Pest
En væsentlig faktor; vækst i handelen og udbygning af byerne
År 1000; Venedig og Firenze havde skabt sig en central position i den EUhandel.
De solgte silke og krydderier fra østen som gav dem store indtægter.
England/Flandern; Klæde og uld
Nordtyskland; salt
NordEU og østersøsområdet = Hanseforbundet som var en gruppe tyske byer der styrede handelen.
De udviklede kredit og bogholderisystemer for ikke at skulle rejse rundt med guld. Grundet røverier.
Brugge og Gent ( D. engelske kanal) blev knudepunkter for nordsydhandlen. De producerede den engelske
uld.
Håndværksproduktionen og handlen gav byerne store indtægter som førte til fornemme bygninger og
udsmykning.
Borgerne blev mere selvbevidste og byerne stillede krav om selvstyre samt retten til selv at disponere deres
indtægter.

Kongemagten og borgerne kunne større hinanden. Kongen udnyttede sin ret til at slå mønt og han kunne
beskytte bønnerne + få faste udgifter fra dem.
Det var med til at ændre den politiske balance og var medvirkende til det feudale systems sammenbrud.
Den søde død
I begyndelsen af 1300-tallet skete der en klimaforværring og misvækst.
Der var dårlig høst og mangel på mad.
Dvs. dårlig ernæringssituation.
En byldepest kaldet den sorte død kom til EU i 1300-tallet.
Den kom til Italien fra Mellemøsten.
Den ramte værst hvor folk boede tæt.
Nogen steder døde op til en tredjedel af befolkningen.
Der var mangel på arbejdskraft - specielt i landbruget. Mange små jordejere gik konkurs pga. de manglede
fæstebønder.
De overlevende fik en fordel da de kunne væge og vrage mellem huse dem det passede dem og de kunne
presse fæsteafgifterne ned.
Grundet manglende arbejdere blev landbruget lagt om fra korn til kvægavl da det krævede mindre.
Kødet blev den billige mad og brødet den dyre.

Firenze blev ramt af pest.
Hvordan beskrives pesten?
Årsag;
Pesten bliver beskrevet som en gudelig beslutning om at rense ud i de dødlige.

Den blev sendt af den retfærdige gud for at hjælpe og forbedre de dødlige. (Selvom at det var rotterne der
overførte det fra Østen, og menneskerne blev smittet via lopperne)
Derudover troede de også at det var jøderne der havde forgiftet dem. Da man ikke kendte årsagen til det,
skyldte man skylden på en masse forskelligt.
Man sagde også at det kunne være noget med himmellegemerne der stod på en måde der blev verdens
overgang.
Symptomer;
I løbet af kort tid begyndte de dødbringende bylder at vise sig på hele kroppen.
Der opstod svulster i lysken/armhulen på størrelse med et æble eller et æg.
Derudover begyndte man at svede meget pga høj feber og så hostede man blod op.
Spredning;
Berøring samt lopper fra rotterne. Meget smittefarligt.
Hvordan prøver man at helbrede den;
Man forsøger at helbrede den ved at prøve rigtigt meget forskelligt fordi man ikke kender årsagen.
Hvad gør den ved folks måde at leve på?
De isolerede sig selv fra omverdenen for at undgå smittefaren.
Hvilke langsigtede konsekvenser af pesten nævnes i udsendelsen;
Troen på gud blev større - derudover mistede man tiltroen til kirkerne, der gjorde at kirkerne blev
magtesløse.
Fæstebønner kunne vælge og vrage mellem gårde som det passede dem og derudover kunne de presse
afgifterne ned.

