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Nordiske vikingesagn Lars-Henrik Olsen Hent PDF I Nordiske Vikingesagn har Lars-Henrik Olsen udvalgt de
bedste historier om de frygtløse vikinger, der hærgede og plyndrede i hele Europa. Vi hører om den kendte
vikingehøvding Regner Lodbrog og hans sønners belejring af Paris, om Harald Blåtands dåb og Svend
Tveskægs vilde ungdom. Vi er med, da Jomsborg grundlægges, og vi følger Olav Trygvesøns hårdhændede
kristning af Norge og hans store nederlag i slaget ved Svold. "Kong Olav sænkede sin bue. Han kiggede ud
over sin flåde. Man kunne tydeligt se ham, som han stod der på agterdækket ved roret, højt hævet over alle
andre og med hovedet stolt løftet. Hans skjold var forgyldt. Han havde sin guldbelagte hjelm på hovedet, og
over sin brynje havde han en rød kappe. Herfra, hvor han stod, kunne han se de fjendtlige bannere blive rejst
på kong Svends, kong Olofs og Erik Jarls skibe…" "'Nordiske vikingesagn' er en forrygende indføring i de
ældste tider." - Politiken
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