
V Mennesket bryder· 
ud 

Her ser vi et eksempel på, hvordan 
livtaget mellem åndens og materialismens 
verden udkæmpes i praksis. I kapitlet 
beskæftiger vi os med den feudale 
middelalders sammenbrud og 
borgerklassens og dermed den moderne 
tids fødsel i renæssancen. Her kommer 
nemlig - som et oprør mod den gamle -
den nye menneskeopfattelse til verden, 
der på godt og ondt har bestemt 
forestillingerne om menneskets natur 
frem til i dag. Nemlig den, der fremhæver 
enkeltindividet over alt andet. Hvilket 
samtidig er en genfødsel af det 
materialistiske tema fra den antikke 
græske filosofi. 
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ud 

Genfødslen 

bryder 

Tænker man nu, at det da også var en tosset ting med disse 
repeterende cirkler, så venter der en overraskelse. Det hele 
gentager sig nemlig faktisk! Som var historien vendt hjem 
efter en tur i sit store kredsløb, dukker den antikke verdens 
idealer pludselig op i 1400-tallets Italien. Antikkens tanker 
om kunst, politik og filosofi bliver igen sat på dagsordenen. 
Og det så aktuelt og dugfrisk som havde det været dagen 
før og ikke for små totnsinde år siden, at Platon, Dernokrit 
og Protagoras havde diskuteret om natur, menneske og 
samfund på torvet i Athen. 

Så slående var denne genkomst, at samtidens tænkere 
selv talte om den antikke verdens genfødsel efter middelal
derens dvale. Genfødslen eller renæssancen kaldte man den 
nye storhedstid. 

Det er i øvrigt netop på grund af denne gentagelse, at de 
græske oldtidsbegivenheder har mere end akademisk inter
esse. De politiske og filosofiske temaer, der bliver gennem
spillet på markedspladsen i Athen, kan nemlig ses som en 
generalprøve på den europæiske histories store skuespil. 
Det vi nu skal se, har vi således set før. 

At antikkens genfødsel måtte indtræffe i Italien, kan 
være nærliggende nok. Antikkens anden akt havde jo netop 
udspillet sig i Italien, hvor slaveejerstaten Rom havde 
opsuget hele den græske eller helleniske kultur i sig. Og 
denrie kulturhavde italienerne lige uden for døren i 
form af et væld af bygninger, templer, mindesmærker 
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og kunstværker fra antikken, som enhver Rom-rejsende 
vil vide. 

Imidlertid forklarer det ikke i sig selv den voldsomt for
nyede interesse for antikken, at italienerne boede i et 
kæmpe friluftsmuseum. Det havde de jo gjort hele tiden. 
Renæssancen må have haft andre grunde. Og det havde den. 

Når antikken genfødes, så er det fordi, at historien genta
ger sig. Nemlig historien om købmandsskibene, der for
vandler byen til et økonomisk kraftcenter. Om købmandens 
og producentens udfordring af den jordejende aristokrat og 
den verdensorden, hvis grundlag er livet på landet. Histo
rien om borgerklassens oprør mod adelsklassen. 

Selvfølgelig var alt ikke præcis det samme. Denne gang 
var det købmændene i Firenze og V enedig og ikke i Athen, 
der begyndte at blande sig i verdens gang, og varer, marke
der og handelsveje var k\m delvis de samme. Ej heller var 
der forløbet totusinde år uden, at det havde sat sig sine 
spor. Historien gentager sig jo ikke i bogstaveligste forstand. 
Men netop derfor er lighedspunkterne også så forbløf
fende. Lad os imidlertid først se på den verdensorden, som 
købmandsskibene begyndte at sejle i stykker. 

Feudalismens verden 
Det første, vi bemærker, er, at slaveri ikke var grundlaget for 
den middelalderlige samfundsorden. Den antikke slaveejer
stat forsvandt nemlig ud af historien, da Romerriget gik i 
opløsning på grund af indre modsigelser og presset mod 
grænserne fra germanske stammer. 

