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”Staten er i omfattende grad vores 
praktiske realitet. Men den er samtidig 
fjern og diffus. Den er en fiktion i den 
forstand, at den kun eksisterer i egent
lig forstand gennem vores forestillinger 
om den. Hvor er staten egentlig?  
Den er overalt, men aldrig helt til at se. 
Der er både en massiv afstand mellem 
individ og stat, en udveksling af indi
viduel afmægtighed og statslig almæg
tighed, der mimer middelaldermenne
skets gudsforhold, og en hævdelse af 
intimitet. Staten er dig. Den er os. 
Den er det, vi sammen vil og gør.”

Næsten 200. Så mange stater er der i verden. Der er 

mange slags – lige fra velfærdsstater til fejlslagne stater 

og diktaturer. Men fælles for alle stater er, at deres 

historie, tilblivelse og udvikling kan opsummeres af tre 

små ord: magt, vold og politik.
 

De tre ord udgør kernen i enhver stat. For staten vil 

bestemme, hvordan vi skal opføre os. Den straffer 

os, hvis vi bryder dens love, og den påstår endda, at 

dens beslutninger er i fællesskabets interesse. Staten 

strækker sin tilstedeværelse lige til grænsen og ud i 

enhver pore af vort sociale liv, samtidig med at den 

kun kan eksistere, hvis vi tror på den. På den måde er 

staten blevet vor tids Gud. Allestedsnærværende, men 

alligevel fjern og fiktiv.
 
STATENS IDÉHISTORIE. Magt, vold og politik viser 

tankerne om staten og dens tre uundværlige grund

stoffer. Og den trækker en rød tråd gennem en række 

afgørende fokuspunkter i dens lange og komplekse 

idéhistorie. For bag borgerkrige og koncentrationslejre, 

hackere og pirater, liberalisme og konservatisme 

gemmer der sig altid en kamp for eller imod statens 

totalitære herredømme.
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Introduktion – politisk idéhistorie

Dette er Skabelsen af den store LEVIATHAN, eller rettere (for nu at formulere 

det mere ærbødigt) det er skabelsen af denne Dødelige Gud, hvem vi under den 

Udødelige Gud skylder vor fred og vort forsvar.

 Thomas Hobbes, Leviathan, 1651

I juni 1792, midt under den franske revolution og seks måneder før den 
franske konge bliver henrettet, begiver to astronomer sig i hver sin retning fra 
Paris.1 En rejser nordpå mod Dunkerque og oplever at blive fængslet af sine 
egne landsmænd og havner midt i krigen mod Preussen. En anden rejser sydpå 
mod Barcelona, hvor han bliver alvorligt såret i en ulykke og tilbageholdt af 
spanierne, som franskmændene også ender i krig med. De to mænds mission, 
midt i revolutions- og krigstumult, er at foretage opmålinger af jordens præcise 
omkreds for derigennem, som en ti milliontedel af afstanden fra Ækvator til 
Nordpolen, at fastslå den præcise længde på en meter.
 Vi omgås mål og vægt med dagligdagens selvfølgelighed. For at virke må 
de netop være naturlige, givne og fælles. Men kiloet, timen, meteren og andre 
måleenheder er ikke naturlige, men konventionelle. De er vedtaget og siden 
håndhævet. Da de to mænd begav sig afsted, var der op mod 250.000 lokalt 
særegne vægt- og måleenheder bare i Frankrig. Mangfoldigheden sikrede lokal 
kontrol, gav mening og sikkerhed for de involverede, men hindrede videnskab, 
samhandel, skatteopkrævning samt central styring og nationsopbygning.2 
Oplysningstidens generelle opgør med privilegier, fordomme og tilfældighed 
blev også udstrakt til måleenhederne. De nye universalistiske principper om 
alle menneskers ligeværd skulle have deres materielle udtryk i fælles, ens og 
universelle målestokke. I august 1789 afsvor adelen hårdt presset mange af 
sine gamle privilegier, herunder retten over mål og vægt i de lokalsamfund, de 
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herskede over. Et videnskabeligt råd blev sammensat, og der blev truffet be-
slutning om at etablere én standard. Metersystemet, sagde videnskabsfolkene, 
er “ganske enkelt et politi-instrument til at sikre social orden.” Politi betød, 
som beskrevet i kapitel 1, ikke først og fremmest kriminalitetsbekæmpelse, 
men sikring af god ro og orden og dermed en slags moral- og sundhedspoliti. 
Meteren var tænkt som del af en igangværende statsliggørelse af det, der hidtil 
havde været organiseret og kontrolleret lokalt, lavsmæssigt eller feudalt.
 Meterens historie illustrerer vore standarders kontingens. Meget af det, der 
virker selvfølgeligt, er vedtaget og håndhævet. Det naturlige har sin historie. 
Og i den moderne vestlige tidsalder er denne historie uløseligt forbundet 
med staten. Som der står i den amerikanske forfatning, artikel 1, del 8, har 
kongressen retten til “at bestemme standarden for vægt og mål”, en ret, de 
har brugt til som et af kun tre lande i verden at fastholde et andet system end 
meteren. De andre to er Burma og Liberia.
 Efter syv års rejse, hvor Frankrig havde haft kongedømme, revolutionær re-
gering, direktoriet og nu Napoleon, kunne de to astronomer i 1799 fremlægge 
deres resultater på en international konference i Paris, hvorefter meterens præ-
cise længde kunne fastslås, og en standardmeter fremstilles i platin. Meteren 
blev nu erklæret den gældende længdeenhed i Frankrig, droppet igen i 1820 
og først i 1837 gjort obligatorisk i Frankrig og kolonierne fra den 1. januar 
1840. I hele perioden fra dens første autorisering og frem til begyndelsen af 
det 20. århundrede kæmpede de franske myndigheder med at fjerne de lokale, 
sædvanemæssige standarder og gennemtvinge de vedtagne standarder som de 
fælles. Metersystemet blev vedtaget i Danmark den 4. maj 1907 og trådte i 
kraft 1. april 1912. Der er blevet lagt meget arbejde i at gøre regneopgaver 
i skolen, produktkontroller i virksomhederne og standardiseringsorganer i 
staten anvendelige og naturlige.

