat i moder
ne forstand på linje med de europæiske stater, men Weber er ikke i 
tvivl om, at Kina lige siden oldtiden har været en stat, nemlig en 
patrimonialstat.548 Blandt de stater, som Weber eksplicit omtaler 
som patrimonialstater, kan man foruden Kina nævne: Faraonernes 
Egypten, Indien, Det Assyriske Imperie, Ptolemæerriget, Det Sen
romerske Rige, Byzans, islamiske stater, Venedig, England, Frank
rig, Rusland, Preussen, Inkariget og Japan.543 Der er store forskelle 
mellem alle disse stater, men det, der knytter dem sammen, er det 
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patrimoniale forhold mellem herskeren og hans forvaltningsstab. I 
den rene patrimonialisme er forvaltningsstaben herskerens under
givne, og herskeren besidder forvaltningsmidlerne (jord, bygnin
ger, militær udrustning osv.).544 I feudalstaten er medlemmerne af 
forvaltningsstaben knyttet til herskeren som vasaller, der har tileg
net sig forvaltningsmidlerne og gjort besiddelsen af dem arvelig.545 
Denne statsform findes ifølge Weber både i og uden for Europa, fx 
i Japan og Osmannerriget.546 Feudalstaten udvikles til en stænder
stat,547 når medlemmerne af forvaltningsstaben slutter sig sammen i 
korporationer548 - adel, gejstlighed og borgere -, der kan optræde 
samlet over for herskeren, og denne statsform anser Weber for et 
specifikt europæisk fænomen.549 Stænderstaten er ligesom feudal
staten kendetegnet ved, at forvaltningsstaben har tilegnet sig for
valtningsmidlerne og de tilhørende rettigheder.550 Både feudalsta
ten og stænderstaten har haft en patrimonial struktur, men i Vesten 
har der været en udvikling fra patrimonialisme til bureaukrati.551 
Det er bureaukratiet, der er kimen til den moderne rationelle stat,558 
der som sagt kun findes i Vesten. Udviklingen fra patrimonialstat til 
den moderne stat sker, når herskeren - altså den europæiske mo
nark - får skabt en professionel bureaukratisk forvaltningsstab og 
får genetableret sin rådighed over forvaltningsmidlerne.553

Hvornår er den patrimoniale stat blevet til den bureaukratiske 
og rationelle stat? Weber kommer ikke selv med nogen tidsangivel
se, men hans skildring er så præcis, at vi godt kan pejle os frem til, 
hvor og hvornår den moderne stat er opstået. Først og fremmest 
kan vi notere, at Webers patrimoniale stater ikke blot omfatter stats
dannelser i oldtid og middelalder, men også de enevældige euro
pæiske stater i 1600- og 1700-tallet,554 nemlig Frankrig under Ludvig 
XIV, England under Tudor- og Stuartdynastierne lige såvel som 
Rusland under Peter den Store og Preussen under Frederik den 
Store.555 Weber fremhæver også, at man i Frankrig, England, Rus
land og Preussen har haft en statskapitalisme, som der allerede er 
talrige eksempler på i oldtid og middelalder.556 Weber bruger ud
trykket patrimonialstatslig kapitalisme.557 Den moderne rationelle 
stat opstod først med privatkapitalismen, som vokser frem i Hol
land og England i oplysningstiden.558 Oprindelsen til den juridisk 
uddannede forvaltningsstab kan derimod spores tilbage til de patri- 
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moniale europæiske stater i middelalderen, men til gengæld - me
ner Weber - intet andet sted i verden.559

I modsætning til de fleste politologer regner Weber ikke freden 
i Westfalen for en milepæl i statens historie. Freden og dens følger 
omtales slet ikke i Wirtschaft und Gesellschaft. Det er ikke så meget ter
ritorialhøjheden, men derimod nationalstaten, privatkapitalismen, 
den juridisk uddannede forvaltningsstab og herskerens generhver
velse af forvaltningsmidlerne, der ifølge Weber er den moderne 
stats væsentlige kendemærker, og derfor kan den i sin fuldt udvik
lede form ikke have eksisteret før i 1800-tallet.560

Ifølge Weber bør vi altså skelne mellem den ældre patrimonial- 
stat og den moderne rationelle og bureaukratiske stat, og det er 
denne statstype, der kun findes i Vesten og først efter ca. 1800. Hvis 
vi flytter fokus fra den bureaukratiske til den patrimoniale stat, kan 
vi se, at de ældste stater, som Weber omtaler, slet ikke ligger i Euro
pa, men i Afrika (Egypten) og i Asien (Kina). I begge tilfælde var 
magthaveren en enevældig fyrste, der stod i spidsen for et omfat
tende patrimonialt bureaukrati, og i begge tilfælde var det fyrsten 
og hans forvaltningsstab, der havde retten og magten til at fastsætte 
og håndhæve retsordenen inden for statens territorie over for dens 
befolkning.561

De ældste stater i verden - og i Europa

Hvis vi fra Webers studier går hundrede år frem til i dag og sam
menholder hans synspunkter med den nyeste historieforskning, får 
vi i dette tilfælde bekræftet hans opfattelse af, at staten ikke er en 
specifik europæisk samfundsform, men opstod i Asien og i Afrika. 
De to ældste statsdannelser, vi har kendskab til, er de sumeriske 
bystater i Mesopotamien og det egyptiske kongerige i Nildalen. De 
to ældste statsdannelser i Europa er paladsstaterne på Kreta og i 
Grækenland og den oldgræske bystatskultur.

Den ældst kendte statsdannelse i verdenshistorien er de sumeri
ske bystater, der voksede frem i anden halvdel af det 4. årtusinde f. 
Kr. De blev alle erobret af Sargon af Akkad ca. 2350 f.Kr. og omdan
net til byer i det første assyriske imperie. Den sumeriske bystatskul
tur omfattede hen ved 50 bystater, med Uruk som langt den største. 
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Byens mure omsluttede et areal på hen ved 500 hektar, og Uruk 
havde en befolkning på formentlig hen ved 40.000 indbyggere. 
Hver bystat havde sin egen skytsgud, hvis tempel var byens mest 
imponerende monument. Alle de sumeriske bystater var monarkier. 
Kongen og hele hans husstand residerede i et palads, der lå inden 
for bymuren. Husstanden omfattede ikke blot kongens familie, 
men også de embedsmænd, der administrerede staten, og de office
rer, der stod i spidsen for hæren. Ved siden af kongen og hans for
valtningsstab var der to forsamlinger, en mindre af byens ældre og 
en større, hvor alle indbyggerne kunne møde op. Det er uklart, hvil
ken myndighed disse forsamlinger har haft. Weber omtaler ikke de 
mesopotamiske bystatskulturer i Wirtschaft und Gesellschaft, men su
merernes fokus på kongens husstand som den centrale administra
tive enhed svarer smukt til Webers opfattelse af fyrsten og det patri
moniale bureaukrati som de centrale institutioner i tidlige stater.56“

Kort efter dannelsen af den sumeriske bystatskultur opstod der i 
Egypten en centraliseret stat, der omfattede Nildalen fra deltaet i 
nord til Aswan over 1000 km mod syd. En lang række byer voksede 
frem langs Nilen. De to største var Memphis i Nedre Egypten og 
Theben i øvre Egypten. Memphis var hovedstaden i det gamle rige 
(ca. 2575-2150 f.Kr.), Theben i det nye (ca. 1520-1070 f.Kr.). Egypten 
var et kongerige, hvor kongemagten gik i arv, og hele Egypten og 
landets befolkning var i princippet kongens personlige ejendom. 
Kongen residerede i et palads, der også var sæde for centraladmini
strationen, og kongens titel »Farao« betyder egentlig »det store 
hus«. Ved sin side havde Farao et omfattende og hierarkisk opbyg
get bureaukrati. Embedsmændene blev aflønnet med besiddelsen 
af fast ejendom, og efterhånden blev både embederne og de medføl
gende besiddelser gjort arvelige. Men det var stadig Farao, der sad 
i spidsen af magtpyramiden. Som eksempel på hans magt kan man 
anføre, at Amenhotep den IL ved sin tiltrædelse lod en stor del af de 
ledende embedsmænd udskifte og erstatte med folk fra hans egen 
familie og tilhængere. Farao og hans forvaltningsstab over hele ri
get havde monopol på magtudøvelsen inden for territoriet, og 
egypterne opfattede hans styre som en legitim magtudøvelse. Det 
var Farao, der fastsatte retsordenen og fik den håndhævet gennem 
sit omfattende netværk af embedsmænd. Så grundlæggende var
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Egypten en stat. Kongen var solguden Ras søn, men her på jorden 
et menneske, og egypterne skelnede mellem kongens person og 
hans embede.563

Det er værd at bemærke, at de to ældste statsdannelser i verdens
historien repræsenterer hver sin statstype: Sumererne skabte en by
statskultur, egypterne en enhedsstat, der omfattede hele Nildalen.

De ældste stater i Europa er de tre paladsstater på Kreta i den 
minoiske periode: Knossos, Phaistos og Malia. De voksede frem ca. 
1900 f.Kr. Hvert af paladserne var omgivet af en by, og staten kon
trollerede et territorie på hen ved 1.000 km8?641 den mykenske pe
riode (ca. 1400-1200 f.Kr.) var der foruden Knossos (der nu herske
de over det meste af Kreta) en halv snes paladsstater på Peloponnes 
og i det centrale Grækenland. De betydeligste var Mykene, Tiryns 
og Pylos på Peloponnes. Også her var paladserne omgivet af en by, 
og hver stat formodes at have haft et territorie på 2-4.000 km8. Alle 
disse paladsstater var store bystater styret af en monark og hans for
valtningsstab, og af ukendte årsager gik de alle sammen til grunde 
ca. 1200-1100 f.Kr.565

Den mykenske periode fulgtes af fire »mørke« århundreder, 
hvor der hverken i Grækenland eller andetsteds i Europa fandtes 
samfund på statsniveau. Den næstældste europæiske statsdannelse 
er den oldgræske bystatskultur. Den voksede frem i 700-tallet f.Kr., 
og den kom til at dække hele den østlige Middelhavsverden frem til 
500-tallet e.Kr. Den omfattede hen ved 1500 bystater (polis, flertal: 
poleis'). Den havde sit centrum i Grækenland og Vestlilleasien, men i 
arkaisk tid (ca. 750-500 f.Kr.) grundlagdes hundreder af bystater 
langs Middelhavets og Sortehavets kyster, og i tidlig hellenistisk tid 
(ca. 330-200 f.Kr.) anlagdes flere hundrede nye bystater i Mellem
østen.566

Medens staterne i Mesopotamien og Egypten formentlig er op
stået spontant uden påviselig gensidig påvirkning og uden indfly
delse fra andre civilisationer,567 er der indicier for, at de ældste euro
pæiske statsdannelser er inspireret af statsdannelserne i Mellemøsten.
(1) Paladsstaterne i bronzealderen indgår i et netværk af paladssta
ter i Levanten, og der er arkæologisk evidens for forbindelser mel
lem Kreta og Egypten i bronzealderen. (2) Bystaten (polis) opstod i 
perioden ca. 800-750 f.Kr., stort set samtidig med at grækerne over
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tog deres alfabet fra fønikerne og udviklede et skriftsprog. Nogle af 
de ældste græske bystater, vi kender, lå på Cypern side om side med 
bystater grundlagt af fønikerne. Det er nærliggende at antage, at 
polis både som by og som stat er opstået på Cypern med de fønikiske 
bystater som forbillede.568

Konklusionen er, at staten er opstået uden for Europa, og at de 
ældste statsdannelser i Europa formentlig er inspireret af de tidlige 
statsdannelser i Mellemøsten. Hvis vi følger den videre udvikling, 
kan vi se, at frem til renæssancen var flertallet af de mennesker, der 
boede i stater, at finde uden for Europa. I begyndelsen af 1500-tallet 
var alle Europas stater befolket af skønsmæssigt 80 millioner men
nesker. Men til sammenligning var mere end 250 millioner menne
sker bosat i de store imperier uden for Europa: Osmannerriget, Mo
gulriget, Kina, Det Aztekiske Bystatsimperie og Inkariget, og hertil 
kommer alle de andre stater i Asien (fx Japan), i Afrika (fx hausafol
kets bystatskultur) og i Amerika (fx mayaerne i den sene postklas
siske periode).569 Men netop i denne periode ændres billedet. Euro
pas dominans indledes med spaniernes erobring af Mellem- og 
Sydamerika i årene 1518-33, og den kulminerer med Berlinerkonfe
rencen i 1884-85, hvor de europæiske stormagter enes om, hvordan 
Afrika skal opdeles i kolonier.570

Michael Manns skelnen mellem despotisk og 
infrastrukturel magt

Der er forskellige opfattelser af, hvilke stater der har haft ansats 
til et egentligt bureaukrati i moderne forstand, og hvornår de har 
haft det. Men det rokker ikke ved det grundlæggende synspunkt, 
at det er bureaukratiets omfang og rolle, der er omdrejningspunk
tet såvel i historiske som i moderne stater, og med udgangspunkt 
i Webers sondring mellem patrimoniale og bureaukratiske stater 
har den britiske sociolog Michael Mann ydet et væsentligt bidrag 
til forståelsen af statens historiske udvikling.571 Mann skelner mel
lem to former for statsmagt: den despotiske og den infrastruktu
relle. Despotisk statsmagt er magthavernes ubegrænsede ret til at 
lade undersåtterne beskatte, eller udskrive til militærtjeneste, el
ler henrette, eller tvinges til at bekende sig til en bestemt religion 
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osv. Infrastrukturei statsmagt er magthavernes mulighed for gen
nem et omfattende bureaukrati at kunne kontrollere og regulere 
undersåtternes adfærd i alle livets forhold. Både den despotiske 
og den infrastrukturelle magt er enten stærkere eller svagere ud
viklet i forskellige stater. I overensstemmelse med denne tve
deling af statsmagten sondrer Mann mellem fire forskellige stats
typer.578

(1) Vi har stater, hvor både den despotiske og den infrastruktu
relle magt er begrænset. Som eksempel anfører Mann de feudale 
stater i Europa i middelalderen.

(2) Vi har stater, hvor den despotiske magt er ubegrænset, men 
den infrastrukturelle begrænset. Som eksempel anfører Mann det 
kinesiske og det romerske kejserrige og de enevældige europæiske 
stater i nyere tid.

(3) Vi har stater, hvor den despotiske magt er begrænset af for
fatningen og lovene, men den infrastrukturelle er ubegrænset i kraft 
af statens omfattende og effektive bureaukrati. Som eksempel anfø
rer Mann nutidens kapitalistiske demokratier, og inspireret af 
Weber kalder han den statstype for »den bureaukratiske«.

(4) Vi har stater, hvor både den despotiske og den infrastruktu
relle magt er ubegrænset. Som eksempel anfører Mann de moderne 
totalitære stater som fx Sovjetunionen under Stalin og Tyskland un
der Hitler.

I historiske samfund var den infrastrukturelle magt svagt udvik
let, og feudalstaten og den enevældige stat ligner hinanden, ved at 
fyrstens mulighed for at gennemtrumfe sin vilje over for folket var 
yderst begrænset selv i nyere tid, hvor mange europæiske stater var 
styret enevældigt. Herskeren stod over loven, men der var intet 
statsligt bureaukrati af betydning og intet politi. En stor del af rets
håndhævelsen var overladt til borgerne selv. Der var domstole, men 
selv forbrydelser var i reglen undergivet privat påtale, og eksekutio
nen af en afsagt dom blev overladt til parterne selv. Ved en række 
lovovertrædelser var selvtægt tilladt, men i det store og hele var 
voldsmonopolet forbeholdt statsmagten og blev udøvet af herske
ren og hans tjenere, heriblandt de bødler, der eksekverede døds
domme og legemsstraffe. Herskeren havde en væbnet magt ved sin 
side og rådede i mange tilfælde over en stående hær.
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I samtidens stater har statsmagten monopol på enhver form for 
magtanvendelse. Men staten er i princippet en retsstat, og enhver 
indskrænkning af borgernes handlefrihed kræver hjemmel i loven. 
Statens despotiske magt er altså begrænset. Til gengæld har den 
moderne stat en omfattende infrastrukturel magt i kraft af et enormt 
bureaukratisk netværk, der er i stand til at kontrollere borgernes 
adfærd i alle livets forhold og sikre sig, at den stadigt voksende mas
se af statslige påbud bliver overholdt. Statens infrastrukturelle magt 
er nærmest vokset eksponentielt i løbet af den sidste generation i 
kraft af udviklingen af IT-teknologien. Selv myndighederne kan 
ikke længere finde rede i, hvilke regler der gælder på et givet områ
de, og det gamle princip om, at man ikke kan påberåbe sig ukend
skab til loven, kan ikke længere opretholdes. I 1988 og igen i 1995 
fastslog den italienske forfatningsdomstol, at manglende kendskab 
til gældende lov i en række tilfælde må accepteres som gyldig und
skyldning for en lovstridig handling.573 I liberal-demokratisk ideo
logi modstilles stat og samfund, og man synes ofte at gå ud fra, at 
en sådan sondring er uproblematisk både i teori og praksis. Man 
synes at overse, at der i vore dage ikke længere er nogen klar grænse 
mellem stat og samfund. Et yderst sigende eksempel anføres af den 
britiske sociolog Cerny: »Især i anglo-amerikansk kultur er den pri
vate bil blevet opfattet som et symbol på individets frihed og selvbe
stemmelse over for statsmagten. Men før man starter motoren på 
sin frihedsmaskine, må man have et kørekort udstedt af staten, have 
sin evne til at føre bil testet ved en køreprøve, have betalt vejskat, 
have en lovpligtig ansvarsforsikring, have sikret sig, at man ikke har 
for meget alkohol i blodet, have spændt sikkerhedsselen, have børn 
korrekt fastspændt på bagsædet osv. Først herefter kan man starte 
og køre ud på dronningens vejnet, idet man overholder fartbe
grænsningerne og færdselslovens øvrige bestemmelser. At skille 
stat fra samfund viser sig at være en nærmest umulig opgave.«574 
Staten trænger frem overalt, i uddannelse, handel, produktion, ny
hedsformidling osv. Forskellen mellem stat og samfund udviskes 
hele tiden, selv på trods af den herskende privatiseringsiver i de li
berale demokratier.575
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Teorier om årsagen til urbanisering og statsdannelse

De tre milepæle i menneskets tidlige historie er som ovenfor anført: 
agerbrug og kvægavl, urbanisering og statsdannelse. Der er almin
delig enighed om, at det var ønsket om at forbedre fødegrundlaget, 
der førte til agerbrug og kvægavl. Hvis vi spørger om grunden til, at 
folk bosatte sig i byer og dannede stater, har forskerne to forskellige 
forklaringer. Den ene fremhæver konkurrence og konflikt som de 
vigtigste grunde til bydannelse og statsdannelse. Den anden lægger 
vægt på integration og samarbejde om en bedre udnyttelse af res
sourcer og muligheder.576 Blandt tilhængerne af konfliktteorien fin
der vi marxisterne, der ser staten som den besiddende klasses ud
nyttelse af de besiddelsesløse,577 eller forskere som Azar Gat, der 
fremhæver, at det er ønsket om beskyttelse mod fjender, der får folk 
til at flytte sammen i byer og danne stater.578 Tilhængere af integra
tionsteorien fokuserer fx på samarbejdet om overrisling i flodkultu
rerne i Mesopotamien og Nildalen som den væsentligste faktor bag 
statsdannelsen.579 De to teorier opfattes som regel som modsætnin
ger, men der er intet i vejen for, at de kan forenes.

