
 

 

 

                       

                                

  

Slægten Dane 



 

Slægten 

Slægten 1 

 
Helleberg, Maria: Den hellige Knud (2005) 
En voksen Valdemar Dane ser ved kong Knud den Helliges 
skrinlæggelse i 1109 tilbage på tiden som viking i England, 
mødet med Knud, giftermålet med Hedvig og 
grundlæggelsen af Dane-slægten på Daneborg på Fyn. 
1000-1109 
 
 
 
 

 

Slægten 2 

 
Skipper, Majken Bloch: Gunhilds kamp (2005)  
Den unge Gunhild af slægten Dane har en mands evner og 
kræfter og bliver én af Absalon og Valdemars betroede 
krigere. Efter et kort fornuftsægteskab gør hun oprør, gifter 
sig af kærlighed og drager i krig mod venderne. 
1100-1199 
 

Slægten 3 

 
Skipper, Majken Bloch: Flaget fra himlen (2005) 
Kristoffer Dane tjener under tre konger og studerer 
sammen med Saxo i Paris og drager i 1219 med Valdemar 
Sejr på korstog til Estland. 
 
 

Slægten 4 

 
Skipper, Majken Bloch: De sammensvorne (2006)  
Unge Janus Dane hænger ud med en gruppe voldelige 
herremænd og indvolveres i mordet på Erik Glipping. Janus 
får skylden og må leve resten af livet på flugt. 
1200-1299 
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Slægten 5 

 
Clod Pedersen, Susanne: Klosterbarnet (2006) 
Den unge Cæcilie Dane udstødes af slægten efter en 
voldtægt, der resulterer i en søn. Han afleveres i et kloster 
og Cæcilie bliver frille for biskop Jens Grand, inden hun - 8 
år senere - kan hente sin søn.  
1200-1299 
 
 

 

Slægten 6  

 
Clod Pedersen, Susanne: Ravnens år (2007) 
I begyndelsen af 1300-tallet står livlæge Peter Dane trofast 
først ved kong Christoffers, dernæst ved Valdemar 
Atterdags side, og han får stor politisk magt. Hans privatliv 
skranter imidlertid, for han har svært ved de tætte 
relationer. 
1320-1339 
 

 

Slægten 7 

 
Johannessen, Kåre: Blodsbånd (2007) 
Daneslægtens unge overhoved, Sofie, kommer i 1400-tallet 
tæt på Erik af Pommern. Hun er hans solidariske rådgiver 
og vokser med opgaverne - også som mor - men lærer 
samtidig at skelne mellem godt og ondt. 
1400-1499 

 

Slægten 8 

 
Skipper, Majken Bloch: Rejsen mod vest (2008) 
I 1400-tallet vokser Magnus Dane op på Orkney-øerne hos 
sin landsforviste far. Magnus er rastløs og eventyrlysten, og 
efter et møde med Columbus kommer han med til 
Amerika, inden slægtsgården på Fyn trækker ham hjem. 
1400-1499 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Slægten 9 

 
Johannesen, Kåre: Vredens dag (2008) 
Esben Dane er rådgiver for Christian II og senere både 
Frederik I og Christian III i starten af 1500-tallet, hvor 
striden mellem kongedømme, katolikker og lutheranere 
er på sit højeste 
 

 

Slægten 10 

 
Andersen, Dan H.: Den ny stjerne (2008) 
Som den sidste i slægten Dane har Johanne store 
forpligtelser. Hun gifter sig nødtvungent, for hendes store 
interesse er astronomi. Hun samarbejder tæt med Tycho 
Brahe og vil allerhelst opholde sig på Hven. 1564 - 
 

 

Slægten 11 

 
Belling, Nina: Øjeblikkets mester (2008) 
Jørgen og Christian Dane, sønner af Johanne Dane fra bd. 
10, lever i Chr. IV's periode, Christian er officer, Jørgen 
arkitekt og kunstner. Læserne er med både ved Børsens 
opførelse og med kongen på 'Trefoldigheden' 

