
 



Fra forhistorisk tid 
 
Auel, Jean M.: Hulebjørnens klan 
Bogen foregår ca. 30.000 år før vor tidsregning og fortæller om en 
Cro-Magnon-pige og de problemer, det afstedkommer, at hun 
efter et jordskælv bliver optaget i en gruppe svagere begavede 
Neanderthalere 
Serie: Jordens børn : 1 ; 
 
Auel, Jean M.: Hestenes dal 
Cro-Magnon-pigen Ayla er blevet udstødt af klanen og må sikre 
overlevelsen på egen hånd, indtil hun møder en af sin egen art 
Serie: Jordens børn : 2 ; 
 
Auel, Jean M.: Mammutjægerne 
Ayla og Jondalar har forladt Hestenes Dal og møder snart andre 
mennesker. Mammutjægernes overhoved inviterer dem med 
hjem, og i et år lever de i Løve Lejren 
Serie: Jordens børn : 3 ; 
 
Auel, Jean M.: Rejsen over stepperne 
På den lange rejse fra mammutjægernes lejr til Jondalars Cro-
Magnon-hjemstavn må Ayla og han kæmpe mod en barsk og 
fjendtlig natur, inden de endelig når frem til foråret og lykken 
Serie: Jordens børn : 4 ; 
 
Auel, Jean M.: Folket i klippehulerne 
Ayla og Jondalar er kommet til hans folk, zelandonierne. Ayla skal 
snart føde, men ikke alle accepterer hende, så hun kæmper hårdt 
for at vise, at hendes færdigheder vil være til gavn for stammen. 
Serie: Jordens børn : 5 ; 
 
 
 
 



Auel, Jean M.: Hulernes sang 
Ayla er i lære som spirituel leder og healer hos sin mage 
Jondalars folk. Det er et ærefuldt hverv, men prisen er høj, erfarer 
både Ayla og Jondalar 
Serie: Jordens børn : 6 ; 
 
Cameron, Calire: Den sidste neandertaler 
Adskilt af årtusinder fortælles historien om to kvinders liv. En 
historie om at overleve, om forandring og samhørighed og om, 
hvad det vil sige at være et menneske 
 
Cordua, Jeanne: Skibenes ø 
En græker og en ægypter begiver sig på eventyr på et fønikisk 
handelsskib, der sejler nordpå. Målet er en lille fredhellig ø, 
Bornholm. Undervejs oplever de dramatiske magtkampe mellem 
småkonger. De finder et hjem og kærligheden på den lille ø 
 
Gear, Michael W.: Ulvens folk  
Ulvedrømmer leder sit folk til beboelige egne i Canada for 14.000 
år siden efter en ulv har vist ham vejen i drømme 
Samhørende: Ulvens folk, Ildens folk, Jordens folk, Havets folk, 
Solens folk, Flodens folk, (samt: Kathleen O'Neal Gear, Tågens 
folk, Lynets folk) 
 
Gear, Michael W.: Ildens folk  
Indianeren Lille Danser har evner som shaman. Da voldsom tørke 
får stammerne i Lille Dansers område til at bekrige hinanden, 
søger han råd i åndeverdenen. Han møder forfaderen 
Ulvedrømmer og påtager sig at bringe fred blandt stammerne 
Serie: 2. del af: Ulvens folk 
 
 
 
 
 



Gear, Michael W.: Jordens folk  
Ulvefolket udrydder stort set hele drømmeren Hvide Asks stamme 
og hun må vejledt at Ulvedrømmer dels finde den magiske 
ulvepakke og dels kæmpe mod den onde shaman Tapre Mand 
Serie: 3. del af: Ulvens folk 
 
Gear, Michael W.: Havets folk  
Odderklanens unge drømmer Solstrejfer føler sin kraft blive 
svækket i takt med klimaforandringer, der bl.a. jager 
mammutterne bort 
Serie: 4. del af: Ulvens folk 
 