I

Meteren er ikke naturlig i sig selv. Ikke kun, fordi den er vedtaget og indført 
til forskellige tider forskellige steder, men også fordi den ikke findes i naturen. 
Den er vores blik på naturen. Og meterens historie illustrerer også en anden 
pointe for os, nemlig en ny forståelse af virkeligheden og viden, der vokser 
frem sideløbende og uafhængigt af, men forbundet med statens opkomst.
 Den ene af de to astronomer havde foretaget en opmålingsfejl og siden 
skjult den, hvilket førte til, at platinmeteren, standarden for alle øvrige metre, 
var en smule forkert. Men det er ikke det vigtigste, for faktisk havde man 
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allerede en rimelig sikker måling af afstanden fra Ækvator til Nordpolen. De 
to astronomers ekspedition skulle øge nøjagtigheden. Og allerede før, under 
og efter ekspeditionen fremførte kritikere, at man jo bare kunne vedtage, at 
så lang er en meter uden at bruge den opmålte afstand, og at senere målinger 
jo formodentlig ville nå frem til stadigt mere præcise resultater, hvorfor den 
meter, man vedtog nu, ikke ville passe med en milliontedel senere, når an-
dre og mere præcise målinger forelå. Senere i 1960 og igen i 1983 har man 
redefineret meteren, så den nu måler afstanden, som lys rejser i et vakuum i 
1/299.792.458 sekund.
 Det illustrerer den samtidige bestræbelse på at fundere standarder med 
naturvidenskabelig præcision og erkendelsen af alle sådanne standarders 
foreløbighed. Det moderne er kendetegnet ved det, jeg kalder den foreløbige 