Slægten 12 

 
Johannessen, Kåre: Forræderen (2009) 
Den unge Regine Dane inddrages i kredsen om Corfitz 
Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine og slår følge 
med dem gennem krig og drama. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Slægten 13 

Mikkelsen, Lone: Det store kup (2009) 
Tiden er 1660, og der sker store ting i Danmarkshistorien, 
da kong Frederik III står bag et statskup og en ny 
kongelov, som fører til enevælden. Den kongetro 
adelsmand Valdemar Dane er vidne til begivenhederne, 
og hans ene søn, Valdemar Dane, kommer som assistent 
for ringskansler Griffenfeld også helt tæt på magtens 
centrum 
 
 

Slægten 14 

 
Andersen, Dan H.: Tordenskiolds skygge (2009) 
Harald Dane satser på en karriere til søs. Her møder han 
den unge Peder Wessel og kommer til at følge ham i den 
svimlende karriere, der dog ender i nederlag og død. 
 
 

 

Slægten 15 

 
Steensen-Leth, Bodil: Tradition og fornyelse (2009) 
I 1760'erne opholder Frederik Dane sig en tid i Italien. Han 
vender hjem til oplysningstiden og bliver involveret i 
Struensees nytænkning. Samtidig har han problemer i 
slægten, hvor der kun er en kvindelig arving. 

Slægten 16 

Helleberg, Maria: Frihedens dragt (2009) 
Historisk roman om stavnsbåndets ophævelse. Den unge 
Karen Dane har mistet sin mor og må trods sorg og 
ensomhed kæmpe med at styre genopbygningen af 
familiegodset. Hun bliver opmærksom på bøndernes 
urimelige vilkår og hvirvles ind i tidens politiske 
strømninger.  
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Slægten 17 

Helleberg, Maria: Patrioten (2010) 
Troels Dane drager i 1797 ud for at opleve verden. Den 
unge mand kommer omkring både slavehandel, søkrig, 
Europas politiske strømninger, patriotisme og samfund 
med store klasseskel, før han vender hjem til det trygge 
hjemlige gods Daneborg. 
 
 

 

Slægten 18 

Helleberg, Maria: Bombardement (2010) 
Ludvig Dane er succesrig forretningsmand i København, 
men rigtig tilfreds med sit liv er han ikke. 
Bombardementet af København i 1807 vender dog op og 
ned på hans liv, både privat og arbejdsmæssigt 
 
 
 

Slægten 19 

Weitze, Charlotte: Sværmeri (2010) 
Marie-Louise Dane bliver enke i en ung alder og blomstrer 
op. Hun forlader slottet Daneborg og slår sig ned hos 
familien Rahbek i Bakkehuset og møder adskillige af 
guldalderens skøn-ånder. Hun tager til Rom med 
billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, og efter nogle 
tumultariske år vender hun atter tilbage til København, 
hvor hun genser sit livs kærlighed, maleren I.C. Dahl. 
 
 

 

 

Slægten 20 

Bundgaard, Peder: Evigt udelte sammen (2011) 
Jens Christian Dane tager allerede som ganske ung del i 
det politiske liv i København i en spændende tid med 
enevældens ophør og krigen om Slesvig-Holsten. Hjemme 
på godset Daneborg venter hans tyske kone Gisela og 
deres 4 børn  
 
 
 
 
 



 
 

 

Slægten 21 

Mikkelsen, Lone: Land at tabe eller vinde (2011) 
Christine er datter af maleren I.C. Dahl. Hun vil styre sit 
eget liv og kommer på Nightingale-sygeplejeskolen i 
London. Ansat ved lazarettet i Sønderborg oplever hun 
rædslerne ved slaget ved Dybbøl. Efter nederlaget starter 
en ny tid for danskerne  
 
 
 

 

Slægten 22 

Helleberg, Maria: Fortidens spøgelser (2012) 
Sammen med en arv fra en ukendt moster får Robert også 
en samling papirer om slægtens historie, en historie som 
går tilbage til Daneborg og slægten Dane. 
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