Og forsvandt er her netop ordet. For man kan ikke sige, 
at slaverne på godserne i de romerske provinser befriede 
sig for slaveåget. Snarere forholdt det sig sådan, at de blev 
herreløse. Og det blev grundlaget for en ny måde at organi
sere arbejdet på. 
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Da de germanske krigshære rykkede ind i de store Jand
områder på den anden side af Rhinen, som romerne havde 
opgivet, så delte de naturligvis jorden, gårdene og landsby
erne imellem sig som krigsbytte. Dyrke jorden selv havde 
krigsmanden imidlertid ikke lyst til. Det kunne de derbo
ende bønder passende fortsætte med. Men ikke som slaver. 
Slaveadministration var for forretningsmænd og ikke for ra
ske krigs karle. N æh, bønderne kunne blive på gårdene som 
frie folk, hvis de blot afleverede en vis mængde af land
brugsproduktionen til krigsmanden og i øvrigt stillede til ar
bejde nogle dage om ugen på hovedgården. Fra slave blev 
bonden altså forvandlet til fæster. 

Dette måtte vel være en fordel? Modsat slaven havde fæs
tebonden jo sin andel i gårdens overskud, og lagde han 
mere energi i arbejdet og indførte mere produktive meto
der, så blev der jo mere til ham selv. Det er selvfølgelig rig
tig nok, men jo mere udbyttet steg på gårdens drift, jo mere 
forlangte godsejeren i fæsteafgifter. Kunne bonden da ikke 
som fri stille sine fæstebetingelser? Jo, men det var ret te
oretisk, for uden adgang til jord kunne familien ikke opret
holde sin eksistens. Og modsat slaveejeren, der blev syg af 
bekymring, når slaven havde feber eller på anden måde 
skrantede, så kunne godsejeren være ligeglad. Hans rigdom 
var jo ikke bundet op i bondens person. Døde bonden eller 
hans børn, så blev jorden ligegodt liggende. Selvfølgelig 
skulle den dyrkes, hvis godsejeren skulle have indtægter, 
men det var kun et problem i perioder, hvor krig eller pest 
havde affolket landet. Til gengæld var bønderne ikke sene 
til at udnytte en sådan arbejdskraftsmangel i forhandlingen 
med godsejeren, der så sin rigdom forvandlet til ødegårde. 
Det gav bondebefolkningen gode kår. Så længe det varede. 
Godsejerne ophævede nemlig den frie forhandlingsret og 
indførte livegenskabet, der ved lov bandt bonden til sin fø
degård for livet. Det var faktisk slavedets genindførelse. 

Det er dette fæstesystem, der er grundlaget for den sam
fundsorden, der rejser sig på det antikke samfunds ruiner. 
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Feudali.rmen kaldes den. Ordet kommer af det latinske feu
dum, der betyder len, og hermed er vi inde på det andet 
karakteristiske træk ved det feudale samfundssystem. 

Da den germanske stamme frankerne under anførsel af 
Klodevig i år 486 havde erobret N ordgallien, havde man 
delt landet i overensstemmelse med vasalsystemets militære 
hierarki. Klodevig havde givet til generalerne, der havde gi
vet til officererne, der igen havde givet til hærens befalings
mænd. N u beroede frankernes krigslykke på det sværtbe
væbnede rytteri, som stigbøjlens opfindelse havde gjort 
muligt. Men omkostningerne, der var forbundet med at ud
ruste en mand til hest, begyndte efterhånden at lægge en 
dæmper på jordejernes entusiasme, når der blev kaldt tille
ding. Man begyndte derfor at gøre jordbesiddelsen afhæn
gig af det militære fremmøde. V asalien knnne disponere 
over jorden, men det var ikke hans. Han havde den i len, 
dvs. til låns, og kun så længe han opfyldte sin troskabsed 
mod lensherren og stillede i spidsen for beredne krigere på 
lensherrens bud. Således blev det feudale lenssystem til 
som en overbygning på bondeøkonomien, der skulle tjene 
som forsynings- og mobiliseringsgrundlag for en krigsma
skine. Og da der ingen mangel var på krig, så dannede det 
snart skole over hele Europa. 

Den materielle infrastruktur i form af veje, broer, borgan
læg, landsbyer og godser var imidlertid ikke det eneste som 
feudalherrerne kvit og frit kunne tage i brug efter de romer
ske kolonisatorer. Der var således også en åndelig infra
struktur. Befolkningen i de erobrede områder var nemlig 
kristne, og romerne havde sørget for, at provinserne var vel
forsynet med kirker, der ikke blot kunne tage sig af menig
hedernes sjælesorg men også kunne tjene som effektiv civil 
administration. 