sandheds regimer: Pressen genfortæller dagens begivenheder, offentligheden 
vurderer og diskuterer, parlamentet debatterer, beslutter og ombestemmer 
sig, mens videnskaben tester og til tider forkaster etablerede sandheder. Og 
domstolene dømmer, der ankes, inden der dømmes på ny. Foreløbighed er 
normen og forventningen. Det betyder ikke – hvilket en hel industri af mo-
dernitetskritikere også i dag fejlagtigt mener – at alting opløses, at ingen kan 
finde hjemme eller trøst i det moderne, at alt er lige gyldigt og dermed lige-
gyldigt.3 Det betyder, at tvivlen institutionaliseres, dvs. foreløbigheden sættes 
i system. Der udvikles institutioner og praksisser, der sikrer det, man med et 
måske paradoksalt begreb kunne kalde foreløbighedens stabilitet.
 Det er ikke sådan, som eksemplet med meteren illustrerer, at vi lammes 
af tvivl eller bremses i vores aktivitet af erkendelsen af vores sandheders el-
ler målestokkes foreløbighed. Statsminister Viggo Kampmann (1910-1976) 
formanede de danske kunstnere, at de kunne trække sig tilbage til elfenbens-
tårnet: “Regeret bliver der alligevel.” På samme vis gælder det med sandhe-
dernes foreløbighed. Man kan nostalgisk begræde de store sandheders og 
naturligheders fald og tro. Regeret og levet bliver der alligevel. Og det gør 
der, da overgangen til det moderne – trods mange vildveje, megen skrig og 
skrål, mange besværgelser og advarsler – har vist sig at have en egen retning, 
nemlig en retning mod forandringens selvfølgelighed, imod erkendelsen af 
en fin sammenhæng mellem foreløbelighed og mening. Som den amerikan-
ske sociolog Immanuel Wallerstein (1930-) fornemt opsummerer det: “I den 
politiske arena betyder modernitet accepten af forandringens ‘normalitet’ i 
modsætning til dens ‘abnormalitet’, dens forbigående karakter.”4

 I oplysningstiden bliver fremtiden den nye positive reference.5 Man er 
mindre optaget af det, der var eller er, og mere optaget af det, der kan komme, 



DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES

← INDHOLD10

og det, der kan skabes. Oplysningstiden er formodentlig den første epoke i 
Vestens historie, hvor folk selv mente at leve i en særlig tid: ‘oplysningens 
tidsalder’. Og denne tidsalder blev klart og tydeligt afgrænset fra fortiden, 
hvor særligt den kristne middelalder og den umiddelbare fortid blev beskrevet 
som det yderste mørke af irrationalitet, overtro og undertrykkelse. Voltaire 
skrev til en ven, at det var nødvendigt “at få folk til at se, hvordan vi er blevet 
narret i alle ting; at vise, hvor meget af det, vi betragter som gammelt, der 
egentlig er nyt; hvor meget, der er blevet benævnt respektabelt, der egentlig 
er latterligt.” Georg Brandes (1842-1927) ramte det ganske præcist, da han 
om Voltaire skrev, at “den umådelige reform, Voltaire foretog med hensyn til 
historieskrivningen, som denne havde eksisteret i de sidste 1.500 år, var den, 
at han i historiens store skuespil strøg forsynets rolle.”6 Det betød et brud med 
fortiden. Også her adskilte oplysningstiden sig fra alle hidtidige epoker i den 
vestlige historie, idet man for første gang så en bevidsthed om, at mennesket 
selv kan skabe og definere en ny samfundsorden.
 Før oplysningstiden kan vi groft sagt sige, at menneskelivet var bestemt 
af evige, uforanderlige og ukritisable sandheder. Verdens religiøse beskaf-
fenhed, menneskets syndighed og det sociale hierarkis nødvendighed bandt 
mennesket til Gud, konge, godsejer, familie, nation og skæbnen. Det vigtige 
i menneskelivet var uden for menneskets kontrol. For oplysningsfilosofferne 
er det væsentligste i menneskelivet historisk, dvs. inden for menneskets ræk-
kevidde og dets eget ansvar at leve med eller ændre på. Vi er derfor kun ufrie 
på grund af os selv, ikke på grund af syndighed eller naturens orden.
 Den store tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant (1724-1804) udgiver 
i 1784 en lille artikel med titlen ‘Hvad er oplysning?’. Heri definerer han 
oplysning som “menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed”, og 
han skriver, at “umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin egen 
forstand.” Hvis vi er umyndige, skriver Kant, så skyldes det ikke vores naturlige 
ufrihed, men at det “er så bekvemt at være umyndig.”7 Det er så let at lade 
andre bestemme, hvad man skal tro og gøre. Det er vores egen dovenskab 
og frygt, der trælbinder os til andres magt og ledelse. Umyndighed er selv-
forskyldt, og det er imod menneskets natur at forblive i denne tilstand, der 
hører barnet til. Menneskets mål er myndighed, dvs. at være den voksne i sit 

