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Noter RIS – bogen (Hans Fink) 
 

1. Indledning: 
2. 3 måder hvorpå samfundet kan regulere (side 14): 

- Altid en blanding af de tre samfund. 
- 1) Statussamfund: 

o Statsmagten sørger for, at sædvanen bestemmer fordelingen af arbejde, ressourcer 
og produkter. 

o Social arv (man følger i forældres fodspor) 
o Jord kan ikke købes og sælges. 
o Statsmagten kan ikke ændre på noget, men overvåge, at sædvanen overholdes 

(håndhævelse af sædvanen) 
- 2) Påbudssamfund: 

o Statsmagten bestemmer autoritativt fordeling af arbejde, ressourcer og produkter. 
o Man gør, hvad der bliver sagt.  
o Statsmagten disponerer over al jord og tildeler hver enkelt, hvad der må anses for 

passende.  
o Statsmagten kan suverænt fastsætte nye regler. 
o Statsmagten: Udtryk for en enkelt mands vilje eller viljen hos hele befolkningen 

eller et flertal eller mindretal af den. 
- 3) Markedssamfund: 

o Statsmagten sørger for, at der er et frit marked, der bestemmer fordelingen af 
arbejde, ressourcer og produkter. 

o Man gør, hvad der betaler sig for en. 
o Uafhængig af sine forældres arbejde. 
o Statsmagten skal sikre, at den private ejendomsret ikke krænkes, og at indgåede 

kontrakter overholdes for at markedet kan fungere. 
 

2. Feudalismen og Thomas Aquinas’ samfundsfilosofi: 
1. Lensvæsnets opståen. Vesteuropa 800-1000 (side 17): 

- 800-tallet: Vesteuropa ramt af en række invasioner. 
o Plyndringerne rettede sig mod de dyrkede områder langs floder og på åbne sletter 

og især mod byerne og de rigdomme, der fandtes i kirker og klostre. 
o Karl den Store: Udvidede sit rige i begyndelsen af 800-tallet  Blev opdelt i mindre 

kongeriget. 
o Alle frie mænd pligt til at gøre krigstjeneste under kongen (KdS), og stille med egne 

våben. Plyndringerne bevirkede problemer for kongerne, der ikke kunne få skat  
Løsning: Kongerne overlod administrationen og skatteindtægterne af landets dele 
til lensmænd, som styrede selvstændigt, men på kongens vegne.  

o Lensmænd = herremænd over bønderne (ret til at opkræve skatter og afgifter + 
dommer). Konge kunne oprette et len ved at overdrage herredømmet over en del 
af krongodset til en stor kriger (sikrer støtte og loyalitet). Lenet tilhørte formelt 
stadig kongen  Han fik det tilbage, når han døde (dog også anden måde, at 
oprette len på, hvorved arv) 
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o Den positive lov: Lov, udtrykkeligt givet af mennesker  Forstås som en 
konkretisering af den åbenbarede lov og den naturlige lov. 

 Straf: Ethvert lovbrud = brud på Guds evige lov. Det er i forbryderens egen 
interesse, at myndighederne opklarer og straffer forbrydelsen, så den kan 
blive sonet i dette liv snarere end i det næste, hvor straffen er langt mere 
formidabel. Folket (kirken) har pligt til at modsætte sig den fyrste, som 
lovgiver i modstrid med den åbenbarede lov. 

 Ejendomsret: Der var ingen ubetinget, privat ejendomsret. 
 
 

3. Feudalismens krise og Thomas Hobbes’ samfundsfilosofi: 
1. Krisen i 1300-tallet og dens virkninger 1300-1500 (side 36): 

- År 1300: væksten gik i stå i det feudale samfund – pest mv. 
o Formueret: Adelens reaktion: At kræve mere hoveriarbejde og højere afgifter af de 

overlevende bønder og forsøge at forhindre dem i at søge til byerne. 
o Vesteuropa: Forsøgte at gøre det mere tiltrækkende for bønderne at blive  

afskaffe hoveriarbejde, fæste al herregårdsjorden ud mv  Førte til stand af 
forfinede og dannede hofmænd. 