Gear, Michael W.: Solens folk  
Da den tapre og kloge Hvide Fugl dør, bliver hans verdensfjerne 
og måske småt begavede bror Salamander leder af Ugleklanen 
Serie: 5. del af: Ulvens folk 
 
Gear, Michael W.: Flodens folk 
Solhøvdingen Tharon hersker over Cahokia, en by med over 
10.000 indbyggere. Da høsten slår fejl, bliver der oprør, der 
nedkæmpes brutalt, og folket sætter sit håb til den nye Drømmer, 
den 10-årige pige Lilje 
Serie: 6. del af: Ulvens folk 
 
Gear, Kathleen O'Neal: Tågens folk 
I Nordamerika på den midtatlantiske kyst truer en krig mellem flere 
klaner efter at Røde Ryle findes myrdet. I horisonten træder den 
mystiske eneboer Panter frem på scenen og forsøger at forhindrer 
krigen og opklare mordet 
Serie: 7. del af: Ulvens folk (1-6 af Michael W. Gear) 
 
 
 
 
 



Gear, Kathleen O'Neal: Lynets folk 
År 6000 f. Kr. Den unge Vadefugl er albino, og hans klan tror 
derfor, at han har særlige kræfter. Da han bliver gift med 
krigerkvinden Hvide Musling hvirvles han ind i en dramatisk intrige 
der gælder liv og død 
Serie: 8. del af: Ulvens folk (1-6 af Michael W. Gear) 
 
Golding, William: Det røde dyr 
Roman om en gruppe Neandertal-menneskers liv og deres 
undergang efter mødet med nutidsmenneskene 
 
Hansen, Jens Jørgen: Gnallingstenen  
I en tid præget af magtkampe og bronzens opdukken, lykkes det 
trællen Sigwulf med hjælp fra hans gud Gnallingstenen at blive 
fribonde. Men livet som fribonde er hårdt og ansvaret for at skaffe 
ly og føde til en husholdning er tungt 
 
Mackey, Mary: Det år hestene kom  
Foregår for ca. 6000 år siden. Fra det fredelige Bretagne sendes 
den vordende præstinde Marrah ud på en farefuld færd til 
Sortehavet for at advare mod de krigeriske stammer fra øst og 
deres plyndringstogter 
Samhørende: Det år hestene kom, Hestene i folden, Forårets bål 
 
Mackey, Mary: Hestene i folden  
Den fredelige hverdag hos Marrahs slægt trues af hansikrigerne, 
og selv om det strider mod stammens kvindelige traditioner at 
kæmpe og forsvare sig, får Marrah dem overbevist om, at det er 
den eneste chance for overlevelse 
Serie: 2. del af: Det år hestene kom 
 
 
 
 
 



Mackey, Mary: Forårets bål  
De to kvinder Luma og Keshna har år 4361 f.v.t. valgt 
krigerhvervet, men da spåmanden Changar østfra er kommet til 
Sortehavets kyst og har kidnappet drengen Kern bliver hans 
befrielse deres mål 
Serie: 3. del af: Det år hestene kom 
 
Sandemo, Margit: Yrsa : den glemte dronning af Danmark 
Danmark og Sverige i 500-tallet. Yrsa bliver først bortført og gift 
med kong Adils i Uppsala og senere gift med den danske kong 
Helge. Sammen med Helge, der er hendes biologiske far, får hun 
sønnen Rolf Krake 
 
Tampke, Ilka: Albions datter 
Pigen Ailia er vokset op uden "skind" i et samfund hvor en 
persons skind er livsnødvendigt for at sikre deres plads i 
samfundet. Ailia drager alligevel ud på en rejse for at opnå viden 
om sig selv og samfundets opbygning 
Samhørende: Albions datter, Ailias sang 
 
Tampke, Ilka: Ailias sang 
Storbritannien år 47. Ailia er en højtstående druidekvinde. Hun 
opsøger krigshøvdingen Caradog for at hjælpe ham i kampen 
mod romernes invasion af Albion. Vil det lykkes hende at føre ham 
til sejr? 
Serie: 2. del af: Albions datter 
 
