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Middelalderens verdensbillede havde som udgangspunkt, 

at Gud havde åbenbaret den endegyldige sandhed i Bibelen. 

Kosmos var en velordnet størrelse med Jorden i centrum, 

og i samfundet havde ethvert menneske sin faste plads, lige

som samfundets gudgivne klasser havde hver deres funktion 

inden for helheden. Historien var en meningsfyldt størrelse, 

hvis forløb fra begyndelsen ved skabelsen til afslutningen ved 

dommedag var fastlagt af Gud.
    

I Middelalderens Verden giver 28 forskere fra Aarhus Uni

versitet et indblik i en fremmedartet og mangfoldig fortid. 

De præsenterer os for billeder og bygninger, begreber og 

tankefigurer, fortællinger og følelser. De fortæller os om 

kristendommens møde med andre religioner. Sidst, men 

ikke mindst, bringer de os ind på livet af vigtige middel

alderskikkelser, fra fyrster som Karl den Store til filosoffer 

som Johannes Duns Scotus.
    

Middelalderens Verden dækker den periode, hvor en civilisa

tion funderet på kristendommen blev spredt til hele Europa. 

Derved blev ikke bare hele vores verdensdel civiliseret, men 

Europa fik på trods af krige også mulighed for at udvikle en 

så stærk teknologisk, økonomisk, vidensmæssig og militær 

enhed, at det med varierende lande i spidsen de næste 500 år 

kunne erobre og dominere resten af verden. Her lagdes grun

den til Europas globale betydning, som vi endnu i dag lever 

med – på godt og ondt.
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Hvornår blev fundamentet for det moderne Europa 
lagt? Et svar henviser til den klassiske, græsk-romer-
ske oldtid, for så vidt som den dannelse, vi kalder 
for ”klassisk”, og som dominerede de europæiske 
ud dannelsessystemer frem til det 20. århundrede, 
net op bestod i en tilegnelse af antikkens sprog og 
litteratur, filosofi og kunst. Et andet svar henlægger 
det moderne Europas tilblivelse til renæssancen, der 
genopdagede antikken og tog dens retorik og digt-
ning, dens kunst og arkitektur som forbillede for sit 
eget dannelsesprojekt. 

I begge svar ligger en desavouering af ’mellempe-
rioden’, den tusind år lange middelalder, der strakte 
sig fra Romerrigets undergang omkring år 500 frem 
til den nye tids begyndelse omkring år 1500. Myten 
om den ”mørke middelalder” er sejlivet, men det 
seneste par generationer af middelalderforskere har 
tegnet et nyt billede: I løbet af middelalderen skete 
der en kolossal udvikling, som skabte et fælles kom-
munikationsrum og på mange områder formede det 
Europa, der snart efter skulle komme til at dominere 
og præge resten af verden.

Vigtigst i vores sammenhæng er den videnska-
belige revolution, der skete i middelalderen, og som 
førte til skabelsen af en helt ny type uddannelses-
institution, der siden har gået sin sejrsgang over 
hele jorden: universitetet. Med grundlæggelsen af 
de første universiteter i 1100- og 1200-tallet etablere-
des en tradition for undervisning og forskning, som 
virkelig var fælleseuropæisk: En person, der havde 
erhvervet magistergraden ved ét universitet, kunne 
undervise ved alle andre. I vid udstrækning var det 
de samme grundbøger, man underviste efter alle 
steder. Og på samme måde anerkendtes de tildelte 
akademiske grader overalt. Først i vor tid er et tilsva-
rende internationaliseringsprojekt genskabt i form 
af den europæiske sammenslutning af universiteter, 
der har fået navn efter universitetet i Bologna. Med 

vedtagelsen af Bologna-charteret i 1988 har de euro-
pæiske universiteter knyttet et vigtigt bånd tilbage 
til deres fælles middelalderlige fortid.

Middelalderen har traditionelt spillet en stor rol-
le på Aarhus Universitets historiske og arkæologiske 
fag. Som denne bog viser, er der også mange andre 
fag, der beskæftiger sig med det historiske, retslige, 
kulturelle og videnskabelige fundament, som mid-
delalderen lagde under det moderne Europa. Det 
fælles sigtepunkt for de 28 forskere fra Aarhus Uni-
versitet, der har bidraget til Middelalderens Verden, 
har været at give et indblik i det, som er særligt for 
middelalderen: At dens verdensbillede og tilværel-
sesforståelse som udgangspunkt havde den kristne 
religion, hvor Gud havde åbenbaret den endegyl-
dige sandhed i Bibelen, hvor kosmos var en velord-
net størrelse med jorden i centrum, og hvor ethvert 
menneske havde sin faste plads i samfundet, ligesom 
samfundets klasser havde hver deres funktion inden 
for helheden.

I 2006 markerede forskere fra Aarhus Univer-
sitet udnævnelsen af dette år til ”renæssanceår” 
ved at udgive et stort pragtværk om Renæssancens 
Verden. Værket blev efterfulgt af tilsvarende bøger 
om Oplysningens Verden, Romantikkens Verden og 
Modernitetens Verden. Med udsendelsen af Middel
alderens Verden dækker serien den periode mel-
lem Europas tilblivelse i den tidlige middelalder og 
Europas ’opløsning’ i nutidens globaliserede virke-
lighed, hvor vort kontinent har været verdens histo-
riske subjekt.

Det er med stor glæde, at jeg har kunnet konsta-
tere den yderst positive modtagelse, bogseriens for-
midling af forskning på Aarhus Universitet har fået, 
og jeg ønsker læserne af Middelalderens Verden god 
færd på rejsen ind i en fremmedartet og broget del 
af vor fortid!

Rektor Lauritz B. HolmNielsen

Forord
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Denne bog har kun været mulig med et omfattende 
økonomisk tilskud, og det har været en stor glæde for 
redaktionen at have modtaget støtte fra en bred kreds 
på Aarhus Universitet. Redaktionen vil hermed varmt 
takke rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, pro rektor Søren 
E. Frandsen, dekan Bodil Due, Det Humanistiske Fa-
kultet, dekan Søren Mogensen, Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, dekan Erik Meineche Schmidt, Det 
Naturvidenskabelige Fakultet, dekan Svend Hylleberg, 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, dekan Just Jen-
sen, Det Jordbrugs videnskabelige Fakultet, dekan Lars 
Qvortrup, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 
dekan Børge Obel, Handelshøjskolen, dekan Car-
sten Riis, Det Teologiske Fakultet, institutleder Anne 
Marie Pahuus, Institut for Filosofi og Idéhistorie, in-
stitutleder Bjarke Paarup, Institut for Antropologi, 
Arkæologi og Lingvistik, institutleder Jan Ifversen, 
Institut for Historie og Områdestudier, institutleder 
Niels Overgaard Lehmann, Institut for Æstetiske Fag, 

institutleder Sven Halse, Institut for Sprog, Litteratur 
og Kultur, institutleder Steffen Brandorff, Institut for 
Informations- og Medievidenskab, institutleder Per 
Stounbjerg, Nordisk Institut, institutleder Jørgen Al-
bæk Jensen, Juridisk Institut, institutleder Hans Jørn 
Juhl, Institut for Marketing og Statistik, institutleder 
Jens Christian Djurhuus, Klinisk Institut, institutleder 
Per Baltzer Overgaard, Institut for Økonomi, institut-
leder Hanne Andersen, Institut for Videnskabsstudier, 
institutleder Thomas Pallesen, Institut for Statskund-
skab, centerleder Raben Rosenberg, Center for Psy-
kiatrisk Forskning og museums direktør Jan Skamby 
Madsen, Moesgård Museum.

