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Palle Lauring går bag facaden på 46 af vort lands herskere fra Gorm den Gamle til Christian den Niende og
tegner et portræt af dem, der har siddet på tronen.
Det handler om det menneskelige mere end det historiske. Hvem var de – denne række af mænd og en enkelt
kvinde i landets højeste embede gennem tusind år? Og hvem var dronningerne ved kongens side? Palle
Laurings fortællekunst og indsigt formår at kaste lys over den tidsånd og den historiske sammenhæng, der
dikterede både de fyrstelige og ikke-fyrstelige sider af kvinders vilkår gennem de sidste tusind år. Palle
Lauring (1909-1996) var en dansk forfatter og historieformidler, der skrev dusinvis af bøger om dansk og
europæisk historie.
Palle Lauring er blevet tildelt adskillige legater og hædret med prestigiøse priser. I 1960 modtog han De
Gyldne Laurbær for Historiske portrætter.
– 4. Ørslev. De danske sagnkonger omtales i sagn, kvad og krøniker fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig
middelalder (visse konger omtales også i forskellige folkesagn, der kan være vanskelige at tidsfæste), men
ingen tidlige kilder som runesten kan bekræfte deres eksistens (andet end for et mindre antal konger fra det 10.
Børnene møder udklædt på skolen, der bliver ”slået katten af tønden” , udpeget konger og dronninger, og alle
på skolen får fastelavnsboller. De danske sagnkonger omtales i sagn, kvad og krøniker fra yngre jernalder,
vikingetid og tidlig middelalder (visse konger omtales også i forskellige folkesagn, der kan være vanskelige at

tidsfæste), men ingen tidlige kilder som runesten kan bekræfte deres eksistens (andet end for et mindre antal
konger fra det 10. dk er en uafhængig dansk netavis, der bringer daglige nyheder året rundt om Polen, polske
forhold og polakkerne på dansk. Harald 1. klasse). Blåtand 940 - 986 Svend 1. Harald 1. (1353 - 1412)
Danske sagnkonger. For danske sagnkonger og andre danske konger før Gorm den Gamle, se Danske … Liste
over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens
som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla. polennu. – 4. Børnene møder udklædt på skolen, der
bliver ”slået katten af tønden” , udpeget konger og dronninger, og alle på skolen får fastelavnsboller. Tveskæg
(ca.

