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Scott, Walter: Ivanhoe  
Hernov : i samarbejde med NDL, cop. 1976. - 547 sider 

Historisk fortælling fra England i det 12. århundrede om 

hvordan den fordrevne Richard Løvehjerte kan vende 

hjem. 

 

 

White, T. H. Kong:  

Arthur på Camelot ; Merlyns bog  
Bogan, 1997. - 575 sider   

Gendigtning af middelalderlegenden om kong Arthur og 

hans ridderes drabelige bedrifter Merlyns bog: Kong Ar-

thur vender tilbage til sin læremester, troldmanden Mer-

lyn for at fuldende sin uddannelse. Først omskabt til my-

re siden til vildgås lærer han om forskellige samfunds-

ordner. 

 

 

Young, Robyn: Korstog  
People's Press, 2011. - 595 sider   

2. del af: Broderskabet.  

Tempelridderen Will Campbell opholder sig i 1274 i Ak-

ko, det hellige Land. Korstogene er midlertidigt indstille-

de, der er sluttet fred mellem muslimer og kristne, men 

freden er skrøbelig. Will sendes på en mission for at nye 

 

Ridderromaner 



Bedier, Joseph:  

Romanen om Tristan og Isolde 
Hans Reitzel, 1962 - 104 sider (Originaludgave 1900) 

Romanen bygger på et sagn fra middelalderen om de un-

ge elskende, der er bundet sammen af en elskovsdrik og 

ender med at dø for kærligheden. 

 

 

Cervantes Saavedra, M. de: Den sindrige  

ridder Don Quixote de la Mancha  
Centrum, 1998-1999. - 2 bind  

Don Quixote de la Mancha I 1600-tallets Spanien går 

den sindssyge lavadelsmand Don Quixote mod tidens 

ridderromantik og gør det til sit livs opgave at bekæmpe 

vindmøller og al uretfærdighed sammen med sin tro 

væbner. 

 

 

 

Chabon, Michael: Landevejens riddere  
Borgen, 2008. - 224 sider 

Omkring år 950 huserer gavtyve-ridderne Zelikman og 

Amram i Kaukasusområdet - og det er ikke kedeligt! En 

fordrevet prins fra Det Khazariske Rige har brug for 

hjælp. De er meget behjælpelige - også selvom det job-

mæssigt er ukendt område... 

 

 

Cornwell, Bernard: Vinterkongen  
Aschehoug, 2007. - 526 sider   

Samhørende: Vinterkongen ; Guds fjende ; Excalibur  

En af kong Arthurs krigsmænd, sakseren Derfel, nu kri-

sten munk, beretter mange år efter den "sande" historie 

om Arthur, Guinevere, Merlin og Lancelot, om krig og 

politik og gør samtidig op med de romantiske myter om 

 

 

Camelot og ridderne af det runde bord. 

Guillou, Jan: Tempelridderen 
Modtryk, 2008. - 453 sider  

2. del af: Vejen til Jerusalem.  

Arn vinder stor hæder som tempelridder i Det Hellige 

Land, selvom ridderne taber Jerusalem. Efter 20 år be-

gynder hjemturen til Cecilia, der har kæmpet sin egen 

kamp bag klostermurene. 

 

 

 

Kong Arthurs død : en fortælling fra det tret-

tende århundrede (Ukendt forfatter) 

Museum Tusculanum, 2002. - 239 sider 

Fransk ridderroman fra omkring 1235 om ridder Lance-

lots kærlighed til kong Arthurs dronning Guenièvre og 

de katastrofale følger, afsløringen får. 

 

 

 

Mejdahl, Jørgen: Sagnet om Nibelungerne  
Gyldendal, 2004. - 157 sider   

En prosagenfortælling om sagnet med ridderkampe, kær-

lighed og stor sorg. Den usårlige Siegfried dræbes af den 

falske Hagen, og Siegfrieds elskede dronning Kriemhil-

de tager en voldsom hævn. 

 

 

 

Reich, Ebbe Kløvedal:  

Holger Danske : tolv fortællinger om en folkehelt  

Sesam, 2002. - 127 sider  

Af indholdet: Dronningen ; Kongshallen ; Ridderslaget ; 

Fængslet ; Kronen ; Belicene ; Oprøret ; Nedgangen ; 

Straffen ; Tvekampen ; Avalon ; Danmark 

 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/den-sindrige-ridder-don-quixote-de-la-mancha
http://www.litteratursiden.dk/boeger/vinterkongen
http://www.litteratursiden.dk/boeger/tempelridderen
http://www.litteratursiden.dk/boeger/kong-arthurs-d%C3%B8d
http://www.litteratursiden.dk/boeger/sagnet-om-nibelungerne
http://www.litteratursiden.dk/boeger/holger-danske