Wood, Barnera: Den hellige sten 
For millioner af år siden faldt et meteor til jorden og en smuk blå 
sten skød frem derfra. For hundredetusind år siden fandt en pige 
denne sten på den afrikanske slette, og stenen formede hendes 
skæbne ligesom den skulle forme fremtidige generationers 
skæbne 
 
 



Vikingetid og tidlig middelalder 
 
Bengtsson, Frans G.: Røde Orm 1+2 
Om vikingen Orms mangfoldige eventyr på togter i øst og vest 
 
Bull-Hansen, Bjørn Andreas: Jomsviking 
I år 993 bliver 12-årige Torsten Tormodsons bosted angrebet af 
Olav Trygvasons mænd. Torstens far bliver bestialsk myrdet, 
mens Torsten bliver bortført og gjort til træl. Han sværger, at han 
vil hævne sin far 
 
Clod Pedersen, Susanne: Arnulf 
Den 16-årige viking, Arnulf, må flygte til Norge fra sin bygd i 
Danmark efter meget voldsomme begivenheder. Han følges med 
en norsk viking på togt til England, inden bogen slutter midt i et 
stort slag 
Serie: Arnulf sagaen : 1. bog ; 
 
Clod Pedersen, Susanne: Jomsvikingen 
Jomsvikingen Arnulf Ulveblod og hans blodbrødre sejler med 
Svend Tveskægs flåde til England for at kæmpe mod Kong 
Æthelred, men Arnulf har også kone og børn at tænke på 
Serie: Arnulf sagaen : 2. bog ; 
 
Clod Pedersen, Susanne: Odinsulven 
Efter sin blodige tur til England vender Arnulf hjem til Norge som 
en jaget mand. Kong Svend vil have hævn, og snart er Arnulf på 
vej til Kiev 
Serie: Arnulf sagaen : 3. bog ; 
 
Clod Pedersen, Susanne: Fenrisfærden 
Efter sin rejse til Kiev er Arnulf Ulvefod vendt hjem til et ulmende 
oprør i Norge. Gammelt had blusser op, og inden længe er han på 
et farefuldt togt til Island 
Serie: Arnulf sagaen : 4. bog ; 



Clod Pedersen, Susanne: Blodringen 
Arnulf Ulveblod og hans seks brødre stævner mod Konstantinopel 
for at optages i kejserens væringegarde. Velankommet bliver de 
livvagter for kejserens bror, der ønsker sig egne 
Jomsborgsvikinger at prale af. Men Miklagård er arnested for 
intriger og magtkampe, så Blodringen kommer ikke sovende til 
hverken guld eller ære 
Serie: Arnulf sagaen : 5. bog ; 
 
Clod Pedersen, Susanne: Kongestormen 
Arnulf og hans blodbrødre må forlade Toketorp for at kæmpe for 
jarler og kongers forgodtbefindende. Denne gang gælder det den 
forhadte Kong Svend, og Olav Tryggvason, der begge hader 
Arnulf og ønsker at sende ham og frænderne til Odins haller 
Serie: Arnulf sagaen : 6 ; 
 
Cornwell, Bernard: Det sidste kongerige 
Uthreds historie begynder i 800-tallets England, hvor danske 
vikinger tager ham til fange. Han opdrages som dansk viking og 
kommer til at leve midt i en kultur med krig, vold og handel og i 
brydningstiden mellem kristendom og hedenskab 
Samhørende: Det sidste kongerige, Den danske rytter, Nordens 
herrer, Sværdsang, Det brændende land, en konges død, Den 
hedenske herre, Den tomme trone, Stormens krigere, 
Flammebæreren, Ulvekrigen 
 
Cornwell, Bernard: Den danske rytter 
Uhtred mener ikke, han får den ære, der tilkommer ham efter at 
have kæmpet for kong Alfred den Store mod vikingerne i 877. Han 
trækker sig tilbage, men da vikingerne vender tilbage beslutter 
han alligevel at støtte den slagne Alfred og samle en 
modstandsbevægelse 
Serie: 2. del af: Det sidste kongerige 
 
