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Temaintro: Statsbegreber
"Forskere har en tendens til at se en spirende nationalbevidsthed og en statsdannelsesproces i netop den
periode de studerer.”
Ovenforstående citat kommer fra arkæologen Jon
Adams oplæg i forbindelse med The 13th International
Symposium on Boat and Ship Archaeology afholdt i
2012 i Amsterdam. Citatet henleder opmærksomheden på det problematiske ved at bestemme, hvornår et samfund kan karakteriseres som en stat. Helt
grundlæggende handler det om, hvilken definition på
en stat, forskeren benytter.
I arkæologisk sammenhæng anvendes for eksempel
bofasthed, håndværksspecialisering, kontrol over vigtige
ressourcer (herunder indkrævning af skatter og afgifter) eller samlede forsvarstiltag, som argumenter for
en spirende statsdannelse, mens flere historikere
reserverer statsbegrebet til at betegne en samfundsorganisation med fastlagte grænser og et omfattende
bureaukrati – det vil sige den moderne nationalstat
med rødder tilbage til 1600- og 1700-tallet.
En retning inden for den arkæologiske forskning har sat
statsdannelsesprocessens begyndelse i Sydskandinavien

til de første århundreder efter Kristi fødsel (Hedeager
1990; Lund Hansen 1995; Ethelberg 2000). Disse tidlige
samfundsorganisationer omtales som ikke-moderne
stater, traditionelle stater, stammestater, eller
lignende, og de betegnes som kendetegnet ved at
bestå af fragmenterede og ofte ustabile herskabsområder samt et segmenteret magtapparat. Andre
arkæologer argumenterer for en spirende statsdannelsesproces i det 8. århundrede e. Kr. og med en egentlig
statsdannelse i løbet af det 10. og 11. århundrede
(Randsborg 1980; Skre 2007; Dobat 2009).
Med dette tema ønsker vi at diskutere statsbegrebet;
ikke for at opnå konsensus om begrebets rette brug,
men for at belyse de forskellige stemmer i en diskurs,
der deles af mange forskellige humanistiske og
samfundsvidenskabelige fag.
Vi har bedt filosoffen Ole Thyssen, historikeren Nils
Hybel og den klassiske arkæolog Rubina Raja om at
belyse statsbegrebet, og efterfølgende vil arkæolog og
redaktionsmedlem Morten Ravn sammenfatte og
perspektivere de forskellige bidrag.
Redaktionen
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Den romerske stat i den historiske klassiske arkæologi
‒ eksemplet Gerasa i Jordan
Den historiske arkæologi, forstået som den arkæologi, der beskæftiger sig med historiske perioder, forholder sig til
både arkæologien og det skriftlige materiale fra perioden, som arkæologien stammer fra. I dette bidrag fokuseres der
igennem et case study på problematikker i forbindelse med at spore ”staten” i arkæologisk materiale og på hvilke
blinde vinkler, der kan være i sådanne tiltag.

Den danske antikhistoriker, Mogens Herman Hansen,
udgav i 2014 bogen ”Hvad er en stat?”. Herman
Hansen har i årtier beskæftiget sig med statsbegrebet i
specielt antikken og med definitioner af statsbegrebet
indenfor en række videnskaber. Hans arbejde er
førende på området også i et komparativt perspektiv. I
sin bog fra 2014 i afsnittet omkring ordet stats
etymologi gør han rede for, hvorfra det stammer,
nemlig fra det latinske ”status”, som var en forkortelse
af ”status res publicae” eller ”status civitatis” (Herman
Hansen 2014: 18). ”Res publica” betød ”den fælles
sag” og blev brugt om det politiske samfund i Rom og
hele Romerriget (Herman Hansen 2014: 18). Herman
Hansen giver et solidt og klart overblik over hvorledes
begrebet ”stat” er blevet brugt i tidens løb, og hvad
det har haft for konsekvenser for vores verden set ud
fra et europæisk perspektiv. Hans konklusion på en
gennemgang af statsbegrebet i de forskellige samfunds-

videnskaber er, at der er to fremherskende måder, en
stat bliver opfattet på: hhv. igennem Max Webers
stadigt herskende sociologiske statsbegreb (Poggi
2006) og det folkeretlige statsbegreb formuleret af
jurister. Interessant nok konkluderer Herman Hansen,
at disse to begreber lever side om side, og at forskere
ikke indgår i frugtbar dialog om disse (Herman Hansen
2014: 16). Hans komprimerede indledning gør klart, at
allerede ved definitionen af statsbegrebet står vi som
historikere og arkæologer med problemer i forhold til
både vores kilder og vores tilgange til staten som
begreb i fortiden.
Jeg forholder mig i dette indlæg primært til den
romerske kejsertid og til et konkret case study: den
antikke by Gerasa i Dekapolis-regionen (Fig. 1), som
var en del af Romerriget beliggende i det nuværende
Jordan (se Raja 2012 for en introduktion til byen og