Endelig har Aarhus Universitets Forskningsfond 
efterfølgende vedtaget at bidrage med et beløb, der 
gjorde det muligt at udgive denne publikation i sam-
me udstyr som de foregående i serien. Ligeledes har 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 
støttet udgivelsen.

Tak
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Middelalderen er en omdiskuteret periode. Den blev 
af eftertiden ofte fordømt som en dogmatisk for-
faldsperiode, hvor stort set intet skete, der førte frem 
mod de moderne tider. Den var nærmest en spildt 
tid mellem den i eftertiden højt besungne klassiske 
oldtid, antikken, og så den i den europæiske selvfor-
ståelse ikke mindre højt besungne fortsættelse heraf 
i renæssancen. ”Den mørke middelalder” er blevet 
betragtet som en europæisk 1000-årsnat næsten si-
den renæssancen, med undtagelse kun af romantik-
ken, der kunne genkende mange af sine egne træk i 
middelalderen. 

Efter modernitetens genoptagelse af ideen om 
det spildte årtusinde er opfattelsen af middelalde-
rens betydning for den europæiske udvikling og 
400-500-årige globale dominans nu i senmoderni-
tetens voksende åndelighed igen under stærk omar-
bejdelse. Som det fremgår af de følgende bidrag til 
Middelalderens Verden, er det en pointe for næsten 
alle bidragydere, at middelalderen skal revurderes. 
Det var en periode, hvor der med udgangspunkt i 
spændingsfeltet mellem den jødisk-kristne og den 
græsk-romerske kultur og i konfrontation med de 
nordeuropæiske samfund, som det aldrig lykkedes 
antikkens kulturelle og politiske dominans at sprede 
sig til, foregik udviklinger, som var helt centrale for 
Europas videre historie. Ikke alt i middelalderen var 
bare dogmer og kirkegang, krig og lidelse, den var 
tværtimod en central, samlende og udviklende pe-
riode i den europæiske civilisations historie. I mid-
delalderen og ikke i antikken blev Europa skabt.

Som en historisk epoke skabes begrebet om mid-
delalderen i forbindelse med et begyndende brud 
med den i middelalderen herskende bibelske tidspe-
riodisering. Den bibelske tid blev fastlagt som 6.000 

år mellem skabelsen og evigheden, svarende til 1.000 
år for hver af skabelsesdagene, og ud over de gam-
meltestamentlige begivenheder og Kristi fødsel ind-
gik også en opregning af fire riger, som man fandt på 
det sted i Daniels Bog, hvor Daniel tyder Nebukad-
nesars drøm: ”Efter dig skal opstå et andet konge-
rige, ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, 
det af kobber, som skal herske over hele jorden. Og 
et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern … I 
de kongers dage skal himlens Gud oprette et konge-
rige, som i al evighed ikke skal gå til grunde … Det 
skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, 
men selv skal det bestå i al evighed” (Dan. 2, 39-44). 
I middelalderen var der ikke tvivl om, at det fjerde 
rige lige forud for evigheden måtte være Romer-
riget. Denne opfattelse af historien forblev, blandt 
andet med henvisning til Det Hellige Tysk-romerske 
Rige, forholdsvis intakt helt frem til og med det 18. 
århundrede. Men da det på Napoleon Bonapartes 
(1769-1821) bud blev afskaffet den 6. august 1806, fort-
satte alt som før, og i løbet af det 19. århundrede fik 
verden så den million år lange historie, som vi i dag 
har øget til milliarder af år.

Ved siden af denne middelalderlige periodisering 
af historien med reference til Bibelen udviklede der 
sig fra renæssancen også en verdslig periodisering. I 
og med den italienske renæssancehumanismes be-
hov for at distancere sig fra den umiddelbare fortid 
og forbinde sig til antikkens storhed formulerede 
man en ny historisk og bibeluafhængig periodise-
ring med antikken som en selvstændig epoke, en 
slags guldalder, der var fulgt af en ”mellemtid”, en 
”middelalder”, en mørkets tid, som så var ved at bli-
ve afløst af en ny lysets tid. 

De tidligste formuleringer af en middelalder, ad-

olehøirisogperingesman

Indledning

indledning
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skilt fra antikken og med udsigt til en ny tid med 
antikken som ideal tilskrives digteren Francesco 
Petrarca (1304-1374), som udgav flere antikke tek-
ster og ses som en central figur i udviklingen af den 
humanisme, der skulle karakterisere renæssancen. 
Formuleringen af denne klassiske tredeling med en 
begyndelse og en slutning i en guldalder og så en 
hård tid indimellem kan føres tilbage til Giovanni 
Andrea Bussi (1417-1475), som blandt andet funge-
rede som sekretær for Nicolaus Cusanus (1401-1464), 
og som i 1469 formulerede tanken om en ”media 
tempestas”, et ”midterste tidsrum”. Forud for dette 
havde en anden renæssancehumanist, Flavio Biondo 
(1392-1463), i perioden mellem 1439 og 1453 talt om 
det samme, hvad der fremgår af det posthumt ud-
givne værk, Historiarum ab Inclinatione Romanorum 
Decades − Historien om Årtierne efter det Romerske 
Riges Nedgang fra 1483. 

Senere skulle tænkere som Johann Boemus (1485-
1535) i værket Omnium gentium mores, leges et ritus 
ex multis clarissimus rerum scriptoribus – Alle folks 
skikke, love og riter ud fra mange berømte skribenter 
fra 1520 globalisere denne tredeling i form af en pa-
radisisk, men uciviliseret periode, der var fulgt op 
af en ond periode for at slutte med en mere civilise-
ret. Den tidligste paradisiske periode synes at dække 
tiden fra syndefaldet til den tid, hvor menneskene 
blev straffet med syndfloden. Så kom den onde pe-
riode, som stadig eksisterer hos efterkommerne af 
Noas søn Kam (de sorte afrikanere), mens bedre 
forhold efterhånden blev etableret for og af de to an-
dre sønners efterkommere. Dette gennembrud til en 
civiliseret periode blev dog ikke fastholdt hos alle. 
Blandt Sems og Jafets efterkommere var der nog-
le, som igen forfaldt til ondskab og perversitet, og 

altså vendte tilbage til den onde periode, hvad ikke 
mindst muslimerne var et eksempel på. Det var så-
ledes kun den romerske kirkes dyrkere, der befandt 
sig i den mere civiliserede og på sin egen måde para-
disiske tilværelse. 

Givet var det, at der havde været en mellempe-
riode mellem antikken og ”genfødslen”, renæssan-
cen, menneskets genopstandelse. Denne middelal-
der kan fastlægges på forskellige måder. Den kan 
bestemmes som perioden mellem Det Vestromerske 
Riges fald i 476 og Det Østromerske – eller Byzan-
tinske – Riges undergang i 1453. Eller den kan pla-
ceres som den periode, hvor Den Romersk-Katolske 
Kirke var dominerende og nogenlunde enerådende 
i det vestlige Europa, altså mellem kristendommens 
gennemslag som statsreligion i Romerriget i begyn-
delsen af 300-tallet og reformationen i begyndelsen 
af 1500-tallet. Atter andre vil placere middelalderens 
afslutning i og med de store opdagelser, begyndende 
med Amerika og søvejen til Indien, hvor verdens 
mangfoldighed i stadig stigende grad vanskeliggjor-
de en fastholdelse af de bibelske tolkninger – mens 
andre vil vende denne argumentation om på den 
måde, at det var opløsningen af den middelalderlige 
erkendelsesform, der skabte de nye kategoriseringer. 