eget liv.
 Hvis det er rigtigt, at den grundlæggende forestilling før oplysningstiden 
var, at mennesket grundlæggende var ufrit, hvordan opstod så tanken om 
det modsatte? Den primære grund synes at være, at videnskaberne, særligt 
naturvidenskaberne, fravristede naturen sin magt over mennesket. Vi har altid 
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været udsat for naturens luner: tørke, skybrud, jordskælv, storme og vulkan-
udbrud. Naturfænomener syntes uden for menneskets kontrol. I kristendom-
men omtales denne usikkerhed som skæbne: Ting sker, uden at vi ved hvorfor, 
hvornår og hvordan. “Herrens veje er uransagelige”, som de siger i kirken. 
De kunne lige så godt have sagt: “Naturens veje er ukendte.” Mennesket var 
lille og svagt over for Guds og naturens almagt.
 Men i perioden op til oplysningstiden har vi den ‘videnskabelige revo-
lution’, der går fra cirka 1540 til begyndelsen af 1700-tallet, og som tæl-
ler folk som Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Tycho Brahe (1546-1601), 
Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) og Isaac Newton 
(1643-1727). Gennembrud inden for astronomi, fysik, kemi, biologi, geologi 
og andre naturvidenskaber rystede de gamle religiøse og naturfilosofiske for-
klaringsmodeller. Der blev opstillet love for naturens kræfter, ligesom man 
stadigt blev bedre til at måle afstande og tid samt bestemme længde- og bred-
degrad. Alt sammen bidrog det til, at naturens uforudsigelighed blev mindre 
og menneskers magt over deres eget liv større.
 Et helt centralt element i oplysningen var styrken af det videnskabelige blik 
på verden. Oplysningstænkerne troede stærkt på fremskridt i form af viden-
skabelige princippers anvendelse på alle livets og samfundslivets områder. Den 
generelle opfattelse blandt dannede europæere var, at magtbalancen mellem 
mennesket og naturen var ved at tippe til menneskets fordel. Udviklingen i 
teknologien, videnskaberne og ikke mindst den medicinske videnskab syntes 
at love hidtil uanede fremskridtsmuligheder. Rundt omkring så de, at livet 
blev bedre, sikrere, lettere, sundere, længere og mere forudsigeligt.
 I oplysningens århundrede nåede dannede europæere langsomt frem til en 
ny fornemmelse for livet. De oplevede en voksende fornemmelse af magt over 
naturen og sig selv. Usikkerhed var stadig dagens orden. Men nu syntes det, 
som om epidemier, hungersnød, det risikable liv, den tidlige død, de brutale 
krige og de barbariske herskere var inden for fornuftens og videnskabens ræk-
kevidde. Den massive frygt for forandring blev afløst af frygten for stilstand. 
Skæbne syntes at vige for kontrol. Oplysningsfilosofien var et revolutionerede 
opgør med ideen om, at alt det væsentlige i menneskelivet er evigt, uforan-
derligt og uden for menneskets kontrol.
 Følelsen af øget kontrol over naturen og dermed over livet blev af op-
lysningsfilosofferne overført fra naturvidenskaben til det, som den skotske 
oplysningsfilosof David Hume (1711-1776) kaldte de moralske videnskaber: 
sociologi, psykologi, økonomi, pædagogik, jura og politik. Det nye syn på 
naturen blev overført til menneskelivet, der nu også skulle organiseres ratio-
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nelt. Som naturvidenskaberne formulerede naturlovene, beskrev oplysnings-
filosofferne den naturlige frihed. Naturens velordnede system stod nemlig i 
grel modsætning til samfundslivet, som oplysningsfilosofferne i stigende grad 
opfattede som præget af uvidenhed og undertrykkelse.
 Noget af det, oplysningstænkerne overtog fra den videnskabelige revo-
lution, var, at sand viden ikke kommer gennem bevidstløs gentagelse af det, 
andre har sagt, eller gennem blind tro. Vejen til sand erkendelse går gennem 
kritisk undersøgelse, systematiske observationer og eksperimenter. Derfor 
kan oplysningstiden siges at blive indvarslet af den tidlige oplysningsfilosof 
Pierre Bayle (1647-1706), der i 1683 udgav et værk om kometer, hvori han 
fastslog, at det ikke er et tegn på sandhed, at alle tror på noget, eller at man 
har troet på det i meget lang tid. Enighed eller varighed var ikke længere nok. 
Undersøgelse og kritik var nu den eneste vej til erkendelse.
 Den franske oplysningsfilosof Denis Diderot (1713-1784) sagde derfor, at 