- 1300-tallets krise førte til fastlåsning af det feudale system i Østeuropa, mens den i 
Vesteuropa første til større social mobilitet og forandring end i de foregående 
århundreder. 

 
2. Ny velstand 1500-1600 (side 38): 

- Hen mod 1500: Befolkningen og handelen i Europa begyndte af stige stærkt  Inflation. 
- Betydningen af den centrale statsmagt steg i Holland og England. 
- Ejendomsret: De frie fæstere havde langt fra ubetinget privat ejendomsret til jorden. 

Herremanden bevarede en række privilegier, og jorden blev stadig de fleste steder dyrket 
af landsbyens fæstere i fællesskab. 

- Herremænd på godser ofte købmænd  vigtigste produkt: uld. 
- Samfund: 

o I det traditionelle feudale samfund: Herremanden havde juridisk myndighed over 
sin fæster og kunne straffe ham. Men herren var også selv bundet af sædvanen, og 
kunne ikke let komme af med en fæster. 

o Forholdet mellem jordejer og daglejer eller købmand og væver: Arbejdsgiver ingen 
juridisk myndighed over den ansatte – ingen pligter og rettigheder over for 
hinanden ud over dem, de frivilligt havde indgået kontrakt om (dette er 
kapitalistiske forhold og ikke feudale)  Vandt frem i England i 1500-tallet, men 
blev ikke samfundsmæssigt dominerende. 

 
3. Enevældens etablering i Europa og de engelske revolutioner 1600-1700 (side 42): 

- Samfund: 
o Den del af den europæiske adel, som ikke engagerede sig i handel og produktion 

(bortset fra i England var det stort set hele adelen) var i stigende grad afhængig af 
kongemagten. Deres interesser stødte sammen med købmændenes. 

o Enevælde: 
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statsapparat, som kan lovgive i overensstemmelse med naturretten og håndhæve 
denne lovgivning. 

o Statens magt: Baseret på kontrakt mellem medlemmerne af det naturlige 
fællesskab om, at alle overfører deres naturlige ret til at straffe brud på naturretten 
til nogle bestemte personer, som derefter kan handle med autoritet på hele 
samfundets vegne. 

- Samfundet: 
o Suverænen = vælgerne/folket. 
o Demokratisk styre = den logiske konsekvens af en liberalistisk opfattelse af 

forholdet mellem individ, samfund og stat. 
o Markedssamfund kan fungere stabilt, når det kombineres med elementer af et 

demokratisk påbudssamfund. 
o I naturtilstanden har alle ret til resultaterne af eget arbejde, forudsat man ikke 

tilegner sig mere, end man selv og ens familie kan bruge (dog ikke en naturlig 
grænse).  

o Stemmeret: Kun mænd, der besidder jord og fast ejendom.  
o Liberalisme: Staten er til for folkets skyld. 

 
3. Humes samfundsfilosofi og kritik af naturretten (side 68): 

- Skotsk filosof. 
- Radikal utilitaristisk nytteorienteret liberalist. 
- Naturretten: 

o Mennesket har ingen sanseindtryk, der svarer til forestillingen om en naturlig ret til 
liv, legeme og resultaterne af eget arbejde (modsat Locke). 

o Menneskets handlinger er bestemt af hensynet til dets egen fordel.  
o Kritiserer naturretten. 
o Har en opfattelse af den menneskelige natur og verdens indretning, som grundlag 

for legitimation, kritik, supplement og afgrænsning af den positive ret. 
- Familieret: 

o Der vil altid opstå små grupper af familier og venner, og her vil man gøre erfaringer 
med fordelene ved gensidigt samarbejde, hjælp og tillid og med omkostningerne 
ved uenighed og mistillid. 

