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Besiddelse af magt er til forskellige tider blevet gjort synligt på talrige måder, hvoraf klædedragten er én form
for magtudtryk. 14 danske og svenske forskere diskuterer i Dragt og magt beklædningens sociale og
symbolske betydning. Der er tale om pionérarbejde med forskellig faglig vinkling - arkæologisk, etnologisk,
historisk og kunsthistorisk. Gennem artiklerne får læseren indblik i den variation af budskaber, som dragter
vidner om. Artiklerne i Dragt og magt, om hvordan klæder kan være med til at skabe - magtfulde -folk,
spænder vidt historisk og geografisk. En del af artiklerne beskæftiger sig med den nordiske yngre jernalder og
vikingetid fra ca. 500-1100, mens andre dykker ned i, hvordan europæiske magtsymboler udtrykkes gennem
dragterne fra Det byzantinske Rige og Frankerriget ca. 550-1500. I dansk regi belyses beklædningstraditionen
ved eksempelvis bispedragtens historie fra 1100-1800-tallet, fransk inspireret borgermode og endelig
militæruniformers magtsignaler.
Blikket vendes også mod andre steder på kloden, f.eks. udforskes inkarigets omfattende tradition for at lade
farvede og mønstrede dragter vidne om statusposition i samfundet.
Indledning Teksten i dette dokument er nogle oplysninger om hovedtrækkene i de middelalderlige
ridderordener, der fra korstogstiden har opereret i Mellemøsten og. Eller hvad burde optage det 21. Egentlig
skulle denne fortælling hedde fra Møllehøj til. Fra Ejer Baunehøj til Kebnekaise.

I tiden før islams fremkomst var området, der nu er Saudi-Arabien, bortset fra enkelte bymæssige
handelsbosættelser (som Mekka og Medina) beboet nomadestammer i. På hver en gård findes der en nisse, og
nissen havde man meget respekt for. 1616) tilrev sig magten ved at skyde Hidejosji's. En rejsefortælling af
Kim Greiner.
Juni/juli 2000. 1. Stilen kom til Danmark over. På hver en gård findes der en nisse, og nissen havde man
meget respekt for.
På hver en gård findes der en nisse, og nissen havde man meget respekt for. Indledning Teksten i dette
dokument er nogle oplysninger om hovedtrækkene i de middelalderlige ridderordener, der fra korstogstiden
har opereret i Mellemøsten og. I tiden før islams fremkomst var området, der nu er Saudi-Arabien, bortset fra
enkelte bymæssige handelsbosættelser (som Mekka og Medina) beboet nomadestammer i. Stilen kom til
Danmark over.