en oplysningsfilosof er en, “der tramper på traditionens fordomme, anciennitet, 
almindelig konsensus, autoritet, kort sagt alt, hvad der undertrykker, hvad 
man vover at tænke af egen kraft”, og han angav filosoffens opgave som at 
“lære folk at tvivle.”8 Oplysningen er – trods Diderot – ikke et had til tradi-
tion eller tro.9 Men det er et frontalopgør med forestillingen om, at enighed 
eller varighed er gode grunde til at tro på noget. Midlet hertil er kritik. Man 
må have total frihed til at undersøge, stille spørgsmål, kritisere og rejse tvivl. 
Ingen principper er hellige, og ingen institutioner er urørlige. Alt skal stille 
sig åbent for debat. Ingen autoritet, hvor respekteret, ærværdig, gammel eller 
prestigefuld den er, kan unddrage sig kritisk undersøgelse af, om den tjener 
menneskeheden eller ej. Erkendelse kan kun komme fra enten fornuft eller 
erfaring. Sandhed modtages ikke fra andre. Den erhverves gennem kritik og 
rationel samtale. Den er produkt af menneskelig handling og dermed både 
lige så stabil og lige så foranderlig som menneskesamfundet selv. Forandring 
og foreløbighed bliver de nye naturligheder.
 Den tyske begrebshistoriker Reinhart Koselleck (1923-2006) tilbyder os 
en frugtbar måde at forstå politiske konsekvenser af ovenstående. Kosellecks 
udgangspunkt er, at i det moderne mister fortiden henvisningspotentiale i 
forhold til fremtiden. Fremtiden bliver den dominerende reference, og fortiden 
dens modbegreb (som i reaktionær, bagudskuende, frygtsom og nostalgisk). 
Det betyder, at moderne, særligt politiske begreber, peger fremefter, men ikke 
kun i fremskridtsforstand. Moderne fremtidsbegreber kan også være apoka-
lyptiske, tale om forfald, ødelæggelse og altings endeligt. Når fremtiden bliver 
ulig fortiden, da kan den både tænkes som bedre og som værre. Væsentligt er 
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det for begge fremtidsevalueringer, at de er resultat af menneskelig handling. 
Derfor er selv de mest modernitetskritiske fuldt og helt moderne, da det først 
er i det moderne, at forfald som resultat af intentionel menneskelig indblanding 
meningsfuldt kan tænkes.
 Koselleck taler om, at den gamle, førmoderne tids ‘erfaringsmættede’ 
begreber afløses af det modernes ‘forventningstunge’ fremtids- eller bevægel-
sesbegreber. Snarere er det vel sådan, at begrebernes kompleksitet er stadigt 
omskiftelige variationer eller blandingsformer af det forventningstunge og 
det erfaringsmættede. Han taler om forholdet mellem ‘erfaringsrum’ og ‘for-
ventningshorisont’, og hvordan det moderne er kendetegnet ved en stadig 
problematisering eller udhuling af erfaringsrummet.10 Man kan næppe over-
drive betydningen af, at erfaring beskrives spatialt og afgrænset som rum, 
hvorimod forventning knyttes med det endnu ikke identificerbare, det derude 
eller horisonten.
 Hvor det førmoderne menneske levede med forestillingen om et forestå-
ende liv, der i store træk ville ligne dets forfædres, hersker der hos moderne 
mennesker en forestilling om en fremtid, der skal skabes. Fortiden udtømmes 
ikke i fremtiden. Historieskabelse er selve det modernes grundlæggende ka-
rakteristika, der sætter sig spor i alle prægnante begreber. Og når begreberne 
begynder at gribe ud i fremtiden, bliver kampen om begreberne også en kamp 
om at definere fremtiden. Den politiske kamp – begrebskampen – bliver en 
kamp med store konsekvenser. I stedet for at pege mod fortiden og hvile på 
en idé om evige og gentagelige mønstre i historien – som ideen om de cykliske 
skift i styreformer – bliver begreberne nu mættet med det, Koselleck kalder 
‘historisk-filosofiske flugtlinjer’, dvs. med singularitet, brud og fremskridts-
forventninger. Moderne begreber er altid på vej videre, og de har polemikken 
og angrebet bygget ind i sig.
 Koselleck observerer det moderne som en stadig acceleration af tiden,11 og 
det sætter sig igennem som en ændret social realitet for det politiske (afsnit 4), 
for omgangen med vold (afsnit 3) og i opkomsten af territorialstaten (afsnit 
2), der alle kan siges at være privilegerede steder, hvor den nye fremtidser-
faring tematiseres og begrebsliggøres, og hvor muligheder og konsekvenser 
institutionaliseres.

