
Middelalderen  - romaner og noveller 
 
Simona Ahrnstedt: Forpligtelser 
Flamingo 2019, 384 sider 
Stormandsdatteren Illiana bliver presset til at gifte sig med den brutale og frygtede ridder, 
Markus Jærv. Mens erotikken begynder at blomstre, står konflikterne i kø. For Illiana har sin egen 
vilje, og Markus må gøre op med sin fortid  
  
Kåre Bluitgen: Lykkelandet 
Tøkk 2010, 461 sider 
I det kongeløse Danmark afsværger væbneren Niels Ebbesen i 1339 sin troskabsed til pantherren 
af Jylland og Fyn grev Gerhard, og et oprør ulmer i middelalderens Danmark  
  
Geraldine Brooks: Bogens folk 
Kastaniehøj 2011, 408 sider 
En anerkendt kvindelig bogkonservator får til opgave at arbejde med den berømte hellige 
jødiske bog, "Sarajevo-Haggadah'en". I kapitler vekslende med Hannahs liv og arbejde får vi 
bogens mangfoldige og spændende historie fra middelalderens inkvisition over 
jødeforfølgelserne til krigen i ex-Jugoslavien  
  

Bodil Busk Sørensen: Birgitta 
Alfa 2013, 413 sider 
Biografisk roman om den svenske hellige Birgitta af Vadstena (1303-1373), der grundlagde 
Birgittinerordenen, om hendes liv som barn, hustru og mor samt om de visioner og det religiøse 
kald, der betød, at hun fik stor kirkepolitisk indflydelse  
  
Chrétien de Troyes: Den nordiske løveridder 
Museum Tusculanum 2014, 317 sider 
Ridderromance fra fransk højmiddelalder, gendigtet på nordiske versemål (knittelvers) i 1303. 
Ridder Ivan drager ud og kæmper for sin ridderære, men svigter sin kærlighed derhjemme 
  
Chrétien de Troyes: Løveridderen 
Museum Tusculanum  2009, 133 sider 
Ridderroman fra middelalderens Frankrig om den dristige ridder Ivan, som erobrer et rige og 
vinder verdens skønneste kvinde 
 
Ole Clifford: Broderskabet 
Alhambra 2016, 639 sider. 2. del af Katharerne 
I nutiden og med spring tilbage i middelalderen, lokkes makkerparret Mikkel og Viktor, hacker og 
astrofysiker, på en rejse rundt i Europa i forsøget på at afdække hemmeligheden om 
tempelridderne  
  
Susanne Clod Pedersen: De gyldne sporer 
Serie: De gyldne sporer, Den højeste ære, Det største kald 
Borgen 2008, 327 sider 



Året er 1415. Som nyslået ridder skal Hialmar deltage i sin første turnering. Begivenheder her 
tvinger ham på en farefuld flugt sydpå til Lübeck sammen med den skønne jomfru Arina  
  
Ib Ivar Dahl: Øhavsfortælling 
Klim 2010, 502 sider 
I 3 dele fortælles om livet og den maritime kultur i Det Sydfynske Øhav. Historien baseres på 
historiske kilder som runestene, kongsbreve og kirkelige kilder. Dramatiske hændelser gendigtes, 
og perioderne er vikingetiden, middelalderen og perioden 1872-1921  
  
Juan Franscisco Ferrándis: Den forbandede jord 
Cicero 2019, 644 sider 
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  
 
Ken Follett: Aftentid og morgengry (Forhistorien til Jordens søjler) 
Ciceri 2020, 833 sider 
Kaos og ufred præger livet for Englands befolkning i 997. En utrolig flot, episk og højdramatisk 
fortælling om både storslået kærlighed og stor uretfærdighed. For læsere af historiske romaner 
  
Ken Follett: Jordens søjler 
Cicero 2003, 779 sider 
Samhørende: Jordens søjler; Uendelige verden, Den evige ild, Aftentid og morgengry 
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  
  
