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Denne boken omhandler Europa i middelalderen, fra år 300 til 1350. Forfatteren begynner i årene 300 til 600
da det vestromerske imperium ble avløst av tre konkurrerende sivilisasjoner, henholdsvis den østlige og
vestlige kristenhet og den islamske verden. I boken følger vi hvordan den vestlige kristenhet utviklet seg fra å
være et tilbakeliggende område til å bli verdens mest ledende sivilisasjoner på 1300-tallet.
Fremstillingen viser hvordan kirken, byen og staten i løpet av høymiddelalderen ble de grunnleggende
samfunnsinstitusjonene. Forfatteren tegner de lange linjene og viser oss de store trekkene i
samfunnsutviklingen, hvordan befolkningsvekst, økonomiske endringer, politiske konflikter, religiøse strider
og kulturelle motsetninger formet det tidlige Europa.
Boken er andre bind i et trebindsverk om Europas historie fra antikken og fram til 1815. Bind I er skrevet av
Jørgen Christian Meyer og bind III av Finn Fuglestad.
Boken er skrevet for studenter i historie og er en klassiker i emnet. Boken kom ut for første gang i 1986, og er

nå for annen gang revidert og oppdatert ut fra ny kunnskap og nye aktuelle perspektiver.
Boken passer også godt for alle historieinteresserte som ønsker mer kunnskap om europeisk middelalder.
Utflukter. Kom tettere på og få enda mer ut reisen din med aktive og lærerike opplevelser utenfor skipene
våre.
Vi har et stort utvalg av utflukter på alle. Tidligmiddelalderen i Vest-Europa. Senere i Bekjennelser kommer
så eros og agape sammen i en ny form. Høymiddelalderen var fra 1000-tallet og fram til ca. 1350.
Oppkomsten av byer i det nordlige Europa kom langt senere enn i middelhavslandene. Rundt år 1000 kom det
en oppgangstid for handelen i Europa. Velkommen til spennende opplevelser, en rik kultur og et vakkert
landskap i vårt nærmeste naboland Sverige. Denne turen tar oss gjennom Värmland og Dalarna, fra. Mylla jakt
og fiskereiser: tilbyr jaktreiser over hele verden med bjørnejakt i canada der bjørnene er i størelse xxl som
spesialitet. Mylla jaktreiser har også. Akademikerne 20 år 7 mars , 2017. I år fyller Akademikerne 20 år.
Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig. Skal du ut på
langtur, besøke en storby, på sydenferie eller kanskje legger du ferien til Norge. Uansett, vi reiser som aldri
før, og 2016 ser ut til. Del 2. Noen minneverdige hus og eiendommer i sentrumsområdet, og litt av deres
historie. Man var ikke alltid så nøye i eiendomstransaksjoner i gamle dager. Prosti Sogn/menigheter
Medlemmer Innbyggere; Totalt 198877 251040; Bergen domprosti: Domkirken (omfatter også Mariakirken,
Johanneskirken og Nykirken) 17 753