Kristendommen har utvivlsomt været en mystisk og 
nmandig ting at møde for den germanske kriger. Men det 
kunne ikke i længden undgå at gøre indtryk, hvor forunder
ligt effektivt kirken med alvorsprædikener, blide salmer og 
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vokslys formåede at holde bønderne til arbejdet. Hvad de 
germanske opsynsmænd kun vanskeligt formåede med 
stokkemetoder ude i markerne, klarede de kristnes usynlige 
opsynsmand i det høje med legende lethed. Præcis hvor 
lang tid det tog krigsherren at indse, at kristenkirken var 
endnu en appelsin i hans turban, får vi et godt indtryk af, 
når vi lærer, at Klodevig omvendte sig - og dermed sine 
undersåtter - til kristendommen tolv år efter, at han havde 
erobret N ordgalHen og grundlagt Frankerriget. 

Også heri skulle Klodevig danne skole. I takt med feud
alismens udbredelse mod øst og nord, udbredte kristen
dommen sig også. Og som vi ser det i Danmark, så sker det 
karakteristisk nok for hele riger ad gangen på kongens bud. 
Så let skifter man naturligvis ikke verdensanskuelse. Men 
når høvding efter høvding hylder Jesus Kristus i stedet for 
de gamle germanerguder Odin og Thor, så må vi antage, at 
de faktisk har indset, at kristendommen er det nye sam
funds ideologi, og at de beredvilligt har ofret barnetroen på 
fremskridtets alter. 

I hvert fald skulle man tro, at kristenkirkens doktriner var 
opfundet med feudalismen for øje. Hos Augustin kunne 
man læse, at også den verdslige magt kom fra Gud, hvilket 
senere blev til doktrinen om de to sværd, som Gud havde 
uddelt. Et til den kirkelige magt, der ved uddeling af Guds 
nådegaver igennem sakramentet havde til opgave at vise 
verdens pilgrimme vejen til frelsen. Og et til den verdslige 
magt, der med sit sværd skulle værne pilgrimstaget mod 
alle jordiske farer, men derfor også havde ret til at befale i 
alle jordiske anliggender. Den gernanske krigsmand havde 
hermed fået sit mandat fra Gud. Han var blevet lensmand 
for den øverste lensherre og sværdarm for Jesus Kristus. 
Man forstår, at frankerkongen Karl den Store elskede at få 
læst op af Gudsstaten. (Han kunne ikke selv læse.) Ikke 
mindst må følgende passage have fornøjet Karl, der som 
tysk-romersk kejser havde bragt det meste af Europa ind 
under sin overhøjhed og derfor måtte lide feudalfyrstens 
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uundgåelige bekymringer over upålidelige vasaller. I bog 
22, kapitel 30 står: "Og i hin velsignede stat skal den velsig
nelse råde, at lav ikke misunder høj, ligeså lidt som englene 
misunder ærkeenglene, for ingen vil ønske at blive, hvad 
det ikke er ham givet at være, men leve i dybeste samdræg
tighed med den, der er sat over ham. Ligesom for legmets 
vedkommende fingrene ikke stræber efter at blive øje, idet 
begge er harmonisk indesluttet i legemets fuldkomne hel
hed. Og således skal enhver, tillige med sin større eller min· 
dre evne, modtage tilfredshedens gave og ikke begære 
mere, end han har." 1 

Dette idealbillede er talt direkte ud af Piatons mund, og 
Augustin priser da også Platon igen og igen som den af de 
hedenske tænkere, der er kommet tættest på begribelsen af 
Gud. Det er heller ikke svært at forstå, hvorfor Sca!a natu
rae-søkikkerten bliver grundlaget for feudalismens verdens
anskuelse. Først med hældning til Piatons mere åndelige 
version, siden med hældning til Aristoteles' mere stoflige. 
Forestillingen om naturen som en kæde eller stige, der ræk
ker fra Gud i det højeste over engle, mennesker, dyr og 
planter til mineralerne nås i bunden, og hvor hver lavere 
ting er bestemt af en højere, er nemlig et sindbillede af det 
feudale lenssystem, der jo selv er en søkikkert. Det kan der
for heller ikke forundre, at den feudale rangstige selv blev 
opfattet som et særligt stræk på Sca!a naturae. På stigen fra 
himmel til jord var det nemlig klart, at kejsere og konger 
var placeret højt oppe nær englene, mens fæstebønderne 
befandt sig meget tæt på dyrene. Og herimellem havde man 
så de mindre jorddrotter og lensmænd. For som den lærde 
kirkemand Albertus Magnus skriver i 1200-tallet: "Naturen 
danner ikke adskilte former uden at danne noget mellemlig· 
gende mellem dem; thi naturen går ikke fra den ene yder
lighed til den anden, den går gennem mellemtrin." 2 