 Nicole Galland: Rosens hævn 
Aschehaug 2007, 445 sider 
Riddertidens Frankrig er rammen om en dramatisk og romantisk begivenhedsrække. Kejser 
Konrad skal have en udadlelig hustru, Willem af Dole søger retfærdighed, Marcus vil have sin 
elskede, og troubaduren Jouglet har helt sin egen dagsorden  
  
William Golding: Spiret 
Originaludgave 1964, Gyldendal 2014,  251 sider 
Domprovst Jocelin, ønsker at tilføre sin middelalderlige domkirke et 400 fod højt spir på tårnet, 
selvom det viser sig at tårnet mangler et fundament. Jocelin har set spiret strække sig mod 
himlen i et guddommeligt syn og i sin tiltagende fanatisme tvinger han bygmesteren til at 
genskabe sin vision sten for sten  
  
Jan Guillou: Vejen til Jerusalem 
Modtryk 1998, 391 sider 
Serie: Vejen til Jerusalem, Tempelridderen, Riget ved vejens ende, Arven efter Arn 
Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige og Danmark den bedste 



uddannelse, der findes i middelalderens Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er bestemt til 
at være klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som Kristi stridsmand i korstogene 
  
Maria Helleberg: Knud Lavard 
People’s Pres 2011, 341 sider 
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 
  
Herdis Frahm Honoré: Rottens øje 
Skribenten 2016, 202 sider 
Historisk roman. Året er 1341 og den unge Andreas har gjort sig skyldig i tyveri og må forlade 
hjemmet i Horsens. Han bevæger sig sydover og kommer undervejs ud for mange farlige 
situationer. Hele tiden martres han af dårlig samvittighed overfor sin far 
  
Victor Hugo: Klokkeren fra Notre-Dame 
Hernov 2017, 702 sider 
Et bredt billede af senmiddelalderens Paris, samlet omkring den pukkelryggede klokker 
Quasimodo, den unge Esmeralda, domprovsten Frollo og mange andre  
  
Erling Haagensen: Sigtet for tavshed 
Documentas 2007, 270 sider 
Et retssalsdrama, hvor de velkendte bornholmske rundkirker sættes i et overraskende perspektiv. 
Forsøger at give Bornholm og dens rundkirker en plads i den katolske kirkes kamp i 
middelalderen for at undertrykke viden om, hvordan verden hang sammen  
  
Conn Iggulden: Stormfugl 
Gyldendal 2014, 424 sider 
Serie: Stormfugl, Treenighed, Blåt blod, Flammesol 
Henrik 6. hersker i England, men han er svag, og en anden gren af kongefamilien eftertragter 
tronen. Det starter Rosekrigen, og de mange slag brager ud over både England og Frankrig. Vi 
følger de implicerede familiers kamp for overlevelse og magt  
  
Thit Jensen: Valdemar Atterdag 
Originaludgave 1940; Aschehaug 2007, 607 sider 
Serie: Valdemar Atterdag, Drotten, Rigets arving, Atter det skilte 
Om kongen, der med den pligttro dronnning Helvig ved sin side, reddede det gældbundne 
Danmark  
  
Marianne Jørgensen: De tavse vidner 
Hovedland 2015, 442 sider 
Serie: Tavse vidner. Gudruns arv 
Historisk roman. Grevens Fejde ulmer i 1534, og bondehærens indtrængen på herregården 
Kjeldgaard bliver skæbnesvanger for både adel og det fæstede søskendepar: vogterdrengen 



Rasmus og søsteren Maren der arbejder i stegerset. Ufredelige tider kan dog også befordre nye 
venskaber og erfaringer  
  
 Birgitte Jørkov: Svenske fru Birgitte 
Demeter 2015,  325 sider 
Historisk biografisk roman om danske Birgitte Olufsdatter Thott, der levede i 1400-tallet som en 
velhavende kvinde af rigsrådsadelen. Hun blev svensk gift, men flygtede tilbage til Danmark. 
Senere fik hun en svensk dom for brevforfalskning. Sideløbende følger vi historikerens arbejde 
med kildematerialet og hendes personlige trængsler 
 