Opdagelsen af, at der boede mennesker syd for 
ækvator, samt forvisningen af jorden fra verdens 
centrum kan betragtes både som elementer i op-
gøret med den kristne tænknings monopol og som 
en effekt heraf. Dertil kom, at filosofiens verdslige 
refleksioner over skaberværkets udtryk for Guds 
storhed efter den højmiddelalderlige skolastik i lø-
bet af senmiddelalderen langsomt vandt terræn i 
forhold til teologiens fortolkning af Guds tegn med 
reference til Bibelen. Med filosofiens inddragelse af 
Aristoteles’ (ca. 384-322 fvt.) nyoversatte værker, som 
dels kom fra araberne, dels fra Byzans, slog en sta-
dig mere verdslig verdensfortolkning igennem. Det 
skete dels som supplement til den bibelske, dels som 
formuleringen af en ny verdensforståelse, en ny eksi-
stentiel dimension, hvor mennesket agerede på eget 
ansvar og skabte sin egen historie – hvad der så igen 
skabte en vis rodløshed og søgen efter eksistentiel 
garanti, som kom til at kendetegne den efter-mid-
delalderlige modernitet.

Da kristendommen kun langsomt, igennem en 

Fig. 1  ”I begyndelsen var ordet”, ”In principio erat verbum”, 

hedder det i prologen til Johannesevangeliet. Bibelen ud

gjorde grundlaget for middelalderens verdensbillede, lige som 

det skrevne ord stod helt centralt i den middelalderlige kul

tur. Udbredelsen af den kristne religion, det latinske sprog og 

skriften hørte tæt sammen. De var fundamentet for det, man 

har omtalt som ’middelalderens kristne enhedskultur’.
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600-årig periode, bevægede sig nordpå for til sidst 
at omfatte hele Europa, vil middelalderens begyn-
delse skulle sættes senere og senere, jo længere mod 
nord man kommer. Det samme gælder på en måde 
middelalderens afslutning, idet også renæssancen 
kun langsomt spredte sig fra Italien til Nordeuro-
pa. Således regnes middelalderen i Danmark for at 
begynde med kristningen omkring 965, eventuelt 
først ved vikingetidens afslutning omkring 1050, og 
slutte med reformationen i 1536. Dette forhold, at vi 
i Norden har en vikingetid, kan igen refereres til, at 
den sene hedenske tid fra omkring 800 og frem i ro-
mantikkens skandinavistiske ånd i 1800-tallet blev 
opløftet til en ædel vikingetid, en periode man ikke 
kender uden for Skandinavien, med en befolkning, 
der i det kristne Europa blev fremstillet som heden-
ske barbarer.

Disse betragtninger om middelalderbegrebets 
kronologiske og geografiske indhold peger på et cen-
tralt forhold, som har karakteriseret perioden, nem-
lig at det er via kristendommens udbredelse til hele 
vort kontinent, at Europa skabes. I antikken var der 
nok handelsforbindelser og andre kontakter mellem 
kulturerne ved Middelhavet og Sortehavet og så det 
nordlige Europa, men det var først med udbredelsen 
af kirkens organisatoriske net og det latinske sprog, 
at Europa blev bundet sammen til den kommunika-
tive enhed, det kommunikationsfællesskab, som vel 
først med nutidens globalisering er ved at forsvinde 
igen – eller rettere flette sig ind i et globalt netværk. 
Middelalderen er således karakteriseret ved at være 
den periode, hvor den katolske kirkes netværk med 
centrum i Rom skaber et sammenhængende Europa, 
hvor selv udnævnelse af biskopper i det fjerne Skan-
dinavien var en sag, man skulle forhandle med paven 
om, og hvor rapporter om, hvad der skete ikke bare 
her, men overalt i det latinske Vesteuropa, blev sendt 
til og samlet i Rom. Kirken i middelalderen opnåede 
således, hvad Det Romerske Imperium ikke havde 
formået, nemlig at forene folkene nord for Rhinen 
og Donau med det centrale og sydlige Europa til en 
enhed med et fælles centrum og et fælles overhoved, 
i form af en åndelig – og tendentielt også verdslig – 
’kejser’, nemlig paven. På den måde var det kristne 
projekt fuldførelsen af det romerske, idet man her 
fandt det samme globale underlægningsprojekt med 

formningen af den moralsk korrekte borger – byg-
get på ’humanitas’ hos romerne og på kristendom i 
kirken – som det centrale. Det romerske universali-
stiske perspektiv blev videreført af kirken, og de to 
”institutioners” skæbne var da også bundet tæt sam-
men, som det netop fremgik af tolkningen af Daniels 
Bog: Efter Rom kom evigheden. 

På en måde kan man karakterisere middelalde-
ren ved, at historien i høj grad blev båret af modsæt-
ningen mellem kirkens forsøg på at skabe en kristen 
enhed under pavens ledelse og de verdslige fyrsters 
forsøg på at selvstændiggøre sig eller tilegne sig så 
megen magt som muligt i forhold hertil. Kampen 
mellem regional autonomi under lokale fyrster og 
en europæisk forening eller enhedsstat under en 
fælles overhøjhed, her paven, løstes først (for en tid!) 
med reformationens regionalisering af kirken.

På baggrund af denne historie refererer den defi-
nition af middelalderen, der ligger bag bidragene til 
Middelalderens Verden, til den periode, hvor kristen-
dommen som verdensanskuelse er dominerende, og 
ikke til en af bestemte årstal afgrænset epoke. Mid-
delalderen forstås i bogen som den periode, hvor det 
kristne verdensbillede er det, verden forstås, analy-
seres, erkendes og administreres igennem. Ligesom 
det i moderniteten har været naturvidenskabens 
verdensbillede, der har været dominerende, er mid-
delalderen karakteriseret ved, at både den intellek-
tuelle erkendelse af verden, historien, mennesket, 
økonomien, politikken osv. og de politiske og øko-
nomiske realiteter blev formuleret eller legitimeret 
med reference til det kristne verdensbillede, som 
det fremstod på grundlag af Den Hellige Skrift og 
de autoriserede fortolkninger heraf. Dette giver en 
tidlig periode, hvor dagsordenen var distanceringen 

Fig. 2  Den middelalderlige kunst var optaget af rummet og 

fyldte det gerne med velkendte genstande fra dagligdagen. 

Med et skab fyldt af bøger og en opslået bog på sin læsepult 

modtager Maria her englens bebudelse af, at hun skal blive 

gravid og føde en søn. I senmiddelalderen udbredtes bøger og 

læsefærdighed til en stadig større kreds, især af borgerskab og 

adel, og det var ikke uden bund i realiteterne at forestille sig, 

at selv kvinder kunne sidde og læse – i religiøse bøger vel at 

mærke! 
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fra den hedenske, græsk-romerske filosofi, over en 
mellemperiode med et udpræget kristent monopol 
på al tænkning og frem til den antikke, især græske 
tænknings revitalisering og dermed opgøret mellem 
på den ene side en teologisk, religiøs og på den an-
den side en verdslig, filosofisk verdensforståelse. 

Oven i det var hele middelalderen karakteriseret 
ved, at der aldrig kun var én fortolkning, der kunne 
hævde sig kritikløst, så selv om enkelte fyrtårne som 
Augustin (354-430) og Thomas Aquinas (1224-1274) 
var stærke referencepunkter, så var også kampen 
om fortolkningerne central for perioden, i første 
omgang mellem den østlige og den vestlige kirke, 
mellem Byzans og Rom, men siden også inden for 
den romerske kirke. Derudover var der især i Asien 
forskellige sekter, som man distancerede sig fra og 
fortalte myter om, såsom arianerne og de indiske 
thomaskristne.