Læg her vel mærke til, at Albertus' udsagn er en påstand 
om kontinuitet imellem naturens former. Det var netop na
turstigeopfattelsens påstand, som den var formuleret af 
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grækerne. Og det er naturligvis samtidig en påstand om, at 
naturen ikke kender sande skillelinier eller kvalitative 
spring. Imellem alt er der flydende overgange. Det var kon
sekvensen af et argument, Platon udviklede i dialogen Ti
maioJ. Det lød i al sin enkelthed, at fordi Gud er perfekt, 
kan han ikke være misundelig og nægte noget at eksistere. 
Han må derfor skabe alt, hvad det er tænkeligt muligt at 
skabe. Da man altid kan tænke sig et mellemtrin mellem to 
adskilte trin på Scala naturae, må alle sprækker på den måde 
udfyldes, så naturens stige til sidst bliver en glidebane. 
Denne udglatning af forskelle forekommer vanskelig fore
nelig med klassifikationens projekt, men selv Aristoteles 
gik ind for ideen og viderefører den med disse ord i sin Na
turhiJtorie: "Naturen udvikler sig på en sådan måde ... , at 
det er umuligt at fastsætte den nøjagtige grænse eller på 
hvilken side af denne en mellemform skulle ligge."' 

Indeholder kristenkirkens doktriner såvel dette herre
budskab, der binder høj og lav uløseligt til hinanden i Guds 
skabelse, som slavebudskabet om uforligelig forskel og kva
litativ revolution, så er det altså det første, som den lærde 
kirkemand lægger vægten på. I øvrigt var det Albertus, der 
indførte Aristoreles i kirkelæren. Man havde ikke kendt 
hans egne skrifter før, men flygtninge havde bragt dem med 
fra den arabiske kultur, der på denne tid var den euro
pæiske overlegen med hensyn til lærdom. Og det var netop 
indarbejdelsen af den aristoteliske lære, der gjorde Alber
tus' elev til kirkens nye store ideolog. Eleven var Thomas 
Aquinas, der skriver om "det værendes underfulde kæde, 
som naturen afslører for vore øjne. Det laveste medlem af 
den højere slægt ses altid at grænse op til det højeste med
lem af den lavere slægt." 4 

En bedre model af den feudale verden end denne kæde 
fra himmel til jord kan man nu heller ikke tænke sig. Det 
feudale samfund var jo vitterligt en kæde. Nemlig en føde
kæde, hvor frugterne af bøndernes anstrengelser etage for 
etage bevægede sig opad. Mens ånden til gengæld bevæ-
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gede sig den modsatte vej nedad. Og var det det sidste, som 
man skrev mest om, så er det jo blot et udtryk for delingen 'i 
det legemlige og det åndelige arbejde. 

Det nye menneske 
Modsat bondeklassen og adelsklassen har borgerklassen in
gen naturlig plads i det feudale system, der er defineret ved 
fæstebonden, der arbejder, og herremanden, der leder og 
fordeler og er en højere herre skyldig. Byens købmænd og 
håndværkere befinder sig udenfor feudalsystemet og betje
ner det udefra. 

Så længe feudalherrerne havde god fod på byens borgere 
- f.eks. gennem de feudale håndværkerlaug, og byerne i øv
rigt spillede en mindre central rolle i samfundsøkonomien, så 
lod verdensbilledet sigimidlertid ikke mærke med denne afvi
gelse. Ej heller fornemmede borgerne, at deres lod i den gud- · 
givne orden var noget anderledes, end præsten prækede. 