Tore Kvæven: Når landet mørkner 
Turbine 2020, 515 sider 
Fabelagtig roman om vikingetidens efterkommere og deres barske livsvilkår i nordbokolonien i 
Grønland. Den unge Arnar trodser alt og alle for at forfølge sine egne drømme, der også omfatter 
pigen Eir. Stor norsk litteratur for både grønlands- og historieinteresserede 
  
Ole Henrik Laub: Skovenes dyb 
Hovedland 2011, 276 sider 
Serie: Skovenes dyb, Vindenes alter, Blodets lov, Tidens flugt 
 Med kong Svend Estridsøn, hans svigefulde skatteopkræver Frelli Veridente, den smukke enke 
Kyrsti og hirdmanden Nilaus Fylgje i centrum tegnes et billede af en periode i danmarkshistorien, 
hvor kongemagt og kristendom er ved at få fodfæste, men hvor usikkerhed og lovløshed trives  
  
Chufo Lloréns: Ildhav 
Jentas 2014, 847 sider 
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  
  
Chufo Lloréns: Jeg vil give dig verden 
Jentas 2010, 861 sider 
Historisk roman fra 1000-tallets Barcelona, hvor to unge mænd af vidt forskellig herkomst 
kæmper for kærlighed, velstand og retfærdighed  
  
Jack Ludlow: Normannerne 
Punktum 2012, 363 sider 
Serie: Normannerne, Krigerne, Sejrherrerne 
Tancred de Hautevilles sønner er alle opdraget til krig, og de to ældste sønner gør sig fortjent til 
stor hæder på grund af den enes evner i kamp og den andens evner for det poltiske magtspil i 
Italien i 1100-tallet  
  
 Elisabeth Lyneborg: Maria Magdalenes verdener 
Hovedland 2008, 383 sider 
I tiden omkring Den første Verdenskrig købes en ung præst til at finde Den hellige Gral. Det fører 



bagud i tid: til Maria Magdalenes tid i Frankrig, til tempelriddernes orden og til hekseinkvisitionens 
jagt på katharerne 
 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrete 1 
Gyldendal 2020, 598 sider 
Med overblik og politisk list lykkes det den unge Margrete, datter af Valdemar Atterdag, at blive 
dronning i hele Norden og en af middelalderens mest magtfulde skikkelser. For læsere af 
historiske romaner 
  
Carole Martinez: Hviskeslottet 
Arvids 2014, 197 sider 
Den unge Esclarmonde vil ikke giftes med den mand, hendes far har valgt til hende. I stedet ofrer 
hun sig til Gud og bliver i 1187 muret inde på livstid en lille celle. Her føder hun en søn og opnår 
status som helgeninde  
  
Arvid Midthaug: Drost og marsk 
Historia 2012, 339 sider 
Den unge Valdemar Atterdag kommer i 1340 i forbindelse med norske Lars, der med sine 
strategiske evner følger ham gennem de næste årtier i kamp for at samle det danske rige  
  
Lars Novrup Frederiksen: Kirstine 
Hovedland 2017, 611 sider 
Kirstine kommer fra en magtfuld adelig familie men bliver sendt i kloster, efter hendes stedfar 
forgriber sig på hende. Hun bliver snart priorinde på Stubber Kloster, og hun og klosteret 
inddrages i hændelser som fører til mordet på Erik Klipping  
  
Pia Grandjean Odderskov: Bodil og dronning 
Mellemgaard 2019, 197 sider 
I 1102 drager Dronning Bodil og Kong Erik Ejegod på pilgrimsfærd til Det Hellige Land. En svær rejse 
med sygdom, beskyldninger og svære beslutninger  
  
Martin Petersen: På djævelens tilskyndelse 
Rosenkilde 2016, 423 sider 
I slutningen af 1120'erne bekræfter den danske konge, Niels, og den polske konge, Boleslaw d. 3. 
deres alliance ved at lade Niels' søn, Magnus indgå ægteskab med den purunge prinsesse 
Richiza, og det bliver fra hendes vinkel vi kommer til at opleve de dramatiske år omkring Magnus' 
drab på fætteren, Knud Lavard  
 
Martin Petersen: Stenansigter 
Rosenkilde og Bahnhof, 2014 
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?  
  



