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Frit gennem Jylland Martin Jensen Hent PDF I midten af 1100-tallet udspilles en grum og blodig kamp om
kongemagten i Danmark. Nogle af landets vigtigste stormandsslægter anfægter, at kongen skal vælges frit

mellem alle voksne mænd af kongeblod, men ønsker i stedet at indføre et arvekongedømme.

Tre kongsemner, Svend, Knud og Valdemar, er brikker i stormændenes spil, og der er kun plads til én vinder,
nemlig den, der ikke kun vil magten, men også magtens redskaber.

Romanens fortæller, den jyske stormandssøn Henrik Arvigsøn, og hans fostbroder, kongeætlingen Buris
Henriksøn, vælger hurtigt side i kampen og må bittert erfare, at taberen bliver den, der sætter venskab,

troskab og forpligtelser højere end egne ambitioner.

“’Frit gennem Jylland’ en flot krønike. En stor, farverig skildring med de dyder, som en historie for drenge i
alle aldre – og af begge køn! – skal indeholde. Og historien om jyderne, der kunne have taget magten tilbage

fra den sjællandske Hvide-slægt, er jo prægtig.”
Johs. Nørregaard Frandsen, Fyens Stiftstidende
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