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Tiden efter antikens Rom faller samman och den siste romerske kejsaren Romulus Augustulus
avsätts 476 evt av den germanske hövdingen Odovakar har i Europa kommit att
kallas Medeltiden. Ordet betyder egentligen "tiden mellan" och med det menar man tiden mellan
antiken till renässansen. Epoken sträcker sig över 1000 år och många brukar markera
Columbus ankomst till Amerika som slutpunkten.
uttrycket är en efterkonstruktion och skapades av renässansens människor. Ordet renässans
betyder "pånyttfödelse" med det menar man en pånyttfödelse av antiken. Renässansnens
människor menade helt enkelt att de återupptäckt antiken och att tiden mellan antikens fall och
dem själva var mörk och dålig.

Sanningen var den att perioden inte går att kalla dålig. Tvärtom var det en period i
mänsklighetens historia där grunder för vårt moderna samhälle blev till. Nya jordbruksmetoder
upptäcktes, kultur och litteratur började växa fram och spridas och städer växte även om det var
en nedgångsperiod under 1300-talet. Samtidigt ökade handeln, människor reste till Kina och
Indien och vägen till Amerika återupptäcktes och välståndet i Europa växte.
Samtidigt fanns det mörka sidor av medeltiden. Majoriteten, över 90% av Europas invånare, var
mycket fattiga bönder som tvingades slita för sin överlevnad. När Digerdöden slår till mot
Europa dör närmare en tredjedel av Europas befolkning. Det ökade välståndet i Europa
byggdes också på plundringar av andra folk. Korstågen mot Det heliga landet bidrog också till
massmord, plundring och ökad fiendskap mellan folk.

Med det sagt är medeltiden en period som är allt annat än enkel. Det är en lång period som inte
kan sägas vara varken det ena eller det andra utan är både och.
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