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Sværdet og korset Carlo Andersen Hent PDF I "Sværdet og korset" følger vi efterkommerne af kong Svend 2.,
Svend Estridsen. Fem af hans sønner blev konger, men da Knud Lavard bliver myrdet i Haraldsted Skov
kastes Danmark ud i en lang og blodig borgerkrig. Baseret på historisk kildemateriale fortæller romanen

historien om de næste ti års kampe, der også involverer forholdet til Tyskland. Og da det til sidst kommer til
et forlig mellem de tre konger, Valdemar, Knud og Svend, der deler Danmark og Skåne mellem sig, var det

håbet, at den lange, blodige frændekrig endelig ville ophøre ...

Kjeld Vaag, pseudonym for Carlo Andersen (1905-1970), dansk forfatter. Carlo Andersen er mest kendt for
sine super populære Jan-bøger, som han skrev sammen med Knud Meister. Mere end 80 bøger blev det til i

den succesfulde serie i årene 1940-60. Men derudover var han også en ganske habil krimiforfatter og stod bag
en række velkomponerede krimier til voksne.
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