Tore Skeie

Jomfruen fra Norge
Først på efteråret i året 1302 mødtes en norsk konge og en svensk hertug på en holm i Götaelven.
Der indgik de en alliance, vendt mod den danske kong Erik Menved. For at besegle aftalen lovede
kongen sin kun et år gamle datter væk. Han vidste ikke, at han samtidig lagde kongerigets skæbne
på hendes små skuldre.
Jomfruen fra Norge er en bredt anlagt fortælling om en dramatisk epoke i middelalderens
Skandinavien. Bogen skildrer et intenst magtspil mellem tre stærke og meget forskellige mænd: De
magtfulde konger i Norge og Danmark og den både ridderlige og hensynsløse hertug Erik af
Sverige, som på hver deres måde definerede deres tid. Bogen viser os en tabt verden af riddere og
troubadurer, slotte og jomfruer, men også et nådeløst samfund med skruppelløse magt‐
mennesker, krigstogter og lejesoldater. Og et politisk system, hvor ægteskab mellem børn kunne
afgøre kongerigers fremtid.
Tore Skeie (f. 1977) er historiker og bosat i Oslo. Han er en af de nye stjerner i den norske
bogverden og har med sine foreløbig to bøger høstet priser og stormende anmeldelser for sin
sjældne evne til skrive historie, som fænger.
Det skrev pressen om Jomfruen fra Norge:
"Suveræn fremstilling af det svigefulde storpolitiske spil mellem nordiske konger og adelsmænd i
middelalderen. Tore Skeie populariserer og anskueliggør, så læsningen bliver en fryd" – VG
”Tore Skeie er i sin fortællestil mindst lige så fængende som danske Tom Buk‐Swienty” ‐ Historie‐Online
”Tore Skeie er noget så sjældent som en krydsning mellem en historiker og en forfatter” ‐ Klassekampen
”Tore Skeie har på mesterlig vis genskabt et univers af stolte riddere og sultende bønder, af svage konger
og snu hertuger (…) Jomfruen viser, hvor ekstremt engagerende ældre historie kan være, når fortælleren
ved, hvad han laver. Det gør Tore Skeie” ‐ Stavanger Aftenblad
Om Skeies første bog Alv Erlingsson skrev Ulrik Langen i Weekendavisen:
”Man kan undre sig over, hvorfor så mange krigshistorisk interesserede mænd (…)bliver ved med at fedte
rundt i Anden Verdenskrig, når man kan rejse tilbage til Middelalderens dramatiske stridigheder. Og når
man kan få fingre i en så velskrevet og intens bog som Skeies, er der ingen undskyldning for ikke at træde
ud af det 20. århundrede. Velkommen til nye læsere.”
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