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Jomfruen fra Norge Tore Skeie Hent PDF Først på efteråret i året 1302 mødtes en norsk konge og en svensk
hertug på en holm i Götaelven. Der indgik de en alliance, vendt mod den danske kong Erik Menved. For at

besegle aftalen lovede kongen sin kun et år gamle datter væk. Han vidste ikke, at han samtidig lagde
kongerigets skæbne på hendes små skuldre..

Jomfruen fra Norge er en bredt anlagt fortælling om en dramatisk epoke i middelalderens Skandinavien.
Bogen skildrer et intenst magtspil mellem tre stærke og meget forskellige mænd: De magtfulde konger i
Norge og Danmark og den både ridderlige og hensynsløse hertug Erik af Sverige, som på hver deres måde
definerede deres tid. Bogen viser os en tabt verden af riddere og troubadurer, slotte og jomfruer, men også et
nådeløst samfund med skruppelløse magt-mennesker, krigstogter og lejesoldater. Og et politisk system, hvor

ægteskab mellem børn kunne afgøre kongerigers fremtid.
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