De to teorier og kombinationen af dem afspejler de tre forskelli
ge versioner af bydannelse og statsdannelse, som vi kan spore i po
litisk filosofi helt tilbage til oldtiden. Konfliktteorien svarer til den 
opfattelse af statsdannelsen, som Glaukon fremfører i begyndelsen 
af 2. bog af Platons Staten-, Det er menneskers natur at maksimere 
egeninteressen på andres bekostning, men når menneskene erken
der, at den skade, de lider ved at blive behandlet uretfærdigt af an
dre, er større end den fordel, de har af at behandle andre uretfær
digt, vil de indbyrdes indgå en aftale om ikke at forurette hinanden 
og således undgå at blive forurettet.580 - Her får vi verdenshistoriens 
ældst kendte version af den samfundspagt, som alle i dag forbinder 
med Thomas Hobbes’ Leviathan-, Naturtilstanden opfattet som alles 
kamp mod alle.581

Integrationsteorien finder vi i Aristoteles’ Politikken-, Mennesket 
er af natur et politisk væsen, og bystaten vokser frem ved en natur
lig progression, hvor samfundets »atom« er familien og husstan
den. Flere husstande samles til en landsby og flere landsbyer til en 
bystat.58“ Erkendelsen af, at samfundets »atom« ikke er individet, 
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men familien og husstanden, inspirerede Pufendorfs tanker om sta
tens og samfundets oprindelse.583

Kombinationen af de to opfattelser er grundlaget for Sokrates’ 
skildring af samfundsdannelsen i 2. bog af Staten-. Det er ikke fryg
ten for at blive forurettet, der ligger til grund for samfundsdannel
sen, men de basale behov for føde, klæder og husly, der får menne
sker til at slutte sig sammen og danne byer, hvor man kan praktisere 
en arbejdsdeling. Men når en by har vokset sig så stor, at den for at 
dække indbyggernes øgede behov for luksus må udvide sit territo- 
rie på nabobyernes bekostning, er grundlaget skabt for dannelse af 
en stat, der råder over en hær og en politisk infrastruktur.584 Hos 
Locke genfinder vi det synspunkt, at de oprindelige samfundsdan
nelser i naturtilstanden førte til indre splid og nødvendiggjorde en 
egentlig statsdannelse, som også hos Locke tog form af en sam
fundspagt.585

Teorierne om grunden til, at mennesker er flyttet sammen i byer 
og har dannet stater, er yderst spekulative, og det gælder både for 
de ældre filosofiske teorier og for de moderne sociologiske. I gamle 
dage stod en samfundspagt mellem individer over for en social ud
vikling baseret på familie og husstand. I dag står teorier om konflikt 
over for teorier om samarbejde og fællesskab. Klædedragten er for
skellig, problemerne de samme.
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Statstyper

En historisk orienteret analyse af staten og statsbegrebet må om
fatte et kapitel om de forskellige statstyper, og indledningsvis må vi 
præcisere den uklare og forvirrende terminologi, der benyttes i sam
fundsvidenskaberne. Her opererer man med begreberne bystat, ter
ritorialstat, nationalstat, enhedsstat, forbundsstat og impede.586 
Sædvanligvis bruges termerne bystat og territorialstat som antony
mer. Territorialstat bruges derimod synonymt med nationalstat. En
hedsstat og forbundsstat bruges også som antonymer. Impede bru
ges ofte synonymt med kejserrige og antonymt med nationalstat.

De forskellige statstyper kan anskueliggøres med nogle eksem
pler: Athen var en bystat i oldtiden, Danmark blev en territorialstat 
i vikingetiden og en nationalstat efter 1864. Danmark blev også en 
enhedsstat efter 1864. I 1787 blev USA den første egentlige for
bundsstat i nyere tid. Og fra 1876 til 1947 var United Kingdoms 
statsoverhoved også kejser af Indien, der var en del af det britiske 
impede.

En vigtig grund til begrebsforvirringen er, at de forskellige typer 
overlapper hinanden. Nogle nationalstater er enhedsstater, fx Polen, 
andre er forbundsstater, fx Argentina. Nogle territorialstater er bysta
ter, fx Athen i oldtiden og Andorra i dag. Alle bystater er enhedssta
ter, men en gruppe af bystater, der tilsammen danner en bystatskul
tur, kan godt være organiseret som en forbundsstat, fx Det Boiotiske 
Forbund i oldtiden, der bestod af hen ved 25 bystater i Boiotien.587

De forskellige termers betydning og reference vil blive uddybet 
i dette afsnit, der er opdelt i følgende afsnit: bystaten, enhedsstaten, 
forbundsstaten, imperiet og - som en nydannelse - Den Europæi
ske Union.

Bystaten

En bystat er en stat, der består af en by med dens opland.588 Både 
territorialt og befolkningsmæssigt er bystaten en mikrostat. Små 
bystater kan have et territorie på under 100 km2 og en befolkning på 
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somme tider under 1.000 indbyggere. Athen i oldtiden var en meget 
stor bystat med et statsterritorie på ca. 2500 km2 og en befolkning 
på mindst 200.000 personer, hvoraf mindst 30.000 var voksne 
mandlige borgere. De fleste bystater har haft en befolkning på un
der 10.000 personer og har været et face-to-face society, hvor de 
voksne mandlige borgere har mulighed for at mødes alle sammen.589

Nogle bystater ligger isoleret blandt langt større stater, i dag fx 
Andorra, men langt de fleste har ligget samlet og dannet, hvad man 
kan kalde en »bystatskultur«. En bystatskultur forekommer, når en 
region bebos af et folk, der har samme sprog - eller et fælles lingua 
franca -, samme religion, samme kultur og samme traditioner, men 
politisk er opsplittet i et stort antal små stater, der hver består af en 
by og dens opland.59“ Det er typisk for bystater, at statens navn er lig 
med byens navn, fx Athen, Venedig og Andorra.591

I modsætning til nationalstaten, der som ideal har sammenfaldet 
af etnisk og politisk identitet, vil en bystats befolkning altid have en 
etnisk identitet, som er forskellig fra den politiske identitet. Den 
etniske identitet har bystatens indbyggere fælles med indbyggerne i 
alle de andre bystater inden for bystatskulturen, hvorimod den po
litiske identitet og den patriotiske følelse er rettet mod den enkelte 
bystat og bliver kræfter, der skiller bystat fra bystat.598

Hvad bosættelsesformen angår, er bystaten kendetegnet ved en 
langt højere grad af urbanisering end nogen som helst anden før- 
industriel samfundsform. I mindre bystater er det ofte mellem 50 % 
og 90 % af befolkningen, der bor inden for bymurene, medens en 
bybefolkning på ca. 10 % af totalbefolkningen er typisk i mange 
makrostater i oldtiden, i middelalderen og i nyere tid frem til ca. 
1750.593

Bystaten regeres fra bycentrum, og styret er ikke blot stærkt cen
traliseret, men også yderst institutionaliseret. Mange bystater har 
haft en republikansk regeringsform, fx de italienske og schweiziske 
i middelalder og nyere tid, nogle er endda demokratier, fx mange af 
de oldgræske bystater.594

Bystaten er en selvstyrende, men ikke nødvendigvis en uafhæn
gig stat. Mange bystater besidder, hvad man kan kalde den indre 
suverænitet, dvs. en statsmagt, der håndhæver en retsorden inden 
for et territorie over for en befolkning; hvorimod den ydre suveræ- 
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nitet, altså uafhængigheden, mangler.595 Mange af disse bystater er 
medlemsstater af en forbundsstat, der typisk omfatter alle bystater
ne i en region.

Bystatskultur er et historisk fænomen. I dag er der stadigvæk 
enkelte bystater, fx San Marino og Andorra, og man plejer også at 
klassificere fx Hamburg og Singapore som bystater. Men alle disse 
bystater er isolerede. Der er ikke længere en eneste bystatskultur 
tilbage i verden. De sidste forsvandt i slutningen af 1800-tallet i 
forbindelse med europæernes kolonisation af Afrika.596

Der har eksisteret bystatskulturer i Mellemøsten, i Europa, i 
Mellemamerika, i Vestafrika og i Østasien.597 De største var de græ
ske bystater i oldtiden (ca. 750 f.Kr. til ca. 500 e.Kr.), de kinesiske i 
Forårs-og-Efterårsperioden (771-480 f.Kr.) og de aztekiske (ca. 1200- 
1520 e.Kr.). Bystatskulturerne har haft stor betydning for udviklin
gen af urbanisering, markedsøkonomi og politiske institutioner, 
men i den største del af verden og i det største stykke af verdenshi
storien har folk ikke levet i bystater, men i, hvad der for det meste 
kaldes »territorialstater« eller »nationalstater«.598

Enhedsstaten

Enhedsstaten599 er en statstype, hvor statsmagten er centraliseret og 
ikke delt, som i en forbundsstat. Termen dækker egentlig to forskel
lige statstyper, nemlig bystaten, som er en mikrostat, der i dag kun 
findes ganske få steder i verden, samt et meget stort antal makrosta- 
ter, som man sædvanligvis kalder territorialstater, idet man bruger 
termen territorialstat som antonym til bystat;600 men det er vildle
dende. Bystaten er en territorialstat, blot med et lille territorie.601 
Forbundsstaten er også en territorialstat, hvis territorie er delt mel
lem en række delstater.608 Jeg ville foretrække termen »landstat«,603 
og en god grund til at foretrække »landstat« frem for »territorial
stat« som modsætningen til »bystat« er staternes navne. På mange 
sprog bruges ordene »by« og »land« som antonymer.604 Som nævnt 
i forrige afsnit er en bystats navn i de fleste tilfælde identisk med 
byens navn, fx Uruk, Athen, Venedig. I en landstat er statens navn 
identisk med hele landets navn, fx Espana, Danmark, France, Indo
nesia.605 Termen »landstat« er ganske vist ikke slået an, men jeg vil 
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alligevel tillade mig at bruge den som den eneste udvej, hvis man vil 
undgå uklarheder og selvmodsigelser. Synonymt med termen terri
torialstat bruges termen nationalstat, men den er også vildledende, 
idet kun et mindretal af verdens hen ved 200 stater er nationalstater 
i egentlig forstand.606

En enhedsstat dækker typisk et areal på titusinder eller hundred
tusinder af km2. Når en enhedsstat undtagelsesvis dækker millioner 
af km2, skyldes det, at størstedelen af territoriet fx er ørken (Alge
riet) eller indlandsis (Danmark, når Grønland medregnes). Verdens 
folkerigeste enhedsstater er Indonesien (med 237 millioner indbyg
gere), Bangladesh (med 162 millioner) og Japan (med 127 millio
ner). Af verdens 194 stater er de 166 enhedsstater.6“7

I den type enhedsstat, som man almindeligvis kalder en territo
rialstat, er der et stort antal byer, af hvilke en - og som oftest den 
største - fungerer som hovedstad. Her findes de centrale politiske 
institutioner, og her har statsoverhovedet sin residens.6“8

Enhedsstaten har et centraliseret styre,6“9 i modsætning til for
bundsstaten, der er hierarkisk opbygget. De centrale statsinstitutio
ner har både den ydre og den indre suverænitet bortset fra de be
grænsninger, der følger af folkeretlige forpligtelser og statens 
medlemskab af internationale organisationer.

Med undtagelse af Storbritannien og Israel6“ har alle enheds
stater en grundlov, dvs. en skreven forfatning, der står over de poli
tiske institutioner og er trinhøjere norm i forhold til de love, som 
lovgivningsmagten giver. I grundloven fastsættes de forskellige 
statsinstitutioners organisation og kompetence, og som en central 
del indeholder den et antal paragraffer, der beskytter individers og 
mindretals rettigheder. Statsformen er enten monarkisk eller, for 
det meste, republikansk.611 I de fleste monarkier er monarken kun 
statens ceremonielle overhoved. Kun enkelte stater i Mellemøsten 
er monarkier i ordets egentlige forstand.6“

Enhedsstaten er opdelt i administrative enheder kaldt departe
menter, provinser, præfekturer, regioner eller lignende. De større 
administrative enheder er sædvanligvis underopdelt i mindre 
(kommuner, byer, landsbyer). De administrative enheder har et 
lokalt selvstyre, men ikke et styre af statslig karakter som i for
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bundsstaten, hvor medlemsstaterne varetager kernen af den indre 
suverænitet.

Enhedsstaten er en nationalstat, når alle dens beboere eller langt 
de fleste af dem tilhører samme nation, dvs. har et fællesskab om 
deres sprog, religion, traditioner og kultur i bred forstand samt et 
faktisk eller formodet fællesskab om deres etniske oprindelse og til
hørsforhold. Det nationale tilhørsforhold bygger også ofte på et 
fællesskab om statens politiske institutioner. Denne form for fælles
skab omfatter dog fortrinsvis borgerne med udelukkelse af fastbo
ende fremmede.613

Den territoriale enhedsstat bliver i sin oprindelse ofte opfattet 
som en specifik europæisk statstype, som blev udviklet i løbet af 
middelalderen og nyere tid og skabtes i sin udviklede territorial
statslige form ved freden i Westfalen i 1648.614 Som ovenfor anført er 
det en alt for grov simplificering af den historiske udvikling. Vigtige 
aspekter af territorialstaten fandtes allerede 100 år før freden i West
falen, og den fuldt udviklede europæiske territorialstat voksede 
først frem i løbet af 1800-tallet.615 Man ser også bort fra, at territori
ale enhedsstater har eksisteret i andre verdensdele helt tilbage til 
oldtiden.616

Hvad statsformen angår, var alle »landstater« monarkier fra Fa
raonernes Egypten frem til slutningen af 1700-tallet. De første repu
blikansk styrede »landstater« var England 1649-60 og Frankrig 
1792-1804. Forfatningsudviklingen skildres i reglen i følgende sta
dier: I højmiddelalderen opstod feudalstaten, som var et kludetæp
pe af territorier holdt sammen af personlige bånd mellem fyrsten og 
hans vasaller. Den udvikledes i løbet af 1200-tallet til stænderstaten: 
Statsmagten udøvedes nu af monarken i samråd med stænderfor
samlinger eller parlamenter, hvor repræsentanter for adel, gejstlige, 
borgere og i sjældne tilfælde bønder traf beslutninger, dels om love, 
dels om skatter og afgifter, og repræsentanternes beslutninger 
bandt de stænder, de repræsenterede.617 I senmiddelalderen og re
næssancen styrkedes monarkernes stilling i Vesteuropa, og i flere 
stater blev kongerne enevældige. En voksende kritik af kongemag
ten førte i 1792 til dannelsen af Europas første store republik: Frank
rig.
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Forbundsstaten

En forbundsstat618 er en hierarkisk opbygget stat, der består af en 
række delstater med en centralstat som den fælles overbygning.619 
Hver delstat har egen regering, eget parlament, egne domstole og 
egen ordensmagt. Hver delstat har også sin egen forfatning og kan 
have egen forfatningsdomstol. Centralstaten har også regering, par
lament og domstole, der dels varetager forbundets forhold til andre 
stater og dels forbundsstatens fælles anliggender. Centralstatens 
parlament har som oftest to kamre: et kammer, der repræsenterer 
hele folket, og som vælges i delstaterne med et mandattal, der står i 
forhold til hver delstats størrelse; og et kammer, hvor alle delstater 
har samme mandattal uanset størrelse. Borgerne i en forbundsstat 
har et dobbelt borgerskab: De er dels borgere i centralstaten og dels 
i en af delstaterne,680 og det giver borgerne i en forbundsstat en dob
belt identitet.

Forbundsstaten har en forfatning, der fastlægger, hvordan suve
ræniteten deles mellem centralstaten og delstaterne. Centralstaten 
besidder den ydre suverænitet. Alle verdens forbundsstater er med
lem af FN, hvorimod delstater kun undtagelsesvis har været det.681 
Centralstaten besidder også den del af den indre suverænitet, der 
vedrører forfatningen samt en række andre fælles anliggender: 
udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, militær, samfærdsel, mønt, mål 
og vægt, samt opretholdelsen af de rettigheder og pligter, som for
bundsforfatningen foreskriver osv. De love, som centralstaten ved
tager, har direkte retsvirkning over for borgerne i alle delstaterne, 
og i alle delstaterne findes der forbundsdomstole, der pådømmer 
forbundsanliggender samt et forbundspoliti, der står for den del af 
retsordenen, der vedrører hele forbundet.

Delstaterne har størstedelen af den indre suverænitet. De er i 
denne henseende rigtige stater med myndighed til at fastsætte og 
håndhæve retsordenen inden for delstatens territorie over for dens 
borgerne.688 Centralstaten kan kun gribe ind i delstaternes forhold, 
hvis de bryder forbundsforfatningen.683

De ældste forbundsstater fandtes i den klassiske oldtid, og her 
var delstaterne bystater. Som eksempler kan nævnes Det Achaiske 
Forbund og Det Aitoliske Forbund, begge stiftet (eller rettere gen
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dannet) i 280 f.Kr. I 1291 lagdes grunden til den schweiziske for
bundsstat med edsforbundet mellem kantonerne Schwyz Uri og 
Unterwalden, og den hollandske forbundsstat dannedes i 1579 som 
et forbund af 7 provinser der tilsammen bestod af 57 bysamfund.6“4 
Både den schweiziske og den hollandske forbundsstat opstod i for
længelse af frihedskrigene mod de habsburgske fyrster. I alle disse 
tilfælde er delstaterne mikrostater, der slutter sig sammen til en for
bundsstat, som rigtigt påpeget af Montesquieu i værket Om Lovenes 
And.'''2' Forvandlingen af forbundsstaten fra en sammenslutning af 
mikrostater til en makrostat, hvis medlemmer hver for sig var på 
størrelse med en territorial enhedsstat, skete med dannelsen af USA 
i 1787-89.6“6

De fleste forbundsstater er multietniske, multireligiøse og multi- 
kulturelle, men fx Argentina er en forbundsstat, der med rimelig
hed kan beskrives som en nationalstat.6“7

I dag lever over halvdelen af jordens befolkning i forbundssta
ter6“8 eller stater organiseret som forbundsstater.6“9 Til gengæld er 
der i flere forbundsstater en tendens til, at centralstaten tiltager sig 
en stedse større del af den indre suverænitet. I det omfang det sker, 
forvandles delstaterne til administrative enheder med en form for 
lokalt selvstyre og mister den status af stat, som de har haft tidlige
re, hvorimod centralstaten får en status, der ligner den, der kende
tegner de territoriale enhedsstater.630

Imperiet

Imperiet er den største form for statsdannelse, der har eksisteret.631 
Om det imperie, som styredes af kejser Karl V (1519-56), sagde man, 
at solen aldrig gik ned i hans rige, og det britiske imperie dækkede 
i begyndelsen af 1900-tallet en fjerdedel af jordens areal og omfat
tede en fjerdedel af dens befolkning.63“

Et imperie er en centralmagt, der regerer over en række ofte 
fjerntliggende samfund af vidt forskellige typer. De kan være stam
mer uden statsdannelse (mange af de afrikanske samfund i koloniti
den) eller bystater (alle de bystater, der indgik i Romerriget) eller 
territoriale enhedsstater (Egypten, der indgik i Romerriget i oldti
den og i Det Osmanniske Rige i nyere tid). Centralmagten kan være 
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en bystat (Rom som centrum for Romerriget under den tidlige re
publik) eller en territorialstat (Storbritannien som centrum for det 
britiske kolonirige) eller en mobil magtelite (hvis man vil opfatte 
Djengis Khans imperie som en stat). Nogle imperier dækker et sam
menhængende territorie (fx Romerriget, Inkariget), andre har væ
ret spredt over hele kloden (fx de spanske, britiske, franske og hol
landske koloniimperier). I modsætning til enhedsstaten og 
forbundsstaten633 er imperiet som statstype ikke en territorialstat 
med et sammenhængende territorie.

Befolkningen i et imperie udgør typisk et broget spektrum af 
folkeslag med forskellige sprog, religioner, traditioner og organisa
tionsformer. Alle imperier har været multietniske, multinationale 
og multikulturelle. De undergivne samfund har ofte haft et betyde
ligt mål af selvstyre, og imperiet styres ved interaktion mellem cen
tralmagtens elite og alle de undergivne samfunds elite hver for sig 
og efter vidt forskellige principper tilpasset imperiets forskellige 
dele.634 De undergivne samfund har ingen kontakt indbyrdes eller 
kun en indirekte kontakt, der formidles via centralmagten. Imperiet 
som statstype er ofte blevet sammenlignet med et hjul, der har et 
nav (centralmagten) og en række eger (de undergivne samfund), 
men ingen fælg.635

Hvad statsformen angår, har alle imperier været monarkier med 
undtagelse af Romerriget under republikken (510-31 f.Kr.). I euro
pæisk tradition bliver et imperie typisk styret af en monark med 
titlen kejser (tysk: Kaiser, engelsk: emperor, fransk: empereur). Kej
ser er afledt af latin: Caesar og emperor af latin: imperator, og en af 
disse to titler bruges hyppigt som oversættelse af titlerne på ikke- 
europæiske herskere over et imperie, fx huangdi på kinesisk. Kejse
rens magt over sit imperie dækker et spektrum fra enevælde (fx 
Kina, Rom under de julisk-claudiske kejsere, Inkariget) til en nær
mest nominel status med meget få magtbeføjelser (den tysk-romer
ske kejser i nyere tid).