Figur 1.
Nordvestkvarteret i Gerasa
set fra nordøstlig retning.
Foto: Rubina Raja
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dens udvikling). Mine overvejelser skal ses i dette
perspektiv (se desuden den nye antologi af Bang og
Scheidel 2013). I forbindelse med Herman Hansens
ovenstående overvejelser er det i tilfældet Gerasa
interessant at vi kan observere, hvor tæt en sammenhæng, der i realiteten var mellem det som kan defineres
som den sociologiske stat og den folkeretlige – faktisk
var disse begreber i al fald i senantikken ikke til at
skille ad, men hang uløseligt sammen.

blev overholdt for at forskellige grupperinger af
mennesker kunne leve tættere sammen. Tillid og
kontrol skulle gå hånd i hånd. Staten kunne fungere
som regulator i dette system, men magthavere havde
også deres agendaer at tage hensyn til så som
organiseringen af inddrivelse af skatter, mobilisering af
militæret og til dels organisationen af det religiøse liv,
både før og efter indførelsen af kristendommen som
Romerrigets primære religion.

Som arkæolog, der beskæftiger sig med bysamfund,
kan man ikke komme udenom at beskæftige sig med
begrebet ”stat” og den indflydelse som organiseringen
af en stat havde på individers dagligdag i samfundet,
ikke mindst i antikke bysamfund. Det at blive urban, at
bo i byer eller være berørt af det faktum, at der
fandtes byer, var et vendepunkt i historien og det
forudsatte en organisering af grupper af mennesker,
som hidtil ikke var set (se det nye Grundforskningsfonds Center of Excellence UrbNets hjemmeside:
www.urbnet.au.dk). Udover organisering forudsatte
det at bo i byer, at en lang række krav var opfyldt eller

I det antikke Gerasa, hvor jeg udfører feltarbejde, og
hvor det arkæologiske materiale primært stammer fra
perioden mellem det 1. årh. evt. til 14. årh. evt., ser vi i
nordvestkvarteret, hvilket er det højest beliggende
område indenfor byens mure, en intensivering i
bosættelsen fra 3. årh. evt. indtil midten af 8. årh. evt.,
hvor Gerasa blev gennemgribende ødelagt af et
kraftigt jordskælv (Fig. 2). I disse mange århundreder
blomstrede det urbane liv til trods for forskellige
politiske og militære kriser i det romerske imperium,
som regionen var en del af. Sågar til trods for udskiftning af statsmagten efter slaget ved Yarmouk i 636

Figur 2. Plan over Nordvestkvarteret i Gerasa. Foto: The Danish-German Northwest Quarter Project.
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evt., hvor araberne erobrede regionen, ser det ud til at
byens liv fortsatte uændret indtil jordskælvet i 749 evt.
I disse århundreder undergik samfundet ligeledes
store religiøse forandringer. Fra at være et polyteistisk
samfund med dyrkelse af en lang række kulter, som vi
kender fra det arkæologiske og epigrafiske materiale
(Kraeling 1938), blev kristendommen indført i det 4.
årh. evt. som det romerske imperiums primære religion.
Kirkebyggeriet i Gerasa var intensivt i århundrederne
mellem 4. årh. evt. og 7. årh. evt., hvor mere end 20
kirker blev opført i byen (Raja 2012 og Raja 2015).
Ligeledes blev der i den tidlige islamiske periode
bygget en moske i byen, som er en af de tidligste vi har
kendskab til i regionen (Blanke, Damgaard, Simpson og
Walmsley 2007). Til trods for forandringerne i både
magthavernes etnicitet og politisk indstilling og skift i
det religiøse regime, ser vi ikke umiddelbart en stor
forandring i indretningen af for eksempel de privathuse, som vi kender til i nordvestkvarteret. Livet
syntes at have fortsat mere eller mindre uændret. Ofte
ser vi endda at traditioner fra andre religioner bliver
overtaget i nye sammenhænge i både den kristne og
tidligt islamiske periode (Barfod, Larsen, Lichtenberger
og Raja 2015). Det er i det offentlige rum, vi ser den
største forandring og helt specifikt i opførelsen og forandringen af de religiøse monumenter, som bevæger
sig fra at være pagane helligdomme, over kirker til
moskeer (Kraeling 1938 og Raja 2012).