Middelalderens Verden indledes med en række 
bidrag, hvor det middelalderlige verdensbillede og 
kontakterne til den arabiske civilisation beskrives. 

Helge Kragh indleder med den tidlige kristne 
naturfilosofis opgør med især den aristoteliske op-
fattelse af verdens skabelse og struktur, herunder 
jordens form og placering. Disse kosmologiske pro-

blemer blev diskuteret i en teologisk og filosofisk 
kontekst, snarere end som en del af astronomien. 
I den kristne middelalder var det således vigtigt at 
distancere sig fra dele af den hedenske, græske vi-
denskab, specielt når det gjaldt Aristoteles’ påstand 
om en uskabt og evig, uforanderlig verden. Dette 
var en opfattelse, der var stik imod kristendom-
mens idé om verdens timelighed begyndende med 
skabelsen og Guds almægtighed og dermed magt 
til at ændre alt. Fra omkring 1200 blev aristotelis-
men dog en stadig stærkere kraft, hvilket førte til 
flere kontroverser vedrørende forholdet mellem tro 
og viden. Forholdet til den græske naturfilosofi var 
blandt mange teologer og filosoffer præget af både 
en dyb beundring og en vis skeptisk kritik og vil-
lighed til at udfordre de nye autoriteter. Den kriti-
ske diskussion førte til mange interessante scenarier, 
blandt andet om mange verdener og om et uendeligt 
tomrum uden om det fysiske univers. Andre dis-
kussioner vedrørte jordens rotation, uden at denne 
mulighed dog blev hævdet som en realitet. Generelt 
medførte Thomas Aquinas’ opdeling af erkendel-
sen i de ”to veje”, filosofien baseret på rationalitet 
og troen baseret på Bibelen som to domæner, ikke 
en løsning af modsætningerne mellem den verdslige 
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og den teologiske erkendelse i form af samme sande 
svar på samme spørgsmål, men åbnede for utallige 
diskussioner, hvor antikkens rationelle refleksioner 
modstilledes troens centrale dogmer, og hvor man 
forsøgte at finde mellemveje, der ikke afviste nogen 
af forklaringerne.

Ikke kun det kosmiske verdensbillede var til dis-
kussion i middelalderen. Det var den jordiske orden 
af menneskene i tid og rum også. Ole Høiris viser, 
hvordan testamenternes historie og verdensbillede 
bruges til at systematisere og tolke verden og histo-
rien inden for rammen af 6000 år mellem skabelsen 
og dommedag. Et andet træk var, at der ifølge Det 
Nye Testamente skulle være 72 folk i verden. Høiris 
gengiver forskellige bud herpå og viser blandt andet, 
hvordan barbaren eller hedningen blev brugt i dis-
kussionen om den sande kristne eksistens som både 
et positivt og et negativt modbillede. De fire verdens-
hjørner havde også betydning. I forhold til Syden 

blev det diskuteret, om der kunne leve mennesker 
syd for det ildbælte, der karakteriserede ækvator, og 
først i 1590 kom der en erkendelse af og forklaring 
på  fænomenet, efter at det havde været dømt kæt-
tersk lige fra kristendommens tidligste dage. Østen 
var karakteriseret ved legenderne om de to store 
kristne konger, Alexander den Store (356-323 fvt.)  og 
Prester Johannes. Fra det 5. århundrede begynder 
for tællinger om et tæt samarbejde mellem Gud  og 
Alexander den Store at spredes fra den syriske krist-
ne menighed. Alexander bliver nu en kristen fyrste, 
der sammen med Gud og i Koranen Allah spærrer 
de onde kræfter, der skal falde over jorden i de sidste 
dage, inde bag bjerge og mure. Prester Johannes er 
i kampen mod muslimerne den mytologiske store, 
kristne konge, som blandt andet forventedes at vende 
Nilen, så muslimerne i Ægypten kunne tørste ihjel, 
og han blev en del af den argumentation, der gjorde, 
at portugiserne endelig realiserede sejladsen syd om 
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Afrika til Indien og dermed brød det muslimske og 
venetianske monopol på handlen med Østen. 

Mens relationen til Østen var mere mytologisk 
end reel, var det helt anderledes med relationen til 
den muslimske verden. Philippe Provençal beskri-
ver først det åbne og progressive, intellektuelle og 
videnskabelige miljø, der i den europæiske middel-
alder herskede i dele af den arabiske kultur. Derefter 
viser han, hvordan der i det latinske Vesten i det 12. 
århundrede gjorde sig to modsatrettede bevægelser 
gældende i forhold til islam som henholdsvis religi-
on og civilisation. For det første var der en aggressiv 
bevægelse i form af korstogene, som på det realpo-
litiske plan repræsenterede europæiske magtstridig-
heder og økonomiske interesser, men som ideolo-
gisk blev begrundet med forsvar af kristendommen 
og dens hellige steder mod en hedensk fjendtlig 
magt. For det andet skete der samtidig en energisk 
overførsel af videnskabelig viden og filosofiske tan-
ker ved oversættelser og spredning af arabiske bø-
ger inden for især filosofi, matematik, astronomi og 
medicin. Denne oversættelsesvirksomhed, som blev 
altafgørende for en verdslig videnskabelig og filoso-
fisk genstart i Europa, resulterede i den i forhold til 
korstogene modsatrettede bevægelse, idet araberne 
her blev betragtet som en filosofisk nation ligesom 
antikkens grækere, mens deres civilisation blev til-
kendt stor værdi. Disse to tankesæt levede side om 
side, indtil man i renæssancen begyndte at fortie de 
arabiske bidrag til kulturen og videnskaben.

Henrik Kragh Sørensen binder også den islami-
ske verden sammen med den europæiske middelal-
der og viser, hvordan denne kontakt affødte store 
konsekvenser for den europæiske udvikling. Kragh 
Sørensen indleder med at beskrive matematikken i 

den vesteuropæiske middelalder, som traditionelt 
er blevet betragtet som en mellemperiode mellem 
antikkens højt udviklede og filosofisk betydnings-
fulde græske matematik og renæssancens og den 
tidlige moderne tids store brug af matematikken 
i naturbeskrivelsen. Men i den anden halvdel af 
middelalderen foregik der teologiske diskussioner 
med matematisk indhold, især om uendeligheds-
begrebet, der var af interesse fra såvel filosofisk og 
teologisk som matematisk hold. Disse diskussioner 
fandt sted, samtidig med at de vesteuropæiske lærde 
kom i kontakt med islamiske matematiske tænkere 
og derved også fik kontakt med den antikke græske 
matematik, som blandt islamiske matematikere var 
blevet bevaret og kommenteret. Det var også i mid-
delalderen, at et af den moderne vestlige verdens 
vigtigste systemer – 10-tals positionssystemet – blev 
introduceret i Vesteuropa fra omkring år 1000. Dette 
talsystem, som stammer fra Indien og blev formid-
let til Vesteuropa via den islamiske verden, betød en 
omlægning af den praktiske regning, hvor ”algori-
ster” lærte at bruge de procedurer, vi alle stadig lærer 
i skolen. Derved kom de indiske hindutal til at pege 
fremad fra den tidligere tids abacist-tradition, hvor 
man regnede på regnebræt, kugleramme eller reg-
neklæde.

