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Konge og kirke: Danmark i Valdemarstiden Per K\u00fchlmann Hent PDF "Konge og kirke - Danmark i
Valdemarstiden" er en historiebog for 4.-5. om tre af middelalderens største konger, Valdemar den Store,
Knud den 6. og Valdemar Sejr. "...Valdemar Sejr var en god konge. Også de to konger før ham var dygtige.

Det var hans far, der hed Valdemar den Store. Og det var hans bror Knud den 6. Disse tre menes at være nogle
af de bedste konger, Danmark har haft. Man taler om Valdemars-tiden eller Valde-marernes storheds-tid. De
var konger i den tid, vi kalder middel-alderen. De re-ge-re-de fra omkring midten af 1100-tallet til midten af
1200-tallet. Dette hæfter fortæller om, hvordan det danske sam-fund så ud dengang. Hvordan folk levede,

hvordan de skaffede sig mad, tøj og andre nødvendige ting. Det fortæller også om, hvordan landet blev styret.
Det er her, kongerne kommer ind." Per Kühlmann er en dansk faglitterær forfatter og historielærer. Han har

udgivet en lang række bøger om både danmarks- og verdenshistorien for elever på folkeskole- og
gymnasieniveau.
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