 



Cornwell, Bernard: Nordens herrer 
Den saksiske høvdingesøn Uhtred drager mod nord til 
Northumbrien for at forsøge at vinde sin fædrene gård tilbage 
Serie: 3. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Sværdsang 
Uthred har sværget for kong Alfred den Store at holde grænsen 
ved Themsen mod vikingerne. Men Uthred er jo halvt dansk og 
dansk gift, så vikingerne regner med ham i deres kamp 
Serie: 4. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Det brændende land  
Uhtred længes efter at forfølge sin egen skæbne, men er stadig 
bundet af troskabsed til den gamle og syge kong Alfred. 
Tronarvingen Edward er frygtsom og svag, og vikingerne lugter 
lette sejre. Men de gør regning aldeles uden vært 
Serie: 5. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: En konges død 
Kong Alfred ligger for døden, og den formidable kriger Uthred af 
Bebbanburg sendes ud for at samle så meget af landet som 
muligt til arvingen, Edward. Magtstrukturerne er vanskelige at 
gennemskue, vi følger til slut Uthred gennem et spektakulært slag 
Serie: 6. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Den hedenske herre 
Historisk roman. Den aldrende kriger Uhtred er faldet i unåde hos 
både danskerne og sakserne og frataget sine besiddelser. Med en 
lille håndfuld tro mænd begiver han sig på et skæbnesvangert togt 
til Northumbrien for at tilbageerobre slægtsborgen Bebbanburg 
Serie: 7. del af: Det sidste kongerige 
 
 
 
 



Cornwell, Bernard: Den tomme trone 
Historisk roman fra vikingetiden. Krigeren Uhtred må trods 
svækket tilstand kaste sig benhårdt ind i magtspillet om Mercias 
trone, der står tom efter Æthelreds død. Som sædvanlig er er 
hans plan både fræk og ukonventionel 
Serie: 8. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Stormens krigere 
Historisk roman fra vikingetidens England. Krigeren og sakseren 
Uhtred møder både gamle fjender og venner, da nordboerne 
samler sig til det afgørende slag mod de kristne saksere. Men 
angriber de Mercia mod syd eller vil de erobre Northumbrien mod 
nord? 
Serie: 9. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Flammebæreren 
Det ser sort ud for Bebbanburgs retmæssige arving Uhtred, som 
hele sit krigerliv har levet for at generobre borgen. Tronraneren 
har forskanset sig på borgen med sine mænd, og rundt om holder 
en større skotsk belejringsstyrke til 
Serie: 10. del af: Det sidste kongerige 
 
Cornwell, Bernard: Ulvekrigen 
Krigeren Uthred er beundret for sine evner på slagmarken efter 
årtiers kamp for England, men med sin hedningetro kun akkurat 
tålt blandt kristne. Nu må han igen kæmpe mod både gamle og 
nye fjender, herunder vikingelederen Skøll og hans ulvekrigere 
Serie: 11. del af: Det sidste kongerige 
 
Eco, Umberto: Baudolino 
Bondedrengen Baudolino bliver adopteret af Frederik Barbarossa 
og beretter om sit liv med korstog, rejser og Frederiks 
bestræbelser på at blive anderkendt som tysk-romersk kejser 
 
 



Eco, Umberto: Rosens navn 
Historisk roman og krimi. Et italiensk kloster opskræmmes af en 
række mord. Den lærde munk William og hans lærling Adso 
tilkaldes for at opklare forbrydelserne, som har tæt forbindelse til 
klostrets bibliotek, der repræsenterer middelalderens religiøse 
univers med magtkampe, inkvisition og fortiede sandheder 
 
Ekeberg, Jan Ove: Den sidste vikingekonge 
Norge i 1028. Kong Olav er på flugt. Under flugten efterlader han 
Rane Kongsfostre hos halvbroderen Harald. Engang var Rane en 
berygtet viking, nu er han en olding med bare én hånd. Kongens 
flugt og mødet med Rane vender Haralds beskyttede liv på 
hovedet 
 