II

Den måske vigtigste og sværeste øvelse i politisk idéhistorie er at forstå over-
gangen fra kongens krop til statslegemet. Som den franske idéhistoriker Michel 
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Foucault (1926-1984) engang sagde, så har vi i politisk teori ikke fået hugget 
hovedet af kongen, men jeg vil tilføje, at resten af hans krop også stadig hjem-
søger de måder, hvorpå vi tænker og organiserer det politiske. Resten af krop-
pen er, som den engelske filosof Thomas Hobbes (1588-1679) skriver i ind-
ledningen til Leviathan, et “kunstigt menneske”, hvor dens forskellige dele er 
statens mange afdelinger. Kongens krop er den, hvis organisatoriske og legiti-
matoriske form bearbejdes i det tidligt-moderne, som forsøges halshugget sym-
bolsk i den amerikanske revolution og også faktuelt i den engelske og franske 
revolution. Hovedet bliver hugget af, men kroppen lever videre. Nu som stat.
 Kongens person var omdrejningspunktet for al politik og politisk tænk-
ning i det førmoderne. Som den amerikanske politiske filosof Michael Wal-
zer (1935-) skriver: “Når staten er repræsenteret ved kongens person, da er 
politisk aktivitet begrænset til hans umiddelbare omgivelser […] kongens 
privatliv bliver synonym med kongedømmets offentlige liv.”12 Hofintriger og 
-sladder er datidens offentlighed. Statsadministration er hofliv, og kongens 
krop symboliserer, ja legemliggør nationen. Forræderi tager form af majestæts-
fornærmelse, og arvefølge er det vigtigste politiske spørgsmål overhovedet. 
Nationer og undersåtter er at forstå som kongens ejendom (“staten, det er 
mig”, som den franske solkonge, Ludvig d. 14. (1638-1715), skal have sagt), 
og det gode styre bliver forsøgt etableret gennem opdragelse af tronfølgere. 
Kongen er både lovens kilde og den eneste, der ikke er bundet af loven. Den 
monarkiske suveræn er den, der ikke kan gøre noget galt. Ikke fordi han ikke 
kan begå fejltrin, men fordi der ikke er nogen, der retmæssigt kan beskylde 
eller anklage kongen for noget. Kort sagt er og fungerer staten som kongens 
husholdning.
 Hvor kongens person, hans gøren og laden er udgangspunkt for førmo-
derne politik, kan moderne politisk idéhistorie ikke meningsfuldt skrives eller 
forstås uden et centralfokus på territorialstaten. Dvs. på et abstrakt legeme, 
hvis væsentligste repræsentation ikke er tronen, men kontoret, ikke kongen, 
men ministeren og ikke de storslåede kroningsceremonier eller hofballer, men 
den daglige administration af socialt liv.
 Kongen er både den konkrete og levende, men dødelige person, der nu og 
her besidder kongemagten, og så den timelige personificering af kongemagten 
som sådan, begge opsummeret i proklamationen ved en konges død: “Kongen 
er død. Kongen længe leve.” Der er derfor både en forgængelig og en evig 
konge repræsenteret i kongen. Kongen er personen, der lever og dør, men 
også symbolet eller repræsentanten, der består. Det er på mange måder denne 
dobbelte krop, der både gøres op med, og som fortsættes i overgangen til det 
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moderne. Kongens dobbelte krop kan vi nemlig også forstå som en fordobling 
af magten, nemlig i den, der hersker, og den, der regerer. Kongen besidder dem 
begge som sin private ejendom, men i overgangen til det moderne, ja måske 
faktisk som den afgørende og fortsatte bevægelse i den politiske modernitet, 
kommer afpersonaliseringen og adskillelsen af de to magter. Staten er både 
denne historiske, dødelige entitet, men den er også evig og arvtageren fra både 
Gud og konge.
 At herske udtrykker, hvem der har retten til at give loven, og det er her, vi 
finder hele komplekset omkring arvefølge og monarkisk legitimitet (‘konge af 
Guds nåde’, ‘landsfader’ og ‘konge af Adams slægt’). Vi finder også ideer om 
legitim herskermagt, der i det moderne overtages af folkesuverænitet, dvs. af 
ideen om, at folket er kilden til al legitim offentlig magt.
 Folket hersker måske, men det regerer ikke. Det varetager ikke den daglige 
politik. Kongens anden krop, eller rettere magtens andet forhold, handler 
om den, der regerer, og dermed om den, der udøver magt. Igen var dette i 
det førmoderne kongens prærogativ. Hans benådningsret, dvs. retten over 
liv og død, radikaliserer den pointe, at regeringsmagten også var kongens 
private ejendom. Men væsentligt er også, at i modsætning til herskermagten, 
så har denne magtform formentlig altid også været uddelegeret til andre. 
Uddelegering er både en praktisk foranstaltning for at kunne administrere 
store genstandsfelter og en magtudøvelse i sig selv, da det kræver besiddelsen 
af det uddelegerede for at kunne uddelegere det. Man afgiver ikke magten 
i uddelegering. Man overdrager bare midlertidigt den praktiske udøvelse af 
magt til andre, hvilket er det, kongen gjorde gennem sine hjælpere, særligt 
adelsfolk, og som folket gør via valghandlinger, der konstituerer et parlament 
og en regering, der bliver den udøvende magt.
 Med inspiration fra Foucault13 kan vi analytisk nærme os disse to magt-
