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Jellingmysteriet Anders Lundt Hansen Hent PDF ”Fjenderne holdt sig skjult, og da deres konge fik øje på
Knud, øjnede han chancen for at afslutte hele krigen med et enkelt pileskud. Han lagde en pil på sin bue,

sigtede på den unge mand, og lod den dødbringende spids flyve…”

Blodige kampe, konger og krigere. Jelling var engang centrum for en brutal magt, der udstrakte sit
herredømme over hele Danmark og mere til. I dag er det en fredelig by, men sporene efter fortiden ser vi
stadig, i form af runesten og kæmpehøje. Talrige legender er fortalt om kongerne ved Jelling, men hvad er

sandt og hvad er fantasi?

I denne bog kan du læse om de historiske begivenheder, som formede det Danmark, vi bor i nu. Og du kan
læse de fantastiske beretninger, som blev digtet og genfortalt, længe efter de oprindelige hændelser var glemt.
I mere end 200 år har forskere prøvet at finde hemmeligheden bag fortidens spor, men jo mere de leder, jo

flere spørgsmål finder de. Spørgsmål, som tilsammen udgør mysteriet om Jelling.

”Jellingmysteriet” er skrevet til de ca. 9-14-årige, og kan også anvendes i skolernes historieundervisning.
Anders Lundt Hansen er historiker, uddannet ved Københavns Universitet, og skriver blandt andet for

Weekendavisen, ofte i børnesektionen ”Faktisk”.

“Usædvanlig historisk udgivelse for børn/unge. Selvom emnet er et af de mest beskrevne overhovedet, er
formen, stilen og grundigheden helt anderledes, end tidligere set – det er tydeligt, at det er en faghistoriker,

som står bag. Anbefales”
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