Henning Høgh Laursen argumenterer for, at mid-
delalderen er en af de mest dynamiske og blomstren-
de perioder i filosofiens historie, og han behandler 
nogle af de grundlæggende forandringer, der skete i 
det filosofiske vokabularium ved mødet mellem den 
antikke, græske filosofi og kristendommen. Fokus er 
på udviklingen af en egentlig filosofisk antropologi 
i et sammenhængende tankesystem af, hvad vi i dag 
ville adskille som teologiske, filosofiske og videnska-
belige systemer. Laursens analyse falder i tre faser: 
Augustins tænkning, hvor mennesket skal finde sig 
selv i en verden af opløsning efter Romerrigets fald; 
skabelsen af lærdomscentre fra Karl den Stores (742-
814) reformer over katedralskolerne til universiteter; 
og endelig Thomas Aquinas’ forsøg på at forene tro-
en og fornuften og betoning af udvikling af viljen til 
viden i en kombination af troen og filosofien og en 
tryghed ved en verden, som mennesket nu udforsker 
rationelt med henblik på erkendelse af skabervær-
kets storhed. Henning Høgh Laursen argumenterer 

Fig. 3  Munke, flere med bøger i hænderne, ankommer til 

Sankt Peders Kloster i Næstved, hvor abbeden hilser dem vel

kommen. I den tidlige del af middelalderen var klostrene de 

centrale sæder for lærdom og studier, men fra 1100-1200-tal

let blev denne rolle overtaget af først katedralskoler og siden 

universiteter. De nye rammer for tænkningen betød et vende

punkt i middelalderens kultur og lærdomshistorie, ja måske 

i hele den europæiske civilisations historie.
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for, at størstedelen af vores moderne måder at tænke 
på menneskets natur og dets muligheder på blev 
grundlagt og udviklet i middelalderen. Som en del 
af denne proces udvikles en række af de lærdoms-
institutioner og -praksisser, vi stadig betragter som 
basale i et civiliseret samfund.

Hans-Jørgen Schanz viser også, at middelalderen 
var karakteriseret ved markante udviklinger og var 
en filosofisk højglansperiode. Med udgangspunkt 
i Augustins formulering af en kristen teologi på 
baggrund af en nyplatonisk filosofi sporer Schanz 
forholdet mellem filosofien og teologien fra den 
augustinske periode, hvor filosofien er ”teologiens 
tjenestepige”, til filosofiens selvstændiggørelse i den 
sene middelalder og begyndende renæssance. Dette 
sker i relation til tre for middelalderen helt centrale 
problemstillinger: Den filosofiske reaktion på det 
kristne skabelsesmysterium, universaliestriden og 
forholdet mellem fornuft og tro. Forløbet af alle tre 
diskurser peger frem mod, at Gud blev adskilt fra 
verden, og filosofi selvstændiggjort i forhold til teo-
logi. Fornuften bliver adskilt fra troen og udfolder 
sig på to områder, mennesket selv og naturen. Bag-
grunden herfor er, at Gud ikke længere tænkes per-
manent at skulle understøtte det skabte, hvorved det 
skabte kan opfattes som noget, der har love ud fra 
sig selv. Disse love kan erkendes med fornuften, og 
derved fødtes to af renæssancens grundideer, huma-
nismen og den nye naturopfattelse direkte ud af den 
senmiddelalderlige filosofi. 

Den højmiddelalderlige skolastiker Johannes 
Duns Scotus’ (1266-1308) filosofi oplever i disse  år en 
bemærkelsesværdig renæssance. Både hans skarp-
sindige fortolkning af Aristoteles og hans gudsbevis 
har haft stor filosofihistorisk betydning. Jørn Erslev 
Andersen gennemgår begge dele på den måde, at 
gudsbeviset, der fik stor betydning frem til, at den 
tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) aflyste en-
hver tale om relevansen af sådanne gudsbeviser, 
præsenteres med henblik på at give et indtryk af 
den højmiddelalderlige diskussionskultur, mens de 
skarpsindige og kritiske studier i Aristoteles’ vær ker 
behandles med henblik på at vise, at de har haft og 
stadig i nutiden har betydning for filosofien. Scotus’ 
gudsbevis skal ses i forhold til debatten mellem og 
forsøgene på at forene den naturlige teologis ra-

tionelle argumentation og åbenbaringsteologien. 
Scotus var her den naturlige teologis stærkeste for-
taler, hvad der igen førte til det yderst komplicerede 
gudsbevis, som Erslev Andersen fremstiller syste-
matisk. Scotus’ betydning for den moderne filosofi 
er delvist sket gennem et skrift om Spekulativ gram
matik, der indtil 1922 blev tilskrevet Scotus, hvor-
efter man opdagede, at det var forfattet af Thomas 
af Erfurt (14. århundrede). Men ellers er det Scotus’ 
fastlæggelse af metafysikkens grundemne i form af 
”det værende som det værende” og hans revision af 
Aristoteles’ kategorilære, der stadig har aktualitet. 
Dette vises med henvisning til Scotus’ tænknings 
betydning for Gilles Deleuze (1925-1995) og Giorgio 
Agamben.

Birgitte Eskildsen behandler også en af senmid-
delalderens centrale og omdiskuterede tænkere, Ni-

Fig. 4  Universitetstanken spredtes i løbet af 1300 og 

1400-tallet længere og længere nordpå. Som et afsluttende 

punktum i historien om Nordens kristianisering i mid

delalderen kan man se oprettelsen af universiteter i Sverige 

og Danmark i henholdsvis 1478 og 1479. Ved universitetet i 

København blev den lærde Peder Albertsen (ca. 1450-1517) 

den første vicekansler (rektor). Han skænkede siden sine 

bøger til det nye universitet og lagde dermed grunden til dets 

bibliotek. Den eneste bevarede af bøgerne indeholder astro

nomiske tekster med tabeller og figurer. Middelalderen var 

levende optaget af verdens indretning og lagde på flere måder 

grunden for den moderne naturvidenskab.
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colaus Cusanus, der beskæftigede sig med mange 
forskellige emner, og som står i sin tid som en le-
vende inkarnation af brydningsfladen mellem ’via 
antiqua’, ’den gamle vej’, og ’via moderna’, ’den nye 
vej’: mellem på den ene side realisterne, som hævde-
de, at almenbegreberne for tingene eksisterer i tin-
gene uafhængigt af erfaringen, og på den anden side 
nominalisterne, der hævdede, at almenbegreberne 
er menneskeskabte begreber og derfor afhængige af 
det subjekt, der iagttager tingene. Cusanus har væ-
ret forstået ud fra effekterne på fremtiden, hvor han 
har været anset som en af den moderne videnskabs 
grundlæggere, men Eskildsen vil præsentere en for-
ståelse af hans arbejder i forhold til hans samtid. I en 
selektiv syntetisering af den gamle og den nye ’vej’ 
koblet med anvendelsen af en særlig matematisk hy-
potesemetode udvikler Cusanus en videnskabelig 

konstruktion, der viser sig at kunne bære ikke blot 
alle erkendelsens facetter, men også uendeligheds-
begrebet om Gud, samt at erkendelsen af verden er 
en konkretisering af Gud, og at Gud derfor behøver 
mennesket for at blive manifest i det dennesidige 
univers.