- Mennesket: 
o Af alle dyr på kloden, er mennesket dårligst stillet, fordi der er stort misforhold 

mellem dets naturlige evner og dets naturlige behov. Kun ved samarbejde kan 
evnerne øges, så de svarer til behovene. 

o Samarbejde: Spontan overenskomst  forudsætningen for, at man kan udvikle 
ejendomsret, side 69. 

o Retfærdighed def.: Det, at overholde overenskomster, som ovenfor. Retfærdighed 
indføres, fordi det er nyttigt. 

o Nyttebetragtning: Retfærdighed indføres, fordi det er nyttigt. Nyttigt for 
samfundet, at ejendom respekteres, og løfter og aftaler overholdes. 

- Straf: Ansatte konger og embedsmænd skal håndhæve overenskomster som deres 
personlige interesse. 
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o Arbejde: Den enkelte arbejder med i alle trin i produktionen af det færdige produkt. 
Industriel produktion: Brug for mindre menneskelig arbejdskraft, og arbejdskraften 
der er brug for, behøver ikke at være faglært. 

o England: Udvikling sat i gang, som omformede samfundet radikalt.  
o Der fremstod ny overklasse og ny underklasse (industriproletariatet – elendige 

arbejdsforhold) i 1800-tallet. 
o Stor arbejdsløshed. 
o Industrialiseringen medførte forringelser af levevilkårene for store dele af 

befolkningen. 
o Det frie marked som samfundsmæssigt fordelingsprincip. Forudsætning: statsmagt, 

som havde tilstrækkelig styrke til at føre en aggressiv udenrigspolitik og til 
indenrigspolitisk at sikre ro og orden. 

- 1830’erne: Afgørende gennembrud i stålfremstillingen  Dampmaskinerne blev opfundet. 
 
2. Adam Smith og ”Laissez-faire” liberalismen (side 99): 

- Skotsk samfundsfilosof. 
- Argumenterede mod merkantilismen. 
- Samfundet: 

o Målet på nationens velstand  Væksten i den samlede nationale produktion, og 
midlet hertil er ikke nødvendigvis en positiv handelsbalance, som kun kan opnås på 
andre nationers bekostning – intet til hinder for, at alle nationer samtidig kan øge 
væksten. 

o Staten skal blande sig mindst muligt i erhvervsmæssige forhold og indskrænke sig til 
at opretholde ro og orden (natvægterstaten). 

o ”Laissez faire” = Overlad blot alt til markedskræfternes frie spil – Staten skal holde 
sig fra at gribe ind i handel og produktion. 

o Forøget arbejdsdeling som vigtigste kilde til forøget produktion. 
o Priserne er ikke blot det vilkårlige resultat af det øjeblikkelige forhold mellem 

udbud og efterspørgsmål, men er bestemt af produkternes værdi. 
- Skelner mellem forholdene i en naturtilstand og i de moderne samfund: 

o 1) Den primitive tilstand: Alle er selvstændige producenter, ingen arbejder for 
andre og ingen har privat ejendomsret til jorden. Værdien af et produkt vil være 
bestemt af den gennemsnitlige arbejdstid, som medgår til at fremskaffe det 
(arbejdsværditeori for prisdannelsen). 

o 2) De moderne samfund: Al jord privat ejendom. Et produkts værdi bliver bestemt 
af de sociale mekanismer og magtforhold, som bestemmer de gennemsnitlige 
lønninger, profitter og jordrenter. Værdien = omkostninger plus tillæg til hver af de 
tre faktorer som indgår i produktionen: arbejde, kapital og jord. Alle har interssse i, 
at produktionen vokser så meget som muligt. 

- Malthus: Modsætning til Adam Smith, side 102. 
 
3. Bentham og utilitarismen (nytteetik) (side 103): 

- Liberal og radikal empirist. 
- Radikal samfundsmæssig nytænkning. 