Forskere har undret sig over hvilke omstændigheder,
der førte til forvandlingen af synagogen til en kirke.
Skete det mens bygningen fungerede som synagoge?
Eller var den faldet ud af brug? Konverterede hele den
jødiske menighed til kristendommen? Var konverteringen
fredelig? Dette er der indtil nu ikke fundet et endeligt
svar på. I 2015 udgravede et dansk-tysk forskerhold
under ledelse af Achim Lichtenberger (Ruhr-Universität
Bochum) og denne artikels forfatter (Aarhus Universitet)
i området umiddelbart nord for den såkaldte synagogekirke. Holdet afdækkede dele af en stor bygning, der
var mere end 30 meter lang og omkring 20 meter bred.
Bygningen indeholdt desuden et mosaikgulv. I nogle af
mosaikfelterne var der græske indskrifter på op til ni
linjer og to af disse indskrifter angav dateringer, som
henholdsvis stammede fra 576 evt. og 591 evt. (Fig. 3)
(Haensch, Lichtenberger og Raja i tryk).
Indskrifterne fortæller om rytterenheder fra den
justinianske periode, som var udstationeret i Gerasa,
og indskrifterne forbinder disse tæt med den kirkelige
stand i byen, som ligeledes på det lokale plan var lov-

Men kan man ekstrapolere fra det arkæologiske
materiale? Kan man spore staten og statens/staternes
udvikling og forandring i det arkæologiske materiale
ud fra sådanne observationer? Dette vil være afhængigt af hvilket arkæologisk materiale man har til
rådighed. Oftest vil privatarkitektur ikke fortælle os
meget om statsdannelse eller om statens organisering.
Repræsentative monumenter i bylandskabet vil ligeledes oftest sige mere om samfundets elite, som var
dem, der i antikken finansierede sådanne monumenter,
end det nødvendigvis vil sige om deres forhold til
statsmagten eller dens organisering. Oftest vil det
være kombinationen af det arkæologiske materiale
med skriftlige kilder eller epigrafikken (indskrifter, herunder på monumenter), som vil kunne give os indblik i
statens (i dens forskellige afskygninger) tilstedeværelse i det urbane rum.
I Gerasa blev der i 1920’erne udgravet et sjældent
eksempel på en synagoge, der i det 6. årh. evt. blev
lavet om til en kirke (Kraeling 1938 og Dvorjetski 2005).

Figur 3. En af indskrifterne i komplekset umiddelbart nord
for synagoge-kirken.
Foto: The Danish-German Northwest Quarter Project.
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givende. Vi har altså her at gøre med et ekklesiastisk
kompleks. Den nyudgravede bygning viste sig at være
en integreret del af kirken ved siden af. Der var blandt
andet direkte adgang fra bygningen til kirkens forgård.
Afdækningen af indskrifterne gjorde det altså efter
mange årtiers søgen klart, at dele af den senantikke
romerske stat med militær involvering havde været
indblandet i enten konverteringen af synagogen til en
kirke eller i al fald havde overtaget bygningen omkring
det tidspunkt, hvor den blev lavet om til en kirke.
Dette er interessant, fordi vi ikke kender meget til omstændighederne omkring konverteringen af synagoger
til kirker i antikken. Der er få eksempler og de er ikke
ligetil. Det nye fund giver os ved hjælp af kombinationen
af arkæologien og epigrafikken indblik i, hvordan den
romerske stat, i form af guvernøren og kirkelige gejstlige

(der er nævnt diakoner i indskrifterne), måske i samarbejde med det lokale bysamfund, kunne ekspropriere
eller overtage allerede eksisterende monumentale
religiøse bygninger og benytte dem til eget formål.
Denne nye kontekst er altså et direkte udtryk for
statens tilstedeværelse i det senantikke urbane rum,
men viser ligeledes at det i dette tilfælde er
kombinationen af arkæologien og de skriftlige kilder,
der giver os muligheden for at forstå dele af den større
og komplekse helhed. Derudover understreger dette
tilfælde den tætte sammenhæng mellem det
sociologiske statsbegreb og det folkeretlige statsbegreb og stiller spørgsmålstegn ved om disse overhovedet eksisterede i senantikken eller om de ikke er
senere udviklinger. I senantikken var der, som vi også
ser her, et uadskilleligt forhold mellem disse sfærer.
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