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Vikingaliv Dick Harrison Hent PDF Forlaget skriver: I Vikingaliv får du komma närmare vikingarna än vad
någon annan gjort på tusen år. Här får du följa fem män och fem kvinnor som levde under vikingatiden och
som tillsammans ställer många gamla fördomar på ända. Författarna har bokstavligen ryckt hjälmen av

vikingarna och blickat in i deras mentala universum. Hur resonerade en nyfrälst nordbo? Vilken betydelse
hade kvinnorna när Amerika skulle koloniseras? Var de fruktade plundrarna i själva verket legosoldater? Och
hur kunde vävstolarna användas som vapen? Aldrig tidigare har så mycket skrivits om både männen och
kvinnorna, och sällan med sådan vetenskaplig tyngd. I jakt på de senaste rönen har författarna ratat gamla
schabloner och hämtat nya och oväntade fakta från modern forskning. Vikingaliv utkom ursprungligen 2007

och tillgängliggörs på nytt med anledning av det nyöppnade museet med samma namn. Kristina Ekero
Eriksson är arkeolog och vetenskapsjournalist. Hon har tidigare varit verksam som intendent på Historiska
museet i Stockholm. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet med en diger lista av böcker

och artiklar i historiska ämnen.

 

Forlaget skriver: I Vikingaliv får du komma närmare vikingarna än
vad någon annan gjort på tusen år. Här får du följa fem män och fem
kvinnor som levde under vikingatiden och som tillsammans ställer
många gamla fördomar på ända. Författarna har bokstavligen ryckt
hjälmen av vikingarna och blickat in i deras mentala universum. Hur
resonerade en nyfrälst nordbo? Vilken betydelse hade kvinnorna när
Amerika skulle koloniseras? Var de fruktade plundrarna i själva
verket legosoldater? Och hur kunde vävstolarna användas som

vapen? Aldrig tidigare har så mycket skrivits om både männen och
kvinnorna, och sällan med sådan vetenskaplig tyngd. I jakt på de

senaste rönen har författarna ratat gamla schabloner och hämtat nya
och oväntade fakta från modern forskning. Vikingaliv utkom

ursprungligen 2007 och tillgängliggörs på nytt med anledning av det
nyöppnade museet med samma namn. Kristina Ekero Eriksson är
arkeolog och vetenskapsjournalist. Hon har tidigare varit verksam
som intendent på Historiska museet i Stockholm. Dick Harrison är

professor i historia vid Lunds universitet med en diger lista av böcker
och artiklar i historiska ämnen.
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