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Saxo og hans samtid er et opgør med opfattelsen af Saxo Grammaticus som en tendentiøs og utroværdig kilde
til middelalderens Danmark.
Middelalderens krønikeskrivere tilpassede deres beskrivelser af verden og tidens tankegods til nye
udfordringer og politisk bekvemme mål, indeholder historiske kilder som Saxos danmarkshistorie vigtig
information om samtidens samfund.
Ville man som Saxo bruge sin historieskrivning til at overbevise andre om en bestemt opfattelse af tingenes
tilstand, måtte fremstillingen indeholde så meget sandhed, at den virkede troværdig for modtageren af
budskabet. Derfor må der bag Saxos mange fantastiske fortællinger om fortidens danere og deres bedrifter
gemme sig et mønster af tænkemåder og fænomener, som læserne kunne nikke genkendende til. Med dette
som udgangspunkt give en række historikere deres bud på, hvad teksten Gesta Danorum siger om 1100-tallets
våbenbrug og krigsførelse, gavegivning og rituelle handlinger, retlige problemstillinger og folke- og
fædrelandsbegreber. Analysen retter sig samtidig mod forfatterens politiske retorik og historiske fortællestil,
og derved kaster bogen nyt lys over Saxo og hans samtid.

Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. samme sted) var en engelsk poet og skuespill
forfatter.
kvadratkilometer), like nord for sitt eneste naboland, Tyskland, sørvest for Sverige og sør for Norge. lejre
klik her Danmark er det minste og sørligste av de nordiske landene (men tettest befolket med 129 innbyggere
pr. Nordisk mytologi er den overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige
væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion. a. Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte
sider, har jeg bl. Et 1.
På denne side finder du læsevejledninger for faget historie. samme sted) var en engelsk poet og skuespill
forfatter. Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte sider, har jeg bl. gennemgået og/eller anvendt i større
udstrækning: Generelle opslagsværker I tiden mellem oplysningstiden og romantikken gjorde Jens Baggesen
(1764-1826) sig kendt. Hans første forsøg som digter begyndte dog med små komiske vers i stil med
nordmanden Johan Herman Wessel (1742-1785). 000 af bøgerne er danske. Hvis man med historie tænker på
alt, hvad der er foregået i fortiden, bør der heri også indgå det egetræsblad, der faldt til jorden en efterårsdag i
udkanten af Løvenholm Skov på Djursland i 1291, og det smil, som en ung kvinde sendte til sin mand på
fæstegården i Stenstrup på Sydfyn en forårsdag i. 600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore
folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder og skikke samt vores nordiske mytologi Centrale
historiebrugsbegreber.
Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail
om hvilket opslag der ønskes. William Shakespeare (døpt 26.

