
De første: 30 fortællinger om Danmarks fødsel af 
Ebbe Kløvedal Reich 
Vindrose, 2016. - 342 sider 
Danmarks historie fra istiden til Knud den Stores tid fortalt i 
30n historier.  
 
 
 
 
 
 
 
Neandertal: den samlede saga  
af Emmanuel Roudier 
Cobolt, 2012. -  168 sider 
Tegneserie. Den unge flintestenhugger Lagu sværger, at han 
vil hævne sin fars død ved at nedlægge den sorte kæmpebi-
son Langskæg. Dermed sætter han sig også op mod sine tre 
svigefulde brødre. 
 
 
 
 
Sarum af Edward Rutherford  
Turbulenz, 2014. -  1060 sider 
Sarum fortæller Englands dramatiske historie fra istiden og 
10.000 år frem til nutiden. Historien kommer til live i det ma-
giske landskab ved Stonehenge og Salisbury, hvor fem fami-
liedramaer udspiller sig i de mest skelsættende episoder i 
britisk historie.  
 
 
 
Kristin Lavaransdatter af Sigrid Undset 
Lindhardt og Ringhof, 1995. -  3 bind 
Med en kulturhistorisk skildring af Norge i det 14. århundre-
de som baggrund fortælles om den karakterstærke selvrådi-
ge Kristin, der efter et liv som hustru og moder til sidst lærer 
at gå forsagelsens vej.  
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Vølvens datter af Saga Borg  
Vinten, 2001. - 332 sider 
Siri, vølvens datter, røves til en anden vikingeboplads, hvor høv-
dingen forelsker sig i hende. Desværre er han gift i forvejen, og 
som anden hustru og vølve er Siri i konstant livsfare.  

 
 
 
 
 
Jordens søjler af Ken Follett 
Cicero, 2003. –779 sider 
Turbine, 2016. - 471 sider 
Bygningen af en katedral i Kingsbridge i 1100-tallets kaotiske 
England danner ramme om skildringen af en lang række af ti-
dens mennesketyper, de spændende historiske begivenheder, 
samfunds- og klosterliv samt arkitektur og byggeteknik.     

 
 
 
Havets katedral af Ildefonso Falcones 
Bazar, 2008. - 629 sider 
Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau Estanyol, 
der sammen med sin far har undsluppet livegenskabet, vokser 
op som fredløs.   

 
 
 
 
 
Ulvens folk af Michael W. Gear  
Borgen, 2004. - 515 sider 
År 6000 f. Kr. Den unge Vadefugl er albino, og hans klan tror der-
for, at han har særlige kræfter. Da han bliver gift med krigerkvin-
den Hvide Musling hvirvles han ind i en dramatisk intrige der gæl-
der liv og død.   
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Lægen fra Zaragoza af Noah Gordon  
Samleren, 2000. -  422 sider 
I 1400-tallets Spanien er jøden Yonah på flugt for inkvisitionen. 
Han møder trosfæller og forelsker sig på flugten, men ender til 
sidst hos en gammel læge, der tager ham i lære.  
 
 
 
 
 
Bræen af Johannes V. Jensen  
Gyldendal, 1949.  - 127 sider 
Fantasifuld roman om det forhistoriske menneskes, jægerens liv 
i Nordens istiden. 

 
 
 
 
 
I planetens vold af Jon Høyer 
Mellemgaard, 2012. - 181 sider 
For 5-6 millioner år siden slår en stamme sig ned ved havet. Her 
lærer de at gå på to ben og lave simple redskaber. Jordens ud-
vikling tvinger dem fra deres bosted, og de må lære at tilpasse 
sig andre forhold.   

 

 
 
 
 
Æg af Morten Ramsland   
Rosinante, 2017. - 272 sider 
Ved forsynets gunst kommer en fattig bondefamilie i besiddelse 
af et magisk æg af guld. Ægget er et frugtbarhedsæg og følger 
familien op gennem generationerne, fra middelalderen helt op 
til vore dage, hvor en dreng lytter til sin morfars rablende histo-
rier. .  

 

 


