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Storværk om 
middelalderens byer

Mange af os lever i byer, der har eksisteret siden middelalderen. 

Men når vi haster gennem byen til hverdag, er det nok de fær-

reste af os, der tænker på, at kirker, bygninger, torve og gader 

rækker langt tilbage i historien. Og at byrådet med borgmeste-

ren i spidsen er en institution, der opstod i middelalderen.

 I Danmarks byer i middelalderen præsenterer to af lan-

dets førende eksperter på feltet, historikeren Bjørn Poulsen og 

arkæologen Hans Krongaard Kristensen, forskningsresultater 

inden for dansk middelalderhistorie og -arkæologi. De for-

tæller om byernes opståen fra 700-tallets Ribe og Hedeby til 

senmiddelalderens byer som Korsør og Skagen og belyser det 

komplekse samspil af mennesker og strukturer, der tilsammen 

udgør byerne. 

 Bogen afrunder Projekt Middelalderbyen, der i 1977 

blev påbegyndt af rigsantikvar Olaf Olsen. Den Gamle By og 

Dansk Center for Byhistorie videreførte projektet og udgav i 

2013 et bind om Aarhus og publicerede året efter kildemateria-

let for ti udvalgte byer på www.byhistorie.dk. Projeket er velvil-

ligt støttet af Velux Fonden. 

Danmarks byer i middelalderen er den første samlende skildring 

af Danmarks tidlige urbane historie. Forhåbningen er, at bogen 

bliver første bind i en serie om de danske byers historie frem til 

i dag.

DANMARKS BYER 
I MIDDELALDEREN
Af Hans Krongaard Kristensen og Bjørn Poulsen
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Middelalderen er en af de vigtigste 
perioder i dansk byhistorie. Her 
blev de første danske byer grun d
lagt, og mange af dem er i dag  
landets største. Og selvom byerne 
og bylivet i dag er et helt andet 
urbant netværk end dengang, går 
vi stadig fra centrum ad de samme 
gadenet forbi middelalderens  
store monumenter, dens kirker  
og klostre.

I Danmarks byer i middelalderen 
tager forfatterne læseren med på 
en historisk byvandring gennem 
danske byer fra år 700 frem til 
reformationen. Her fortæller de 
om de nyeste forskningsresultater, 
så vi andre ikke går vild i byen.   
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