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Demokratiet, retsstaten og markedsøkonomien opstod i Europa. I generationer har eksperter kaldt treenig-

heden for det europæiske mirakel. Ikke af religiøse årsager, selvfølgelig, men fordi det er svært at forklare, 

hvordan Europa kunne frigøre sig fra historiens regel om ineffektive stater gennemsyret af korruption og 

magtfuldkommenhed. Heldigvis har Jørgen Møller, forfatter til november måneds Tænkepause, set lyset – 

endda i den mørke middelalder. Europa er noget særligt, fordi middelalderens selviske eliter lagde det afgø-

rende fundament, som alle senere fremskridt bygger på. Men var miraklet bare en historisk parentes, og er vi 

nu på vej tilbage mod normalen, hvor Kina er verdens førende økonomiske magt?  

Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har skrevet en 

række videnskabelige artikler og bøger om statsdannelse og demokratisering, herun-

der på dansk Demokrati: Opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger (med Svend-Erik 

Skaaning) og Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling.

Forfatteren kan kontaktes på 

jm@ps.au.dk eller 

87 15 22 03

Europa er nr. 43 i serien Tænke-

pauser. Alle bøger i serien fås 

også som e- og lydbøger. Den 

7.- 14. november kan e-bogen 

Europa hentes gratis på forlagets 

hjemmeside.

”Jeg kan huske, da jeg i et af mine første år på universitetet på bibli-

oteket faldt over den svenske populærhistoriker Michael Nordbergs 

Den dynamiske middelalder. Jeg tog den ned fra hylden, fordi titlen 

var provokerende. Jeg var jo mere vant til en anden slags tillægsord 

foran middelalderen, som i den ’mørke’ middelalder. Men faktisk 

har mange historikere og samfundsforskere i de seneste 100 år 

forsøgt at fremmane et nyt og mere positivt syn på den europæiske 

middelalder.”

 ”Den engelske filosof David Hume skriver i et af sine essays, at 

menneskelivet er så kort, at vi kun ville have et barns indsigt, hvis 

det ikke var for historien. Kender vi historien, svarer det derimod 

til, at vi har ”levet siden verdens begyndelse”. Vi kunne også bruge 

det gamle danske mundheld om, det er nødvendigt at forstå, hvor 

man kommer fra, hvis man vil forstå, hvor man er på vej hen.”


