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Annan Information
Arn förstör det danska kavalleriet och lurar på dem för att laddas in i ett regn av pilar. Arn är
sårad men Saladin känner igen honom och sparar Arn från utförandet. Svensk Filmdatabas. 22
augusti 2008. Hämtad 22 september 2016. Avslutande sång av Marie Fredriksson,
huvudsångaren till Roxette. Arn tar unga män och pojkar att bli riddare i träning. Arn
presenteras för sin son Magnus, född i hans frånvaro; Efter en liten tid föds en dotter som
heter Alde, och Forsvik växer snabbt. Konung Sverker II återupptar kronan med dansk hjälp
och försöker morda Canutes söner, förhindrad genom en Folkungs förlovning, som har lurat

Sverker för att tro att han var en dubbelagent. Arn vaknar i Damaskus, hans sår behandlas;
Saladin skickar hem hem med sin vänskap när han förbereder sig för att ta Jerusalem.
Filmen avslutas med en epilog som förskuggar slutförandet av konsolideringen av Sverige till
ett förenat kung en generation senare genom Birger Jarl, som identifierades som Arns sonson.
Även slaget som visas i filmen kombineras med slaget vid Gestilren där krigare från Norge
gick med svenskarna. Tvingad till krig, den första av vad som ska vara en nästan 600 år lång
konflikt mellan Sverige och Danmark, leder Arn Folkung mot den Sverker-danska kraften i
slaget vid Lena, med hjälp av arabiska hantverkare och den norska templaren Harald . Arn
laddar fram till häst för att attackera King Sverker, och avlyssas av Ebbe Suneson, Danes
ledare; i den efterföljande duellen dödar Arn honom och tar ett dödligt sår i utbytet. Hon hörs
snart om Jerusalems fall och fördärvningen av templarna och troende Arn döda bestämmer sig
för att bli en nonne för resten av sitt liv, som erbjuds Abbess post av folkungsklan. Genom att
använda den här webbplatsen godkänner du Användarvillkoren och Sekretesspolicy. Enligt
svenska legender, svenskarna där hjälp av Odin. Han måste vinna denna kamp innan han kan
gå hem till Sverige, och äntligen gifta sig med sin Cecilia och starta en familj. Arn möter henne
som hon är på väg att gå in i klostret, och de gifter sig till sist, bygga en fastighet, Forsvik, där
Arn har samlat hantverkare från hela Europa och heliga landet.

