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Redaktionelt forord 

 
 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder både ana-
lyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, som 
kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globalisering, europæiske integrati-
on og disintegration, økonomisk krise, migration, mediernes 
stigende politiske betydning og ændringer i international poli-
tik dominerer den politiske dagsorden. I en brydningstid er 
det ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, som 
enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle grund-
vold, eller som mere grundlæggende har analyseret de vestli-
ge samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet »Statskundskabens klassikere« skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik 
er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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KAPITEL 1 

Biografisk skitse 

 
 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel blev født i Stuttgart den 27. 
august 1770 som det ældste af tre børn af embedsmand Georg 
Ludwig Hegel og Maria Magdalene Louisa Hegel (født 
Fromm). På gymnasiet modtog han en solid uddannelse i ti-
dens oplysningsdannelse og fik som mønsterelev æren af at 
holde Abiturrede, dvs. talen ved studentereksamen. I 1788 blev 
han indskrevet på universitetet i Tübingen. Sammen med 
studiekammeraterne Schelling og Hölderlin, som han delte 
værelse med på Tübinger Stift, studerede han teologi og tidens 
filosofi, herunder særligt Kants moralfilosofi. Men det var den 
græske antiks filosofi og litteratur, som havde hans interesse, 
ligesom han blev tiltrukket af panteismen i den nyere tids 
filosofi, herunder Spinoza. Særligt to begivenheder i hans stu-
dietid fra 1788-1793 fik varig betydning for hans filosofiske 
udvikling: Den franske revolution og Kants såkaldte »revolu-
tion af tænkemåden«. Førstnævnte vakte en politisk frihedspa-
tos, som han aldrig helt forlod ham; sidstnævntes kritiske filo-
sofi inspirerede ham til at udforme sin egen filosofiske dags-
orden, som først og fremmest bestod i ophævelsen af de græn-
ser, som Kant havde sat for erkendelsen; dernæst i undersø-
gelsen af det etiske og historiske grundlag (sædeligheden) for 
det politiske fællesskab. 
 Efter sin teologiske embedseksamen i 1793 blev han huslæ-
rer i Bern; fra 1797 i Frankfurt, indtil han ved Schellings mel-
lemkomst i 1801 blev tilknyttet universitetet i det daværende 
kulturelle og filosofiske kraftcentrum, Jena, som ulønnet pri-
vatdocent. Fra disse år stammer de såkaldte teologiske ung-
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domsskrifter (Nohl 1907), som er en række fragmenter om reli-
gionsfilosofiske, etiske, metafysiske og politiske emner, der 
rummer ansatser til og motiver for hans senere filosofi. I Jena 
udgiver han sammen med vennen og kollegaen Schelling tids-
skriftet Kritisches Journal der Philosophie (1802-1803). Selv udgi-
ver han sin første længere publikation: Differenz des Fichteschen 
und Schellingschen Systems der Philosophie (1801), hvor han ar-
gumenterer for originaliteten i og betydningen af Schellings 
filosofiske system. I Jena arbejder Hegel filosofisk på forskelli-
ge fronter. I nogle posthumt udgivne fragmenter giver han en 
kritisk behandling af tidens toneangivende filosoffer, særligt 
Kants og Fichtes erkendelsesteorier, men han er også optaget 
af politisk filosofi, herunder naturretsteori, politisk økonomi 
og begreber om arbejde og dannelse, bl.a. udtrykt i afhandin-
gen Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts 
(1802/1803). I 1807 udgiver han det første værk, som rummer 
hans egen filosofi, Phänomenologie des Geistes (Fænomenologien).1 
På grund af finansielle problemer må han forlade stillingen i 
Jena og bliver avisredaktør ved Bamberger Zeitung i 1807. I 1808 
bliver han rektor ved gymnasiet i Nürnberg. I 1811 gifter sig 
med den 22-årige Marie von Tucher, med hvem han får to 
sønner, Karl i 1813 og Immanuel i 1814. Sideløbende med un-
dervisning, administration og ledelse udvikler Hegel sin filo-
sofi yderligere. Det resulterer i det store værk Wissenschaft der 
Logik (Logikken), som udkommer i tre dele i 1812, 1813 og 1816. 
Formålet med værket er at indfri den forventning, som Hegel 
havde stillet i udsigt med Fænomenologien, nemlig at overvinde 
Kants kritiske, skeptiske filosofi og konstruere et grundlag for 
et filosofisk system.  
 I 1816 får han indfriet sit ønske om at vende tilbage til uni-
versitetsverdenen, idet han bliver professor i Heidelberg. Her 
udgiver han i 1817 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaf-

1. En liste over forkortelser af anvendte værker af Hegel er placeret i 
litteraturlisten sidst i dette bind.  
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