Ligesom bystatskulturen er imperiet en statstype, der ikke læn
gere findes. De sidste imperier var de europæiske kolonimagter, der 
forsvandt i forbindelse med afkoloniseringen efter Den Anden Ver
denskrig.636
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Den Europæiske Union

Den Europæiske Union er en besynderlig konstruktion, som der 
ikke rigtig findes magen til i verden. Den er hverken et statsforbund 
eller en forbundsstat. Et statsforbund er en sammenslutning af su
veræne stater, der har oprettet nogle fælles institutioner til at vare
tage de anliggender, som forbundet drejer sig om, typisk udenrigs
politik og forsvar. Nato er et eksempel på et moderne statsforbund. 
De beslutninger, som de fælles institutioner træffer, har gyldighed 
for medlemsstaterne som sådan, men ikke umiddelbart for de bor
gere, der bor i medlemsstaterne. De fælles institutioner i et statsfor
bund kan overhovedet ikke blande sig i medlemsstaternes indre 
anliggender. Man kan ikke være borger i selve forbundet, men kun 
i en af medlemsstaterne. Et statsforbunds medlemsstater er hver for 
sig medlem af FN, men selve forbundet er ikke en stat og kan derfor 
heller ikke være medlem af FN.637

I en forbundsstat tilkommer den ydre suverænitet centralstaten, 
medens den indre suverænitet er delt mellem centralstaten og del
staterne, og det er primært delstaterne, der skal fastsætte og hånd
hæve retsordenen inden for delstatens territorie over for dens be
folkning.638 EF var i mange henseender en omvendt forbundsstat: 
EF-institutionerne blandede sig ikke i medlemmernes ydre suveræ
nitet. Til gengæld greb de på mange vigtige områder ind i medlem
mernes indre suverænitet langt mere, end man gør i en forbunds
stat.639 I dag bliver over halvdelen af alle retsregler i en medlemsstat 
givet af EU og kun en mindre del af medlemsstaternes parlamenter. 
En tysk undersøgelse når det resultat, at 84 % af alle retsregler stam
mer fra Bruxelles og kun 16 % fra Berlin.640

Medlemmerne af EU er ikke længere suveræne stater i traditio
nel forstand.641 Med kapitalens, varernes og arbejdskraftens frie be
vægelighed på tværs af grænserne er et vigtigt aspekt af territorial
staten forsvundet,648 og de 28 medlemslande kommer mere og mere 
til at ligne medlemsstater i en forbundsstat. Allerede i Romtrakta
ten blev det slået fast, at EF ikke blot er et fællesskab af stater, men 
også af folk. Det medfører, at EF/EU ligesom centralstaten i en for
bundsstat kan lovgive uden om medlemsstaterne og udstede love, 
der har direkte virkning for alle EU’s borgere.643 To skelsættende 
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domme afsagt af EF-Domstolen i 1963 og 1964 slår fast, at en borger 
i en af medlemsstaterne har ret til i forhold, der vedrører fællesska
bet, at påberåbe sig EF-ret for sit lands domstole og til at anlægge 
sag for EF-domstolen mod sin regering,644 samt at EF-lovgivning 
står højere end national lov og har direkte virkning over for alle fæl
lesskabets borgere.645 EF/EU-Domstolen kommer i stedse højere 
grad til at ligne forfatningsdomstolen i en forbundsstat som Bundes
verfassungsgericht i Tyskland eller Supreme Court i USA.646

Fællesskabets kompetenceområde er også hele tiden blevet udvi
det. EF’s lovgivning omhandlede fortrinsvis økonomiske forhold, 
især samhandel, landbrug og fiskeri. Men ved nye traktater er EU's 
kompetenceområde hele tiden blevet udvidet, dels på det finansielle 
område, fx euroen som den fælles møntfod for 17 af unionens med
lemmer,647 dels på en lang række andre områder som fx sundheds
væsen, socialpolitik, indvandrerpolitik, uddannelse, forskning og 
kultur. Da ting hænger sammen, er der stort set ikke det samfunds
anliggende, som EU ikke har mulighed for at gribe ind i og regulere 
enten egenmægtigt eller i samarbejde med medlemsstaternes insti
tutioner.648 Med Maastricht-traktaten fra 1992 blev EF forvandlet til 
EU: Det er ikke længere et rent økonomisk fællesskab, men en poli
tisk union,649 og unionen bestemmer selv, hvad fællesskabet skal 
omfatte. Det er EU-Domstolen, der suverænt fortolker den euro
pæiske lovgivning og afgør, hvad europæisk lov skal omfatte.650

Et andet punkt, hvor EU ligner en forbundsstat, er indførelsen 
af det særlige unionsborgerskab. Det blev oprettet med Maastricht- 
traktaten, der trådte i kraft i 1993. Den vigtigste praktiske betydning 
af unionsborgerskabet er indtil videre, at en statsborger i et EU- 
land i kraft af unionsborgerskabet har valgret og valgbarhed ved 
kommunale valg og ved valg til EU-Parlamentet i den medlemsstat, 
vedkommende bor i.651 Men mindst lige så vigtig er den symbolske 
og identitetsskabende betydning af unionsborgerskabet: Der skal 
skabes en ny transnational identitet, der skal ligge til grund for en 
europæisk samhørighed mellem alle borgere i hele unionen.658 EU’s 
flag og hymne er symboler, der skal bestyrke identiteten.653 Man vil 
bestræbe sig på at skabe, hvad man kalder et europæisk demos, et 
europæisk folk med egen identitet.654 1 modsætning til nationalfø
lelsen skal det europæiske fællesskab bygge på de politiske værdier; 
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og endemålet må være, at alle borgere i EU’s medlemsstater skal 
føle sig som europæiske borgere, samtidig med at de føler sig som 
borgere i Grækenland, Tyskland eller Danmark.655 Med indførelsen 
af det europæiske borgerskab har alle borgere i EU’s 28 medlems
lande fået et dobbelt borgerskab, der svarer til det dobbelte borger
skab, man har i en forbundsstat. Det har endnu ikke samme omfang 
som forbundsstatens dobbelte borgerskab, men det kan det få. En 
opinionsundersøgelse fra 2010 har vist, at en stor del af borgerne i 
EU mener, at de snart vil have en dobbelt identitet, dels en europæ
isk og dels en national.656

Med Maastrichttraktatens ikrafttræden i 1993 er sammenslutnin
gen blevet ændret fra et økonomisk fællesskab (EF) til en politisk 
union (EU). EU har de facto fået en fælles forfatning, nemlig Lis
sabontraktaten, der officielt kaldes en traktat, men for mere end 
go%'s vedkommende er identisk med den forfatning, som blev for
kastet i 2005 ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland og der
efter taget af bordet.657 1 kraft af Lissabontraktaten er EU blevet én 
juridisk person, der kan tiltræde Den Europæiske Menneskerettig
hedskonvention på linje med medlemsstaterne.658 I kraft af Lissa
bontraktaten har EU også fået en fast formand for Det Europæiske 
Råd, der skal repræsentere EU internationalt på det udenrigspoliti
ske og sikkerhedspolitiske område. Formanden vælges af Det Euro
pæiske Råd blandt dets medlemmer.659

Den største forskel mellem EU og en forbundsstat er, at EU’s 
politiske ledelse, Det Europæiske Råd, ikke er en særskilt instituti
on, men et råd af medlemsstaternes stats- og regeringschefer.660 EU 
er ikke en stat, idet den fællesstatslige kompetence er afledt af med
lemsstaterne og ikke er uafhængig af dem.661 Men EU ville forholds
vis let kunne omdannes til en forbundsstat: Man kunne oprette en 
unionshær og et unionspoliti ved siden af medlemsstaternes politi 
og militær. Man kunne omdanne Det Europæiske Råd til et andet
kammer, der repræsenterede medlemsstaterne. Man kunne lade 
kommissionsformanden vælge af EU’s borgere og sammensætte sin 
regering (kommissærerne) under ansvar over for parlamentet og 
Det Europæiske Råd;66s eller man kunne lade kommissionsforman
den udpege af et flertal i parlamentet.663 Hvis EU fortsætter sin po
litiske linje, vil unionen blive den mest centralistiske forbundsstat, 
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der findes i Den Vestlige Verden, og den vil blive en forbundsstat, 
der har forbundsstater blandt sine medlemsstater.

For tiden er EU svækket på grund af den økonomiske krise, men 
på den anden side er EU blevet styrket, ved at medlemslandene har 
forpligtet sig til at føre en fælles finanspolitik og følge den økono
miske politik, som dikteres af den europæiske centralbank.

Statsløse samfund
Foruden de forskellige statstyper, som her er beskrevet, har vi det 
statsløse samfund. Det findes historisk blandt folk, der aldrig har 
kendt til statsdannelse, aktuelt blandt folk, hvis statsbygning er 
brudt sammen, utopisk i marxistisk politisk filosofi om det sam
fund, der vil opstå, når staten »dør bort«, og analytisk blandt poli
tologer, der benægter, at Storbritannien og USA er stater i konti
nental forstand. Termen »det statsløse samfund« forekommer 
således i fire forskellige sammenhænge:

(1) I marxistisk diskurs bruges udtrykket (a) om primitive sam
fund før udviklingen af samfundsklasser og staten som den hersken
de klasses institutionaliserede magtbase,664 (b) om det utopiske klas
seløse samfund, som formodes at opstå, når den kapitalistiske stat 
bryder sammen.665 1 denne kontekst er det (a), der er relevant, se (3).

(2) I politologiske beskrivelser af den moderne stat fremhæver 
man ofte en forskel mellem en anglo-amerikansk og en kontinental 
opfattelse af staten.666 1 England og Amerika spiller staten og stats
begrebet ikke nær den samme rolle som i Tyskland og Frankrig,667 
og især England beskrives ikke sjældent som »et statsløst sam
fund«.668 Et så ekstremt synspunkt har imidlertid ikke vundet gehør 
i bredere kredse og bliver sædvanligvis afvist som groft overdrevet 
for ikke at sige misvisende.66®

(3) Vi må flytte fokus fra politisk videnskab og filosofi til antro
pologi, sociologi og historie. I disse videnskaber forstås et statsløst 
samfund som et historisk samfund, der ikke opfylder de kriterier, 
der konstituerer en stat,67“ primært et system af politiske institutio
ner, der har et legitimt monopol på at fastsætte og håndhæve en 
given retsorden inden for et afgrænset territorie over for en perma
nent befolkning.
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I dag er hele kloden opdelt i stater, og alle mennesker bor i en 
stat. Men i nogle moderne stater findes der stadig »lommer«, hvor 
mindre grupper af »oprindelige folkeslag« stadig lever i, hvad der 
essentielt er statsløse samfund/71 Hvis vi går nogle generationer til
bage, var der adskillige statsløse samfund at finde i Australien, Afri
ka, Asien og Sydamerika, og går vi helt tilbage til stenalderen, leve
de alle mennesker formentlig i statsløse samfund.

Det statsløse samfund har ingen faste grænser. I det statsløse 
samfund er der ingen egentlige love, kun sædvaner og traditioner. 
Det statsløse samfund kan godt have politiske institutioner, typisk 
en forsamling af alle samfundets voksne mænd, eller af de ældre 
mænd, eller af de mest ansete i samfundet. De kan fungere som op- 
mænd og dommere i stridigheder, der opstår mellem samfundets 
medlemmer. Afgørelser træffes i reglen ved konsensus. Og hvis 
man ikke kan nå til enighed, har man ingen magtmidler til at gen
nemtrumfe de beslutninger, der træffes. Den, der bryder samfun
dets normer, bliver ikke straffet, undtagen med udstødelse af sam
fundet. Der er intet politi, intet fængsel og ingen bøddel. Der er 
heller ingen organiseret hær til at forsvare folket mod fjendtlige 
naboer. Sådanne statsløse samfund har man haft mange steder i ver
den helt op til tiden efter Den Anden Verdenskrig. Mange af dem er 
beskrevet i den antropologiske litteratur.678

(4) I disse tilfælde er der tale om samfund, der aldrig har kendt 
til statsdannelse. En helt anden type statsløse samfund findes, hvor 
en stat bryder sammen. På grund af borgerkrig673 eller en omfat
tende naturkatastrofe674 går staten i opløsning. Regering, admini
stration, domstole og politi holder op med at fungere. Enhver form 
for retshåndhævelse afløses af anarki og selvtægt. Sådanne stater 
kaldes »sammenbrudsstater«, på engelsk »failed states«.675 Netop 
nu er det Den Centralafrikanske Republik, der står øverst på listen 
over sammenbrudsstater sammen med Somalia, Den Demokratiske 
Republik Congo, Sudan og Sydsudan.6?6
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Statsbegrebet hos Weber, i folkeretten 
og i Den Vestlige Verden

Et af formålene med dette essay er at sammenstille Webers og folke
rettens statsbegreber og se, hvordan de forholder sig til et statsbe
greb, som er blevet fremherskende i Den Vestlige Verdens ideologi 
og selvforståelse.

På et punkt er der en vis overensstemmelse mellem Max Webers 
og det folkeretlige statsbegreb: Begge anser statsfolket som det mindst 
vigtige af de tre elementer, der tilsammen udgør staten.677 Derved ad
skiller de sig fra, hvordan man opfattede staten i oplysningstiden,678 
og hvordan mange i det 20. og 21. århundrede vil opfatte den.679 Men 
de adskiller sig også fra hinanden, ved at de fleste af de sociologer og 
politologer, der tilslutter sig Webers definition af staten, udelader den 
omtale af statsfolket, som faktisk findes i Webers skrifter.

Max Webers og folkerettens statsbegreber ligner også hinanden 
ved begge at tilstræbe den størst mulige grad af værdifrihed. Men i 
begge tilfælde er der spor af normative elementer. Webers opfattel
se af nationalstaten som en forudsætning for den moderne kapita
lisme, der igen er et essentielt aspekt af den moderne stat, kan indi
rekte blive et normativt aspekt af staten.680 1 folkeretten er det især 
demokratiet, der skaber uklarhed. Den Internationale Domstol og 
FN’s generalforsamling har erklæret, at demokrati ikke er en forud
sætning for at være en stat i folkeretlig forstand, men i FN’s Ver
denserklæring af 1948 blev den demokratiske statsform ophøjet til 
en menneskeret. Det bør dog understreges, at Verdenserklæringen 
kun er en hensigtserklæring, og at demokratiet blev nedtonet i men
neskerettighedskonventionerne af 1966/1976.681 Det fremherskende 
statsbegreb i Den Vestlige Verden adskiller sig også her fra såvel 
Max Webers som folkerettens statsbegreber ved utvetydigt at være 
værdiladet og normativt. Det er kommet til at omfatte nationalsta
ten, den demokratiske stat og retsstaten som essentielle aspekter af, 
hvad en stat helst bør være.

De tre statsbegreber er også forskellige i deres udgangspunkt og 
i deres adressat.68“ Max Webers statsbegreb er heuristisk. Det er et 
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videnskabeligt statsbegreb, som diskuteres og analyseres ved uni
versiteter og i lærde selskaber. Det belyser og klarlægger forståelsen 
af, hvad en stat er, og hvordan den historisk er blevet udviklet. Fol
kerettens statsbegreb er retligt og af afgørende betydning for, hvor
dan stater bør opføre sig både indadtil og udadtil, og hvordan de 
folkeretligt har forpligtet sig til at opføre sig. Dermed får det også 
afgørende betydning for Den Vestlige Verdens statsbegreb. En æn
dring eller nyfortolkning af Webers statsbegreb vil udløse en dis
kussion i universitetsverdenen, men vil ikke kunne udløse en krig. 
Men om Taiwan er en stat, eller om palæstinenserne eller kurderne 
skal have deres egen stat, er politisk sprængstof på højeste plan, og 
det er i denne sammenhæng, det folkeretlige statsbegreb får betyd
ning i samspil med Den Vestlige Verdens normative statsbegreb.683 
Ligesom dette statsbegreb har det folkeretlige statsbegreb en aktuel 
politisk betydning, men sammenblandingen af det normative og 
det kognitive kan få alvorlige politiske konsekvenser og gøre staten 
til et sprængfarligt begreb at arbejde med.

Jeg vil slutte dette essay om staten og statsbegrebet med en stats
definition, der kombinerer Webers og folkerettens statsbegreber og 
i videst muligt omfang undgår de normative elementer, der indgår i 
det fremherskende statsbegreb i Den Vestlige Verden.

Som abstraktion er staten en juridisk person, hvis ledelse hand
ler »på statens vegne«. Konkret forstået er staten indadtil et system 
af politiske institutioner, der besidder det legitime monopol på med 
vold som yderste sanktionsmiddel at fastsætte og håndhæve retsor
denen inden for statsterritoriet over for statsfolket. Udadtil inter- 
agerer staten med andre principielt ligestillede stater, samt med in
ternationale politiske organisationer, som staten er medlem af, samt 
andre, som den skal forholde sig til.

Det eneste normative element i denne definition ligger gemt i 
ordet »retsordenen«, hvis det forstås snævert som den retsorden, 
der findes i en retsstat. Der er derimod intet krav om, at staten skal 
være en nationalstat eller et demokrati, og heller ikke noget krav 
om, at staten skal være suveræn i klassisk forstand. Denne beskri
velse af staten er så omfattende, at den snarere må opfattes som en 
idealtype i Webers forstand684 end en egentlig definition.

103



Anført litteratur

Adams, R. McC. 1966. The Evolution of Urban Society (London).
Altenberg, P. og Kleen, P. 2004. Globalisering under attack (Stockholm). 
Andersen, H. 2000. »Sociologi«, i Den Store Danske Encyklopædi 17: 467-70.
Anderson, B. 2006. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism (2. udg. London og New York).
Angell, N. 1914. The Foundations of International Polity (London 1914).
Aristoteles, Politikken, citeret efter M.H. Hansen, Aristoteles (København 2013a).
Arnold, C.J. iggy. An Archaeology ofthe Early Anglo-Saxon Kingdoms (2. udg. 

London).
Austin, J. 1832. The Province offurisprudence Determined, citeret efter Weidenfeld 

og Nicholsons udgave (London 1954).
Avineri, S. 1972. Hegel’sTheory of the Modern State (Cambridge).
Avineri, S. 1987. »Hegel, Georg Wilhelm Friedrich«, i Miller m.fl. (udg.) 

196-200.
Baines, J. og Yoffee, N. 1998. »Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient 

Egypt and Mesopotamia«, i Feinman og Marcus (udg.) 199-260.
Bang, P.F. og Scheidel, W. (udg.). 2013. The Oxford Handbook of the State in the 

Ancient Near East and Mediterranean (Oxford).
Barber, N.W. 2010. The Constitutional State (Oxford).
Bard, K.A. 2008. »Royal Cities and Cult Centres, Administrative Towns, and 

Workmen’s Settlements in Ancient Egypt«, i Marcus og Sabloff (udg.) 
165-82.

Barker, B. 2006. The Agricultural Revolution in History (Oxford).
Barker, E. 1951. Principles of Social and Politicallheory (Oxford).
Bartelson, J. 2001. The Critique of the State (fAamririiåge).
Bellamy, R. 2007. Political Constitutionalism (Cambridge).
Benn, S.I. 1969. »The Uses of »Sovereignty«, i Stankiewicz (udg.) 67-85. 
Bennet, J. 2013. »Bronze Age Greece«, i Bang og Scheidel (udg.) 235-58.
Bentham, J. 1789. Introduction to the Principles ofMorals and Legislation, citeret efter 

J.H. Burns og H.L.A. Harts udgave (Oxford 1996).
Bingham, T. 2010. The Rule of Law (London).
Blockmans W. og Genet, J.Ph. (udg.). 1995-2000. The Origins of the Modem State 

in Europe 13th to 18th Centuries I-VII (Oxford).
Bluntschli, J.C. 1886. Allgemeine Staatslehre (6. udg. Berlin).
Bobbio, N. 1989. Democracy and Dictatorship (Cambridge).
Bodin, J. 1576. Les six livres de la république (10. udg. Lyon 1593 genudgivet Paris 

1986).

