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Hård er mit lands lov Tore Kv\u00e6ven Hent PDF Året er 1010 Havjærven med det imponerende

dragehoved ligger for havn i Rom med dens prægtige mandskab af røvere og retskafne mænd. Togtet på vej
dertil har været tyndt. Kun handelen ser ud til at gå godt. Men mændene er sultne efter mere og længes efter
at bruge deres kræfter. Grønlænderen – nordboen Ulfr med de isfarvede øjne og det benhvide hår går om bord
med et bestemt formål. Han vil have Havjærven og vikingerne gennem Serkland (Spanien) og dybt ind i

Blåland (Afrika), hvor ingen hvid mand har været før. Hvilken skæbne venter dem? ”Kvævens debutroman er
på alle måder imponerende. Bare ideen er pokkers god … man kan ikke undgå også at blive lidt stolt af disse

modige skæggede vildmænd, hvis grådighed, erobrertrang og sejlegenskaber gjorde dem til det første

folkeslag, der hærgede i fire forskellige verdensdele.” – Dagbladet ”✶ ✶ ✶ ✶ ✶ (✶) Hård er mit lands lov

er et imponerende stykke arbejde: velskrevet, spændende og fængslende … Som actioneventyr er romanen
underholdende og fængende. Som litterær fiktion tegner den et velfunderet billede af livet i viking.” – Tom
Egeland i VG “Kvæven tackler det store antal historiske hændelser, der foregik på Grønland, Færøerne, i
Norge og Sverige. Han kender de islandske sagaer ud og ind. Han styrer et enormt persongalleri med den

største lethed, trækker på smukke beskrivelser af naturen og har en substantiel social-antropologisk viden om
araberne, fønikerne og romerne … Spændingen vil gribe dig fysisk til sidste side.” – Dag og Tid ”Her skorter
det ikke på blodsprøjt, knuste knogler og kløvede skaller, gerne akkompagneret af en sort norrøn humor, som
et civiliseret menneske i dag vil skamme sig over at grine ad … I det hele taget er Hård er mit lands lov en
godt skrevet, imponerende debutroman.” – Stavanger Aftenblad TORE KVÆVEN (f. 1969) øser af sine

erfaringer fra rejser i Afrika og er samtidig inspireret af de islandske sagaer. Med sin enorme historiske viden
tager han læseren med på et uforglemmeligt togt. Hård er mit lands lov er Tore Kvævens debut.

 

Året er 1010 Havjærven med det imponerende dragehoved ligger for
havn i Rom med dens prægtige mandskab af røvere og retskafne

mænd. Togtet på vej dertil har været tyndt. Kun handelen ser ud til at
gå godt. Men mændene er sultne efter mere og længes efter at bruge
deres kræfter. Grønlænderen – nordboen Ulfr med de isfarvede øjne
og det benhvide hår går om bord med et bestemt formål. Han vil

have Havjærven og vikingerne gennem Serkland (Spanien) og dybt
ind i Blåland (Afrika), hvor ingen hvid mand har været før. Hvilken



skæbne venter dem? ”Kvævens debutroman er på alle måder
imponerende. Bare ideen er pokkers god … man kan ikke undgå
også at blive lidt stolt af disse modige skæggede vildmænd, hvis
grådighed, erobrertrang og sejlegenskaber gjorde dem til det første
folkeslag, der hærgede i fire forskellige verdensdele.” – Dagbladet
”✶ ✶ ✶ ✶ ✶ (✶) Hård er mit lands lov er et imponerende stykke

arbejde: velskrevet, spændende og fængslende … Som actioneventyr
er romanen underholdende og fængende. Som litterær fiktion tegner
den et velfunderet billede af livet i viking.” – Tom Egeland i VG

“Kvæven tackler det store antal historiske hændelser, der foregik på
Grønland, Færøerne, i Norge og Sverige. Han kender de islandske
sagaer ud og ind. Han styrer et enormt persongalleri med den største

lethed, trækker på smukke beskrivelser af naturen og har en
substantiel social-antropologisk viden om araberne, fønikerne og

romerne … Spændingen vil gribe dig fysisk til sidste side.” – Dag og
Tid ”Her skorter det ikke på blodsprøjt, knuste knogler og kløvede
skaller, gerne akkompagneret af en sort norrøn humor, som et

civiliseret menneske i dag vil skamme sig over at grine ad … I det
hele taget er Hård er mit lands lov en godt skrevet, imponerende
debutroman.” – Stavanger Aftenblad TORE KVÆVEN (f. 1969)
øser af sine erfaringer fra rejser i Afrika og er samtidig inspireret af
de islandske sagaer. Med sin enorme historiske viden tager han

læseren med på et uforglemmeligt togt. Hård er mit lands lov er Tore
Kvævens debut.
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