former gennem to videns-, praksis- og legitimitetsklynger, nemlig suverænitet 
og statsræson Førstnævnte, suverænitet, betegner det politisk-juridiske eller 
legitimatoriske niveau, dvs. herredømmets og senere styreformens legitimitet 
og indretning. Det er her, vi finder den lange tradition for at tænke styrefor-
mer, der i den vesterlandske tradition kan siges at begynde med den græske 
filosof Aristoteles’ (384-322) tredeling afhængigt af om én, få eller mange 
herskede, dvs. monarki, aristokrati eller demokrati (samt deres tre dårlige for-
mer: despoti, oligarki og pøbelvælde). Disse styreformer gentages i litteraturen 
fremefter med få ændringer. Særlig opmærksomhed er der på legitimering af 
monarkiet som den eneste rette styreform, f.eks. i teologen Thomas Aquinas’ 
(1225-1274) Om kongedømme fra 1267.
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 For vores historie om staten er den væsentligste nyskabelse Thomas Hob-
bes’ forsvar for monarkiet i sin Leviathan fra 1651.14 Hidtil har man mesten-
dels legitimeret monarkiet gennem paternalistisk suverænitet, hvor kongen er 
landsfaderen over nationen, som manden er hersker over familien eller feudal-
herren over bønderne, dvs. en personalistisk kommandomagt. Med Hobbes 
introduceres en ny suverænitetsform: den statslige. Nu knyttes suverænitet og 
autoritet ikke til personen, som det gøres i ideen om royal arvefølge, men til 
embedet. Hobbes foretager en afpersonalisering af suverænitet og ser staten 
som en kunstig, menneskeskabt maskine og suverænen som varetager af dens 
magt. Suverænens legitimitet bliver utilitaristisk (nytte-/effektivitetsorienteret) 
snarere end teologisk: Beskyttelse for lydighed [protego ergo obligo] er dens 
motto. Suverænen beskytter til gengæld for, at befolkningen adlyder. Det er 
ikke længere faderlig visdom og kærlighed, blodarvefølgeret, tradition eller 
personlig karisma, der garanterer lydighed, men derimod en egeninteresseret 
kalkule af, hvem der bedst sikrer mit liv og min ejendom. Suverænitet bliver 
afpersonaliseret, og konge og kongemagt mindskes som det politiske centrum 
til fordel for statsmagt, administration og ministre, der udøver snarere end 
besidder magt.
 Den næste store udvikling kommer med oplysningstidens og de store re-
volutioners forskydning af magtens ophav fra kongen til befolkningen, dvs. 
opkomsten af folket som det politiske subjekt, der gennem folkesuverænitet – 
“Vi, folket”, som der står i den amerikanske forfatning fra 1789 – giver sig 
selv politisk form. Med folkesuverænitetstanken er statens legitimitet bundet 
til folkets samtykke. Folket hersker – men det regerer ikke. Magten ligger hos 
folket, men magtudøvelsen er uddelegeret til parlament, regering og statsad-
ministration.
 Et andet væsentligt element af suverænitet er det ydre forhold mellem 
suveræniteter. Som den tyske filosof G.W.F. Hegel (1770-1831) påpeger i 
starten af 1800-tallet, er den helt afgørende institution i suverænitetssystemet 
staternes gensidige anerkendelse.15 Staterne har en “eksklusiv for-sig-væren”, 
og “en stat står følgelig over for de andre i suveræn selvstændighed.”16 Stater 
anerkender hinanden som sådanne og dermed som bærere af kontrollen over 
deres respektive territorier og indbyggere. Hermed installeres der også et inter-
ventionsforbud. Statens indre er blevet monopoliseret af staten, hvorfor andre 
stater ikke har ret til indblanding. Statssuverænitet er retten til eksklusivitet 
over et givent territorium. Staten vinder altså kontrol over sit territorium 
ved, at andre stater afstår fra at blande sig. Et andet væsentligt element er 
eksklusionen af alle andre enheder, der ikke er tilstrækkeligt statslige og ter-
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ritoriale, dvs. ikke er suveræne i den ovennævnte forstand. De delegitimeres 
og formenes adgang til det interstatslige system. Suverænitetssystemet skaber 
derfor staten. Det giver staten anerkendelse udadtil og giver den monopol på 
vold og definition indadtil. Den ydre side af suverænitet er det mellemstatslige 
anerkendelsessystem, der kodificeres i international ret, krigens love, diplomati 
og senere i FN og Den Internationale Straffedomstol, der alle er måder, hvorpå 
staterne dels reflekterer over deres rolle og funktion, dels udvikler normer for 
legitim statsadfærd.
 Hvor suverænitet er den politiske magts juridiske udtryk, er statsræson 
dens administrative. Hvor suverænitet handler om magtens legitimitet, handler 
statsræson om magtens realitet. Statsræson er praksisformen af suverænitet, og 
det er derfor her, vi finder statens praktiske liv, både internt og eksternt. Internt 
i form af udviklingen af administrationen, de mange tanker og innovationer, 
der opbygger statsapparatet centralt og senere også lokalt, hele komplekset 
omkring uddannelsen og organiseringen af et embedsapparat, senere og helt 
afgørende fra starten af det tyvende århundrede og frem et statsbureaukrati. 
Som den tyske sociolog Max Weber (1864-1920) klart beskriver, er en afgø-
rende forudsætning for den moderne statsadministration afpersonaliseringen 
af magtudøvelse:

