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I vore dage bor de fleste danskere i en by, og mange interesserer sig naturligvis for deres bosted. Denne bog er
for de, der beskæftiger sig med rødderne til vore dages byer. Middelalderbyen, som står i fokus, er helt
afgørende for dansk bydannelse. I denne tid opstod der omkring 100 byer.
De fleste af vore nuværende byer og de byer, der i vore dage er de største, voksede frem. Bogen handler om
de synlige levn fra middelalderen i byerne, bl.a. kirker og klostre, og om de krogede gadenet fra
middelalderen, som vi stadig benytter.
Men vi hører også om de mange genstande og anlæg, som arkæologer har gravet frem, særlig i de senere år.
Endelig skildres livet i byerne ud fra de rige skriftlige kilder. Der er kapitler om byernes styre, om de
handlende, om håndværkere, kvinder og religiøst liv. Samlet er der tale om en omfattende fremstilling af de
danske middelalderbyer, som har været savnet af mange, og som vil blive et standardværk.
Her blev de første danske byer grundlagt, og mange af dem er i dag landets største. Tidligere på året udkom
'Danmarks byer i Middelalderen' skrevet af Bjørn Poulsen og Hans Krongaard Kristensen, som begge er fra
Aarhus Universitet. Læs om Danmarks byer i middelalderen i kategorien Oprettet fra inventtable med ISBN
nr. I byen lever folk, byens borgere, af. Sygdomme i middelalderen - Duration: 1:58. Sammenlign priser og
læs anmeldelser af Danmarks byer i middelalderen, Hardback Bøger. Tillfälligt slut. 9788771842685 fra
forlaget Aarhus Universitetsforlag. Læs videre Danmarks byer i middelalderen. 560 sider, indb. men også et
stigende antal byer kunne tage imod væksten. Fra denne periode opstod næsten alle byer, som eksisterer i

dagens Danmark,. 1695 indførte man i Danmark.
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