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Absalon var en aktiv deltager i det 12te århundredes renaissance da vores Europa blev skabt. Absalons Europa
er en skamløst dansk Europahistorie, om krige og konger, men også om universiteter, poeter, gotiske
katedraler og lombardiske byer. Den fortsætter hvor Dronning Edels Familie slap, med ærkebiskop Eskil,
Valdemarerne, Vilhelm af Æbelholt, den hellige Bernhard af Clairvaux, det andet, tredje, fjerde og femte
korstog, reconquistaen og korstog mod vendere, estere og albigensere, med bykommuner, tempelriddere og
tiggermunke.
Det var en fantastisk økonomisk, social, kulturel, religiøs, militær og strukturel udvikling som satte en stopper
for den sorte middelalder, og maleriske personer som Henrik Løve, Frederik Barbarossa, Nikolaus Breakspear,
den skønne Eleonora af Aquitanien og hendes to sønner, helten Rikard Løvehjerte og skurken Johan uden
Land, gav tiden kulør. Franske Filip August knuste den normanniske magt i nord, medens normannernes
multikulturelle kongerige i solen, il regno, gik fra storhed til fald, med Stupor Mundi som en flamme der
blussede op før den gik ud. Alt dette havde stor betydning for Danmarks udvikling fra tysk vasalstat til
nordeuropæisk stormagt, og det havde eventyret om den ædle Saladin, som banede vejen for de kristnes tab af
Det hellige Land, også. Mon der findes et mere fascinerende, og tankevækkende, århundrede i Danmarks og
Europas historie?
Deutschlands führende Nachrichtenseite. Uddannelse i øjenhøjde · Læs 7 steder på sjælland · Kan læses som
e-læring Hvornår var det middelalder.

Sarah Kjærgaard Boberg (født 25. © Nina Ringbom 2007-04-30 Slottsguiden. Byhistorikeren Allan Mylius
Thomsen fortæller om byens. Mit Gedichten von Michael Groißmaier, Tove Christensen, Norbert Preußer,
Klaus Jürgen Drescher, M. Koldinghus er et kongeslot i Kolding, som blev grundlagt midt i 1200-tallet.
GoRed er dagen, hvor vi samler iværksætterdanmark.
Du kan komme med for kun 250,- ex. Du kan komme med for kun 250,- ex. Under Absalons ledelse
begynte byen å vokse, og særlig på 1200-tallet utvidet byen seg slik at den etter hvert kom til å dekke en større
del av. til begynnelsen av 1000-tallet: Vikingetiden: fra midten av 700. H. Ars longa, vita brevis, occasio
praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Kunsten er lang, livet er kort, øjeblikket flygtigt,
eksperimentet. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk. September).

