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Middelalderbyen n a Hent PDF De første danske byer opstod i middelalderen. Her blev grunden lagt til et
stabilt og levedygtigt byvæsen efter en hektisk anlæg-gelsesperiode. De fleste af vore dages større byer og
store dele af vores bymæssige kultur er således rodfæstede i middelalderen. Bogens ni artikler handler om
byernes fremvækst og udvikling med udgangspunkt i dansk og international forskning. Der fremsættes nye

fortolkninger af byernes rumlige og kronologiske udvikling; fællesskaber, mentaliteter og
forestillingsverdener bliver forstået og diskuteret på middelalderens egne præmisser, og det giver en ny tids

bud på ligheder og forskelle mellem fortidens og nutidens byer.Artiklerne omhandler emner som:
Monetarisering, kirke og sogn, topografisk udvikling i Viborg gennem et halvt århundrede samt en

karakteristik af den senmiddelalderlige byudvikling. Desuden er der bysociologiske bidrag om mænd og
kvinder i byrummet, gilder og lav som identitetsskabere og synet på de fattige.Forfatterne er førende
historikere og arkæologer fra universitet-er samt lokale og statslige museer i Danmark og Sverige.
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