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Han var på vej ind i en by sammen med en masse andre vikinger. De bevægede sig hurtigt, men vagtsomt

mellem husene. Pludselig blev nattens stilhed splintret af et råb, der gav dem tegn til at sparke dørene ind og
begynde deres hærgen. Esge tøvede ikke et sekund, men styrtede ind i det første det bedste hus. Der var lidt
mørkere indenfor end udenfor, men han kunne dog ane, hvordan nogle skikkelser forvirret rejste sig fra deres
lejer. Et barn klynkede. En mand sagde noget på et sprog, Esge ikke forstod. Nu havde hans øjne vænnet sig
tilstrækkeligt til det tætte mørke til, at han kunne se alt, hvad han behøvede. Det var en familie på fem, der
boede i huset; en far, en mor, en halvstor dreng og to mindre piger. De havde alle rejst sig. Faderen stod

forrest. Han holdt noget i hånden, som Esge ikke kunne se, hvad var. Men det var tydeligt, at han ville bruge
det som våben. Esge rystede på hovedet og lo. Så gik manden til angreb. Han svang sit våben, men Esge

afværgede slaget med sit skjold. Inden manden var klar til at slå igen, havde Esge løftet sin økse. I samme nu
lod han den falde.

Sådan begynder den første af 11 danmarksfortællinger fra hver deres århundrede – fra 900-tallet til og med
1900-tallet. Alle beskriver de danmarkshistorien på en anderledes måde med vægt på den indflydelse, kirken

og dens mænd på godt og ondt har haft på historiens gang.

En oplagt bog til alle drenge og piger med interesse for gamle Danmark.

 

Esge drømte.
Han var på vej ind i en by sammen med en masse andre vikinger. De
bevægede sig hurtigt, men vagtsomt mellem husene. Pludselig blev
nattens stilhed splintret af et råb, der gav dem tegn til at sparke

dørene ind og begynde deres hærgen. Esge tøvede ikke et sekund,
men styrtede ind i det første det bedste hus. Der var lidt mørkere
indenfor end udenfor, men han kunne dog ane, hvordan nogle

skikkelser forvirret rejste sig fra deres lejer. Et barn klynkede. En
mand sagde noget på et sprog, Esge ikke forstod. Nu havde hans øjne
vænnet sig tilstrækkeligt til det tætte mørke til, at han kunne se alt,
hvad han behøvede. Det var en familie på fem, der boede i huset; en
far, en mor, en halvstor dreng og to mindre piger. De havde alle rejst
sig. Faderen stod forrest. Han holdt noget i hånden, som Esge ikke
kunne se, hvad var. Men det var tydeligt, at han ville bruge det som
våben. Esge rystede på hovedet og lo. Så gik manden til angreb. Han
svang sit våben, men Esge afværgede slaget med sit skjold. Inden
manden var klar til at slå igen, havde Esge løftet sin økse. I samme

nu lod han den falde.

Sådan begynder den første af 11 danmarksfortællinger fra hver deres
århundrede – fra 900-tallet til og med 1900-tallet. Alle beskriver de

danmarkshistorien på en anderledes måde med vægt på den
indflydelse, kirken og dens mænd på godt og ondt har haft på

historiens gang.
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