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Middelalderens verden n a Hent PDF Middelalderens verdensbillede havde som udgangspunkt, at Gud havde
åbenbaret den endegyldige sandhed i Bibelen. Kosmos var en velordnet størrelse med Jorden i centrum, og i
samfundet havde ethvert menneske sin faste plads, ligesom samfundets gudgivne klasser havde hver deres

funktion inden for helheden. De døde og de levende tilhørte samme fællesskab. Historien var en meningsfyldt
størrelse, hvis forløb fra begyndelsen ved skabelsen til afslutningen ved dommedag var fastlagt af Gud.

I "Middelalderens Verden" giver 30 forskere fra Aarhus Universitet et indblik i en fremmedartet og
mangfoldig fortid. De præsenterer os for billeder og bygninger, begreber og tankefigurer, fortællinger og

følelser. De fortæller os om kristendommens møde med andre religioner. Sidst, men ikke mindst, bringer de os
ind på livet af vigtige middelalderskikkelser, fra fyrster som Karl den Store til filosoffer som Johannes Duns

Scotus.

"Middelalderens Verden" dækker den periode, hvor en civilisation funderet på kristendommen blev spredt til
hele Europa. Derved blev ikke bare hele vores verdensdel civiliseret, men Europa fik på trods af krige også
mulighed for at udvikle en så stærk teknologisk, økonomisk, vidensmæssig og militær enhed, at det med

varierende lande i spidsen de næste 500 år kunne erobre og dominere resten af verden. Her lagdes grunden til
Europas globale betydning, som vi endnu i dag lever med - på godt og ondt.

 

Middelalderens verdensbillede havde som udgangspunkt, at Gud
havde åbenbaret den endegyldige sandhed i Bibelen. Kosmos var en
velordnet størrelse med Jorden i centrum, og i samfundet havde
ethvert menneske sin faste plads, ligesom samfundets gudgivne

klasser havde hver deres funktion inden for helheden. De døde og de
levende tilhørte samme fællesskab. Historien var en meningsfyldt
størrelse, hvis forløb fra begyndelsen ved skabelsen til afslutningen

ved dommedag var fastlagt af Gud.

I "Middelalderens Verden" giver 30 forskere fra Aarhus Universitet
et indblik i en fremmedartet og mangfoldig fortid. De præsenterer os
for billeder og bygninger, begreber og tankefigurer, fortællinger og
følelser. De fortæller os om kristendommens møde med andre
religioner. Sidst, men ikke mindst, bringer de os ind på livet af
vigtige middelalderskikkelser, fra fyrster som Karl den Store til

filosoffer som Johannes Duns Scotus.

"Middelalderens Verden" dækker den periode, hvor en civilisation
funderet på kristendommen blev spredt til hele Europa. Derved blev
ikke bare hele vores verdensdel civiliseret, men Europa fik på trods

af krige også mulighed for at udvikle en så stærk teknologisk,
økonomisk, vidensmæssig og militær enhed, at det med varierende
lande i spidsen de næste 500 år kunne erobre og dominere resten af
verden. Her lagdes grunden til Europas globale betydning, som vi

endnu i dag lever med - på godt og ondt.
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