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Erik Menveds barndom B.S. Ingemann Hent PDF Erik Menveds barndom er en historisk roman om

begivenhederne op til mordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286 og frem til marsk Stigs død i 1296.
Drost Peder Hessel kæmper sammen med andre kongetro for den unge kong Eriks ret til tronen mod marsken

og de fredløse, den norske konge og den træske hertug Valdemar af Sønderjylland, der selv mener sig
berettiget til tronen. Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning. Bernhard Severin Ingemann

(1789-1862) var en dansk salmedigter og forfatter. Hans produktive liv strækker sig over mere end 50 år, og
han er især kendt for de historiske romaner Valdemar Seier, Erik Menveds barndom, Kong Erik og de fredløse
og Prins Otto af Danmark og hans samtid, salmeklassikeren I østen stiger solen op og julesalmerne Dejlig er

Jorden og Julen har bragt velsignet bud.
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