Men det skulle ikke vare. 
Engang havde godset sikret ridderen betydelig økono

misk og politisk uafhængighed, fordi fæstegårdene kunne 
levere de produkter og det mandskab, der var grundlaget 
for hans magt. Med udviklingen af handel og teknik - ikke 
mindst krigsteknik - var feudalherren i senmiddelalderen 
imidlertid blevet helt afhængig af købmændenes og by
håndværkernes ydelser. Og dobbelt afhængig, da købmæn
dene som regel også måtte låne ham penge at købe for. 
Mod pant og rente naturligvis. Meget sigende var det såle
des en simpel mand fra en familie af vævere, der reelt be
stemte, hvem der i 1500-tallet skulle vinde den feudale ver
dens højeste post. Den tyske fyrste Karl V besejrede nemlig 
kun sin franske konkurrent i valget til tysk-romersk kejser, 
fordi han havde penge fra Jacob Fuggers bank i Augsburg at 
gøre godt med. 
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Fuggerne var imidlertid ikke den første købmandsfami
lie, der demonstrerede, at penge var nok så magtfulde som 
selv det skarpeste riddersværd. Der var f.eks. Medicierne 
fra Firenze, og det er en succeshistorie, der nok var en tv
serie værdig. 

I skarp konkurrence med V enedig var Firenze den fø
rende af de italienske købmandsbyer, der dominerede 
orienthandel en. Varerne blev hentet af købmandsskibene i 
havnene i Mellemøsten, hvortil karavaner havde bragt den 
dyrebare last af krydderier og silke fra Indien og Kina. Og 
fra varehusene i Firenze og V enedig blev de meget efter
spurgte artikler så formidlet til hele Europa. 

Det siger sig selv, at der her var penge at tjene, og en af 
de købmænd, der skaffede sig en stor formue i 1300-tallet 
var Giovanni Medici, der blev leder af Firenzes demokrati
ske borgerparti. Det blev sønnen Cosimo også, og under 
hans lederskab gik det demokratiske parti sejrrigt ud af stri
dighederne med de italienske aristokrater. Som mange år 
tidligere i Athen, var i Firenze en ny klasse kommet til mag
ten. Og ligesom dengang betød det et vældigt kulturelt op
sving. Under Cosimo og sønnesønnen Lorenzo il Magnifico 
blomstrede arkitektur, malerkunst, litteratur og filosofi på 
det eventyrligste. Det var virkelig en renæssance for antik
kens højeste idealer. Med til historien hører også, at køb
mandsslægten ikke blot blev købmandsfyrster men også rig
tige fyrster, idet man underlagde sig hele Toscanien. Ja, 
man fik tilmed anbragt adskillige familiemedlemmer på pa
vetronen. 

At købmandsdynastiet på den måde til sidst blev opsuget 
i det gamle adelsvælde, udvisker ikke den kendsgerning, at 
borgerklassen var kommet i drift. Noget nyt var trådt ind på 
historiens scene med disse novi bomines, som man sagde. 
Det vil sige nye mennesker, der var adel i kraft af deres eget 
talent og ikke i kraft af deres byrd. Ihvertfald kunne de ikke 
selv længere forene sig med blot at være et led i naturens 
kæde fra himmel til jord. Og de gav sig derfor til at lave ver-
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densbilledet om, så det passede bedre til borgerklassens 
egne ambitioner. 

I en disputats fra 1486 finder Giovanni Pico della Miran
dola, der var sekretær for Medicifamilien, det således util
fredsstillende, at menneskets storhed blot skulle bestå deri, 
"at mennesket er et forbindelsesled mellem skabningerne -
er gudernes fortrolige, konge over laverestående væsener, 
og takket være sine sansers og sin fornufts skarphed og sin 
forstands lys naturens fortolker ... men står lidt lavere end 
englene". For, spørger han fornuftigt, "hvorfor skulle vi da 
ikke snarere beundre englene selv og himlens velsignede 
kor?" 

Næh, grunden til, at mennesket er så enestående, er, siger 
Pico, at Gud har givet mennesket en stilling i universet, 
som selv englene må misunde os: "Hverken en bestemt bo
lig, en bestemt form eller en bestemt virkemåde, der er sær
egent din, har vi skænket dig, Adam, for vi ville, at du selv 
skulle tilegne dig og besidde hvilken som helst bolig, form 
og virkemåde, som du efter din egen længsel og din egen 
bedømmelse måtte begære." 5 Mennesket er altså det eneste 
af kædens høje og lave led, der selv kan bestemme sin 
plads. Det er herre over sin egen skæbne. 

