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Svend Tveskæg Elisabeth Lyneborg Hent PDF Svend Tveskæg er ikke alene en biografi og historie, men er
også en levende og humoristisk beretning om den ryggesløse, men også realpolitiske og meget menneskelige

kong Svend. Elisabeth Lyneborg fører i en levende og let fortællestil læseren ind i en barsk tid med
kongsgården i Jelling som omdrejningspunkt, hvor politiske magtkampe som fadermord, jalousi og

rævekager hørte til dagens orden. Hans kvindelige modstykke er den statelige svenske dronning Sigrid
Storråde, som sammen med sin ægtefælle Erik Sejrsæl erobrede den danske tone, mens Svend var på

vikingetogt i England. Det kommer der megen strid og ballade ud af, og Svend får lynhurtigt skaffet den
svenske konge af vejen. Bogen handler også om kærligheden, der går sine egne veje uden for magthavernes
kontrol. Et fornøjeligt og spændende stykke Danmarkshistorie. Uddrag af bogen Der opstår pludselig tumult
ved hallens indgangsdør, og ind træder Svend Tveskæg, Olav Tryggvason, Pallig og nogle hirdmænd. Svend
går uden tøven hen til tronstolen og gør en fejende hilsen. ”Ædle dronning, I sidder på den forkerte stol.
Danmarks konge er tilbage, og I har ikke noget at gøre her.” Sigrid gengælder hans hilsen med et hjerteligt
smil og siger med en fløjlsblød stemme: ”Velkommen hjem, Svend. Jeg bliver siddende, så længe det passer
mig. Jeg bliver siddende, til min mand, kong Erik Sejrsæl, henter mig og erklærer, at han ikke længere er

danernes konge, og det tror jeg ikke et øjeblik, at han vil.” Om forfatteren Elisabeth Lyneborg har været præst
i Den danske Folkekirke i 26 år og har et langt forfatterskab bag sig. Sideløbende med præstegerningen har
hun læst antropologi ved Københavns Universitet og beklædt en række tillidshverv, bl.a. som medlem af

Danmarks Radios programråd. Elisabeth Lyneborg er desuden en populær foredragsholder.

 

Svend Tveskæg er ikke alene en biografi og historie, men er også en
levende og humoristisk beretning om den ryggesløse, men også
realpolitiske og meget menneskelige kong Svend. Elisabeth

Lyneborg fører i en levende og let fortællestil læseren ind i en barsk
tid med kongsgården i Jelling som omdrejningspunkt, hvor politiske
magtkampe som fadermord, jalousi og rævekager hørte til dagens

orden. Hans kvindelige modstykke er den statelige svenske dronning
Sigrid Storråde, som sammen med sin ægtefælle Erik Sejrsæl

erobrede den danske tone, mens Svend var på vikingetogt i England.



Det kommer der megen strid og ballade ud af, og Svend får
lynhurtigt skaffet den svenske konge af vejen. Bogen handler også
om kærligheden, der går sine egne veje uden for magthavernes
kontrol. Et fornøjeligt og spændende stykke Danmarkshistorie.

Uddrag af bogen Der opstår pludselig tumult ved hallens
indgangsdør, og ind træder Svend Tveskæg, Olav Tryggvason, Pallig
og nogle hirdmænd. Svend går uden tøven hen til tronstolen og gør
en fejende hilsen. ”Ædle dronning, I sidder på den forkerte stol.

Danmarks konge er tilbage, og I har ikke noget at gøre her.” Sigrid
gengælder hans hilsen med et hjerteligt smil og siger med en

fløjlsblød stemme: ”Velkommen hjem, Svend. Jeg bliver siddende, så
længe det passer mig. Jeg bliver siddende, til min mand, kong Erik
Sejrsæl, henter mig og erklærer, at han ikke længere er danernes
konge, og det tror jeg ikke et øjeblik, at han vil.” Om forfatteren

Elisabeth Lyneborg har været præst i Den danske Folkekirke i 26 år
og har et langt forfatterskab bag sig. Sideløbende med

præstegerningen har hun læst antropologi ved Københavns
Universitet og beklædt en række tillidshverv, bl.a. som medlem af
Danmarks Radios programråd. Elisabeth Lyneborg er desuden en

populær foredragsholder.
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