104



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Bogdanor, V. 1987. »Empire«, i Bogdanor (udg.) 203-04.
Bogdanor, V. (udg.). 1987. The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions 

(Oxford).
Bogdanor, V. 2009. The New British Constitution (Oxford).
Bohannan, P. og Bohannan, L. 1953. TheTiv of Central Nigeria (London).
Boldt, H. m.fl. 1990. »Staat und Suveränität«, i Brunner m.fl. (udg.) 6: 1-154.
Bonde, J.-P. 2007. Frafofatning til Lissabon (København).
Bourdieu, P. 1987. »The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical 

Field«, The Hastings Law Journal 38: 805-53.
Bourdieu, P. 1994. »Esprits d’etat. Genese et structure du champ bureaucra- 

tique«, i Raisons pratiques (Paris) 99-146.
Boyle, J.A. 1977. The Mongol WarldEmpire 1206-1370 (London).
Branner, H. 2011.Ikrigigen. Danmarkogdenyekrige 1990-2011 (København).
Braud, Ph. 1997. Science Politique 2. L’Etat (Paris).
Brewer-Carias, A.R. 1989. Judicial Review in Comparative Law (Cambridge).
Brunner, O., Conze, W. og Koselleck, R. (udg.). 1972-97. Geschichtliche Grundbe

griffe. Historisches Lexikonzur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart).
Bruun, H.H. 2013. Max Weber, i Statskundskabens klassikere (København).
Bryce, W. 1921. Modem Democracies 1-2 (London).
Burckhardt, J. 1870. Weltgeschichtliche Betrachtungen, vol. 7 i Gesamtausgabe (Berlin 

1929).
Burdeau, G. 1970. L’Etat (Paris).
Burke, P. 1986. »City-States«, i Hall (udg.) 137-53.
Böss, M. 2006. Forsvarfor Nationen. Nationalstaten under globaliseringen (Århus).
Caesar, Borgerkrigen (DeBello Civili), oversat af H. Bæk Hansen (København 1911). 
Cerny, P. 1990. The Changing Architecture of Politics (London).
Chantebout, B. 1975. Del’Etat, une tentative de démythification (Paris).
Chantebout, B. 2009. DroitConstitutionnel (26. udg. Paris).
Christensen, J.P. m.fl. 2012. Dansk Statsret (København).
Churchill, W. 1898. Story of the Malakand Field Force. An Episode of Frontier War 

(London).
Cicero, De legibus, udgivet og oversat til dansk af P. Krarup i F. Blatt, Th. 

Hastrup og P. Krarup, Cicerosfilosofiske skrifler 1 (København 1969) 316-489.
Cicero, De officiis, udgivet og oversat til dansk af Th. Hastrup i F. Blatt, Th. 

Hastrup og P. Krarup, Cicerosfilosofiske skrifter 5 (København 1972) 26-327.
Cicero, De re publica, udgivet og oversat til dansk af P. Krarup i F. Blatt, Th. 

Hastrup og P. Krarup, Cicerosfilosofiske skrifter 1 (København 1969) 94-301.
Cicero, Orator, udgivet og oversat til dansk af J. Isager i Th. Hastrup og M. 

Leisner Jensen, Ciceros retoriske skrifter 3 (Odense 1982) 9-186.
Claessen, H.J.M og Skalnik, P. 1978. »The Early State. Models and Reality«, i 

H.J.M. Claessen og P. Skalnik (udg.), The Early State (Haag) 637-50.

105



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Clastres, P. 1974. Lasodétécontrel’Etat, citeret efter den engelske udgave Society 
Against the State (New York 1989).

Cohen, R. 1961. »The Concept of Statehood in United Nations Practice«, 
University of Pennsylvania Law Review 109 (1961) 1127-71.

Crawford, J. 2006. The Creation of States in International Law (2. udg. Oxford). 
Crone, P. 1986. »The Tribe and the State«, i Hall (udg.) 48-77.
Crook, J. A. 1995. Legal Advocacy in the Roman World (London).
Crouch, C. 2004. Post-Democracy (Cambridge).
D’Entréves, A.P. 1967. The Notion of the State (Oxford).
Dahl, R.A. 1976. Modem Political Analysis (3. udg. Englewood Cliffs).
Dahl, R.A. 1989. Demo cracy and its Critics (New Haven).
D’Aspremont, J. 2011. »The Rise and Fall of Democratic Governance in 

International Law: A Reply to Susan Marks«, European Journal ofIntematio- 
nalLaw 22:2 (2011)549-70.

Davies, R. 2002. »The State: The Tyranny of a Concept?«, Journal ofHistorical 
Sociology 15.1: 71-74.

Diamond, J. 1999. Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies (New York). 
Dicey, A.V. 1885. Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10. udg.

London i960).
Dicken, P. 2007. Global Shft. Reshapingthe Global Economic Map in the 21st Century (5. 

udg. London).
Dickmann, F. 1959. Der Westfälische Frieden (Münster).
Diderot, D. 1751. »Autorite politique«, i Encyclopedie 1: 898-901.
Doehring, K. 1987. »State«, i Encyclopedia of Public International Law (North 

Holland) 423-28.
Donelly, J. 2003. Universal Human Rights inTheory and Practice (2. udg. Ithaca, NY).
Donleavy, P. 1993. »The State«, i R.E. Goodin og P. Pettit (udg.), ^4 Companion 

to Contemporary Political Philosophy (Oxford) 611-21.
Dowdall, H.C. 1923. »The Word State«, The Law Quarterly Review 153: 98-125.
Dunleavy, P. og O’Leary, B. Theories ofthe State. The Politics ofLiberal Democracy 

(Houndmills).
Duursma, J.C. 1996. Fragmentation and the International Relations of Micro-States 

(Cambridge).
Duverger, M. 1967. Sociologe Politique (3. udg. Paris).
Dyson, K.H.F. 1980. TheStateTraditionin WesternEurope (Oxford).
Earle, T. 1997. How Chiefs Come to Power (Stanford).
Easton, D. 1953. The Political System (New York, 2. udg. 1971).
Ehrard,J. 1998. »La souveraineté«, iL’esprit des mots (Geneve) 46-60.
Elazar, D.J. 1994. Federal Systems of the World (New York).
Elazar, D.J. 1997. »Contrasting Unitary and Federal Systems«, International 

Political Science Review 18: 237-51.

106



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Engels, F. 1884. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, i 
Marx-Engels Werke 21 (1975) 27-173.

Engels, F. 1894. Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, i Man-Engels 
Werke 20 (1975) 5-303.

Engelstoft, S. og Larsen, H.G. 2013. Territorium, StatogNation (København).
Erasmus af Rotterdam (1516). Institutio Principis Christiani, i Opera 4 (Leiden 

i7°3) •
Eriksen, J.M. og Stjernfelt, F. 2008. Adskillelsens politik. Multikulturalisme - ideologi 

ogvirkelighed (København).
Evans-Pritchard, E.E. 1940. TheNuer (Oxford).
Federalist Papers. 1788. Citeret efter J.E. Cookes udgave (Middletown, CT 1961).
Feinman, G.M. og Marcus, J. (udg.). 1998. Archaic States (Santa Fe).
Ferejohn, J. og Pasquino, P. 2003. »Rule of Democracy and Rule of Law«, i 

Maravall og Przeworski (udg.) 242-60.
Finer, S.E. 1974. »State-Building, State Boundaries and Border Control«, 

Social Science Information 13: 79-126.
Finer, S.E. 1997. The History of Govemmentfrom the Earliest Times 1-3 (Oxford).
Flüeler, N. og Gfeller-Corthésy, R. (udg.). 1975. Die Schweizvom Bau der Alpen bis 

zur Frage nach der Zukunft (Lu zern).
Forde, D. 1964. Tako Studies (Oxford).
Fortes, M. og Evans-Pritchard, E.E. (udg.). 1940. African Political Systems 

(Oxford).
Franck, T.M. 1992. »The Emerging Right to Democratic Governance«, The 

American Journal of International Law 86.1: 46-91.
Friedrich d. Grosse, Oeuvres, udg. J.D.E. Preuss I (Berlin 1846).
Friis Johansen, K. 1991. Den europaiskefilosofishistorie. Antikken (København).
Fukuyama, F. 1991. »Liberal Democracy as a Global Phenomenon«, PS. 

Political Science and Politics 24: 659-64.
Fukuyama, F. 1992. The End ofHistory and the Last Man (London).
Fukuyama, F. 2004. State Building. Governance and World Order in theTwenty-First 

Century (Ithaca, NY), citeret efter paperbackudgaven (London 2005).
Fukuyama, F. 2011. The Origins ^Political Order From PrehumanTimes to the French 

Revolution (London).
Gallagher, M., Laver, M. og Mair, P. 2006. Representative Government in Modern 

Europe (4. udg. New York).
Gallagher, M. og Uleri, P.V. (udg.). 1996. The Referendum Experience in Europe 

(London).
Garfinkl, S.J. 2013. »Ancient Near Eastern City-States«, i Bang og Scheidel 

(udg.) 94-119.
Gat, A. 2002. »Why City-States Existed? Riddles and Clues of Urbanisation 

and Fortificarions«, i Hansen (udg.) 125-39.

107



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Gat, A. 2005. »The Democratic Peace Theory Reframed. The Impact of 
Modernity«, World Politics 58: 73-100.

Gellner, E. 1964. Thought and Change (London).
Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism (Cambridge).
Giddens, A. 1985. The Nation-State and Violence (Cambridge).
Giddens, A. 1999. TheThird Way (Cambridge).
Glenn, H.P. 2013. The Cosmopolitan State (Oxford).
Goul Andersen, J. 2002. »Danskerne, Europa og det »demokratiske under

skud«. Den »stille revolution« i danskernes forhold til EU«, i Pedersen 
(udg.) 32-67.

Grazia, S. De. 1996. Machiavelli in Hell (2. udg. London).
Grote, R. 1999. »Rule of Law, Rechtsstaat and »Etat de droit««, i C. Starck 

(udg.), Constitutionalism, Universalism and Democracy-A ComparativeAnalysis 
(Baden-Baden) 270-306.

Guéhenno, J.-M. 1995. The End ojthe Nation-State (Minneapolis).
Guicciardini, F. 1512. DiscorsodiLogrogno (Firenze).
Habermas, J. 1998. Die postnationale Konstellation (Frankfurt am Main).
Hall, J.A. (udg.). 1986. States in History (Oxford).
Halliday, F. 2005. »Nationalism« i J. Baylis og S. Smith (udg.), The Globaliza

tion ofWorld Politics (3. udg. Oxford) 521-38.
Hansen, M.H. 1998. PolisandCity-State.AnAncientConceptandltsModemEquivalent 

(København).
Hansen, M.H. 2000. »Introduction« og »Conclusion«, i M.H. Hansen 

(udg.) 11-34 og 597-623.
Hansen, M.H. (udg.). 2000. A Comparative Study oflhirty City-State Cultures 

(København).
Hansen, M.H. (udg.). 2002. A Comparative Study ofSix City-State Cultures (København). 
Hansen, M.H. 2004. Polis, den oldgraske bystatskultur (København).
Hansen, M.H. 2005. Kilder til demokratiets historie 1750-2000 (København).
Hansen, M.H. 2006. Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State Culture 

(Oxford).
Hansen, M.H. 2007. Den moderne republikanisme ogdens kritik af det liberale demokrati 

(København).
Hansen, M.H. 2010. Demokrati som styreform ogsom ideologi (København).
Hansen, M.H. 2012. Demokratiets historiefra oldtid til nutid (København).
Hansen, M.H. 2013a. Aristoteles, i serien Statskundskabens klassikere (Køben

havn).
Hansen, M.H. 2013b. Platon, i serien Statskundskabens klassikere (Køben

havn).
Hansen, M.H. og Nielsen, T.H. 2004. An Inventory of Archaic and Classical Poleis 

(Oxford).

108



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Hansen, V. 2000. Open Empire. A History of China to 1600 (New York).
Hastrup, K. og Ovesen, J. 1980. Etnogi-afiskgy-undbog(JRø\)erAi-zcvri).
Hay, C. 2008. »Globalization’s Impact on States«, i J. Ravenhill (udg.), 

Global Political Economy (Oxford) 314-45.
Haynes, J. 2001. »Introduction«, i Democracy and Political Change in the »Third 

World« (London) 3-121.
Heffter, A.W. 1844. Das europäische Völkerrecht der Gegenwart (Berlin), 7. udg. ved 

F.H. Geffcken (Berlin 1882).
Hegel, G.W.F. 1821. Grundlinien der Philosophie des Rechts (Berlin), eiteret efter Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel. Werke in zwanzig Bänden-] (Frankfurt am Main 1970).
Held, D. 1989. PoliticalTheory and the Modern State (Cambridge).
Held, D. 1995. Democracy and the Global Order (Cambridge).
Held, D. 1999. »The Transformation of Political Community: Rethinking 

Democracy in the Context of Globalization«, i I. Shapiro og C. Hacker- 
Cordon (udg.), Democracy’s Edges (Cambridge) 84-111.

Held, D. 2006. Models of Democracy (3. udg. Cambridge).
Held, D. og McGrew, A. 2002. Globalization /Anti-Globalization (Cambridge).
Held, D. og McGrew, A. (udg.). 2002. GoverningGlobalization (Cambridge).
Herz, J.H. 1957. »Rise and Demise of the Territorial State«, World Politics 9.4: 

473’93-
Hettne, B., Sörlin, S. og Ostergaard, U. 2006. Den globale nationalismen (2. udg. 

Stockholm).
Hexter, J.H. 1957. »II principe and lo stato«, Studies in the Renaissance 4: 113-38.
Hillyard, P. og Percy-Smith, J. 1988. The Coercive State (London).
Hinsley, H. 1986. Sovereignty (2. udg. Cambridge).
Hintze, 0.1975. The Historical Essays of Otto Hintze (New York).
Hirst, P. og Thompson, G. 1999. Globalization in Question (2. udg. Cambridge). 
Hitler, A. 1925-27. Mein Kampf (München).
Hobbes, T. 1651. Leviathan, citeret efter J.C.A. Gaskins udgave (Oxford 1996). 
Hobsbawn, E. 1990. Nations and Nationalism since 1780 (Cambridge).
Holden, B. 1988. Understanding Liberal Democracy (Oxford).
Hughes, A. 1981. »The Nation-State in Black Africa«, i Tivey (udg.) 122-47.
Hume, D. 1772. Essays and'Realises on Several Subjects 1 (London og Edinburgh), 

citeret efter K. Haakonssens udgave (Cambridge 1994).
Huntington, S.P. 1991. TheThird Wave. Democratization in theLateTwentieth Century 

(Norman).
Hvass, S. og Storgaard, B. 1993. Digging into the Past (Århus).
Ignasse, G. 1995. »L’Etat« i J. Moreau (udg.), Droit Publique. Theorie generate de 

I’EtatetDroit Constitutionnel. Droitadministratf (3. udg. Paris) 1: 21-34.
James VI and I, Political Writings, udg. J.P. Sommerville (Cambridge 1994). 
Jellinek, G. 1914. Allgemeine Staatslehre (3. udg. Berlin).

109



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Johnson. S. 1755. A Dictionary ofthe English Language (London).
Jones, E. 2003. The European Miracle. Environments, Economics and Geopolitics in the 

History ojEurope and Asia (3. udg. Cambridge).
Jowitt, A.W. 2010. Jowitt’s Dictionary ofEnglish Law (3. udg. London).
Kaplan, R. 2000. The Coming Anarchy (New York).
Kaspersen, L.B. 1998. »Staten og krigen i Anthony Giddens’ sociologi«, i A. 

Berg-Sørensen og M.F. Greve (udg.), Statendeter... (Frederiksberg) 157-79.
Katz, R.S. 1997. Democracy and Elections (New York).
Kellner, P. 2008. »George Soros«, i Britannica Online Encyclopedia.
Kelsen, H. 1946. GeneralTheory ojLaw and State (Cambridge Mass).
Kelsen, H. 1969. »Sovereignty and International Law«, i Stankiewicz (udg.) 

115-31-
Kelstrup, M., Martinsen, D.S. og Wind, M. 2008. Europ a i forandring. En 

grundbogom EU’spolitiske ogretlige system (København).
Koch, H. 2002. »Det europæiske statsfællesskab - et trojansk næbdyr«, i 

Pedersen (udg.) 68-82.
Korsgaard, O. m.fl. 2008. Medborgerskab - et nyt dannelsesideal? (2. udg. Køben

havn).
Koubi, G. og Romi, R. 1993. Etat, Constitution, Loi (Paris).
Laski, H. 1921. The Foundations of Sovereignty (London).
Laski, H. 1925. A Grammar ofPolitics (London).
Lasswell, H.D. og Kaplan, A. 1950. Power and Society: A Frameworkfor Political 

Inquiry (New Haven).
Lenin, V.1.1917. Staten ogrevolutionen, citeret efter den danske udgave (Køben

havn 1948).
Lev, A. og Spiermann, O. 2009. »Hugo Grotius«, i L.B. Kaspersen og J. 

Loftager (udg.), Klassisk ogmodernepolitisk teori (København) 181-89.
Lijphart, A. 1999. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in 

Thirty-Six Countries (New Haven).
Liverani, M. 1997. »Ancient Near Eastern Cities and Modern Ideologies«, i G.

Wilhelm (udg.), Die Orientalische Stadt. Kontinuität, Wandel, Bruch (Saarbrücken).
Locke, J. 1690. TwoTreatisesof Government, eiteret efter P. Lasletts udgave 

(Cambridge 1970).
Machiavelli, N. 1531. IIprincipe, eiteret efter R. Rinaldi, Machiavelli Opere (Torino 

1999)-
MacCormick, N. 1987. »Sovereignty«, i Bogdanor (udg.) 583-84.
Maine, H. 1861. Ancient Law. ItsConnection withEarly History ofSociety, and Its Relation 

to Modern Ideas (London), citeret efter udgaven fra 1959.
Maiseis, C.K. 1990. The Emergence of Civilization (London).
Manin, B. 1997. The Principles of Representative Democracy (Cambridge).
Mann, J. 2004. Riseofthe Vulcans. The History ofBush’s War Cabinet (New York).

no



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Mann, M. 1986. »The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mecha
nisms and Results«, i Hall (udg.) 109-36.

Manning, J.G. 2013. »Egypt«, i Bang og Scheidel (udg.) 61-93.
Manuel, EE. og Manuel, F.P. 1979. UtopianThought in the Western World (Oxford).
Maravall, J.M. og Przeworski, A. (udg.). 2003. Democracy and the Rule of Law 

(Cambridge).
Marcus, J. og Sabloff, A. (udg.). 2008. The Ancient City. New Perspectives on 

Urbanism in the Old and New World (2. udg. Santa Fe).
Marks, S. 2011. »What has Become of the Emerging Right to Democratic 

Governance?« European Journal ofInternational Law 22:2 (2011) 507-24.
Marshall, G. 1971. ConstitutionalTheory (Oxford).
Marshall, T.H. 1965. Class, Citizenship, and Social Development (New York). 
Matthiessen, P.C. 2009. Immigration to Denmark (Odense).
Maurer, H. 1999. Staatsrecht (München).
Mazower, M. 1999. Dark Continent. Europe’sTwentieth Century (2. udg. London).
McEvedy, C. og Jones, R. 1978. Atlas ofWorld Population History (Harmondsworth). 
McGrew, A. 2005. »The Logics of Globalization«, i J. Ravenhill (udg.), 

Global Political Economy (Oxford) 277-313.
Meadowcroft, J. 1995. Conceptualizing the State. Innovation and Dispute in British 

Political Thought 1880-1914 (Oxford).
Meier, C. (udg.). 1994. Die Okzidentale Stadt nach Max Weber. Historische Zeitschrift 

Beiheft 17.
Mellaart, J. 1975. »The Origin and Development of Cities in the Near East«, i 

L.L. Orlin (udg.),JöTOL Essays in Ancient and Mo dem Studies (Ann Arbor) 5-22.
Merkl, P.H. 1995. »Popular Sovereignty«, i S.M. Lipset (udg.), The Encyclopedia 

of Democracy (London) 3: 984-85.
Mieroop, M. van de. 1997. The Ancient Mesopotamian City (Oxford).
Mill, J.S. 1861. Considerations on Representative Government (London).
Miller, D. m.fl. (udg). 1987. The Blackwell Encyclopedia of Political Thought (Oxford). 
Miller, D. 1995. On Nationality (Oxford).
Miller, W.L. m.fl. (udg.). 1996. Political Culture in Contemporary Britain (Oxford). 
Mithen, S. 2003. After the Ice: A Global Human History 20,000-9,000 B.C. (London). 
Mohl, R. v. 1832-33. Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates 1-2.

(Tübingen)
Montbiot, G. 2000. TheAgeofConsent.AManfestoforaNew World Order (San 

Leandro, CA).
Montesquieu, C. de Secondat. 1748. De l’Esprit des lois, eiteret efter Pléiade-ud- 

gaven (Paris 1951).
Morris, C. 2008. »Links in the Chain of Inka Cities: Communication, 

Alliance, and the Cultural Production of Status, Value and Power«, i 
Marcus og Sabloff (udg.) 299-319.

in



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Murphy, W.F. 2007. Constitutional Democracy. Creating and Maintaining a Just Political 
Order (Baltimore).

Müller, K. 1949. Instrumenta Pads Westphalicae. Die Westfälischen Friedensverträge 
1648. Quellen zur neueren Geschichte 12-13 (Bern).