Ferrándiz, Juan Francisco: Den forbandede jord 
Historisk roman om den unge nyudnævnte biskop Frodo der i år 
861 kommer til den forfaldne by Barcelona for at skabe et religiøst 
centrum og en driftig handelsby. Det bliver en tid præget af 
magtkampe, men også kærlighed 
 
Follett, Ken: Jordens søjler 
Bygningen af en katedral i Kingsbridge i 1100-tallets kaotiske 
England danner ramme om skildringen af en lang række af tidens 
mennesketyper, de spændende historiske begivenheder, 
samfunds- og klosterliv samt arkitektur og byggeteknik 
 
Fridegård, Jan: De blev fri 
I kristendommens første tid i den svenske vikingeby Birka kæmper 
den stærke og egenrådige træl Holme mod høvdingestyret for en 
tilværelse i frihed og tryghed for sig og sin familie 
Samhørende: De blev fri, Gryets folk, Gudernes kamp 
 
 
 
 



Fridegård, Jan: Gryets folk 
Den bortløbne træl Holme, der er blevet en dygtig smed, angriber 
den nye kristendom, og stærke kræfter sættes ind mod denne 
oprører mod den nye tids samfundsorden 
Serie: 2. del af: De blev fri 
 
Fridegård, Jan: Gudernes kamp 
Trællen Holme, der er blevet kongens våbensmed, må stadig, 
midt i brydningerne mellem hedenskabet og den fremtrængende 
kristendom, kæmpe for sin og sine fællers frihed og ret 
Serie: 3. del af: De blev fri 
 
Gulløv, Tonny: 1000-årsriget 
I år 937 bliver drengen Ulv taget som træl af danerne, der er på 
plyndringstogt i Britannien. Ulv vokser op med kun et ønske: at 
blive en fri mand. Ad omveje ender Ulv i Jylland og bliver 
indblandet i Gorm den Gamles kamp for herredømmet over 
danerne 
Samhørende: 1000-årsriget, En konges æt, Bastarden, Jernbyrd 
 
Gulløv, Tonny: En konges æt 
Ulv Palnatoke havner i centrum for magtkampen i danernes land i 
900-tallet, og snart afløser det ene voldsomme kamp den anden i 
bestræbelserne på at samle Gorm den Gamles rige 
Serie: 2. del af: 1000-årsriget 
 
Gulløv, Tonny: Bastarden 
I 955 er vikingetidens danere med kong Harald Blåtand i spidsen 
hårdt presset sydfra. Kongen får brug for den krigeriske herre Ulv 
Palnatoke i kampen, men Palnatoke er en mand der går sine egne 
veje, også når det gælder krigstaktik 
Serie: 3. del af: 1000-årsriget 
 
 
 



Gulløv, Tonny: Jernbyrd 
I året 960 må danerne igen kæmpe mod den kristne trussel 
sydfra. Harald Blåtand sender bud efter sine bedste mænd, og her 
er den stridbare jarl Ulv Palnatoke fra Gammelborg en uforlignelig 
strateg og krigsherre 
Serie: 4. del af: 1000-årsriget 
 
Helleberg, Maria: Knud Lavard  
Knud Lavard (1096-1131) bliver tidligt forældreløs, og som 
ægtefødt søn af kong Erik Egode er han det oplagte emne til den 
danske trone. Som nyudnævnt Hertug af Slesvig gifter han sig 
med Ingebog og sammen får de Valdemar 
 
Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes hævn  
Da vikingen Ragnar Lodbrog dør i saxernes varetægt i 866, 
drager hans sønner på hævntogt, og snart står slagmarken og 
intrigerne i lys lue 
Samhørende: Lodbrogsønnernes hævn, Lodbrogsønnernes ran, 
Lodbrogsønnernes død 
 
Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes ran  
Med Lodbrogsønnerne i spidsen plyndrer vikingerne i to år 
landene omkring Middelhavet. Men hvor længe har de Thor og 
Odin på deres side 
Serie: 2. del af: Lodbrogsønnernes hævn 
 
Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes død  
På vej hjem fra Konstantinopel mod Danernes land må Rolf 
Rapkæft og Lodbrogsønnerne i år 873 kæmpe for overlevelse 
blandt såvel venner som talrige fjender 
Serie: 3. del af: Lodbrogsønnernes hævn 
 
 
 
 



Ingelman-Sundberg, Catharina: Til vikingernes land 
Historisk roman fra vikingetiden, om Ansgars kamp for at kristne 
hedningene, og om Erik Ravhandlers problemer med 
kærligheden. Omkring begivenhederne udfolder dagliglivet sig, 
skildret med mange detaljer 
Samhørende: Til vikingernes land, Vikingesølv 
 
Ingelman-Sundberg, Catharina: Vikingesølv 
Historisk roman fra vikingetiden, om Estrid, der går i Birka, 
Sverige, og venter på at hendes kæreste Erik skal vende hjem fra 
vikingetogt 
Serie: 2. del af: Til vikingernes land 
 
Jacobsen, Roy: Frost 
Historisk roman fra vikingetiden, hvor den 13-årige islænding 
Torgæst må flygte efter at have dræbt den høvding, der myrdede 
hans far 
 
Jensen, Martin: Kongens hunde 
Krimi. Oxford 1018. Vikingekongen Knud den Store har 
konsolideret sig som konge. Illuminatoren Winston, stormanden 
Halfdan og krokonen Alfilda bliver hyret af kongen til at opklare et 
mord, men alt er ikke, som det synes 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 1 ; 
 
Jensen, Martin: Edbryder 
Krimi. Historisk krimi fra 1000-tallets England. Mænd med høje 
æresbegreber begår mord og udfører hævntogter i et sindrigt spil 
om magten. Bogens hovedpersoner opklarer forbrydelsen ved 
hjælp af klassisk ræsonnement 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 2 ; 
 
 
 
 



Jensen, Martin: En bondes ord 
Krimi. I 1019 drager trekløveret Winston, Halfdan og Alfilda til 
Edmunds By på Kong Knuds opdrag. Men de når ikke så langt, for 
undervejs slår de følge med nogle bønder i et uskyldigt ærinde, 
der dog koster flere drab 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 3 ; 
 
Jensen, Martin: Den tredje mønt 
Krimi. Halfdan, Winston og Alfilda sendes endnu engang ud på en 
mission for Kong Knud. Da der bliver begået et mord, må Halfdan 
denne gang arbejde alene med at løse gåden. En kvindes lænder 
kan dog altid distrahere Halfdan en smule 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 4 ; 
 
Jensen, Martin: Sværdets bid 
Krimi fra middelalderens England, hvor kongens mænd, Halfdan 
og Winston, skal opklare en gåde om forgiftning. Samtidig er 
Halfdan i en personlig krise, efter han har været nødt til at bryde 
sit ord, og han vil gøre alt for at rette op på det. Men vil han også 
ofre sin egen fremtidige lykke? 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 5 ; 
 
Jensen, Martin: Ærens åg 
Krimi fra middelalderens England, hvor kongens mænd Halfdan 
og Winston hvirvles ind i opklaringen af et mord på en ung novice i 
et kloster i Wessex. Her kommer Halfdan i et svært dilemma 
mellem pligt og ære 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 6 ; 
 
Jensen, Martin: Kongens thegn 
På vikingekongen Knud den Stores tid og i hans britiske 
besiddelser er Thegn Halfdan og hans trofaste følgesvend 
Winston atter inddraget i et sidste middelalderdrama 
Serie: Krimiserien med Winston, Halfdan og Alfilda : 7 ; 
 



Jensen, Martin: Overleveren 
Vikingekongen Knud den Store, der også er konge af England, 
beder på sit dødsleje sin edsvorne mand thegn Halfdan om at 
opsøge jarlen af Essex. Magtkampen om, hvem der nu skal være 
konge kan begynde. Tiden er 1035-66 
 
