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i Mellemøsten, i det område mellem floderne Eufrat og Tigris, der hedder Mesopotamien. Her var der i 3100
f.Kr. stærke høvdingestyrer, der slog sig ned i byerne Ur, Lagash og Uruk og indrettede sig på en måde, som

eftertiden har kaldt bystater.

Høvdingen blev konge, hans undersåtter indrettede sig efter kongens love og må have fundet det bedre og
mere sikkert at leve sådan, selvom de måtte opgive den frihed de før havde haft i flokke og stammer. Bystaten
er begyndelsen på en aldrig afsluttet statsdannelsesproces, hvor stater blev til i forskellige former, blomstrede
op ved handel og krig eller forfaldt og blev overtaget af andre. Staterne blev til på forskellige tidspunkter af
historien, i nogle civilisationer langt før andre og helt adskilt fra hinanden. Alligevel er det forbavsende,
hvordan forskellige civilisationer udviklede ens løsninger på, hvordan sikre og produktive samfund skulle

indrettes. 

Staternes historie fører læseren fra fortidens højtudviklede bystater og imperier til den nyere tids moderne
stater, der bredte sig fra Vesten til hele kloden og i dag er enerådende - men med betydelige

funktionsvanskeligheder. Det gælder både i de fattige og de rige lande, der alle har nok at gøre med at sikre
deres overlevelse som moderne stater i en globaliseret verden. 

Forfatteren er cand.mag. og lektor em. og har tidligere udgivet bøger på forlaget Columbus.
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