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hvornår Danmark blev en uafhængig, suveræn territorialstat. Forfatterens påstand er, at det først skete i

perioden 1074 til 1202. Det lykkedes i et dansk rige præget af indre skel og modsætninger og truet udefra
både at overvinde spliden om, hvem der skulle være konge, og hvor megen magt han skulle have. At det blev
tilfældet, var dog ikke nogen selvfølge. For i periodens løb forekom en række dramatiske og ofte blodige
episoder som drabet på Knud den Hellige, likvideringen af Knud Lavard, slaget ved Fotevigen 1134, drabet
på Erik Emune 1137, blodgildet i Roskilde 1157, striden mellem Kong Valdemar den Store og ærkebiskop
Eskil, Valdemars opgør med tronkandidaterne Magnus Eriksen og Eskils dattersønner, Knud og Karl, og
oprøret i Skåne. Alle episoder er omdiskuterede. Forfatteren søger at kaste nyt lys over dem. Bogen, der er

forsynet med en omfattende litteraturliste, illustrationer, kort og noter kan læses af enhver, der er interesseret i
dansk middelalderhistorie.
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