Morten Ramsland: Æg 
Rosinante 2017, 268 sider 
Fabulerende fortælling om en slægt hvis skæbne er uløseligt forbundet med et guldæ 
 
Palle Reimann: Lysbringersken 
Kraka 2020, 332 sider 
Danmark 1484. Jordemoderen Aslaug lever i en vestjysk domkirkeby sammen med Hans Smed 
og hans fem børn. Men da pavens udsendte, inkvisitoren Augustin Valle, kommer til byen 
forandres alt, og for flere af egnens kvinder bliver det nu en kamp på liv og død 
  
Bjarne Reuter: Englene i Avignon 
Gyldendal 2016, 430 sider 
I 1313 påbegynder pave Clemens V en farefuld pilgrimsrejse fra Avignon mod broen Ponte il Duce, 
for at rense sin krop for en modbydelig ondskab. Med på rejsen er bl.a. fem messedrenge, en 
læge, og en eksorcist - men snart begynder rejsemedlemmerne at dø én efter én  
  
Walter Scott: Ivanhoe 
Originaludgave 1820, Viatone 2018, 267 sider 
Korstogsridderen Ivanhoe og kong Richard Løvehjerte, formummet som den sorte ridder, vender 
tilbage til England, hvor den onde prins John har tilranet sig magten  
  
Harald Voetman: Syner og fristelser 
Gyldendal 2015, 171 sider 
Historisk roman om benediktinermunken Othlo af St. Emmeram, der bliver ramt af sygdom og 
derefter får en række syner, der bringer ham fra Himlens rosenby til Helvedes smedjer og 
bordeller. Her ser han både de frelstes fornøjelser og de dømtes pinsler  
  
Anders Vægter Nielsen: 1533 
Jensen & Dalgaard 2018, 167 sider 
 I 1533 slår en gruppe bønder herremandens foged ihjel, da de pågreb ham i at fælde træer i 
deres skov. De flygter til København med dokumenter der er afgørende for ikke bare deres 
skæbne, men også deres område og deres familier  
 
Minette Walters: De sidste timer 
Modtryk 2018, 555 sider 
Serie: De sidste timer, Skæbnetimen 
Da pesten, den sorte død, går i land i det sydlige England i 1348, flygter de der kan. Endnu flere 
smittes og dør, men en lille gruppe mennesker forskanser sig i frivillig isolation under Lady Annes 
ledelse på godset Develish  
 
 
 
 
 



Patrick Weber: 1066: Wilhelm Erobreren  
Fahrenheit 2020, 72 sider 
Historisk tegneserie om slaget ved Hastings i år 1066, der også danner baggrund for det berømte 
Bayeux-tapet. Jarlen Harald sendes på en hemmelig mission af kongen, men den ambitiøse 
mand har planer for, hvordan han selv skal ende på tronen. For historieinteresserede unge og 
voksne tegneserielæsere 
  
Marie Wigley Sørensen: Pilgrimme på verdens veje 
Mellemgaard 2014, 340 sider 
 Danmark 1370. Stormandsdatteren Hedvig fratages efter faderens død sit gods og sendes i 
kloster. Senere vender hun tilbage, men en række fatale hændelser sender hende på bodsgang 
gennem et trosmæssigt splittet Europa, hvor pavens inkvisitorer lurer lige om hjørnet  
  
Robin Young: Broderskabet 
People’s Press 2010 
Serie: Broderskabet, Korstoget, Rekviem 
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  
  
Jens Østergaard: Ørneflugt, sildetid og sørøvere 
Rebild 2012, 139 sider + DVD 1 t. 26 min. 
I en fiktiv fortælling beskrives middelalderens sildefiskeri og dagligdagens dramatik detaljeret og 
nøgternt gennem et bredt persongalleri. En stor mængde faktabokse og dvd-videoen giver et 
fint indblik i en af middelalderens vigtigste handelsvarer  
  
  
  
  
  
  

 