Herskeren i de ældre samfundsordener lod sig bevæge af personlig deltagelse, gunst, 

nåde og taknemmelighed. I stedet for dette kræver netop den moderne kultur, i takt 

med sin stigende kompleksitet og specialisering, at det ydre apparat som understøt-

ter den, præges af menneskeligt uengagerede og derfor strengt ‘saglige’ fagfolk.17

Hvor der internt udvikles fagligt-saglige arbejdsgange og formes embedsfolk, 
bidrager staten eksternt afgørende til udviklingen af det sociale og private liv. 
Det er en vigtig, men svær pointe, at store dele af vores private og sociale liv i 
væsentligt omfang er informeret, rammesat, opfordret, forhindret, muliggjort 
eller besværliggjort af staten.
 Processerne inkluderer f.eks. grænsedragninger mellem offentligt og privat, 
hvor ‘det private’ ikke i nogen egentlig forstand udtrykker en statsfri sfære, 
men snarere et sted, hvori der regeres indirekte gennem det, der i dag kaldes 
ledelse til selvledelse, men som i og gennem selve opdelingen af det offentlige 
og private er gennemtrængt af det politiske blik og den statslige interesse fra 
børneopdragelse over familiens økonomi og vold i hjemmet til ejendomsfor-
hold. Det samme kan siges om det økonomiske liv, der nominelt er statsfrit, 
men reelt er statsdefineret. Det er ikke en konspirationsteori om den almægtige 




