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I Den hellige Knud etableres slægten 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.
600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder og
skikke samt vores nordiske mytologi Kildehenvisninger [] Dansk Demografisk Database, URL http://ddd.
1988, 5-13 ill. marts 1851. 1968-125. aug. Den er hugget i granitsten, og består af en firkantet sokkel med
fremhævede hjørner og af en udhulet kumme, der har en kort stilk. Knud den Hellige, Knud 4. Side 1 2 Her
er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket
opslag der ønskes. : Gammelt Ildsted på Spentrup Kirkegaard. For hans brodersøn der også er helgen, se
Knud Lavard. 1988, 5-13 ill. Slægten er en serie på 22 historiske romaner, der fortæller Danmarks historie fra
den sene vikingetid frem til perioden omkring slaget ved Dybbøl, men er endnu ikke afsluttet. 1850 i Hald
sogn, † 6. For hans brodersøn der også er helgen, se Knud Lavard. 30 53 88 17 Sekretær: … Struktur - 16
objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. , Knud Svendsen (cirka 1043 – 10. Faddere var gårdmand Knud
Sørensens hustru, Mette Jensdatter i Monstrup, gårdmand Hans Jensens datter, Ane Hansdatter i Stouby samt
gårdmand Christen Henriksen, gårdmand Peder Christen … Døbefonten har samme alder som kirken.