Møller, J. 2012. Statsdannelse, regim forandring og økonomisk udvikling (Aarhus).
Møller, J. og Skaaning, S.-E. 2010. Demokrati og demokratisering (København).
Møller, J. og Skaaning, S.E. 2014. Demokrati. Opfattelser, udviklinger, årsager og 

virkninger (København).
Netti, J.P. 1968. »The State as a Conceptual Variable«, WorldPolitics 20, 559-92, 

genoptrykt i Hall (udg.) 9-36.
Nietzsche, F. 1883-84. Also Sprach Zarathustra (Chemnitz).
Ohmae, K. 1995. The End of the Nation State (New York).
Olsen, O. 1989. »Royal Power in Viking Age Denmark«, i Les mondes normands 

(Vllle-XIIss). Actesdullecongrésintemationald’archaeologie 5 (Stuttgart).
Oppenheim, 1992. Jennings, R. og Watts, A. (udg.), Oppenheim’s International 

Law i (9. udg. Harlow).
Overgaard Nielsen, J. 2003. »Politisk kultur: Begrebets udvikling og »staten« 

som eksempel«, Kontur 7: 51-59.
Ozment, S. 1980. The Age of Reform 1250-1550 (New Haven).
Pasquino, P. (udg.). 2009. The Political Origins ofConstitutional Courts. Italy,

Germany, France, Poland, Canada, United Kingdom (Rome).
Patterson, T.C. 1991. The Inca Empire (Oxford).
Patterson, T.E. 2011. The American Democracy (10. udg. New York).
Pedersen, M.N. 1995. »Behavioralisme«, i Den Store Danske Encyklopædi 2:444-

45-
Pedersen, M.N. 1999. »Politologi«, i Den Store Danske Encyklopædi 15: 355-56.
Pedersen, Th. (udg.). 2002. Europaforfolket. EU og det danske demokrati (Århus). 
Pierson, C. 1996. The Modem State (London).
Pitkin, H.F. 1967. The Concept of Representation (Berkeley and Los Angeles) 225-52.
Platon, Staten, citeret efter Platon. Samlede værker i ny oversættelse 4 (København 

2013) 143-522.
Poggi, G. 2006. Weber: A Short Introduction (Cambridge).
Pufendorf, S. 1672. De officio hominis etcivisjuxta legem naturalem libri duo, eiteret 

efter J. Tully og M. Silverthorne, On the Duty of Man and Citizen According to 
Natural Law (Cambridge 1991).

Radcliffe-Brown, A.R. 1040. »Preface«, i M. Fortes og E.E. Evans-Pritchard
(udg.), African Political Systems (Oxford) xi-xxiii.

Raphael, D.D. 1975. »State«, i The New Encyclopædia Britannica 17: 609-15.
Rasmussen, E. 1971. Komparativ politik (2. udg. København).
Rasmussen, H. 1996. Folkestyre, grundlov oghøjesteret. Grundlovens §20 på prøve 

(København).

112



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Raz, J. 2009. The Authority of Law (2. udg. Oxford).
Reinhard, W. 2007. Geschichte des modemen Staates (München).
Riker, W.H. 1975. »Federalism« i F.I. Greenstein og N.V. Polsby (udg.), The 

Handbook of Political Science $ (Reading Mass.) 93-172.
Ringen, S. 2007. What Democracy Is For. On Freedom and Moral Government (Oxford).
Rockman, B.A. 1987. »Government«, i Bogdanor (udg.) 257-61.
Rosenberg, A. 1934. Der Mythus des 20. Jahrhunderts (München).
Ross, A. 1953. Om ret og re færdighed (København, genoptryk 1966).
Ross, A. 1966. Dansk Stat forfatningsret (2. udg. København).
Ross, A. 1972. Lærebogi Folkeret (4. udg. København).
Rousseau, J.J. 1762. Du contratsocial (Amsterdam), citeret efter Pléiade-udgaven 

(Paris 1964).
Russett, B. 1993. Grasping the Democratic Peace (Princeton).
Rye Olsen, G. 1999. Afrika. Håbogtabteillusioner (København).
Ryffel, H. 1903. Die schweizerischen Landsgemeinden (Zürich).
Rytter, J.E. 1998. »Den åbne forfatningsstat - forfatning, menneskerettighe

der og inter-/overnational ret«, Retfærd 82:19-31.
Rytter, J.E. 2000. Grundrettigheder. Domstolenesfortolkning og kontrol med lovgivnings

magten (København).
Schachtschneider, K.A. 2006. Prinzipien des Rechtsstaates (Berlin).
Scheidel, W. 2013. »Introduction. Studying the State«, i Bang og Scheidel 

(udg.) 5-57.
Schmidt, M.G. 2003. Political Institutions in the Federal Republic ofGermany (Oxford).
Schmitt, C. 1941. »Staat als konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebun

dener Begriff«, i C. Schmitt, Ve fassungsrechtliche Aufsätze« (Darmstadt 1958) 
375-85-

Schneider, A. 1920. DiesumerischeTempelstadt (Essen).
Schofield, M. 1999. »Cicero’s Definition of ResPublica«, i M. Schofield, Saving 

the City (London) 178-94.
Service, E. 1971. Primitive Social Organization. An Evolutionary Perspective (2. udg. 

New York).
Seymour-Smith, C. 1986. »State«, i Macmillan Dictionary of Anthropology (Lon

don) 266-67.
Shapera, A. 1955. A Handbook of Tswana Law and Custom (2. udg London).
Simon, Y.R. 1969. »Sovereignty in Democracy«, i Stankiewicz (udg.) 

241-72.
Skinner, Q. 1978. The Foundations of Modern PoliticalThought 1-2 (Cambridge).
Skinner, Q. 1989. »The State«, i T. Ball, J. Farr og R.L. Hanson (udg.), 

Political Innovation and Conceptual Change (Cambridge) 90-131.
Skinner, Q. 1998. Liberty Before Liberalism (Cambridge).
Skinner, Q. 2002. Visions of Politics 2 (Cambridge).

M3



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Skinner, Q. 2009. »A Genealogy of the Modern State«, Proceedings of the British 
Academy 162: 325-70.

Skocpol, T. 1979. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of'France, Russia 
and China (Cambridge).

Skocpol, T. 1985. »Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in 
Current Research«, i P.B. Evans m.fl. (udg.), Bringing the State Back In 
(Cambridge) 3-37.

Smith, A. AnTnqurry rnlo the.\rilure and Causes (fine Wealth (fixations 1-2
(London), citeret efter udgaven i Everyman’s Library (London 1910).

Smith, A.D. 1986. »State-Making and Nation-Building«, i Hall (udg.) 228-63. 
Smith, A.D. 1987. »Nation-State«, i Bogdanor (udg.), 380-81.
Smith, A.D. 1991. National Identity (London).
Smith, A.D. 2000. The Nation in History (Cambridge).
Smith, T.W. 1992. »Changing Racial Labels: from »colored« to »negro« to 

»black« to »African American«« Public Opinion Quarterly 56: 496-514.
Southall, A. 1998. The City inTime and Space (Cambridge).
Spiermann, 0.1996. »Om Staters Suverænitet«, TidsskrijlforRettsvitenskap 

(4:1996) 575-661.
Spiermann, O. 2006. Moderne Folkeret (3. udg. København). 
Stankiewicz, W.J. (udg.). 1969. InDefense of Sovereignty (London).
Starke, J.G. 1989. Introduction to International Law (10. udg. London).
Strange, S. 1996. The Retreat of the State. The Dipfusion ofPower in the World Economy 

(Cambridge).
Svensson, P. 2003. Folketsrøst (Århus).
Sørensen, G. 1997. »Svage stater. En introduktion«,Politica 29:2:125-35. 
Sørensen, M. 1969. Statfofatningsret (København).
Sørensen, N.A. 2005. Denstorekrig (København).
Tacitus, Historiae, udgivet af C.D. Fisher (Oxford 1993).
Tamanaha, B.Z. 2004. On the Rule of Law (Cambridge). 
Thompson, J.A. 2002. Woodrow Wilson (London).
Thompson, J.E.S. 1954. The Rise and Fall of Maya Civilization (Norman). 
Thompson, J.M. 1948. French Revolution Documents ip8g-g4 (Oxford).
Thomson, D. 1957. Europe Since Napoleon (London).
Tilly, C. 1975. »Reflections on the History of European State-Making«, i C. 

Tilly (udg.), The Formation of National States in WesternEurope (Princeton) 3-83.
Tilly, C. 1992. Coercion, Capital and European States AD ggo-iggs (Cambridge og 

Oxford).
Tilly, C. 2007. Democracy (Cambridge).
Tinker, H. 1981. »The Nation-State in Asia«, i Tivey (udg.) 104-21.
Titus, C. 1931. »A Nomenclature in Political Science«, American Political Science 

Review 25: 45-60.

114



SCI.DAN.H.8 • 8 ANFØRT LITTERATUR

Tivey, L. (udg.). 1981. The Nation-State. The Formation of Modem Politics (New 
York).

Tocqueville, A. de 1835-40. De la démocratie en Amérique 1-2, citeret efter Pléiade- 
udgaven (Paris 1992).

Togeby, L. m.fl. 2003. Magt og demokrati i Danmark-hovedresultaterfra magtudrednin
gen (Århus).

Tomkins, A. 2005. Our Republican Constitution (Oxford).
Trigger, B. 2003. Understanding Ancient Civilizations (Cambridge).
Tyerman, C. 2004. Fightingfor Christendom. Holy War and the Crusades (Oxford).
Ulsig, E. 2011. Danmarkgoo-ryoo. Kongemagtogsanfund (Århus).
Vattel, M. De. 1758. Le droit des gens ou principes de laloi naturelle I-II (London).
Verdross, A. og Simma, B. 1984. Universelles Völkerrecht (3. udg. Berlin).
Vile, M.J.C. 1967. Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford).
Vincent, A. 1987. Theories of the State (Oxford).
Viroli, M. 1995. For Love of Country (Oxford).
Viroli, M. 2002. Republicanism (New York).
Waldron, J. 1998. »Precommitment and Disagreement«, i L. Alexander 

(udg.), Constitutionalism. Philosophical Foundations (Cambridge) 271-99.
Walzer, M. 1983. Spheres of Justice (Oxford).
Walzer, M. 1993. What It Means to be an American (New York).
Watkins, F.M. 1972. »State«, i The International Encyclopedia of the Social Sciences 17: 

!5°-57-
Weart, S. 1998. Neverat War: Why Democracies Will Not Fight OneAnother (New 

Haven).
Weber, M. 1972. Wirtschaft und Gesellschaft (5. udg. Tübingen).
Weber, M. 1973. »Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpoli

tischer Erkenntnis«, eiteret efter Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaflslehre (4. 
udg. Tübingen 1973) 146-214.

Weber, M. 1993. Die Stadt, udgivet afW. Nippel = Max Weber Gesammtausgabe 
I/22.5 (Tübingen).

Weiler, J.H.H. 1999. The Constitution of Europe (Cambridge).
Weldon, T.D. 1953. The Vocabulary of Politics (Harmondsworth).
Westenholz, Aa. 2002. »The Sumerian City-State«, i Hansen (udg.) 23-42.
Wheatley, P. 1971. The Pivot of the Four Quarters (Edinburgh).
Wheatley, S. 2011. »A Democratic Rule of International Law«, European 

Journal of International Law 22:2 (2011) 525-48.
Wills, G. 1992. Lincoln at Gettysburg (New York).
Wilson, J.A. i960. »Egypt through the New Kingdom: Civilization without 

Cities«, i C.H. Kraeling og R. McC Adams (udg.), City Invincible (Chicago) 
124-36.

Wind, M. 2002. »Det europæiske medborgerskab«, i Pedersen (udg.) 190-215.

115



ANFØRT LITTERATUR SCI.DAN.H.8 • 8

Wittfogel, K. 1957. Oriental Despotism: A Comparative Study ofTotal Power (New 
Haven).

Yoffee, N. 2005. Myths of the Archaic State. Evolution of the Earliest Cities, States, and 
Civilizations (Cambridge).

Zahle, H. 1995-97. Danskfofatningsret 1-3 (2. udg. København).
Zahle, H. (udg). 1999. Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (København).
Zippelius, R. 1989. Allgemeine Staatslehre (12. udg. München).
Østergaard, U. 2009. »Europa 1500-1800 - territorialstater, imperier, bystater, 

grænser«, i L.B. Kaspersen ogj. Loftager (udg.), Klassisk o g moderne politisk 
teori (København) 119-49.

116



Noter

1. Hansen og Nielsen (2004). Hovedpunkterne i vor undersøgelse er sammenfattet i 
Hansen (2004) og (2006).
2. Hansen (2000) i Hansen (udg.) (2000); Hansen (udg.) (2002); Hansen (2006) 
7-28.
3. Se s. 21 med n. 112.
4. Hansen (1998) 35-51.
5. Titus (1931) 45.
6. Weldon (1953) 19, appliceret på ordet stat 46-50.
7. Easton (1953) 192. Se s.22 med n.119. Rasmussen (1971) 66 indtager et mere afbalan
ceret synspunkt.
8. Ross (1966) 35-36.
9. Ross (1972) 14-15; se Spiermann (2006) 3.
10. Pierson (1996) 6.
11. Blockmans og Genet (1995-2000).
12. O. Brunner, W. Conze og R. Koselleck (udg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart 1972-97).
13. H. Boldt, W. Conze, G. Haverkate, K. Klippel og R. Koselleck, »Staat und Suve- 
ränität« i Brunner m.fl. (udg.) 6: 1-154.
14. Bang og Scheidei (2013) 5-57.
15. Uwe Walters anmeldelse i det elektroniske anmeldertidsskrift Sehepunkte (2013).
16. Se fx Rees Davies' artikel fra 2002: »The State: The Tyranny of a Concept?«.
17. Bang og Scheidel (2013) 61-119 (J.G. Manning om Egypten); 259-78 (M.H. Han
sen om de oldgræske bystater); 383-472 (H. Mouritsen og P.F. Bang om Rom); V. 
Hansen (2000) om Kina; T.C. Patterson (1991) om Inkariget.
18. Reinhardt (2007) 7: »Europa hat den Staat erfunden«. Samme synspunkt ligger 
til grund for Blockmans og Genet's syvbindsværk (n. 11) og artiklen i Geschichtliche 
Grundbegriffe (n. 12).
ig. Finer (1997) 617: »Out of the feudal kingdoms in England and France were to 
emerge, around 1450 or 1500, the »national state«.«
20. Easton (1953) 109; Held (1995) 77-79; Møller (2012) 37. Første gang hævdet af 
Proudhon, cf. Dickmann (1959) 6-7.
21. Spiermann (2006) 10. Se s. 21-22 med n. 117.
22. Se s. 22.
23. Se s. 48-49.
24. Reinhardt (2007) 7; Jones (2003) 127.
25. Det er dog værd at bemærke, at Aristoteles fulgte to parallelle spor: et empirisk 
og et normativt. I sin skole lod han udarbejde beskrivelser af 158 bystatsforfatninger, 

117



NOTER SCI.DAN.H.8 • 8

og i sit værk Politikken gennemførte han en generel analyse, der omfatter både norma
tive og empiriske aspekter af bystaten, på græsk polis.
26. Manuel og Manuel (1979).
27. Cf. fx Carl Schmitt (1941) 376: »Noch heute hört man statt von der griechischen 
Polis oder von der römischen Republik vom »antiken Staat« der Griechen und Rö
mer, statt vom Reich vom »deutschen Staat des Mittelalters« und gar von den Staa
ten der Araber, Türken oder Chinesen sprechen. Eine durchaus zeitgebundene, ge
schichtlich bedingte, konkrete und spezifische Organisationsform der politischen 
Einheit verliert auf diese Weise ihren geschichtlichen Ort und ihren typischen In
halt; sie wird in irreführender Abstraktheit auf gänzlich verschiedene Zeiten und 
Völker übertragen und in völlig andersartige Gebilde und Organisationen hinein
projiziert. Diese Erhebung des Staatsbegriffes zum allgemeinen Normalbegriff der 
politischen Organisationsform aller Zeiten und Völker wird wahrscheinlich mit dem 
Zeitalter der Staatlichkeit selbst bald ein Ende nehmen. Sie kommt aber auch heute 
noch vor, und deshalb sei hier der konkret-geschichtliche und spezifische Charakter 
des Staatsbegriffes als einer an das 16. bis 20. Jahrhundert europäischer Geschichte 
gebundenen, politischen Ordnungsvorstellung von Anfang an äusser Zweifel ge
stellt.«
28. Jeremy Bentham bestemmer staten som »particular persons invested with po
wers to be exercised for the benefit of the rest«, og hvis sådanne personer ikke fand
tes, »there would be no such thing as a state«, Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation (1789) 292, cf. Skinner (2009) 356.
29. Ernest Barker (1951) citeret s. 41-42.
30. Fx Hobbes (1651) 3 og 7 citeret s. 20 med n. 100 og Hegel (1821) s. 31 n. 204 og 205.
31. Fx Bluntschli (1886) 61-68; Jellinek (1914) 163: »Als Rechtsbegriff ist der Staat 
demnach »die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Körperschaft eines 
sesshaften Volkes«, oder, um einen neuerdings gebräuchlich gewordenen Terminus 
anzuwenden, »die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgestattete Gebietskörper
schaft.«« - Citatet viser, at statsterritoriet er et sent element i statsbegrebet, se s. 23 
med n. 129. Om Allgemeine Staatslehre, der udvikles til den juridiske disciplin Ver
fassungslehre, se også Glenn (2013) 3.
32. Fx Bluntschli (1886); Jellinek (1914) 433: »Darum ist eine vollendete Kenntnis des 
Staates ohne Kenntnis seines Rechtes unmöglich. Unwissenschaftliche Einseitigkeit 
wäre es, den Staat nur unter dem Geschichtspunkte des Rechtes zu betrachten. Al
lein noch unwissenschaftlicher ist eine das rechtliche Element des Staates vernach
lässigende Staatslehre, die mit historischer, politischer, soziologischer Methode das 
Ganze des Staates erfassen zu können vermeint.«
33. Ross (1966); Zahle (1995-97); Christensen m.fl. (2012).
34. Reinhard (2007) 8.
35. Jellinek (1914) 375-79; Zippelius (1994) 47-89; Maurer (1999) 2-7.
36. Fx Chantebout (2009) 4-21, med en kort oversigt over statsbegrebet hos Hobbes, 
Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Engels og Weber.
37. Spiermann (2006) 1.
38. Spiermann (2006) 188-92; Crawford (2006) 45-62.

118



SCI.DAN.H.8 • 8 NOTER

39. Jellinek (1914)394-434.
40. Se fx Verdross og Simma (1984) 223; Maurer (1999) 3.
41. Engelsk: country, tysk: Land, fransk: pays.
42. Se s. 21-23 (territoriet), 23-24 (folket), 24-26 (regeringen).
43. Andersen (2000) 467-70.
44. Definitionen blev gentaget ordret i Wirtschaft und Gesellschaft, se Weber (1972) 822. 
Se s. 41-42.
45. Bourdieu (1994) 107.
46. Bourdieu (1987) 839.
47. Pedersen (1999) 355-56.
48. Thompson (2002) 23-42.
49. Pedersen (1999) 355.
50. København, Århus, Syddansk, Ålborg, Roskilde, CBS.
51. Bartelson (2001) 48.
52. Pedersen (1995) 444-45. Lasswell og Kaplan (1950) 184: »Political science, as one 
of the sciences of interpersonal relations, deals not with »states« and »governments« 
but with concrete acts of human beings .... Every proposition about the abstraction 
»state« can be replaced by a set of propositions referring only to the concrete acts of 
certain persons and groups. And the same is true of the abstraction »government«. 
Se Bartelson (2001) 109. Forkastelsen af statsbegrebet blev indvarslet med Angell 
(1914) xxviii, som anbefaler, at man skal opgive »the habit of thinking in states«.
53. Se s. 100.
54. Patterson (2011) 59-63. Se s. 34.
55. Easton (1953) 106-15. Eastons egen opfattelse (1953) 146 er, at »Political science is 
the study of the authoritative allocation of values as it is influenced by the distribu
tion and use of power.«
56. Hansen (2012) 161.11945 var der hen ved 70 stater i hele verden, 30 år senere var 
antallet fordoblet, og i dag er der 194 stater. Se Glenn (2013) 103.
57. Marshall (1965); Mazower (1999) 302-06. Se s. 65-66.
58. Skocpol (1985) 3-37; Pierson (1996) 89-91.
59. Pierson (1996) 1. Se også Barber (2010) 56.
60. Pedersen (1999) 355.
61. Hastrup og Ovesen (1980) 163-82; Crone (1986) 50. Se s. 100-01.
62. Service (1971) 59-iog.
63. Hastrup og Ovesen (1980) 166-69; Crone (1986).
64. Hansen (2012) 19.
65. Hastrup og Ovesen (1980) 174-78; Earle (1997).
66. Claessen og Skalnik (1978) 640: »The early state is a centralized socio-political 
organization for the regulation of social relations in a complex, stratified society di
vided into at least two basic strata, or emergent social classes - viz. the rulers and the 
ruled -, whose relations are characterized by political dominance of the former and 
tributary obligations of the latter, legitimized by a common ideology of which reci
procity is the basic principle.«
67. Claessen og Skalnik (1978) 640.