Hans Henrik Lohfert Jørgensens bidrag er en 
sammenligning af forholdet mellem rum og sans-
ning i middelalderens kristne og islamiske kulturer. 
Forbindelsen mellem rummet og sansningen udgør 
ikke bare et naturligt givet forhold, men har ændret 
sig historisk og er også betinget af den kulturelle 
kontekst. En given tids eller kulturs begreb om rum 
påvirker og former dens rumperception – men sam-
tidig medvirker rumsansningen også nødvendigvis 
til at skabe og udforme rumbegrebet. Denne indbyr-
des afhængighed og spænding leverer en betydelig 
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historisk dynamik til den løbende definition af rum 
og sansning som størrelser, der gensidigt konstitu-
erer hinanden. Med en sammenligning af sansnin-
gen af rum i den middelalderlige kristne kultur og 
den islamiske viser Lohfert Jørgensen, at den kristne 
iagttager tilsyneladende har iagttaget kirkerummet 
gennem, hvad der defineres som ’hagioskopi’, det vil 
sige ”synet af det hellige”. Muslimen mødte derimod 
moskeen gennem en anden synsmodus, betegnet 
’kaleidoskopi’, det vil sige “synet af det skønne”. De 
to sanseidealer var forankret i hver deres religiøse 
baggrund og hver deres gudsbegreb. De havde vidt-
rækkende betydning for, hvorledes ikke blot sakral-
rummet, men også det videre by- og landskabsrum 
blev opfattet og struktureret. Især udviser islamisk 
palads- og havearkitektur en sanselig organisation 
med evne til at skabe komplekse rumligheder.

Den tidlige middelalders kirker var i hele det 
om råde, som engang var Romerriget, bygget af 
gen brugsmaterialer. Maria Fabricius Hansen viser, 
hvordan søjler, kapitæler og marmorbeklædning 
blev overført fra antikkens pragtbyggeri til det nye 
kirkebyggeri, som satte ind med kristendommens 
lovliggørelse i det tidlige 300-tal. Det medførte stor 
variation i bygningsdelenes farver, materialer, stilar-
ter og forarbejdninger, og dele, der ikke oprindeligt 
havde hørt sammen, blev gerne kombineret. Varia-
tionsæstetikken varede ved, indtil et nyt ønske om 
ensartethed og serialitet tog form med de romanske 
klosterkirker og de gotiske katedraler i 1100-1200-tal-
let. Selv om arkitekturgenbruget i den tidlige mid-
delalder havde økonomiske og samfundspolitiske 
årsager, var den afveksling, som den nye genbrugs-
praksis muliggjorde, også efterstræbt af datidens 
mennesker. Det ses af de måder, genbrugsmateria-
lerne blev arrangeret på. Mangfoldigheden i mate-
rialerne blev værdsat og udnyttet til at berige kirker-
ne med betydninger, som stemte overens med den 
kristne verdensopfattelse. Genbruget var på én gang 
et billede på den gamle, hedenske verden, som den 
ny og bedre kristendom nedgjorde og erstattede, og 
på den fortid, som man respektfuldt ønskede, skulle 
leve videre i nutiden – når blot den blev ”oversat” til 
en ny, kristen kontekst. 

Igennem hele kristendommens historie har rela-
tionen mellem ord og billede stået centralt og flere 

gange været genstand for strid. Hans Jørgen Fre-
deriksen tager udgangspunkt i pave Gregor I den 
Stores (540-604) opfattelse af billedet som midlet til 
at formidle det skrevne til dem, der ikke kan læse, 
hvilket jo var de fleste dengang. Problemet med bil-
lederne var, at folk ikke måtte tilbede billedet, og 
dette forhindrede man på forskellig vis, som Frede-
riksen viser ved en historisk gennemgang af billed-
mediets udformning begyndende med nogle billed-
eksempler fra De Britiske Øer. Mens Den Østlige 
Ortodokse Kirke i en periode blev sønderslidt af bil-
ledstrid eller ikonoklasme, fastholdt Den Romersk-
katolske Kirke, at Guds inkarnation én gang for alle 
havde ophævet det gammeltestamentlige billedfor-
bud. Da ikonoklasmen definitivt ophørte i Byzans i 
843, kom billedet/ikonen tilbage og nu ikke bare som 
en mulighed, men som en nødvendighed. Som un-
derstregning af den afgørende forskel på billedet og 
det, billedet forestiller, undgik man ethvert tilløb til 
naturalisme og tog af samme grund afstand fra fri-
skulptur. Med sidstnævntes fremkomst i den latin-
ske del af kristenheden og med gotikkens og senere 
renæssancens nye billedsprog forøgedes afstanden 
mellem Øst og Vest til en iøjnefaldende paradigma-
tisk forskel.

Linda Maria Koldau viser, hvordan teologiske, 
litterære og kunstneriske kilder afspejler et religiøst 
betydnings- og kommunikationssystem, der byg-
ger på et netværk af bibelske, teologiske og mystiske 
tolkninger. Eksemplerne er hentet fra de seks kvin-
deklostre i Lüneburg-regionen (Lüneburger Klöster 
eller Heideklöster), der efter en sidste opblomstring 
af deres religiøse traditioner i det sene 15. århundrede 
blev forvandlet til evangeliske kvindestifter under 
reformationen. Utallige citater og fragmenter fra li-
turgien viser, at troens liturgiske aktualisering i den 
monastiske kontekst var et af de vigtigste midler til 
at give det senmiddelalderlige kristne verdensbillede 
litterær, kunstnerisk og musikalsk skikkelse. Koldau 
viser ved eksempler fra breve, malerier, andagtsbø-
ger og sange, hvordan verdensbilledet og selve troen 
blev forståelige i de religiøse kvinders umiddelbare 
livsrealitet og igennem liturgien og dens ”forarbejd-
ning” i kunst og daglige praksisser åbnede et vindue 
til den umiddelbare deltagelse i den kristne frelses-
historie.
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Hans Krongaard Kristensen beskæftiger sig med 
klostrene i Danmark. Fra arkæologisk hold har man 
i den danske forskning hidtil ikke været opmærk-
som på, hvor fysisk omfattende et godsejende klo-
ster i middelalderen egentlig var; og dette på trods 
af at der allerede i benediktinerregelen er anført, 
at alle nødvendige bygninger inklusive møller og 
værksteder skulle være inden for klostret (’intra mo-
nasterium’). Det eneste sted, vi med fuld sikkerhed 
kender den fulde størrelse på et middelalderkloster, 
er i Sorø, hvor en mur har omkranset ikke mindre 
end 7 ha land. I artiklen viser Krongaard Kristensen, 
at det er nogenlunde den størrelse, vi må forvente 
ved de større herreklostre andre steder også. Mang-
lende erkendelse af klostrenes virkelige størrelse har 
utvivlsomt ført til manglende beskyttelse af disse 
fortidsminder og tab af værdifulde informationer. 
Formidlingsmæssigt har dette igen givet publikum 
en forkert opfattelse af disse institutioners magt.