Pave Innocens VIII blev imidlertid ikke begejstret for 
denne nye tanke og forbød disputatsen som kætteri. Og det 
kan vi godt forstå. For det Pico i realiteten gør, er at an
bringe en smed midt i Guds evige støbejernskæde. Og det 
kunne vanskeligt opfattes som andet end en åben udfor
dring til selve den feudale verdensorden, som paven var sat 
til at forvalte på jorden. 

Nu kan man imidlertid ikke standse samfundsudviklin
gen ved at forbyde disputatser, og fra de norditalienske by
stater bredte sig hurtigt forestillingen om, at mennesket 
havde sprængt sin snærende lænke og var blevet sin egen 
lykkes smed. Individet kunne række lige så højt, som dets 
evner, intelligens og vilje rakte. I litteratur, i kunst og arki
tektur og i politik. Og renæssanceskikkeiser som Petrarca, 
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Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci og Machiavelli bar 
vidnesbyrd om, at det ikke blot var tomme ord. 

Disse forestillinger er en del af vores egen arv, og vi kan 
derfor vanskeligt forestille os, hvor revolutionerende frem
hævelsen af individet var for datidens mennesker. Men det 
var en fuldstændig ny tanke, for hidtil havde . menne
skets bestemmelse været slægten, og alene den var det, der 
gav det enkelte menneske dets betydning. Af samme 
grund var man fra fødslen bestemt til en bestemt plads i 
verden. 

Det er ikke svært at se, hvor tanken kommer fra. Hvor 
bonde og herre er født til hver deres plads, så bestemmes 
købmandens lod i verden i princippet af hans egen intelli
gens og vilje. Om han som Medicierne skal stige mod eng
lene eller som så mange andre styrte mod dyrene, afhænger 
af hans egen dygtighed som handelsmand. Det nye menne
skebillede er altså billedet af borgeren. 

Penge og krig 
Var det nye menneskebillede stærk medicin for byernes 
rastløse borgere, så var det selvfølgelig gift for det gamle 
adelssamfund. Men hvis Fuggerne og Medicierne havde 
deres væsentlige andel i de følgende begivenheder, der 
skulle ryste den gamle orden i sin grundvold, så var det al
deles ufrivilligt. 

Jacob Fugger skulle selvfølgelig have afdrag på sine lån til 
fyrster, kejser og pave. Og var det naturligvis et problem, så 
var det også et problem, man fandt en ganske smart løsning 
på i afladshandelen. Overalt i Europa blev troskyldige men
nesker overtalt til at købe sjælefrelse mod betaling i klin
gende mønt. Det hele var sat i system af paven og fyrsterne, 
og det praktiske blev organiseret af Fuggers agenter. Det 
blev en forrygende forretning, der ikke blot skaffede Fug-
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ger sine penge hjem, men også betalte for opførelsen af Pe
terskirken i Rom. 

Men også en god ting får en ende. r hvert fald var det mø
det med supersælgeren Tetzel og hans cirkus, der i 1517 fik 
en hidsig munk ved navn Luther til at slå en protest op på 
kirkedøren i Wittenberg. Og da han blev støttet af den lo
kale fyrste, der følte sig snydt for sin provision, blev det an
stødet til de politiske og økonomiske omvæltninger, som vi 
kalder reformationen. 

Det Luther ville reformere, var den katolske kirke. Lut
her havde været i Rom og var blevet dybt forarget over den 
materielle pragt og verdslige selvforherligelse, der kende
tegnede Mediei-pavens hof. Hvor han havde ventet from 
fordybelse, så han ikke andet end glamour, luksus, fester og 
fornøjelser. 

Naturligvis var det renæssancekulturen, Luther så, men 
havde han troet, at han kunne bringe den fromme munke
kultur tilbage, så skulle han blive skuffet. I sit forsøg på at 
skrue tiden tilbage, kom han til at skrue den frem. r hvert 
fald skulle han med sine teser og protester medvirke til at 
styrke snarere end svække den nye klasse, der havde skabt 
renæssancekulturen. 