"9



NOTER SCI.DAN.H.8 • 8

68. Seymour-Smith (1986) 266: »In anthropology the state is usually seen as a stage 
of sociopolitical evolution characterized by the existence of a centralized govern
ment which has the monopoly on the legitimate use of force by way of conducting 
public affairs within a specified territory«.
69. Clastres (1974) 189-218.
70. Henry Maine (1861/1959) 76 var den første, der beskrev udviklingen fra stamme 
til stat som et skift fra en slægtsbaseret til en territorial samfundsstruktur.
71. Claessen og Skalnik (1978).
72. Udviklingen fra band til stamme til (evt.) høvdingedømme til stat anses ikke 
længere som en universel model for samfundsudviklingen. I en række samfund har 
det ikke været de slægtsskabsbaserede stammer, men lokalt baserede bofællesskaber 
eller aldersgrupperinger, der har været grundlaget for samfundsordenen, se fx Crone 
(1986) 57-68; Scheidel (2013) 9.
73. Dyson (1980) 21 citerer Ernest Barker: »Judicial theory has not constituted a ma
jor part of the body of political ideas ... the general character of the judicial system 
and the general assumptions of law have been little considered in debates about the 
political character and goals of the nation ... in general, legal ideas were invisible in 
the elaboration of political argument.«
74. Blandt undtagelserne kan nævnes Zippelius (1994) og Barber (2010).
75. På en række af de slaviske sprog har man overtaget »stat« som låneord (polsk, 
ukrainsk, tjekkisk); på russisk bruger man ordet »gosudarstvo«, afledt af gosudar, 
der betyder herre og oprindeligt betegnede et personligt magt- og autoritetsforhold. 
Men i 1700-tallet kom ordet til at betegne staten som en abstrakt statsmagt, der stod 
over herskeren. I den tale, som Peter den Store angiveligt holdt til sine soldater før 
slaget ved Poltava i 1709, erklærede han, »at de ikke kæmpede for ham personligt, 
men for den stat (gosudarstvo), som han havde i sin varetægt«, se Overgaard Niel
sen (2003) 55-57. Se s. 28 med n. 180.
76. Dowdall (1923); Hansen (2007) 59, cf. Cicero: optim us status dvitatis (De re publica 
1.33) = optimus status rei publicae (De legibus 1.15).
77. Schofield (1999) 180-83.
78. Betydningen er hyppigst statssager (Caesar, Borgerkrigen 1.9.5: omnis res publica se
natui populoque Romano permittatur (»hele statsstyrelsen skal overdrages til senatet og 
det romerske folk«).
79. Augustus, Monumentum Ancyranum 1.2: rem publicam ... oppressam in libertatem revocavi 
(»jeg genoprettede den undertrykte stats frihed«).
80. Cicero, Deoffidis. 2.29: itaque parietes modo urbis stant et manent... rem vero publicam penitus 
amisimus (»i dag står kun byens huse og mure tilbage, den frie statsforfatning har vi 
fuldstændig mistet«). Tacitus Hist. 1.50: mansisse C. Iulio, mansisse Caesare Augusto uictore 
imperium; mansuram].'uisse sub Pompeio Brutoque rem publicam (»efter Caesars og Augustus’ 
sejre var riget dog blevet stående, under Pompejus og Brutus ville den frie forfatning 
være blevet bevaret«).
81. Titlen på den latinske version af Jean Bodins værk Les six livres de la républiqueer De 
re publica libri VI. Thomas Hobbes: »Magnus ille Leviathan, quae civitas appellatur« i 
»Introductio« til den latinske version af Leviathan.

120



SCI.DAN.H.8 • 8 NOTER

82. Cicero, Orator 18.59.
83. Ifølge Dowdall (1923) 101 sker det først efter Grotius.
84. »Quoties reipublicae status in tyrannidem degeneravit, toties in exitium prope
rasse compertum est«. (»Så ofte som statsforfatningen er forfaldet til tyranni, er det 
en erfaring, at den er gået sin undergang imøde«). Eksemplet er fra værket Institutio 
principischristiani og citeres i Dowdall (1923) 101.
85. Se s. 10 med n. 20-22.
86. Freden i Osnabrück fx, i art. 1: status imperii om det tyske riges stænder, se Mül
ler (1949) 13-
87. »Gli Spartani tennono Atene e Thebe creandovi uno stato di pochi« (»Sparta
nerne fik Athen og Theben i deres magt ved at indføre en oligarkisk statsform«).
88. de Grazia (1996) 158-59.
89. Hansen (1998) 138-40.
90. Kapitel 4: »questi tali baroni hanno stati e sudditi proprii« (»Disse baroner har 
egne territorier og undersåtter«).
91. Hexter (1957) 113-38.
92. Kapitel 2: »se tale principe é di ordinaria industria, sempre si manterrå nel suo 
stato« (»hvis en sådan fyrste er rimeligt aktiv, vil han altid kunne beholde sin magt
position«).
93. Guicciardini, Discorso: »ogni stato ed ogni potenzia eminente ha bisogno delle 
dependenzie ... ehe tutti servirebono a beneficio dello stato« (»enhver stat og enhver 
stormagt har brug for satellitter, som alle vil være nyttige for staten«), se Skinner 
(2002) 2: 384.
94. Hansen (1998) 140-41.
95. 1.6 s. 150: »c’est pourquoy nous voyons la distinction des citoyens en trois estats, 
å seavoir l’Ecclesiastic, la Noblesse, et le peuple«. 1.8 s. 198-203: »Estats de France ... 
Estats d’Espagne ... Estats d’Angleterre.«
96. 2.1 s. 7: »... il faut voir en toute république, ceux qui tiennent la souveraineté, pour 
juger quel est Testat: comme si la souveraineté gist en un seul Prince, nous Tappelle- 
rons Monarchie: si tout le peuple y a part, nous dirons que Testat est populaire: s’il n’y 
a que la moindre partie du peuple, nous jugerons que Testat est Aristocratique.«
97. 3.4. s. 105, hvor »quitter Testat« bruges i betydningen »miste sin stilling«, se 
Hansen (1998) 140.
98. Tale holdt 9.11.1605: »in the preceding Session of this Parliament, the principali 
occasion of my Speach was, to thanke and congratulate all you of this house, and in 
you, all the whole Common-wealth (as being the representative body of the State) 
...« Cf. Skinner (2009) 330.
99. Fortalen dediceret til Mr. Francis Godolphin.
100. Hobbes (1651) Introduction 1 og 2.17.13. Cf. Skinner (2009) 342.
101. Montesquieu taler om: »les Etats de TEurope« (14.11); »la constitution de 
TEtat« (3.5); »les obligations de TEtat« (23.29); »les revenus de TEtat« (13.1); 
»guerres civiles de quelques Etats« (5.11); »un Etat qui en a conquis un autre« (10.3); 
og det berømte kapitel om magtfordelingen indledes med sætningen: »Il y a dans 
chaque Etat trois sortes de pouvoirs« (11.6).

121



NOTER SCI.DAN.H.8 • 8

102. I 2.1 skelner Montesquieu mellem tre forfatningsformer: le républicain, le mo- 
narchique et le despotique, og i 2.2 skelner han mellem to former for »la république: 
Démocratie og Aristocratie.«
103. Etat i betydningen territorialstat forekommer fx i følgende passager: »le do- 
maine d’un Etat« (26.16); »l’étendue de l’Etat« (9.6); »le petit Etat... le grand Etat« 
(13.2); »lorsqu’on a pour voisin un Etat« (10.10); »un Etat dépeuplé« (23.28).
104. Fx 5.8: »les inquisiteurs d’Etat å Venise«.
105. I 15.13 bruges metaforen »le corps de l’Etat« til at beskrive befolkningen i en 
despotisk regeret stat.
106. E.g. in 8.8: »lorsque l’Etat passe d’un gouvernement modéré å un gouverne- 
ment modéré, come de la république å la monarchic ...«.
107. Se fx definitionen af termen état i 11.3: »Dans un Etat, c’est-å-dire dans une socié- 
té ou il y a des lois.« Staten holdes adskilt fra såvel borgerne som herskeren i omtalen 
af »la gloire des citoyens, de l’Etat et du prince« (11.7). I visse sammenhænge op
fattes »Etat« som statens magtcentrum: »Autrefois chaque village de France était 
une capitale; il n’y en a aujourd’hui qu’une grande: chaque partie de l’Etat était un 
centre de puissance; aujourd’hui tout se rapporte å un centre et ce centre est, pour 
ainsi dire, l’Etat méme.« (23.24). Montesquieu tænker her på Versailles som den 
enevældige hersker, Ludvig XV’s residens.
108. Se s. 12 med n. 40.
109. Fremhæves af Starke (1989) 96 som det vigtigste kriterie ud fra et folkeretligt 
synspunkt.
no. Jellinek (1914) 161. Se s. 29 med n. 182.
in. Anført af Oppenheim (1992) 122 som fjerde kriterie. Cf. Verdross og Simma 
(1984) 226.
112. Om den weberske idealtype, se Weber (1973) 190-205 og i særdeleshed s. 191: »wie 
man z.B. die Idee der »Stadtwirtschaft« des Mittelalters als genetischen Begriff kon- 
struirt hat. Tut man dies, so bildet man den Begriff »Stadtwirtschaft« nicht etwa als 
einen Durchsnittder in sämtlichen beobachteten Städten tatsächlich bestehenden Wirt
schaftsprinzipien, sondern ebenfalls als einen Idealtypus. Er wird gewonnen durch 
einseitige Steigerung eines oder einiger Geschichtspunkte und durch Zusammenschluss 
einer Fülle von diffus und diskret, hie mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vor
handenen Ämtre/erscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Geschichts
punkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedanken bilde. In seiner begrifflichen 
Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, 
es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem ein
zelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde 
steht, inwieweit also der ökonomische Charakter der Verhältnisse einer bestimmten 
Stadt als »stadtwirtschaftlich« im begrifflichen Sinn anzusprechen ist«.
113. Spiermann (2006) 191 med n. 21.
114. Spiermann (2006) 265-67.
115. Easton (1953) 109; Zippelius (1994) 82; Ostergaard (2009) 119; Møller (2012) 9; 
Scheidei (2013) 15. Weber (1972) 522,559, 566,586 foretrækker termen Flächenstaat.

