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Hvad får et samfund til at hænge sammen? Hvordan sikrer 

man folkesuveræniteten? Hvem har retten til at udøve magt?  

Hvilken rolle bør religion spille? Det er alt sammen påtrængende  

spørgsmål, både i demokratier og i lande med andre styre- 

former. De bliver undersøgt i historikeren Claus Brylds Marsilius 

af Padua.

Marsilius af Padua var den første middelalderfilosof, som brød 

radikalt med kirkens lære. Det skete i 1324, da han udgav sin  

Defensor Pacis – Fredens Forsvarer. Her undersøgte han, 

hvad der bedst sikrer et funktionsdygtigt samfund og dermed  

freden i en stat, og undervejs formulerede han den skelsæt-

tende idé, at det er folket, der er indehaver af de suveræne  

rettigheder i en stat. Embedsmænd eller fyrster skal kun have 

magt som repræsentanter for folket, og præsteskabet skal  

formenes særlige rettigheder i verdslige anliggender.

Marsilius blev en vigtig inspirationskilde såvel for 14- og 

1500-tallets religiøse reformatorer som for store politiske  

tænkere som Machiavelli, Hobbes og Locke.

I Marsilius af Padua fremstiller Claus Bryld for første gang på 

dansk grundigt både indholdet af Marsilius’ tanker og den  

historiske sammenhæng, de skal forstås i. Bogen behandler 

således en række politiske spørgsmål, som er relevante også i 

vore dage, samtidig med at den udfylder et tomrum i den dansk-

sprogede litteratur om den politiske tænknings historie.

OM FORFATTEREN
Claus Bryld er dr.phil., professor emeritus i historie ved Roskilde 

Universitet. Han har især forsket i arbejderbevægelsens historie, 

politisk idéhistorie og kollektiv erindring. Han har blandt andet 

skrevet Edmund Burke. Konservatismens profet (2018).
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