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så snart hans bror Oluf overtager tronen, begynder de dårlige tider at rulle ind over Danmark. Oluf får
tilnavnet ‘Hungerkongen‘, og Roskildes biskop, Svend, mener, at hungersnøden er himlens straf for mordet
på Kong Knud. Sammen med seks andre mænd drager han nu på pilgrimsrejse til Det hellige land i håb om at

kunne ændre Danmarks skæbne. Men rejsen gennem middelalderens Europa er lang og farlig, fyldt med
fristelser, røvere, ulve og det, der er meget værre… Niels Jensen (f. 1927) er en dansk forfatter, der har skrevet
et væld af børne- og ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og nordisk mytologi. Han debuterede
i 1971 med "Da landet lå øde", og sidenhen er det blevet til 37 bøger. "I vikingernes skygge" er Niels Jensens

serie om livet omkring den danske trone i middelalderen. Bøgerne giver både en spændende indsigt i
danmarkshistorien og en forståelse af, hvordan livet så ud for almindelige mennesker i starten af det andet
årtusind. Serien består af fem bøger, der følger den samme slægt: "Narre-Jokke i Jylland", "Kongemordet",

"Himlens straf", "Ulf Jokkesøn på flugt" og "Skjaldeungerne".

 

Kong Knud bliver dræbt i år 1086, og så snart hans bror Oluf
overtager tronen, begynder de dårlige tider at rulle ind over

Danmark. Oluf får tilnavnet ‘Hungerkongen‘, og Roskildes biskop,
Svend, mener, at hungersnøden er himlens straf for mordet på Kong
Knud. Sammen med seks andre mænd drager han nu på pilgrimsrejse
til Det hellige land i håb om at kunne ændre Danmarks skæbne. Men
rejsen gennem middelalderens Europa er lang og farlig, fyldt med
fristelser, røvere, ulve og det, der er meget værre… Niels Jensen (f.
1927) er en dansk forfatter, der har skrevet et væld af børne- og
ungdomsbøger om Danmarks historie, bibelhistorie og nordisk
mytologi. Han debuterede i 1971 med "Da landet lå øde", og

sidenhen er det blevet til 37 bøger. "I vikingernes skygge" er Niels
Jensens serie om livet omkring den danske trone i middelalderen.



Bøgerne giver både en spændende indsigt i danmarkshistorien og en
forståelse af, hvordan livet så ud for almindelige mennesker i starten
af det andet årtusind. Serien består af fem bøger, der følger den
samme slægt: "Narre-Jokke i Jylland", "Kongemordet", "Himlens

straf", "Ulf Jokkesøn på flugt" og "Skjaldeungerne".
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