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Denne bog er en fortsættelse af Mogens Herman Hansens Demokrati som styreform og som ideologi (2010),
der beskriver og debatterer det moderne demokrati.
I dette bind sættes demokratiet i historisk perspektiv. Hverken på dansk eller på andre sprog er der skrevet en
bog, der skildrer demokratiets historie i hele verden fra dets fødsel i Grækenland i 500-tallet f.
Kr. til den form og udbredelse, det har i dag. Det er imidlertid umuligt at skrive en sammenhængende
kronologisk fremstilling af demokratiets historie, fordi demokrati kun har eksisteret som styreform i den
klassiske oldtid fra ca. 500 til ca. 150 f.Kr. og igen i moderne tid fra ca. 1800 til i dag. I de mellemliggende
2000 år fandtes demokrati ikke som styreform, men kun som en idé. Det blev beskrevet i den politiske filosofi
som en af de tre mulige styreformer: kongedømme, aristokrati og demokrati. Til gengæld er det forbløffende,
hvor meget demokratiet omtales og diskuteres i løbet at de 2000 år, hvor det ikke fandtes. Det skyldes den
enorme betydning og indflydelse, som den antikke politiske filosofi havde på al senere politisk filosofi helt
frem til 1800-tallet. Skildringen af demokratiets historie falder således i tre afsnit: (1) Demokrati som
styreform og ideologi i den klassiske oldtid, (2) demokrati som idé og begreb i den politiske tænkning fra
slutningen af oldtiden frem til slutningen af oplysningstiden, og (3) Demokrati som styreform og som ideologi
fra ca. 1800 til i dag. Hensigten med denne bog er at give en oversigt over dette enorme stof. Bogen er primært

forskningsformidling, men ligesom bogen om demokrati som styreform og som ideologi rummer den en
række originale iagttagelser og betragtninger, som ikke har været fremført tidligere.
Bogen afsluttes med et kapitel om forholdet mellem retsstat og demokrati. Dette kapitel vedrører ikke
demokratiets historie, men er skrevet som et supplement til bogen om demokrati som styreform og som
ideologi. Mogens Herman Hansen (f. 1940) er dr.phil.
og lektor emeritus i oldgræsk ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Han er verdenskendt som
specialist i demokratiet og dets historie og har udgivet adskillige bøger om emnet – senest Demokrati som
styreform og som ideologi (2010), der i november 2011 blev tildelt H.
O. Lange-prisen, som gives for fremragende forskningsformidling.
Kr. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor. Skrevet af Svend Feldberg den 25
August 2013 i Kerteminde. Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde. Kr.
Kr. Seniorhøjskolens historie siden 1994. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor.
Seniorhøjskolens historie siden 1994. Seniorhøjskolens historie siden 1994.
Kr. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt. Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i
Kerteminde. Seniorhøjskolens historie siden 1994. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt.
Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i 500-tallet f. [kilde mangler] til at beskrive
styreformen i bystaten Athen, hvor. Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i
500-tallet f. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt. Demokrati som betegnelse blev for første
gang brugt af grækerne i 500-tallet f. Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i
500-tallet f. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt.