122



SCI.DAN.H.8 • 8 NOTER

116. Se n. 20.
117. Spiermann (2006) 10.
118. Freden i Osnabrück art. 5. stk. 1 med henvisning til religionsfreden i Augsburg 
J555-
119. Easton (1953) 109. For det synspunkt, at city-state er en særdeles dækkende og 
præcis beskrivelse af den oldgræsl<c/>ofo, se Hansen (1998) 15-16,114-23 og (2004) 71.
120. Held (1995) 77-79.
121. Freden i Osnabrück art. 5 stk. 1, på latin formuleret som princippet: »cujus regio 
ejus religio«, Ozment (1980) 259 n. 13, Glenn (2013) 90.
122. Freden i Osnabrück art. 17 stk. 10 og præamblet til freden i Münster, aftrykt i 
Müller (1949) 77 og 81.
123. Flüeler og Gfeller-Corthésy (1975) 67-71.
124. Il principe 3: »... Veneziani, ehe volsono guadagnarsi mezzo lo stato di Lom
bardia«.
125. Ordet Estat defineres i to artikler, i den første som regeringen af et folk, men i 
den efterfølgende som et land: »Estat. Gouvernement d’un peuple vivant sous la 
domination d’un Prince, ou en République ... Estat, Se prend aussi pour le pays 
mesme qui est sous une mesme domination ... la France est le plus noble estat de 
l’Europe«.
126. Vattel (1758) 17: »Une Nation, un Etat est... un Corps Politique, ou une Société 
d’hommes unis ensemble pour procurer leur avantage & leur sureté å forces réu- 
nies«. Der er ingen omtale af staternes territorie.
127. Finer (1974) 86 med n. 3-4; (1997) 5.
128. Austin (1832) 225-28.
129. Heffter (1844), 7. udg. ved F.H. Geffcken (1882). Se også Jellinek (1914) 395.
130. Spiermann (2006) 191: »De to første kriterier i statsbegrebets definition, rege
ring og territorium, er begrebets vigtigste«. Cf. Maurer (1999) 4.
131. Citeret n. 179.
132. (1756) 19: »Etat (Droit polit.) terme générique qui désigne une société d’hommes, 
vivans ensemble sous un gouvernement quelconque, heureux ou malheureux.« Skre
vet af de Jaucourt.
133. Hansen (1998) 38-39.
134. Kelsen (1946) 233; Oppenheim (1992) 121; Duursma (1996) 119-20; Spiermann 
(2006) 191; Chantebout (2009) 4.
135. Verdross og Simma (1984) 225; Doehring (1987) 424; Ignasse (1995) 22; Maurer 
(1999) 3-4-
136. Fx Tilly (2007) 11: »we lump everyone who lives under that state’s jurisdiction 
into a catchall category: citizens.« Denne tendens spores i Danmark ved indførelsen 
af kategorien »medborgere« og »medborgerskab«, der i voksende omfang kommer 
til at kunne omfatte alle landets indbyggere og ikke længere er begrænset til bor
gerne i egentlig forstand, se Korsgaard m.fl. (2008) 30-31.
137. Undtagelser er Jellinek (1914) 406, 409, 425 og Zippelius (1994) 78-79.
138. Zippelius (1994) 84; Barber (2010) 24.
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13g. I Danmark reguleret ved lov om valg til Folketinget §§ 53 og 56.
140. Barber (2010) 23.
141. Engelsk: government, fransk: gouvernement, tysk: Regierung. Regierung på tysk og gou
vernement på fransk bruges begge i en snævrere betydning end government på engelsk 
(Vincent [1987] 30), og når staten defineres, er den almindelige term på tysk Staatsge
walt (Verdross og Simma [1984] 225). På fransk er der ikke nogen tilsvarende term, 
men staten opfattet som regering kan beskrives som fx »un pouvoir de coercition 
institutionnalisé« (Braud [1997] 26) eller »un mode particulier d’organisation poli
tique« (Koubi og Romi [1993] 46).
142. Laski (1925) 131: »the State is, for the purposes of practical administration, the 
government.« 295: »The modern State, for practical purposes, consists of a relatively 
small number of persons who issue and execute orders which affect a large number 
in whom they are themselves included«; Marshall (1971) 31-34. Se også Raphael 
(1975) 6°9> citeret s. 57.
143. Stat som synonym for regering findes fx i den første udgave af Le dictionnaire de iAca
démie Frangoise (Paris 1694): »Estat: Gouvernement d’un peuple vivant sous la domina
tion d’un Prince, ou en Republique« se n. 125. Men ifølge Bodin »Il y a bien diffe
rence de l’estat et du gouvernement«. Six Livres 2.2. s. 34, hvor »estat« betyder 
forfatning og »gouvernement« regering. Se s. 19-20.
144. Il Principe kapitel g adfinem: »For such a ruler cannot rely upon what he sees hap
pen in peaceful times, when citizens have need of his government (quando e’ dttadini 
hanno bisogno dello sialo), because then everyone comes running, everyone is ready with 
promises, and everyone wants to die for him, when the prospect of death is far off. 
But in troubled times, when the government needs the services of the citizens (quando 
lo stato habisogno de’ dttadini'), few are then to be found«. I Guicciardinis Ricordi bruges 
lo stato di Firenze i betydningen »the institutions of Florentine government«, se Skin
ner (1989) IOI.
145. I Jowitts Dictionary of English Law omfatter definitionen af en stat: »in its internal 
relations that part of the sovereign government of a state which is entrusted with the 
executive power«; Held (1989) 12 indleder sin bog med udsagnet: »the state - or ap
paratus of government - appears to be everywhere...«. Skocpol (1979) 22; Vincent 
(1987) 29-32.
146. Crawford (2006) 56: »there is ... a good case for regarding government as the 
most important single criterion of statehood«; Maurer (1999) 4; Spiermann (2006) 
191 (sammen med territoriet).
147. Crawford (1979) 33-34: »One of the prerequisites for statehood is the existence of 
an effective government; and the main - for most purposes the only - organ by which 
the state acts in international relations is its central government«. Oppenheim (1992) 
122: »There must ... be a government - that is, one or more persons who act for the 
people and govern according to the law of the land«. Den eneste specifikation er, at 
det skal være en suveræn regering (ibidem).
148. Vincent (1987) 29-30; Mann (1986) 112.
149. Rockman (1987) 257-61.
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150. Miller m.fl. (1996) 194: »We recognize that, for most purposes of ordinary dis
course, the terms »parliament« and »government« are interchangeable.«
151. Mill (1861); Pitkin (1967) 225-52; Marshall (1971) 33-34.
152. Rockman (1987) 257-61.
153. Det, som Max Weber in Wirtschaft und Gesellschaft (1972) 825-26 kalder »das Beam
tentum« = »der Apparat der Bürokratie«. Cf. Skocpol (1979) 29: »The state properly 
conceived ... is a set of administrative, policing, and military organizations headed, 
and more or less well coordinated by, an executive authority«. Som statens karakte
ristika anfører Finer (1997) 2: »a common paramount organ of government... served 
by specialized personnel; a civil service, to carry out decisions and a military service 
to back these by force where necessary and to protect the association from similarly 
constituted associations«.
154. Raphael (1975) 609, citeret s. 57; Hillyard og Percy-Smith (1988), kapitel 1: »The 
State vs the People«.
155. Dicey (1885) 73, citeret i n. 250; Barker (1951) 65-68; Hinsley (1986) 222-23; Pier
son (1996) 15-16.
156. D’Entréves (1967) 4; Gellner (1983) 3; Mann (1986) 112; Zippelius (1994) 52-53; 
Held (1995) 48; Pierson (1996) 7.
157. Om legitimitet som et definitorisk aspekt af staten, se Vincent (1987) 37-39; Don- 
leavy (1993) 611; Pierson (1996) 8, alle tre med henvisning til Max Weber. Om staten 
som den personificerede retsorden, se Kelsen (1946) 181. Se også d’Entréves (1967) 2, 
5, 82-88,141-50.
158. Hansen (2012) 241.
159. Weber (1972) 516; d’Entréves (1967) 2; Finer (1997) 17-19,59-72.
160. Finer (1997) 2 er en undtagelse, idet han eksplicit omtaler bureaukratiet og mili
tæret i sin definition af statsbegrebet.
161. Tilly (1975) 73-76; Finer (1997) 59-63.
162. Verdross og Simma (1984) 224; Starke (1989) 95; Duursma (1996) 112; Spier
mann (2006) 191; Crawford (2006) 45-46.
163. »The Federal State shall constitute a sole person in the eyes of international 
law.« Spiermann (2006) 191. - Ikke desto mindre blev Hviderusland og Ukraine op
taget blandt de oprindelige medlemmer af FN, se Crawford (2006) 178.
164. Crawford (2006); Spiermann (2006) 192-99.
165. Om »det internationale samfund«, se Draft Declaration on Rights and Duties of States, 
præambel art. 1 vedhæftet FN’s Generalforsamlings beslutning375 af 6.12.1949: »the 
states of the world form a community governed by international law«.
166. Hansen (1998) 36-37; Spiermann (2006) 192.
167. Duursma (1996) 112-15.
168. Crawford (2006) 41; Held (1995) 78; Pierson (1996) 48.
169. FN-pagten art. 2 stk. 1: »The organization is based on the principle of the sove
reign equality of all its members.«
170. Vattel (1758) 11: »Un Nain est aussi bien un homme, qu’un Géant: Une petite 
République n’est pas moins un Etat souverain que la plus puissant Roiaume.«
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171. FN-pagten art. 4 stk. 2 og art. 18 stk. 2.
172. Crawford (2006) 197-221 (Taiwan); Spiermann (2006) 170-71 (Nordcypern); Du- 
ursma (1996) 374-419 (Vatikanstaten).
173. Spiermann (2006) 337.
174. Det nyeste eksempel er Sydsudan, der i 2011 blev optaget i FN som medlem nr. 193.
175. Et apokryft udsagn, som Ludvig XIV angiveligt ytrede i Pariser-parlamentet den 
13. april 1655. Udsagnet er imidlertid samtidigt og således et værdifuldt vidnesbyrd 
om, hvordan ordet stat blev benyttet i midten af 1600-tallet.
176. Skinner (1978) 2: 353, cf. (2002) fulgt af blandt andre Vincent (1987) 19, der hen
viser til Skinner (1978) 2: 353.
177. Se s. 20 med n. 100.
178. Pufendorf (1672), cf. Skinner (2009) 349-50.
179. Vattel (1758) i. Hvad en »moralsk person« er, forklarer Vattel i afhandlingens 
forord: »la nature et l’essence de ces personnes morales different nécessairement, & 
å bien des égards, de la nature & de l’essence des individus physiques, savoir des 
hommes, qui les composent«.
180. Se n. 75.
181. Friedrich d. Grosse, Oeuvres 1: 123; Diderot, s.v. »Autorité politique«, Encyclopedic 
1 C'75') 899: »C’est n’est pas l’état qui appartient au prince, c’est le prince qui appar- 
tient å l’état.«
182. Jellinek (1914) 183.
183. Burdeau (1970) 15; Chantebout (1975) 53. Samme synspunkt blev fremført i 1888 
af Karl Pearson: »to sacrifice ourselves for government appears utterly ridiculous; 
but to do so for the welfare of the state ought to be the truest heroism«, citeret i 
Meadowcroft (1995) 33.
184. Harold Laski (1921) 22: »The state, after all, is fundamentally a territorial society 
divided into government and subjects«.
185. Kongeloven (1665) art. 2: »Dannemarckes og Norges EenevoldsArffveKonge 
skal være hereffter og aff alle undersaatterne holdes og agtes for det ypperste og 
høyeste hoffved her på Jorden offver alle Menniskelige Lowe ...«.
186. Robert A. Dahl (1976) 10: »The political system made up of the residents of that 
area and the government of the area is a »state«.«
187. John Austin (1832) har i sjette forelæsning en lang note (224-27) om forskellige 
termer og begreber, heriblandt staten: »»The state« is usually synonymous with »the 
sovereign«. It denotes the individual person, or the body of individual persons, 
which bears the supreme power in an independent political society.«
188. Laski (1925) 131: »the State is, for the purposes of practical administration, the 
government.«
189. Zanzibar var både en stat og medlem af FN fra december 1963 til april 1964, hvor 
øen blev en del af den nye stat Tanzania, Crawford (2006) 90.
190. Hobbes, Leviathan 2.19.9-23, og Kongeloven (lex Regia) fra 1665. Art. 1-7 vedrører 
selve forfatningen, art. 19 kongerigets udelelighed og art. 26 den enevældige forfat
nings uforanderlighed, art. 8-14 er bestemmelser om formynderskab og monarkens 
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myndighedsalder, art. 15-18 vedrører tiltrædelsen, art. 20-25 omhandler kongefamili
en, og art. 27-40, som er det længste af alle kapitler, fastlægger alle de komplicerede 
bestemmelser om tronfølgen.
191. Se fx Ignasse (1995), hvis kapitel om stat og suverænitet fokuserer på valg og i 
særdeleshed på forholdstalsvalg i demokratiske stater (26-32).
192. Crawford (2006) 34.
193. Crawford (2006) 671.
194. Verdross og Simma (1984) 231.
195- Se s- 47-
196. Barker (1951) 61.
197. Smith (1991) 77; Viroli (2002) 79-80.
198. Se fx Barber (2010) 23: »By national I mean a state member, a person who need 
not also be a member of a nation.«
199. Se s. 54 med n. 380.
200. Hobbes (1651) 2.30.7-9.
201. Hegel (1821) 24-26, cf. Vincent (1987) 123-27.
202. Hegel (1821) § 158-81 (familien), § 182-256 (Det borgerlige samfund), § 257-360 
(staten), cf. Avineri (1972), (1987).
203. Hegel (1821) § 325: »Indem die Aufopferung für die Individualität des Staates 
das substantielle Verhältnis aller und hiermit allgemeine Pflicht ist, so wird es zugleich, 
als die eine Seite der Idealität gegen die Realität des besonderen Bestehens, selbst zu 
einem besonderen Verhältnis und ihm in eigener Stand, der Stand der Tapferkeit, gewid
met.« § 328: »Der Gehalt der Tapferkeit als Gesinnung liegt in dem wahrhafte abso
luten Endzweck, der Souveränität des Staates ...«.
204. Hegel (1821) § 257: »Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, - der 
sittliche Geist als der offenbare, sich selbst deutliche, substantielle Wille, der sich 
denkt und weiss und das, was er weiss und insofern er es weiss, vollführt.«
205. Hegel (1821) § 258: »Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Wil
lens, die er in dem zu seiner Allgemeinheit erhobenen besonderen Selbstbewusstsein 
hat, das an und für sich Vernünftige. Diese substantielle Einheit ist absoluter unbe
wegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem höchsten Recht kommt, sowie 
dieser Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Pflicht 
es ist, Mitglieder des Staats zu sein.«
206. Hegels abstrakte idealisme er inspireret af Platons og Aristoteles’ filosofi. Om 
staten som idé i metafysisk forstand, se Platon, Staten 592b, cf. Hansen (2013b) 48. 
Hegels negative vurdering af Platon (1821) 24 tilslører, hvor dybt han er præget af 
Platons idélære. Om staten som »absoluter unbewegter Selbstzweck«, se Aristoteles 
Metafysikken ioi2b3i om »den ubevægede bevæger«, cf. Friis Johansen (1991) 451-57.
207. § 265 Zusatz: »Man hat oft gesagt, der Zweck des Staates sei das Glück der 
Bürger; dies ist allerdings wahr: ist ihnen nicht wohl, ist ihr subjektiver Zweck nicht 
befriedigt, finden sie nicht, dass der Vermittlung dieser Befriedigung der Staat als 
solcher ist, so steht derselbe auf schwachen Füssen.«
208. Hansen (2012) 106 med n. 616.
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209. Austin (1832), sjette forelæsning n. 19: »7//f state is usually synonymous with the 
sovereign. It denotes the individual person, or the body of individual persons, which 
bears the supreme powers in an independent political society. This is the meaning 
which I annex to the term, unless I employ it expressly with a different import.« 
Netti (1968) 24: »Sovereignty presents no problem in countries with well-developed 
traditions of state since the one is identical with the other.«
210. »Staat und Suveränität« i Geschichtliche Grundbegriffe 6:1-154, i hovedsagen skrevet 
af R. Kosseleck og Werner Conze.
211. Hvis det moderne statsbegreb omfatter staten forstået som en abstrakt juridisk 
person, og hvis Hobbes er den første, der formulerer dette moderne statsbegreb, er 
suverænitetsbegrebet som formuleret af Bodin ældre end det moderne statsbegreb. 
Verdross og Simma (1984) 25-26 vil føre suverænitetsbegrebet tilbage til 1200-tallet. 
Contra Hinsley (1986) 22, som argumenterer for, at suverænitetsbegrebet dannedes 
langt senere end statsbegrebet. Jeg foretrækker at fastholde det fremherskende syns
punkt: at det er Jean Bodin, der er ophavsmand ikke blot til termen suverænitet 
(fransk: souveraineté), men også til suverænitetsbegrebets indhold.
212. Den korrekte oversættelse af værkets titel er De seks bøger om staten (se s. 19).
213. Bodin oplevede selv Bartholomæusnatten d. 24-25 august 1572 i Paris, hvor kato
likkerne lod tusindvis af huguenotter myrde, Glenn (2013) 79.
214. Bodin 2.6 (aristokrati), 2.7 (demokrati); Hobbes, Leviathan 2.19.1.
215. Ubegrænset: Bodin 1.8, s. 181,187fr; Hobbes, Lev. 2.22.5. Udelelig: Bodin 1.10, s.
299; Hobbes. Lev. 2.18.16; 2.19.3.
216. Uafhændelig: Bodin 1.10, s. 327; Hobbes, Lev. 2.18.17; 2.30.3.
217. Bodin 1.8, s. 204; 1.10, s. 306; Hobbes, Lev. 2.18.10. Suverænitetens andre be
standdele omfatter: domsmagten (Lev. 2.18.11), udenrigspolitikken (Lev. 2.18.12), 
valg af rådgivere (Lev. 2.18.13), tildeling af belønninger (Lev. 2.18.14-5).
218. Bodin 1.8, s. 194, 205, 228; Hobbes, Lev. 2.29.9; 2.30.3. Men suverænen er bun
det af gud og naturretten: Bodin 1.8, s. 192-93.
219. Bodin 1.10, s. 319.
220. Se n. 185.
221. Montesquieu (1748) 11.6 s. 397 i Pléiade-udgaven: »Lorsque dans la méme per- 
sonne ou dans le méme corps de magistrature, la puissance législative est réunie å la 
puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ... Il n’y a point encore de liberté si la 
puissance dejuger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’executrice.« Cf. 
Vile (1967) 13.
222. Montesquieus magtfordelingslære er en simplificering af de faktiske forhold. På 
Montesquieus tid, hvor kongen ofte opholdt sig i sit fyrstendømme Hanover, vareto
ges den udøvende magt af en regering, der var udnævnt af kongen, men fortrinsvis 
blandt parlamentsmedlemmerne. Lovgivningsmagten var delt mellem Overhuset og 
Underhuset, og kongen kunne nedlægge veto mod parlamentets love. Desuden fun
gerede Overhuset som øverste domstol. I sin rene form findes magtfordelingslæren 
kun realiseret i nogle af de forfatninger, som de tidligere engelske kolonier i Nord
amerika vedtog i årene efter løsrivelsen fra England i 1775, se Hansen (2010) 181-82,
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og USA’s forfatning af 1787 overholder magtfordelingslærens principper i langt hø
jere grad end de europæiske parlamentariske demokratier, se Hansen (2012) 149-53.
223. Ehrard (1998): »l’idée de souveraineté et done pour l’auteur de L’Esprit des lois 
une notion suspecte et dangereuse«, som Montesquieu flere gange bruger i forbin
delse med despotiet: fx 10.12 s. 386.
224. Jellinek (1914) 500-01.
225. Menneskerettighedserklæringen af 26. august 1789 art. 16 : »Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déter- 
minée, n’a point de constitution«.
226. Forfatningen af 3. september 1791, kap. 3 art. 1: »la souveraineté est une, indivi
sible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient å la Nation: aucune section du 
Peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice«, se Jellinek (1914) 498- 
502.
227. Rousseau (1762) 2.6, s. 378-80 i Pléiade-udgaven.
228. Federalist Papers nr. 32, fra 2. januar 1788 (Hamilton); Tocqueville (1835-40) Li.8 
og 1.2.10 (s. 126-27 og 422-31 i Pléiade-udgaven); Patterson (2011) 59-63.
229. Netti (1968/1994) 19; Skocpol (1985) 22; MacCormick (1987) 583.
230. Hegel (1821) § 278. »Souveränität nach innen« - »Souveränität nach aussen«. 
På fransk skelnes mellem »la souveraineté dans l'état« over for »la souveraineté de 
l'état«, Duverger (1966) 15-16.
231. Oppenheim (1992) 124 anfører USA, Schweiz og Tyskland som eksempler på 
forbundsstater, hvor suveræniteten er delt mellem forbundsstaten og medlemssta
terne. Han konkluderer: »It accordingly seems preferable to maintain the practical, 
though abnormal and possibly illogical, view that sovereignty is divisible.«
232. Grotius, De Jure Belli ac Pads LibriTres, se Lev og Spiermann (2009) 181.
233. Danmark tiltrådte Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1953, og 
ved lov i 1992 blev konventionen inkorporeret i dansk ret, således at dens bestem
melser kan håndhæves ved danske domstole. Denne inkorporering gælder ikke på 
grundlovsniveau og opfattes derfor ikke som suverænitetsafgivelse, se Christensen 
m.fl. (2012) 39-40.
234. I Danmark hjemlet af grundlovens § 20, se Christensen m.fl. (2012) 207-19. 
Grundlovens ordlyd »beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myn
digheder« tolkes af alle som »suverænitet«, se fx Christensen m.fl. (2012) 25.
235- Benn 0969) 77-79; Kelsen (1946) 384.
236. Se fx Sikkerhedsrådets resolutioner vedrørende Libyen (i forbindelse med 
Lockerbie-katastrofen), Irak (besættelsen af Kuwait), Haiti (genindsættelse af Jean- 
Bertrand Aristide), det tidligere Jugoslavien (borgerkrigen i Bosnien) og Rwanda 
(folkemordet), diskuteret i Spiermann (1996) 579-97, 643-49. Det nyeste eksempel er 
Sikkerhedsrådets resolution om Libyen i 2011.
237. Kelsen (1969) 119. Spiermann (1996) har følgende forslag til en løsning af inkon- 
gruensen mellem national ret og folkeret: »Området for statens suverænitet er ... dens 
udgangsposition som herre over folkerettens indhold. Det omfang, som folkeretten 
har, det vil sige omfanget for de folkeretlige regler, ligger efter suveræniteten, fordi 

129



NOTER SCI.DAN.H.8 • 8

det først er med suveræniteten som udgangspunkt, at reglerne findes og præciseres. 
Men når de så er fundet, det vil sige, når deres indhold er bestemt, så anvendes reg
lerne uden hensyn til argumenter om staternes suverænitet. Med andre ord udfindes 
regler med udgangspunkt i suveræniteten, og når de er fundet, så forhindrer suveræ
niteten ikke, at reglerne binder stater og kan anvendes som bindende forskrifter.«
238. Starke (1989) 100. Det er værd at bemærke, at Vattel (1758) 1.4 s. 18 ikke anser 
statens suverænitet som uforenelig med, at staten er underkastet folkerettens bestem
melser: »Toute Nation qui se gouverne elle-méme, sous quelque forme que ce soit, 
sans dépendance d’aucun étranger, est un Etatsouverain. Ses droits son naturellement 
les mémes que ceux de tout autre Etat. Telles sont les personnes morales, qui vivent 
ensemble dans une Société naturelle, soumise aux Loix du Droit des Gens.« Således 
også Verdross og Simma (1984) 226.
239. Møller og Skaaning (2014) 121-51; Hansen (2012) 193-96.
240. Bryce (1921) 161.
241. www.folketinget.dk/default.asp?id=%7B28iD5AAo-C39g-45iD-88iD-DE7E48i4 
47%7Ü, »vælgerne« skrevet af Henning Koch og Lise Togeby.
242. § i i Sveriges grundlov om statens styrelse lyder: »All offentlig magt i Sverige 
utgår från folket«. Cf. Hinsley (1986) 222-23; Sørensen (1969) 68-69: »Dette princip, 
at magten udgår fra folket, er ofte betegnet ved ordet folkesuverænitet«. Samme 
princip fastslås i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder art. 21.3: »Folkets 
vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives 
gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves 
gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.«
243. For de schweiziske kantoner, der har en folkeforsamling (Landsgemeinde), gæl
der det, at kantonens suveræne folk er de på Landsgemeinde forsamlede stemmebe
rettigede borgere. Ryffel (1903) 206: »Mit voller Deutlichkeit dagegen erklären die 
Landsgemeindeverfassungen als souveränes Volk ihrer Kantone die zur Landsge
meinde versammelten Stimmberechtigten.«
244. Rousseau (1762) 2.1-10; Holden (1988) 76.
245. Ross (1966) 12g: »Det, der efter definitionen skal tilkomme folket som helhed, 
bestemmes som »statsmagten« (den politiske magt, »suveræniteten« eller lignen
de) . Hermed mener man naturligvis ikke, at det skulle være folket som helhed, der 
umiddelbart træffer de enkelte beslutninger, hvori statsmagten manifesterer sig. Tan
ken er blot, at statsmagten udgår fra folket.« Togeby m.fl. (2003) 388: Grundlovens 
§ 15 »giver folketinget og dermed folkesuveræniteten fortrinsstilling.«
246. Simon (1969) 263; Merkl (1995) 985; Manin (1997) 183: »Through their retro
spective judgment, the people enjoy genuinely sovereign power.« FN’s verdenser
klæring om menneskerettigheder, art. 21.3.
247. Rousseau (1762) bog 3 kapitel 15: »Englænderne tror, de er frie. De tager alvor
ligt fejl. De er kun frie den ene dag, de vælger deres parlamentsmedlemmer. Så snart 
de er valgt, bliver folket slave. Det er intet, og i de korte øjeblikke af frihed det nyder, 
viser den brug, det gør af friheden, at det fortjener at miste den.«
248. Simon (1969) 243-51; Katz (1997) 26.
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249. Brewer-Carias (1989) 89.
250. Dicey (1885) 38: »The principle of Parliamentary sovereignty means neither 
more nor less than this, namely, that Parliament thus defined has, under the English 
constitution, the right to make or unmake any law whatever; and, further, that no 
person or body is recognised by the law of England as having a right to override or 
set aside the legislation of Parliament.« Se også Marshall (1971) 33’34,35’72; Lijphart 
(1999) ^-ao; Bogdanor (2009) 12-15.
251. Tomkins (2005) 7-8; Bogdanor (2009) 64-69, 83-88, 287.
252. Bogdanor (2009) 4-5, 277-78.
253. Gallagher, Laver og Mair (2006) 93-105, se s. 65, 68.
254. Brewer-Canas (1989) 117; Gallagher, Laver og Mair (2006) 94, 97; Tamm (2011) 
73-74. Forfatningsdomstole findes også uden for Europa og i mange autoritært sty
rede stater. Ifølge Glenn (2013) 206 praktiseres »judicial review« i dag i hen ved fire 
femtedele af alle verdens stater.
255. Schmidt (2003) in-30.
256. Rytter (2000) 322-24.
257. Schmidt (2003) 108.
258. Barker (1951) 59-63.
259. I Danmark kan en tredjedel af Folketingets medlemmer forlange folkeafstem
ning om en lov, vedtaget af Folketinget (Grundloven § 42). Om referendum i Dan
mark, se Svensson (2003) 61-77. Om referendum i andre europæiske demokratier, se 
Gallagher og Uleri (1996).
260. Gallagher, Laver og Mair (2006) 90-92.1 Danmark er det grundlovens § 88, der 
fastlægger reglerne for grundlovsændring.
261. Problemet om suverænens ret til at binde sig selv diskuteres i Marshall (1971) 
43’54’ på dansk i Ross (1966) 93-100. Sejens Peter Christensens kortfattede afvisning 
af problemet i Zahle (1999) 512-13.
262. Således Barker (1951) 61; Benn (1969) 72.
263. Cf. fx Hinsley (1986): Suverænitetsbegrebet opstår i forlængelse af statsbegre
bet (17, 21), men i enhver stat er der et skel mellem stat og samfund (3-4). Suveræni
teten er følgelig knyttet til skellet mellem stat og samfund og begrænset til den of
fentlige sfære.
264. Et synspunkt, der går tilbage til Locke (1690) 2.149; Rousseau (1762) 2.6, s. 378- 
80 i Pléiade-udgaven. Se Vile (1967) 62-65,113; Marshall (1971) 35; Spiermann (2006) 
5; Hansen (2012) 51 med n. 258-59.
265. Se s. 28 med n. 177.
266. Jellinek (1914) 503: »Zwischen Bundes- und Gliedstaat ist daher weder die Sou- 
veränetät noch die Staatsgewalt geteilt. Geteilt sind die Objekte, auf welche die 
Staatstätigkeit gerichtet ist, nicht die subjektive Tätigkeit, die sich auf diese Objekte 
bezieht.«
267. Cf. fx Lissabontraktaten (Traktat om den Europæiske Union) art. 50 stk. 1: »En
hver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmel
ser beslutte at udtræde af Unionen.«
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268. Cf. fx Den Internationale Domstols afgørelse i Wimbledon-sagen (1923): »The 
Court declines to see in the conclusion of any Treaty by which a state undertakes to 
perform or refrain from performing a particular act an abandonment of its sovere
ignty.« Citeret i Spiermann (2006) 59.
269. Se s. 36.
270. Brewer-Canas (1989) 89; Murphy (2007) 9-10. Se Hansen (2010) 64.
271.1 værket In Defence of'Sovereignty (1969) konkluderer udgiveren, W.J. Stankiewicz (s. 
295), at »a case has been made for the validity of the classical concept of sovereignty 
and its critics shown to have misunderstood what Bodin and Hobbes really said«.
272. »Sovereign state«, Wikipedia (december 2013).
273. Rasmussen (1996).
274. Se s. 97 med n. 641.
275. Gellner (1983) 3; Skocpol (1985) 7; Giddens (1985) 18; Held (1989) 39-41; Tilly 
(1992) 70; Bourdieu (1994) 107; Pierson (1996) 8; Barber (2010) 19-21; Fukuyama 
(2011) 450; Møller (2012) 37-39.
276. Se s. 13.
277. Weber (1972) 822. Nogle citerer definitionen fra Politik als Beruf (Held, Tilly, Pier
son, Barber), andre fra Wirtschaft und Gesellschaft (Skocpol, Fukuyama). Scheidel 
(2013) 5 citerer den version af definitionen, der står i begyndelsen af Wirtschaft und 
Gesellschaft (1972) 29, citeret nedenfor. Poggi (2006) no går ud fra den definition, som 
Weber anfører (1972) 30 n. 3. Definitionerne er stort set identiske, men ikke helt. 
Forskellige aspekter fremhæves i forskellige sammenhænge.
278. Weber (1972) 530: »wie die in der politischen Gemeinschaft Mächtigen die 
Staatsidee provozieren«.
279. Bruun (2013) 42. Det understreges (1972) 824, hvor Weber i sin gentagelse af 
definitionen beskriver den moderne stat som »ein Herrschaftsverband« og skelner 
mellem »der Leiter« og »die Funktionäre«.
280. Weber (1972) 29.
281. Fx (1972) 124,126.
282. (1972) 29 og 822.
283. (1972) 822.
284. I noterne til den første definition specificeres det (1972) 30 n. 3, at retsordenen 
har gyldighed: »nicht nur für die - im wesentlichen durch Geburt in den Verband 
hineingelangenden - Verbandsgenossen, sondern in weitem Umfang für alles auf 
dem beherrschten Gebiet stattfindende Handeln (also Gebietsanstaltsmässig).«
285. Det gælder fx Giddens (1985) 18; Mann (1986) 112; Bourdieu (1994) 107; Held 
(1995) 48-49; Pierson (1996) 8; Kaspersen (1998) 163; Barber (2010) 19; Møller (2012) 
37: »Weber definerede staten som en enhed, der besidder et monopol på legitim 
magtanvendelse inden for et bestemt territorium.« Her er Webers menschliche Gemein
schaft gengivet med ordet »enhed«, med det resultat, at statsfolket helt er forsvundet, 
og at der udelukkende fokuseres på statsmagtens legitime monopol på voldsanven
delse inden for territoriet. Der kan pä den anden side ikke være tvivl om, at statsfol
ket er det mindst vigtige element i Webers statsdefinition, se Bourdieu (1994) 107.
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286. Weber (1972) 821-22: »Vom Standpunkt der soziologischen Betrachtung ist ein 
»politischer« Verband und insbesondere ein »Staat« nicht aus dem Inhalt dessen zu 
definieren, was er tut. .. Man kann vielmehr den modernen Staat soziologisch letzt
lich nur definieren aus einem spezifischen Mittel, das ihm, wie jedem politischen Ver
band, eignet: das der physischen Gewaltsamkeit. Jeder Staat wird auf Gewalt ge
gründet, sagte seinerzeit Trotzkij in Brest-Litwosk.« Se også (1972) 30.
287. Bruun (2013) 40.
288. (1972) 29, eiteret ovenfor med n. 280.
289. Ordnung, se Bruun (2013) 90: »Orden defineres af Weber dels som indbegrebet 
af det forhold, at individer ofte handler ud fra en følelse af forpligtethed (i denne 
betydning er begrebet tæt forbundet med begrebet legitimitet), dels som den måde 
hvorpå bestemte goder eller attributter er fordelt i et bestemt samfund«.
290. Weber (1972) 822-23.
291. (1972) 29: »Für politische Verbände ist selbstverständlich die Gewaltsamkeit we
der das einzige, noch auch nur das normale Verwaltungsmittel.« Volden er: »die ul
tima ratio, wenn andere Mittel versagen.«
292. Det gælder fx Skocpol (1985) 7 og Reinhardt (2007) 12.
293- Sen. 285.
294. Weber (1972) 400, cf. ogsä 427.
295. Se Radcliffe-Brown (1940) xxiii: »In writings on political institutions there is a 
good deal of discussion about the nature and the origin of the State, which is usually 
represented as being an entity over and above the human individuals who make up 
a society, having as one of its attributes something called »sovereignty«, and someti
mes spoken of as having a will (law being often defined as the will of the state) or as 
issuing commands. The State, in this sense, does not exist in the phenomenal world; 
it is a fiction of the philosophers. What does exist is an organisation, i.e. a collection 
of individual human beings connected by a complex system of relations.« Se ogsä 
Claessen og Skalnik (1978) 4.
296. Weber (1972) 242: »in der Tat ist heute »Nationalstaat« mit »Staat« auf der 
Basis der Spracheinheitlichkeit begrifflich identisch geworden.«
297. Weber (1972) 528.
298. Webers statsdefinition (1972) 822 indledes med: »Heute dagegen werden wir 
sagen müssen: Staat ist «, og när definitionen gentages (1972) 824 specificerer 
Weber, at han taler om »der moderne Staat«.
299- (1972) 124,126, 815-16, 825-37.
300. (1972) 825: »In einem modernen Staat liegt die wirkliche Herrschaft... notwen
dig und unvermeidlich in den Händen des Beamtentums, des militärischen wie des 
zivilen.« Cf. 816, 828-29, 833. Men forvaltningsstaben skal naturligvis lyde herske
ren: 122, 131, 141, 823: »Der Verwaltungsstab ... ist ... an den Gehorsam gegenüber 
dem Gewalthaber gekettet.«
3or. (1972) 828.
302. (1972) 28: »ein lediglich regulierender Verband wäre etwa ein theoretisch denk
barer reiner »Rechtsstaat« des absoluten laissez faire«, cf. 38, 93.
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303- (1972) G1, z37> UO, 575, 585,595-97, 604, 631, 638, 643-46, 652, 673.
304. Weber (1972) 130-40,580-624, 824.
305- (1972) 135-
306. (1972) 639.
307. (1972) 148-51.
3°8- (1972) 162,394, 434, 636-40, 763, 824.
309- (1972)394,637, 763.
3TO. (1972) 636, 638.
311- (J972) 566, 824.
312. Weber (1972) 637.
313. Bureaukratiet er »die Keimzelle des modernen okzidentalen Staats« (1972) 128.
314. (1972) 815: »Staat im Sinne des rationalen Staates hat es nur im Okzident gege
ben.«
315. (1972) 824. Monopopolisieren trykfejl for monopolisieren.
316. (1972) 815. Som modsætning til den kinesiske agrarstat fokuserer Weber på »der 
rationale Staat, in dem allein der moderne Kapitalismus gedeihen kann. Er beruht 
auf dem Fachbeamtentum und dem rationalen Recht.«
3'7- (J972) 815, 818.
3l8- (1972) 491, 828.
319. Se s. 22 med n. 119.
320. Nogle bruger »national state« og »nation-state« synonymt, fx Held (1995) 49, 
eiteret i n. 378. Nogle foretrækker nation-state, fx Giddens (1985), andre national 
state, fx Tilly (1975). Generelt foretrækkes nation-state, når hovedvægten lægges på 
det kulturelle fællesskab, national state når fællesskabet anskues som primært poli
tisk, fx Tilly (1992) 2-3, citeret i n. 379. Finer (1997) 4 vil kun bruge nation-state, når 
en stat styres demokratisk af hele nationen.
321. Herz (1957) 474; Finer (1997) 6-7; Hettne, Sörlin ogØstergaard (2006) 20; Rein
hard (2007) 14; Møller (2012) 9,16,36,172.
322. Navnet United Nations blev foretrukket, fordi navnet United-States ville føre til nav
nelighed med USA, desuden betonede navnet United Nations, at det nye statsforbund 
opfattedes som en videreførelse af mellemkrigstidens League of Nations, cf. Hettne, Sör
lin og Østergaard (2006) 102.
323. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, kap. 2 art. 3: 
»The original members of the United Nations shall be the states which ... sign the 
present Charter and ratify it in accordance with article 10«. Art. 4: »Membership in 
the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligati
ons contained in the present Charter ...«. Se også Rules of Procedure of the General Assembly 
(New York 1985) Rules 134 og 136. Cf. Cohen (1961) 1127-71.
324. Duursma (1996) 112. Se s. 12 med n. 38.
325. Ordet »nation« bruges både på dansk og på de europæiske hovedsprog i en 
politisk kontekst. I en almen kulturel kontekst har vi på dansk ordene »folk« og 
»folkeslag«, på engelsk »ethnic group«.
326. Her bruges »nation« ofte synonymt med »ethnic group«, cf. fx Miller (1995) 19: 

