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I Uppland är medeltiden ständigt närvarande.
Längs vägarna finns runstenar, kyrkor med fantasieggande målningar, byar med medeltida rötter och borgar
som vittnar om maktkamper och inflytelserika släkter. Från landets äldsta stad, Sigtuna, och Upplands övriga
medeltida städer finns fantastiska fynd. Arkeologerna Johan Anund och Linda Qviström lotsar läsaren runt i
det medeltida landskapet och visar hur de historiska platserna hänger ihop i tid och rum. Det medeltida
Uppland är den åttonde delen i Historiska Medias populära serie arkeologiska guideböcker över svenska
landskap. Liksom tidigare böcker i serien är den rikt illustrerad med foton, nyritade rekonstruktioner och
kartor. Titlarna i serien fungerar både som praktiska utflyktsguider och som spännande och lärorik läsning om
de senaste forskningsrönen. Om serien: Serien Det medeltida fortsätter att beskriva de svenska landskapen ur
ett arkeologiskt perspektiv. 2012 står Det medeltida Uppland på tur.Den första boken i serien var Det
medeltida Västergötland, som utkom 2004.
Den har sålt i nästan 10 000 ex. Under 2007 utkom Det medeltida Östergötland och Det medeltida Skåne.
Och under 2008 var det dags för Det medeltida Småland, 2009 Det medeltida Dalarna och Västmanland, 2010
Det medeltida Sörmland och 2011 Det medeltida Gotland.

Serien har fått mycket fina omdömen i media och flera lokala teve- och radiostationer har gjort inslag om
böckerna. Pressröster om böckerna i serien:Det medeltida Gotland»Man förstummas av häpnad när man ser
hur mycket nytt som den nyaste forskningen har åstadkommit. I denna bok finns de stora greppen, de nya
fräscha tankekombinationerna och en envis strävan att skilja det säkert vetbara från vad som bara är inbillning,
förmodanden och spekulationer.» Svenska Dagbladet Det medeltida Småland:»Martin Hanssons bok erbjuder
både roande och stimulerande läsning. Han växlar obesvärat mellan de skilda nivåerna: arkeologins
avlagringar, arkitekturen, handeln, de sociala mönstren och den politiska maktens strävanden. Som de övriga
böckerna i serien är Martin Hanssons bok vackert formgiven, och den rymmer ett värdefullt bildmaterial. Det
gör att den fungerar både som historik och guide för den som vill följa de medeltida spåren i
Småland.»Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet Det medeltida Dalarna och Västmanland:»Den [boken]
fungerar bra som vägledning för kulturturisten men den kan också avnjutas i hängmattan. Och den som inte
alls känner sig intresserad av medeltiden kan nog lätt bli det efter några sidor med Nordins lärda guidning. För
den som har specialintressen ges bra hjälp att hitta vidare till forskning och litteratur. Allt enligt Jonas Nordin
som lyckats skriva en trevlig och lättläst guidebok om en avlägsen tid.»John Kraft, Västmanlands Läns
Tidning Det medeltida Sörmland: »Resultatet är alldeles lysande. Anund och Qviströms intelligenta, lågmälda
och ödmjuka presentation har fått mig att drabbats av en obeskrivlig lust att fara runt i Södermanland och kolla
på saker. Och jag lovar, det händer inte ofta. Historiska Media tar sin roll på allvar. Det är ganska unikt i
förlagsvärlden. Det är svårt att hålla tillbaka lovorden. Magnus Alkarp, arkeolog och författare
[1] Schonen (schwedisch und dänisch Skåne. / i [ˈskoːne] (standardschwedische, von der regionalen Mundart
abweichende Aussprache), lateinisch Scania (nicht zu. [1] Schonen (schwedisch und dänisch Skåne. Slaget
vid Gestilren Del av striden mellan Sverkerska och Erikska ätten: Ett minnesmonument i Västergötland över
slaget vid Gestilren. Det har funnits fler, nu försvunna och rivna rundkyrkor i Dimbo och Agnestad i
Västergötland, i Klosterstad och Tjärstad i Östergötland samt i Helsingborg i Skåne. Det har funnits fler, nu
försvunna och rivna rundkyrkor i Dimbo och Agnestad i Västergötland, i Klosterstad och Tjärstad i
Östergötland samt i Helsingborg i Skåne. Slaget vid Gestilren Del av striden mellan Sverkerska och Erikska
ätten: Ett minnesmonument i Västergötland över slaget vid Gestilren. / i [ˈskoːne] (standardschwedische, von
der regionalen Mundart abweichende Aussprache), lateinisch Scania (nicht zu. Slaget vid Gestilren Del av
striden mellan Sverkerska och Erikska ätten: Ett minnesmonument i Västergötland över slaget vid Gestilren.
Slaget vid Gestilren Del av striden mellan Sverkerska och Erikska ätten: Ett minnesmonument i Västergötland
över slaget vid Gestilren. [1] Schonen (schwedisch und dänisch Skåne. Det har funnits fler, nu försvunna och
rivna rundkyrkor i Dimbo och Agnestad i Västergötland, i Klosterstad och Tjärstad i Östergötland samt i
Helsingborg i Skåne. / i [ˈskoːne] (standardschwedische, von der regionalen Mundart abweichende
Aussprache), lateinisch Scania (nicht zu. Slaget vid Gestilren Del av striden mellan Sverkerska och Erikska
ätten: Ett minnesmonument i Västergötland över slaget vid Gestilren. / i [ˈskoːne] (standardschwedische, von
der regionalen Mundart abweichende Aussprache), lateinisch Scania (nicht zu. [1] Schonen (schwedisch und
dänisch Skåne. Det har funnits fler, nu försvunna och rivna rundkyrkor i Dimbo och Agnestad i
Västergötland, i Klosterstad och Tjärstad i Östergötland samt i Helsingborg i Skåne. Det har funnits fler, nu
försvunna och rivna rundkyrkor i Dimbo och Agnestad i Västergötland, i Klosterstad och Tjärstad i
Östergötland samt i Helsingborg i Skåne.
[1] Schonen (schwedisch und dänisch Skåne.