Det første alvorlige, der skete, var, at de sydtyske fæste
bønder gjorde oprør. N u var bondeoprør ikke noget nyt. 
Det var forholdsvis sjældent, at herremændene levede op til 
idealet om den kristne ridder, der er de svages værn og de 
fattiges beskytter. Fra tid til anden måtte bønderne derfor 
gribe til le og planke for at påminde en udsuger om de for
pligtelser, der fulgte med hans høje plads på naturstigen. 
Det nye var, at bønderne med· henvisning til Luthers ek
sempel helt afviste ideen om det naturbundne forhold mel
lem herren og bonden. De kunne ingen steder i de bibler, 
som Gutenbergs forunderlige opfindelse havde bragt inden 
for menigmands rækkevidde, læse noget om, at herrerne 
skulle være engle og bønderne dyr. Det var altså mere end 
oprør. Det var revolution. 
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At det også var en alvorlig sag, fremgår af det forhold, at 
bondehæren beherskede det meste af Sydtyskland igennem 
året 1524, og at de forenede fyrster denne gang måtte gå til 
den yderlighed at dræbe hele 100.000 bønder. Det var jo 
næsten at save den gren over, som man selv sad på. 

Bønderne havde misforstået, hvad det var, som historien 
havde sat på dagsordenen. Men hvad bønderne tabte, var 
der andre, der vandt. De nordeuropæiske fyrster var f.eks. 
ikke sene til at benytte lejligheden og frigøre sig fra feuda
lismens hovedkontor i Rom. Der fulgte nemlig en præmie 
med i form af det overmåde rige kirkegods, som man kunne 
ekspropriere. De protestantiske fyrster var imidlertid ikke 
de eneste, der havde noget at vinde ved de blodige omvælt
ninger, der fulgte i reformationens kølvand. 

Krig er altid til skade for produktion og handel og fører 
til befolkningens forarmelse i byerne og på landet. Den en
gelske filosof Thomas Hobbes kunne i 1651 bevidne, at 
"der under disse vilkår ikke er plads til nærings liv, for dets 
frugter er uvisse; der er følgelig ingen dyrkning af jorden, 
ingen navigation, ingen brug af sådanne varer, som frem
skaffes ad søvejen, intet større byggeri ... og værst af alt: li
vet beherskes af stadig frygt og trusler om voldsom død, og 
det er ensomt, fattigt, gement, råt og kort." 6 

Hele sandheden om den ting er det imidlertid ikke. For 
afbræk i produktionen, afbrydelser i leverancerne og øde
læggelse af produktionsmidler og lagre giver gode priser. 
Og gode priser er godt for handelen. Som Mutter Courage 
ikke var ene om at opdage, da hun trak sin kræmmervogn i 
hælene på 30-årskrigens marcherende landsknægtshære, så 
indebar det visse muligheder for profit. Om krig er et onde 
eller et gode, har købmanden derfor svært ved at beslutte 
sig for. Vi behøver f.eks. næppe tvivle om, at der har været 
gode forretninger at gøre, når desperate fyrster skriger efter 
kanoner, heste, forsyninger og penge, som de gjorde ved 
bondeopstanden og blev ved at gøre i de næste hundrede 
urolige år. 
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I hvert fald gik borgerklassen ikke svækket ud af denne 
periode, hvor ødelæggende den end var for den jævne 
mand. Da :30-årskrigen sluttede i 1648, havde den nok redu
ceret den tyske befolkning med mere end en tredjedel, men 
den europæiske borgerklasse havde samtidig fået kort på 
hånden, der gav den afgørende indflydelse i det politiske 
spil. 

Sin es-makker fandt borgerklassen kort efter. I et vidun
derligt samarbejde med kongen fik man fuldstændigt stæk
ket adelens vinger. I København blev den forsamlede adel 
simpelthen holdt i husarrest af borgervæbningen anført af 
borgmester Hans Nansen fra det Islandske Handelskom
pagni, til den med hænder rystende af raseri havde under
skrevet det dokument, der gav kongen enevældige magtbe
føjelser. Det var i 1660, og da den franske Ludvig XIV året 
efter gentog kunststykket og erklærede: "Staten det er 
mig!", så regner man enevælden fra denne tid. Monarkerne -
der ikke vidste, at det også skulle blive deres tur - brugte så 
beføjelserne til at organisere en moderne stat med embeds
mænd og stående hær og flåde, der gav borgerklassen de 
rette vækstbetingelser og udfoldelsesmuligheder. 
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