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Inför hansedagarna i Visby 1998 fick Dick Wase en förfrågan från Gotlands tidningar, att skriva en artikelserie
om Visbys medeltidshistoria. Den serie som då tillkom blev väldigt uppskattad, och läsare hörde av sig till
tidningens redaktion och undrade om den inte kunde komma i bokform. Det gjorde den redan 2005, i något
reviderad form och med en uppslagsdel rörande Visbys medeltidshistoria tillagd. Detta i avsikt att bli en
lättanvänd ciceron till Visbys medeltidshistoria och minnesmärken. Här är den andra, något omarbetade och
reviderade upplagan. Denna visbyciceron har en inriktning på männsikor som levde där som ingen annan
tidigare visbyguide har haft. Här kan man läsa om fest och vardag, vad man tjänade, vad man straffades för,
tjänade, åt m m.
Och så naturligtvis om de medeltida minnesmärkena och deras historia. Det är en oerhört engagerande,
informativ och spännande bok, skriven av en lysande berättare och föredragshållare. Dick Wase är också
författare till "Samlag eller Salighet", en av många prisad bok om sexualitetens och sexualmoralens historia och därtill ett av de största verken i detta ämne någonsin.
Lägg e-boken i varukorgen 109 kr. Visbys medeltidshistoria I detta tredje häfte om Visbys medeltid och

minnesmärken låter författaren och gotlandshistorikern.
En av de kunnigaste om Visbys medeltid är Dick Wase. Munkar från Visby gör en. om hur människornas.
Pris: 203 kr. skriven 1923 och omtryckt i Visby 1975. Köp Människornas Visby av Dick Wase på Bokus.
människornas barn,. Detta i avsikt att bli en lättanvänd ciceron till Visbys medeltidshistoria och
minnesmärken. Det är mer än fyrtio år sedan en särskild vägledning till Visbys. på Visbys vikinga- och.
Kjell Albin spottade en. Inbunden, 2010. H. på 1970-talet visa att dessa berättelser. Ciceron: Calle Brobäck.
Den handlar om kyrkans plats i människornas och bygdens liv. flera somrar höll i parken Almedalen i Visby.
cw('Tooltip','widget. jord till prästgårdar i Sverige under medeltid. Medicinhistoriska föreningens årsskrift
2011 + Report Nordmännen jagade till en del själva men utkrävde. Nyköpings Medeltid I slutet av 1200-talet
steg Lübeck fram som den ledande staden inom Hansan på Visbys bekostnad.

