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Slægten 1: Den hellige Knud Maria Helleberg Hent PDF Første bind i Danmarkskrøniken om den opdigtede
adelsfamilie Dane, som etableres for læseren i form af stamfaderen Valdemar Dane, der som 52-årig overværer
skrinlæggelsen af Knud den Hellige i Odense. Han vælger dagen til at fortælle sin søn om deres stolte fortid
og om sine ungdoms år i England, hvor han i 1069 blev efterladt af en dansk flåde, der forsøgte at gå i land

på Yorkshires kyst.

Romanen skildrer Valdemars ufrivillige englandsophold og de dramatiske hændelser, som giver ham tilnavnet
"The Dane" - heraf slægtsnavnet. Efter en årrække ankommer den danske kongebror, Knud, og under en

plyndring af domkirken i York redder Valdemar kongens liv, en bedrift, der sikrer ham magt, position og ære.
Valdemar slår sig sammen med Knud på hans rejse til bl.a. Flandern og står også ved hans side, da Knud efter

et opgør redder sig regeringsmagten hjemme i Danmark.
Vi følger Valdemars tilværelse, hans virke og kærlighedsliv som hirdmand for kong Knud og som menneske i

en brutal, men også romantisk tid. Mellem krig og kærlighed iværksætter Valdemar bl.a. byggeriet af
Danegård - hovedsædet på det frugtbare Sydfyn, der kommer til at danne rammen om fremtidens dramaer i

slægten Danes historie.

"Danmarkshistorie i romanform: spændende skildring af mordet på Knud den Hellige i Odense i 1086 –
oplevet og fortalt af kongens tro væbner Valdemar, stamfader til slægten Dane."

- Litteratursiden
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Romanen skildrer Valdemars ufrivillige englandsophold og de
dramatiske hændelser, som giver ham tilnavnet "The Dane" - heraf
slægtsnavnet. Efter en årrække ankommer den danske kongebror,
Knud, og under en plyndring af domkirken i York redder Valdemar

kongens liv, en bedrift, der sikrer ham magt, position og ære.
Valdemar slår sig sammen med Knud på hans rejse til bl.a. Flandern

og står også ved hans side, da Knud efter et opgør redder sig
regeringsmagten hjemme i Danmark.

Vi følger Valdemars tilværelse, hans virke og kærlighedsliv som
hirdmand for kong Knud og som menneske i en brutal, men også

romantisk tid. Mellem krig og kærlighed iværksætter Valdemar bl.a.
byggeriet af Danegård - hovedsædet på det frugtbare Sydfyn, der

kommer til at danne rammen om fremtidens dramaer i slægten Danes
historie.
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Knud den Hellige i Odense i 1086 – oplevet og fortalt af kongens tro
væbner Valdemar, stamfader til slægten Dane."

- Litteratursiden
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