
Sven Tveskæg. Danernes sidste viking af Preben 
Mørkbak 
Lindhardt  og Ringhof, 2009. - 576 sider 
Biografisk roman om Sven Tveskæg fra hans barndom  
til han som 28-årig slår faderen Harald Blåtand ihjel og  
overtager tronen. 
 
 

 
 
 
 
Erik Menneskesøn af Lars-Henrik Olsen 
Høst, 1986.  - 308 sider 
En aften - under et voldsomt uvejr - hentes 13-årige Erik tilbage 
i tiden til Asgård af tordenguden Tor. Sammen med Tors dat-
ter, Trud skal han finde gudinden Idun, som jætterne har bort-
ført.  
 
 
 
 
 
Oldtidssagaerne (bind 1) 
Gyldendal, 2016. - 219 sider 
Oldtidssagaerne har fra gammel tid spillet en enorm rolle for 
vores viden om den ældre danske historie; uden oldtidssagaer-
ne ville den danske sagnhistorie ganske enkelt være både kor-
tere og kedeligere. Med dette kulturhistorisk vigtige oversæt-
telsesprojekt tilvejebringes den første samlede oversættelse af 
oldtidssagaerne.  
 
 
 
Kongen der sendte paven en fugl af Martin Petersen 
Samleren, 2008. - 463 sider 
Svend Estridsøn bliver konge af Danmark 1047 til sin død i 
1076, hvor han får konsolideret riget og efter meget besvær 
sikret grænserne mod især de babariske nordmænd.  
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Røde Orm af Frans G. Bengtsson 
Lindhardt  og  Ringhof, 2014. - 508 sider 
’Søfarer i Vesterled’ og ’Hjemme i Østerled’ er de to berømte skil-
dringer af vikingen Røde Orms eventyrlige oplevelser på Harald 
Blåtands tid. York, der overlever 28 år på en ubeboet ø ved Ame-
rikas kyst, hvor han bliver skyllet i land efter et skibbrud.  

 
 
 
 
Den hellige Knud af Maria Helleberg 
Aschehoug, 2005.  - 268 sider 
En voksen Valdemar Dane ser ved kong Knud den Helliges  
skrinlæggelse i 1109 tilbage på tiden som viking i England,  
mødet med Knud, giftermålet med Hedvig og grundlæggelsen  
af Dane-slægten på Daneborg på Fyn.  
 
 
 
 
Den sidste valkyrie af Thit Jensen 
Lindhardt  & Ringhof, 2016.  - 325 sider  
En historisk fortælling om hvordan Danmark bliver til ét samlet 
rige midt under vikingetidens dyst mellem hedenskaben og kri-
stendommen. Men ikke mindst er det historien om den unge 
dronning Thyra, der bliver en velrespekteret kvindelig krigshelt – 
en sand valkyrie!  
 
 
 
 
Hård er mit lands lov af Tore Kvæven 
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 512 sider 
Året er 1010. Et vikingetogt drager mod Afrika, hvor der skulle 
være masser af guld og gode chancer for at dø ærefuldt i kamp.  
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Vindenes alter af Ole Henrik Laub 
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 272 sider 
Vi skriver år 1052 og Kong Svend Estridsøn forsøger at holde styr 
på sit rige og fortrænge den gamle tro.  
 
 
 
 
 
 
 
Valhalla: Den samlede saga (bind 1) af Peter Madsen 
Carlsen,  2013. - 213 sider 
Historierne om de gamle nordiske guders oplevelser i og uden 
for Valhalla rummer mange paralleller til vores egen verden.  
 
 
 
 
 
 
 
Ragnhilds saga af Lone Mikkelsen  
Samleren, 2010. - 205 sider 
Ragnhild Skjaldedatter lever i den sene vikingetid og er meget 
bevidst om slægten og de gamle guders betydning.  
 
 
 
 
 
 
Erik den Røde: Skibet og sværdet af Preben Mørkbak 
Lindhardt og Ringhof, 2005. - 392 sider 
Roman om Erik Torvaldssøn af Øksne-Torers slægt, den Erik, 
der opdagede Grønland og var en god ven af Tor.  
 
 
 
 

 