Jensen, Thit: Den sidste Valkyrie : historisk roman 
Om Thyra Danebod, fra hun som ung pige bliver tvangsgift med 
den listige Snie, til hun som voksen dronning frivilligt gifter sig med 
Gorm den Gamle og hermed samler de jyske kongesæder og 
sjællandske øer til et samlet dansk rige 
 
Korch, Morten: Forår på Vinæs  
Historisk roman fra Danmark i vikingetiden 
 
Laub, Ole Henrik: Vibens skrig 
Bodja har opgivet sit liv som vikingehøvding og har i stedet slået 
sig på landbrug som høvding i en lille boplads, der langsomt 
omvendes til kristendom 
Serie: Svend Estridsøn : 1 ; 
 
Laub, Ole Henrik: Gudernes død 
Året er 1050, Svend Estridsøn er konge i Danmark. Der berettes 
ombyen Hestenæs og dens høvedmand Kløs Molrik. Han har 
problemer med sin kone og fætter Frøgner, byens Gode, der 
kæmper for de gamle guder, samt generelt at holde justits 
Serie: Svend Estridsøn : 2 ; 
 
Laub, Ole Henrik: Vindenes alter 
Vi skriver år 1052 og Kong Svend Estridsøn forsøger at holde styr 
på sit rige og fortrænge den gamle tro. Den forræderiske 
lensherre Fenge Blintsko forsøger at tilrane sig magten, og Svend 
får brug for sine våbenkyndige mænd 
Serie: Svend Estridsøn : 3 ; 
 



Laub, Ole Henrik: Blodets lov  
Året er 1061 og Svend Estridsøn er stadig konge i Danmark. På 
borgen Ræveborch funderer Jekkel Storch over borgens fremtid. 
Skal han gifte sig igen? Skal hans søn Emmel arve og hvad skal 
der ske med den genfundne datter Gretti? Jekkel må træffe en 
beslutning, men ikke uden først, at more sig på de andres 
bekostning 
Serie: Svend Estridsøn : 4 ; 
 
Lindgreen, Jørgen: Sune, fyrstesøn og oprører 
Sune, søn af den danske sagnhelt Palnatoke, kommer efter ønske 
i Kong Harald Blåtands varetægt. Her bliver han en vigtig brik i 
kronprinsen Svend Tveskægs stræben efter kongemagten, og i 
danernes og abroditternes krig mod det tyske kejserrige 
Samhørende: Sune, fyrstesøn og oprører, Sune og kongens flugt, 
Sune og rigets guld 
 
Lindgreen, Jørgen: Sune og kongens flugt 
Drengen Sune er stadig blandet ind i de kongelige magtkampe i 
vikingetidens Danmark. Nu må han med list og snilde sno sig ud 
af både farlige situationer, kidnapning og magt- og rænkefulde 
mænds egoistiske handlinger 
Serie: 2. del af: Sune, fyrstesøn og oprører 
 
Lindgreen, Jørgen: Sune og rigets guld 
Sune oplever brydningstiden, hvor asatro og kristentro 
bogstaveligt talt kæmper om menneskenes hjerter, i Vikingetiden 
på nærmeste hold. Han er tæt på konger og venner med socialt 
udstødte og forsøger at finde et sted, hvor han kan slå sig ned i ro 
Serie: 3. del af: Sune, fyrstesøn og oprører 
 
 
 
 
 



Lloréns, Chufo: Jeg vil give dig verden 
Historisk roman fra 1000-tallets Barcelona, hvor to unge mænd af 
vidt forskellig herkomst kæmper for kærlighed, velstand og 
retfærdighed 
 
Lloréns, Chufo: Ildhav 
Historisk roman fra 1100-tallets Barcelona om skibsrederen Martí 
Barbany, der efter sin kones død vier sit liv til opdragelsen af 
datteren Marta. Da Marta forelsker sig i en ung adelsmand, 
trækkes hun ind i byens mange hofintriger 
 
