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På 1200-talet stiger Sverige fram ur historiens mörker. Seklets ledande gestalt var riksjarlen Birger
Magnusson, en man som numera betecknas som Sveriges förste verklige monark. Med hård hand enade han
riket och krossade dem som satte sig emot honom. Av allt att döma var det också han som grundade staden
Stockholm.I Jarlens sekel möter vi Birger Jarl, hans son Magnus Ladulås och andra kungar och stormän på
1200-talet. Men de är bara en del av den historia som Dick Harrison berättar. I hans mäktiga rundmålning
träder århundradet fram i helfigur. Här beskrivs dramatik och intrigspel kring makt och rikedom. Vi får följa
hur det svenska riddarskrået uppstod, men också hur livet levdes av vanliga människor på gårdar och i torp.
Vad 1200-talets människor trodde på och vad de visste om sin omvärld, vad de fruktade och vad de ärade, hur

deras vardag såg ut, vad de åt och drack och vilka ritualer som omgav födelse och död.

pocket 2003. I kapitel efter kapitel skildras det svenska medeltidssamhället ur alla upptänkliga vinklar livet
från födsel till död arbetsåret inom jordbruket fiske och boskapsskötsel det andliga livet och förändringarna

inom kyrkans värld framväxten av ett världsligt frälse med mera.
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En berättelse om 1200talets Sverige av Dick Harrison på Bokus.com. Stockholm P.A. Häftad 2010. Med hård
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hand enade han riket och krossade dem som satte sig emot honom. Jarlens sekel. LibraryThing is a cataloging
and. SV Cyrus Mannervik Sagor och sägner.Från Nordens forntid och medeltid AV Carlsons 1958. Den
skildrar hur det var att leva på 1200talet och huvudtemat är vilka processer som drev fram det svenska

riksbildandet under framför allt Birger jarls ledning. Pris 269 kr. En berättelse om 1200talets Sverige. pocket
2003. En berättelse om 1200talets Sverige hos oss . Köp boken Jarlens sekel. LitteraturMagazinet Sveriges
nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade . Stockholm Ordfront 2003 Svenska 624 s.

Stockholm Ordfront 2002 ISBN 98.
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