Fra det videnskabelige og kunstneriske univers 
bevæger vi os ind i den kirkelige sfære, hvor forskel-
lige begreber skulle fastlægges, hvad der igen havde 
større og mindre praktiske effekter. Else Marie Wi-
berg Pedersen diskuterer i form af en kort gennem-
gang af forskningshistorien konstruktionerne ”mid-
delalder” og ”mystiker” og plæderer for en ”reform” 
eller rettere åbning af disse kasser. 1100- og 1200-tal-
let kan således betragtes som en periode, hvor nogle 
udviklinger eller bevægelser er stagnerede eller kor-
rumperede og forsøges reformeret gennem en tilba-
gevenden til noget oprindeligt og sandt, idet dette 
oprindelige samtidig blev transformeret og tilpasset 
tiden og samfundet. Bernhard af Clairvaux (1090-
1153) og cistercienserordenen er et ypperligt eksem-
pel på dette. Bernhard viderefører traditionens 
teologi fra den tidlige kirke med et stærkt fokus på 
Bibelen som troens fundament, men transformerer 
den til en slags hverdagsteologi, hvor den er tilpas-
set tidens sprog såvel som samtidens problemstil-
linger. Centrum i Bernhards og cisterciensernes 
teologi er Gud forstået som kærlighed (’caritas’), og 
forholdet mellem Gud og mennesker forstået som 
et evigt kærlighedsforhold. Med denne grundtanke 
som ledetråd ønskede de at reformere kirken, så 
den blev sandt apostolsk i overensstemmelse med 
den oprindelige kirke, og Bernhard minder præ-

ster, biskopper og paver om, at kirkens embede og 
dens opgave er forkyndelse af ordet, ikke udøvelse 
af magt med sværdet. Imidlertid bliver Bernhard og 
hans teologi stækket netop ved en sammenblanding 
af ordet og sværdet i forbindelse med det 2. korstog, 
som pave Eugen III (pave 1145-1153) og den franske 
kong Ludvig VII (1120-1180) ønskede gennemført for 
egen magtvindings skyld. Korstoget blev et flop, og 
Bernhard så sine reformbestræbelser sat ud af spil-
let. Med 1200-tallets ”modreformation” befæstedes 
kirkens magtkoncentration i Rom endeligt. 

Synd, skyld og bod var centrale elementer i den 
senmiddelalderlige kristendom, og med udgangs-
punkt i, at kirken i 1215 gjorde det tvungent for alle 
kristne at benytte sig af bodens sakramente, idet de 
skulle gå til skrifte og bekende deres synder mindst 
én gang om året, viser Per Ingesman, hvordan denne 
institution blev anvendt og udviklede sig. Skriftemå-
let tjente ikke blot til sjælesorg, men også til at kon-
trollere lægfolket i en tid præget af hastigt voksende 
kætterbevægelser. Selv om skriftemålet gjordes 
tvungent som led i en bestræbelse for at disciplinere 
lægfolket, udviklede det sig i løbet af senmiddelalde-
ren til en personlig fromhedsytring. Særligt fromme 
mennesker begyndte at gå til skrifte meget hyppige-
re, end kirken krævede. Der fremkom vejledninger 
i, hvorledes man bedst kunne ransage sin samvittig-
hed med henblik på aflæggelse af den udtømmende 
syndsbekendelse, kirken krævede. På den måde var 
skriftemålet med til at internalisere kirkens budskab 
om synd, nåde og frelse. Flere forskere mener, at den 
tvungne brug af skriftemålet kan have været med til 
at skabe såvel en særlig vestlig skyldkultur som det 
samvittighedsplagede moderne menneske.

Kristendommen trængte ind i mange af Nordens 
forskellige institutioner og ikke mindst i de institu-
tioner, der var forbundet med livets gang. Agnes S. 
Arnórsdóttir analyserer ægteskabets forandring. I 
den hedenske tid indebar ægteskabsindgåelse som 
regel udveksling af ressourcer i form af jord og an-
den ejendom. Ved kirkens omdefinering af, hvad et 
gyldigt ægteskab var, forandredes betingelserne for 
denne udveksling grundlæggende, men samtidig fik 
de verdslige stormænd nye muligheder for at anven-
de kirkens ægteskabsretslige principper i en magt-
politisk sammenhæng. Agnes S. Arnórsdóttir tager 
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udgangspunkt i de skriftlige ægteskabskontrakter, 
som er bevaret fra islandsk middelalder, og disku-
terer også de nye idealer for kvindelighed og for 
mandlighed, og ikke mindst de nye muligheder for 
selvstændig kvindelig ageren på det ejendomsrets-
lige område, som blev udviklet i løbet af middelal-
deren. I senmiddelalderen skulle ærbare kvinder og 
mænd indgå et kristent ægteskab. Om de levede op 
til de fromme idealer var en anden sag, men betaling 
af bøder og udførelse af bodshandlinger i tilfælde 
af seksuelle forseelser styrkede internaliseringen af 
kirkens nye lære om forholdet mellem kønnene.

Per Andersen tager udgangspunkt i kirkens for-
bud i 1215 mod, at gejstlige deltog ved de såkaldte 
’guddomsprøver’. Derved underminerede man den 
verdslige retspleje i stort set hele Europa. Indtil da 
havde guddomsprøverne nemlig været en af de mest 
udbredte måder, hvorpå man i verdslig sammen-
hæng afgjorde de retssager, der omhandlede de mest 
alvorlige forbrydelser såsom manddrab, voldtægt og 
voldelige overfald; ved at lade den anklagede aflægge 
en fysisk prøve som for eksempel at bære gloende 
jern eller blive bagbundet og sænket ned i vand var 
tanken, at den uskyldige som et tegn på Guds vilje 
og dom ville overleve eller undgå mén heraf, mens 
det modsatte ville være tilfældet for den skyldige. 
Men denne tanke kunne ikke fortsat opretholdes, 
da man jo ikke kunne forvente et Guds mirakel ved 
enhver sådan retssag, og når kirken ikke mere sank-
tionerede guddomsprøven, måtte man rundt om i 
de europæiske fyrstedømmer finde andre måder 
at afgøre sådanne sager på. Mange steder indførte 
man derfor efter kirkeligt forbillede nævninge eller 
dommere, som skulle afgøre sagerne ud fra, hvad de 

vidste eller fandt ud af. Hermed ændrede man reelt 
de grundlæggende principper for retsplejen og lagde 
kimen til den retssikkerhed, der i dag kendetegner et 
moderne, demokratisk funderet retssystem. 

Bjørn Poulsen belyser sammenhængen mellem 
kirke og købmænd i dansk middelalder. Der frem-
drages eksempler på kirkens fordømmelse af urede-
lig fortjeneste, men også på, hvordan købmændene 
selv i byerne gennem lovgivning søgte at skabe en 
hæderlig handel. Formentlig var det de gejstliges 
uro over snyd med varer, falsk mål og vægt, der ryk-
kede ind i købmændenes forskrifter. Som udslag af 
kirkens indflydelse blev byerne erklæret for særlige 
fredsområder, hvor vold og drab straffedes hårdt. Et 
symbiotisk forhold mellem kirke og købmænd kom 
også til udtryk på andre felter, blandt andet ved de 
årlige markeder og gennem borgernes engagement 
i det kirkelige liv. Generelt kan man næppe sige, at 
kirkens indflydelse alvorligt hæmmede handelen. 
Det var tilladt at sejle på helligdage, og en afgift til 
kirken ved indgåelsen af en handel, kaldet gudspen-
ning, sikrede handlernes retsgyldighed. Intet tyder 
heller på, at de handlende var begrænsede af deres 
medlemskab af de religiøst prægede købmandsgil-
der. Snarest har kirkens bidrag til handelens regu-
lering fremmet denne i dens tidlige fase – og været 
godt betalt.