Mikkelsen, Lone: Ragnhilds saga  
Ragnhild Skjaldedatter lever i den sene vikingetid og er meget 
bevidst om slægten og de gamle guders betydning. Nu hvor hun 
snart skal ud på sin sidste rejse, ser hun tilbage på sit liv og 
konstaterer, at meget er ved at blive ændret i takt med, at folk 
begynder at tro på Hvidekrist 
Samhørende: Ragnhilds saga, Ragnhilds færd, Ragnhild 
Hestehov 
 
Mikkelsen, Lone: Ragnhilds færd  
Ragnhild Skjaldedatters barnebarn Freilif skaffer sig et skib og en 
blandet besætning for at rejse til Island og genindtage 
slægtsgården der. Med på færden er fosterdatteren Ragnhild og 
den frigivne trælkvinde Gerd. Færden tager mange år, og 
Ragnhild bliver voksen, inden de igen når Danmark 
Serie: 2. del af: Ragnhilds saga 
 
Mikkelsen, Lone: Ragnhild Hestehov  
I brydningstiden mellem vikingetid og middelalder mister Ragnhild 
sin mand Jeronimo. Sammen med fostermoderen Gerd rejser hun 
fra Roskilde mod Frankrig for at finde Jeronimos familie og et 
sikkert opholdssted til sig selv og sin lille søn 
Serie: 3. del af: Ragnhilds saga 
 



Ottesen, Josefine: Helgi Daner  
Helgi vokser op på en gård. Men det viser sig at Helgi er 
kongesøn og at han er søn af en af de underjordiske. Skæbnen 
har store planer med Helgi, en mand der senere vil blive husket 
som Holger Danske 
 
Petersen, Martin: Kongen der sendte paven en fugl  
Svend Estridsøn bliver konge af Danmark 1047 til sin død i 1076, 
hvor han får konsolideret riget og efter meget besvær sikret 
grænserne mod især de babariske nordmænd 
 
Petersen, Martin: Stenansigter 
Jakob Olavssøn, en dansk stenhugger, bor på Gotland med kone 
og to børn. Da kong Valdemar erklærer øen krig, er beboerne 
truet, især bønderne. Pludselig står Jakob i dilemmaet, om han 
skal hjælpe sin svigerfamilie eller beskytte sine nærmeste? 
 
Thomasen, Knud H.: Mændene og skibet 
I året 990 drager Sigvald Flæskeside over Østersøen for at hente 
et bytte hans bror har mistet. Sigvalds mandskab svarer ikke 
ganske til de vante forestillinger om barske vikinger 
 
Toft, John: Stormkragen 
Hagen Gormsfostre eller Stormkragen, som han kaldes, vokser op 
som en del af Gorm den Gamles familie og spiller en vigtig rolle i 
Gorms kamp for at vinde tabt land tilbage og blive konge over 
Norge og Danmark i Middelalderen 
 
Young, Robyn: Broderskabet 
Historisk roman om den unge Will Campbell, der i 1260 er i lære 
som tempelridder hos Ordenen i London. Korstogene er ved at 
tabe pusten, og derfor er det særligt vigtigt at finde det stjålne 
skrift fra Ordenens hemmelige centrum, Anima Templi 
Serie : Tempelridder-trilogien : 1 ; 
 



Young, Robyn: Korstog 
Tempelridderen Will Campbell opholder sig i 1274 i Akko, det 
hellige Land. Korstogene er midlertidigt indstillede, der er sluttet 
fred mellem muslimer og kristne, men freden er skrøbelig. Will 
sendes på en mission for at nye blodige kampe kan undgås 
Serie : Tempelridder-trilogien : 2 ; 
 
Young, Robyn: Rekviem 
Tempelridderne har tabt slaget om Det Hellige Land, og deres 
magt er aftagende. Tilbage i Paris i 1295 sættes en nedbrudt Will 
Campbell i en alvorlig loyalitetskonflikt i forhold til Ordenen 
samtidig med at forholdet til datteren Rose forværres 
Serie : Tempelridder-trilogien : 3 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