134



SCI.DAN.H.8 • 8 NOTER

»an ethnic group is a community formed by common descent and sharing cultural 
features (language, religion etc.) that marks it off from neighbouring communities.« 
Man formoder, at der i verden i dag findes mellem 5.000 og 8.000 forskellige folke
slag (ethnic groups), se Glenn (2013) 103.
327. Smith (1991) ii: »Historie territory, legal-political community, legal-political 
equality of members, and common civic culture and ideology; these are the compo
nents of the standard, Western model of the nation.« Togeby m.fl. (2003) 27 betrag
ter: »nationalstaten som en særlig statsform, hvor vi finder et territorialt sammenfald 
af stat og nation«.
328. Anderson (2006) 5-6: »I propose the following definition of the nation: it is an 
imagined political community - and imagined as both inherently limited and sovere
ign ... In fact, all communities larger than primordial villages of face-to-face contact 
(and perhaps even these) are imagined«. Men Gellner (1964) 169 går nok for vidt, 
når han hævder, at »Nationalism is not the awakening of nations to self-conscious
ness: it invents nations where they do not exist.«
329. Gellner (1983) 7.
330. Hettne, Sörlin og Østergaard (2006) 38.
331. Se fx de Vattel (1758) xii-xiv, 1,17 eller Adam Smith, The Wealth of Nations publiceret 
i 1776.
332. Locke (1690) 2: 106: »the history of nations«.
333. Citeret af Samuel Johnson i hans A Dictionary ofthe English Language (London 1755) 
s.v. »Nation«.
334. »Nation« i Dictionnahe de I’Académiefranfoise (3. udg. 1740) 177: »Terme collectif. 
Tous les habitans d’un meme Etat, d’un meme pays, qui vivent sous les memes loix, 
& parient le méme langage, &c.« Definitionen følges af 30 eksempler, som fx »La 
nation Allemande«, »il est Espagnol de nation«.
335- Vol. ii (1765) 36. Definitionen af »nation« ligger tæt op ad den tidligere defini
tion af »Etat« i Vol 6 (1756) 19, citeret i n. 132.
336. Første udgave af Encyclopaedia Britannica s.v. »Nation, a collective term, used for a 
considerable number of people inhabiting a certain extent of land confined within 
fixed limits, and under the same government«, vol. 3 (1771) 361.
337.1 førsteudgaven af Encyclopaedia Britannica findes »state« slet ikke som opslagsord.
338. Ved beslutning foreslået af Sieyés den 17. juni. Thompson (1948) 38.
339. Forfatningen af 1791 kap. 3 art. 1: »La souveraineté est une, indivisible, inalié- 
nable et imprescriptible; elle appartient å la nation; aucune section du peuple ni au- 
eun individu ne peut s’en attribuer l’excercice.« Forfatningen af 1793. Rettigheds
erklæringen art. 25: »La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, 
imprescriptible et inaliénable.« Forfatningen art. 7: »Le peuple souverain est l’uni- 
versalité des citoyens francais.«
340. Opfattelsen af tyskerne som en nation kan spores tilbage til 1400-tallet, hvor 
kejserrigets officielle navn var Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae, 
eller Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
341. Lanceret af Johann Gottlieb Fichte i 1808 med hans Reden an die deutsche Nation, 
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baseret på forelæsninger holdt i Berlin i december 1807. Samtidig fødtes den spanske 
nationalisme med spaniernes oprør i maj 1808 mod den franske besættelse af Spani
en og Napoleons indsættelse af broderen Joseph som konge af Spanien i 1807.
342. Cf. fx Gellner (1983) 1: »Nationalism is primarily a political principle, which 
holds that the political and the national unit should be congruent. There is a variety 
of ways in which the nationalist principle can be violated. The political boundary of 
a given state can fail to include all the members of the appropriate nation; or it can 
include them all but also include some foreigners; or it can fail in both these ways at 
once, not incorporating all the nationals and yet also including some non-nationals. 
Or again, a nation may live, unmixed with foreigners in a multiplicity of states, so 
that no single state can claim to be the national one.«
343. Bluntschli (1886) 107. Denne definition, der går tilbage til 1800-tallets begyn
delse, er stadig gyldig.
344. Thomson (1957) 291-93.
345. Sørensen (2005) 302-n; Böss (2006) 385-86.
346. Cf. fx David Humes essay Of National Characters note f, s. 86 i Haakonssens ud
gave: »I am apt to suspect the negroes, and in general all the other species of men 
(for there are four or five different kinds) to be naturally inferior to the whites. There 
scarcely ever was a civilized nation of any other complexity than white, nor even any 
individual eminent either in action or speculation. No ingenious manufacturers 
amongst them, no arts, no sciences.« Tilsvarende skriver Darwin i et brev fra 1881 om 
»de højere civiliserede racer«, se Hettne, Sörlin og Østergaard (2006) 312-21.
347. Smith (1992).
348. Især baseret på Hitlers Mein Kampf (1925-27) og Alfred Rosenbergs Der Mythus des 
2o.Jarhunderts (1934), se Hettne, Sörlin og Østergaard (2006) 322-23.
349. Mazower (1999) 219-24; Hansen (2012) 138.
350. »Polen« i Wikipedia (december 2013).
351. Gomulka: »We must expel all the Germans because countries are built on natio
nal lines and not multinational ones«, citeret i Mazower (1999) 221.
352. Mazower (1999) 329-31.
353. Antallet af flygtninge, der søgte om asyl i Vesteuropa, steg fra 65.400 i 1983 til 
544.000 i 1991, og det steg yderligere de følgende år som følge af krigen i Bosnien, 
Mazower (1999) 351. Man skønner, at der i begyndelsen af iggo’erne befandt sig hen 
ved 3 millioner illegale indvandrere i Vesteuropa, Mazower (1999) 352.
354. I 2012 var det 2,7 % af unionsborgerne, der boede i et andet EU-land end deres 
fædreland, og det var 3,2 %, som var født i et andet EU-land (Rasmus Baastrup fra 
Folketingets EU-oplysning med Eurostat som kilde).
355. I 2008 boede der i Danmark 378.665 indvandrere og 119.297 andengenerations 
indvandrere = 497.962 i alt. De udgjorde 9.1 % af befolkningen, og 199.022 af dem var 
danske statsborgere = 3.6 % af befolkningen. Se Matthiessen (2009) 14.
356. Hansen (2010) 348-49.
357. Foretaget af eurobarometer og citeret i Engels toft og Larsen (2013) 63.
358. Giddens (1985) 5: »whenever I speak of »the nation-state«, the reader should 
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understand »Western nation-state« and, most often, »European nation-s täte«. Møl
ler (2012) 170,172-73: »Den europæiske nationalstat«.
359- Böss (2006) 43-46.
360. Smith (2000) 54: »After the excesses of the Second World War and the Cold 
War confrontation, the growth of vast globalizing forces - transnational economic 
units, huge power blocks, international organizations, mass migration, and mass 
communications - has undermined the efficacy of the nation-state and rendered its 
boundaries obsolete, despite the temporary proliferation of divisive ethnic nationa
lisms. In these circumstances we may begin to celebrate the suppression of nationa
lism. »The owl of Minerva which brings wisdom«, said Hegel, »flies out at dusk«. It 
is a good sign that it is now circling round nations and nationalism«, se Hobsbawm 
(1990) 183.
361. Men om man internationalt kan få medhold, er en ganske anden sag. I den 
fransksprogede delstat Quebec spurgte regeringen landets højesteret, om en ensidig 
udtræden af den canadiske forbundsstat ville være i overensstemmelse med folkeret
ten. Svaret var, at et sådant skridt kun ville være folkeretligt forsvarligt, hvis Quebec 
havde status som tidligere koloni eller var under militær besættelse eller blev hindret 
i sit lovmæssige politiske, økonomiske, sociale og kulturelle selvstyre. Da det ikke 
var tilfældet, ville en ensidig udmeldelse være i strid med folkeretten, Spiermann 
(2006) 195-96, Crawford (2006) 411-12.
362. Anderson (2006) 2-3.
363. »Ukraine«, Wikipedia (april 2014).
364. Erling Bjøl, »Manden uden ansigt vil genrejse Rusland«. Kronik i Politiken 19.5. 
2014
365. Tinker (1981) 104: »Each repudiation of the colonialists’ yoke was followed by 
the proclamation of a nation-state« ... »The Western nation-state has become derigeur 
the only form of political association that is recognized as legitimate and the only 
form to bestow legitimacy upon the successor regimes«.
366. Multinationale stater er: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, 
Frankrig, Holland, Hviderusland, Letland, Litauen, Makedonien, Moldova, Rus
land, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland og 
Ukraine. Se den nyttige, men skitsemæssige oversigt i Engelstoft og Larsen (2013) 
IÖ3’Ö5- I en række europæiske lande, fx Danmark, Tjekkiet og Østrig, tilhører ca. 90 
% af befolkningen samme nation, men flertallet blandt de sidste 10 % tilhører natio
ner, der er så forskellige fra den dominerende, at mindretallet både kulturelt og so
cialt kommer til at spille en proportionalt større rolle. Glenn (2013) 106 indtager det 
radikale standpunkt, at »whatever the form of the minority ... its recognition is in
compatible with the existence of the nation-state.«
367. Böss (2006) 339-67.
368. Pew Research. Hispanic Trends Projects. IV Language Use among Latinos 
(www.pewhispanic.org. 4.4.2012).
369. »Argentina«, i Wikipedia (december 2013).
370. Hughes (1981) 122; Smith (1986) 253; Giddens (1985) 273.
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371. Tinker (1981) 105, 106, no, 118.
372. Tinker (1981). Om Malaysia, se s. 54.
373. Det er denne form for patriotisme, der kendetegner den moderne republikanisme, en 
retning i politisk filosofi, der vil kombinere et multietnisk, multireligiøst og multikul- 
turelt samfund med et patriotisk fællesskab baseret på de politiske institutioner. Se 
Viroli (1995), (2002) og Hansen (2007) 31-34.
374. Walzer (1993) 82; Viroli (1995) 176-82.
375. Wills (1992) 86-87, der citerer Lincolns tale holdt 4.7.1858.
376. Viroli (1995) 161-87.
377. Giddens (1985) 1: »Modern »societies« are nation-states, existing within a nation
state system«; Smith (1986) 228: »In the modern world only one form of political 
community is recognized and permitted. This is the form we call the »nation-state«; 
Tilly (1992) 2-3: »Only during the last few centuries have national states mapped 
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nalstaten er blevet det statsideal i den vestlige verden, som man stræber efter.«
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387. Halliday (2005) 534-38; Hettne, Sörlin og Østergaard (2006).
388. Böss (2006) 34-36,381-412.
389. Fx Miller (1995) 18-19.
390. Citeret s. 12.

138



SCI.DAN.H.8 • 8 NOTER

391. Hansen (2012) 169.
392. Hansen (2012) 193-96, baseret på Møller og Skaanings opdaterede version af 
(2010) 98-100. Af de 117 demokratier er det dog kun 50, der regnes for liberale demo
kratier.
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Gewaltsamkeit«, citeret s. 13.
410. Fukuyama (2004) 34-35: »The third aspect of stateness is closely related to the 
question of systemic institutional design but goes beyond it by including a normative 
dimension - that is the state’s institutions not only have to work together properly as 
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411. T.M. Franck, »The Emerging Right to Democratic Governance«, The American 
Journal of International law 86.1 (1992) 46-91.
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som følge af 9/112001, den økonomiske krise 2007-10 og styrkelsen af de to antidemo
kratiske stormagter: Rusland og Kina.
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2011, der tillod medlemslandene med deres luftvåben at beskytte de styrker, der gjor
de oprør mod Gaddafi. Se Branner (2011) 48-54.
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the population. The state itself is an organization whose primary task is to support 
human beings«.
430. Aristoteles, Politikken 125332-3, 7-9; Hansen (2013a) 14-16; Barber (2010) 31-35.
431. Barber (2010) 18-19: »The state claims authority over its people: it is entitled to 
command, and they are obliged to obey. On the other hand, there are those who 
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ner retsstatsprincippet, men har ingen omtale af et naturretligt grundlag for rettighe
derne. Mange af de forskere, der studerer menneskerettighederne, afviser, at de hvi
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den østrigske forfatningsdomstol fra mellemkrigstiden. Men det er især Vesttysk
lands grundlov af 1949, der har været forbilledet for de andre europæiske grundlove, 
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484. 1.890 milliarder i 2005, McGrew (2005) 280.
485. Giddens (1999) 10.
486. Hirst og Thompson (1999); Rugman (2001).
487. Dicken (2007) 11.
488. Danmark har været et foregangsland, hvad outsourcing til andre lande angår, se 
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economic power.« 103: »The locus of effective political power can no longer be as
sumed to be national governments - effective power is shared, bartered, and strugg
led over by diverse forces and agencies at national, regional and international le
vels.«
493. Held og McGrew (2002) 55; for Norges vedkommende, se Ringen (2007) 262.
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