I Danmark sluttede middelalderen med refor-
mationen i 1536. Den evangelisk-lutherske tro blev 
statsreligion, man brød med paven i Rom, biskop-
perne mistede deres politiske magt, og bispe- og klo-
stergodset blev konfiskeret af kongemagten. I flere 
danske købstæder var en lokal reformation allerede 
blevet gennemført i slutningen af 1520’erne. I 1530 gik 
protestanterne i Malmø i et stridsskrift voldsomt til 
angreb på de katolske domkannikker i ærkestifts-
staden Lund. Kannikkerne var ugudelige, dovne, 
grådige og levede et liv i sus og dus uden at kere sig 
om forkyndelse og sjælefrelse. Men var kritikken 
berettiget? Jeppe Büchert Netterstrøms artikel giver 
ud fra denne problemstilling en bred beskrivelse af 
Lunds domkapitel i senmiddelalderen: Domkapit-
lets organisation, økonomi og interne reglement 
samt kannikkernes private forhold, som disse frem-
går af deres testamenter. Artiklen indeholder også 
korte biografier af tre udvalgte kannikker. Af be-

Fig. 5  Det middelalderlige verdensbillede omfattede både 

kosmos og jorden selv. Indtil senmiddelalderen, hvor der for 

alvor kom gang i de europæiske opdagelsesrejser, var forestil

lingerne om jordens indretning temmelig primitive. De mest 

almindelige kort over jorden viste de tre kendte verdensdele, 

Europa, Afrika og Asien, adskilt fra hinanden af et T. T’et i 

kortet blev af nogle tolket som Guds mærke på jorden, idet 

T stod for ”Terra”. Denne udgave af det såkaldte OTkort 

findes i et historisk manuskript fra slutningen af 1100tallet.
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skrivelsen fremtræder domkapitlet på den ene side 
som en organisation, hvis rigdom og magt medførte, 
at dets medlemmer var mere interesserede i de ma-
terielle sider af virket som kannik end i de spiritu-
elle. På den anden side var mange af kannikkerne 
reelt aktivt troende katolikker, der kæmpede (om 
end forgæves) for at bevare domkapitlets integritet 
og selvstændighed, blandt andet over for Skånes adel 
og den fremvoksende kongemagt.

En række bidrag sætter fokus på kristendom-
mens komme til og spredning i Danmark og det 
øvrige Norden. Jens Peter Schjødt diskuterer med 
udgangspunkt i Harald Blåtands (død ca. 985) på-
stand på Jellingstenen om at have kristnet danerne 
religionsskiftet i Norden ud fra en række forskellige 
perspektiver. Han viser, at et religionsskifte ikke 
bare er, at én religion blev skiftet ud med en anden i 
kraft af og via kongers omvendelse, sådan som man-
ge opfatter det, og sådan som det ofte fremstilles i 
skolernes historieundervisning, men også og langt 
mere centralt, at man skiftede en måde at være reli-
giøs på ud med en anden. Ud fra en konstatering af, 
at kristendom og asetroen eller hedenskabet ikke er 
samme type religion, diskuterer Jens Peter  Schjødt 
forholdet mellem brud og kontinuitet samt de to 
involverede religioners forskellige måder at være re-
ligion på, ikke mindst i forhold til trosaspektet, og 
han argumenterer for, at den førkristne religion ikke 
havde noget at gøre med tro forud for mødet med 
kristendommen. Hedenskabet står derfor som skik, 
noget for udøverne indiskutabelt givet, over for kri-
stendommens tro, som jo har det ikke at tro som 
en mulighed. Endelig viser Schjødt, at betydningen 
af skriftlighed var en afgørende faktor i forståelsen 
af, hvorfor kristendommen i sidste instans sejrede. 
Hedenskabets hukommelse lå i ritualerne, og da 
de forsvandt, forsvandt hedenskabets kerne, mens 
kristendommen via skriften sikrede hukommelsen 
uafhængigt af ritualerne.

Skriftmediets betydning i Norden tages op af 
Pernille Hermann, som ud fra hovedsageligt norrøn 
litteratur fra Island undersøger aspekter af denne 
brug af skriftmediet i den nordiske middelalder, 
her med særligt henblik på hvordan brug af skrift 
påvirkede fortidsopfattelsen. Hermann tager ud-
gangspunkt i en modsætning mellem tradition som 

legitimering af forholdene og kirkens nye reference 
til skrifter og universelle magter som legitimering. 
Hun fremhæver en række generelle modsætnings-
forhold (lokalt/internationalt, hjemligt/fremmed, 
tradition/historie) som konsekvens af kirkens møde 
med den nordiske kultur, og ligesom der, som vist af 
Schjødt, skete en relativering af hedenskabet i kraft 
af konfrontationen med kristendommen, relative-
res her traditionen, i kraft af at der med den skrift, 
der var et delaspekt af kristendommen, optræder et 
magtfuldt alternativ. Hermann påviser endvidere 
gennem de områder, inden for hvilke skriften først 
blev anvendt på Island, at skriftmediet og folke-
sproget medvirkede til kodificering af viden, der var 
afgørende for tidlig statsdannelse. Det fremhæves 
endvidere, at skriftmediet blev taget i brug som en 

Fig. 6  Det mere populære billede af middelalderen er fortsat 

dybt præget af den feudale ridderkultur. Den kendetegnede 

dog først og fremmest højmiddelalderen, hvor borge, korstog 

og turneringer var nogle af dens mest spektakulære udtryk. I 

senmiddelalderen var adelens ridderlige livsform på retur, og 

en ny verden, domineret af byernes borgerskab, begyndte at 

vokse frem. På samme tid som adelens rolle som samfundets 

krigerstand dalede i betydning, begyndte også kirkens magt, 

herunder dens monopol på verdens og tilværelsesforståelse, 

at smuldre. Med borgerskabet som banebryder afløstes mid

delalderen i 1400- og 1500-tallet af renæssance og reforma

tion. Som en epilog har mange middelalderlige institutioner, 

tanker og forestillinger dog haft et langt efterliv. Arven fra 

middelalderen præger den dag i dag den moderne verden.
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støtte til den menneskelige hukommelse, og at den 
skriftlige hukommelse, som var selektiv og bevidst 
udelukkede forhold, forfatterne ikke fandt minde-
værdige, medvirkede til at opbygge et arkiv, der gav 
nye muligheder for at aktualisere fortiden. 

Rolf Stavnem analyserer et eksempel på denne 
historieskrivning eller historiske hukommelse i 
form af vikingetidens skjaldedigte og deres rolle i 
den norrøne historieskrivning med særligt fokus på 
Olav Tryggvasons (ca. 968-1000) sidste slag ved Svold 
år 1000. Sagaerne om Olav voksede i omfang op gen-
nem middelalderen, og mængden af skjaldedigte i 
disse sagaer øgedes tilsvarende, hvad Stavnem kan 
konstatere ved at sammenholde skjaldedigte fra tre 
sagaer om Olav Tryggvason. Der er en grundstam-
me af strofer og skjalde, som går igen fra saga til saga, 

og karakteristisk for norrøn historieskrivning re-
præsenteres begge de stridende parter. Dog er der en 
klar tendens til, at jo yngre sagaerne bliver, des mere 
citeres Olavs egen skjald, Halfred, og i den yngste 
saga citeres en ny skjald, som tydeligvis også digter 
til Olavs ære. Den nye skjald er imidlertid ikke fra 
vikingetiden, men fra middelalderen, hvor sagaerne 
blev forfattet, og det og flere andre forhold peger på, 
at sagaskrivernes brug af skjaldedigte må have haft 
andre formål end blot at være kilder til fortidige be-
givenheder.

Else Roesdahl giver en ny oversigt over Svend 
Estridsens (konge 1047-1074/76) og Danmarks histo-
rie i årene efter ophøret af det danske herredømme 
over England, på overgangen mellem vikingetiden 
og middelalderen. Ny arkæologisk forskning ind-
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