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Ungdomsroman i vikingetiden 

 

Børnebogsforfatter Sophie Swerts Knudsen, hvis bog Ulven vandt en belgisk 

børnebogspris i 2014, tager denne gang fat i vikingetiden. Hun giver et bud på, 

hvordan det føltes at vokse op og være anderledes i en verden, hvor det at gå 

på vikingetogt var et attraktivt karrierevalg.  

 

Børn og unge har altid været interesserede i vikingetiden. Både den historiske 

side såvel som den mytologiske har fyldt mange ungdomsbøger. I Ulf og 

tordengudens sværd, som er første bind i serien om Ulf, fokuseres der på, 

hvordan det var at være ung i vikingetiden, før man blev gammel nok til at tage 

på togt. Hvordan det føltes at være stærkere end de andre. Og hvordan det 

føltes at blive forelsket i en træl. 

 

En anderledes verden – og alligevel ikke 

Ulf er søn af en af de store krigere i landsbyen, men da hans far dræbes under et 

togt, bliver Ulf pludselig manden i huset. Han er ellers vant til bare at hygge sig 

med sine venner Erlend og Ragnar, og han drømmer kun om selv en dag at tage på togt som sin far, men føler sig ikke 

helt klar til det endnu. 

Da en trælpige samtidig bringes med hjem fra England, mærker Ulf for første gang, hvordan det føles at blive 

forelsket, men det er han desværre ikke ene om … og kan man overhovedet være kæreste med en træl? 

Som om det ikke var nok, så er Ulfs bedstefar, som engang var en stor kriger, nu ved at dø ”strådøden” i sin seng og 

risikerer ikke at komme til Valhalla, men i stedet til dødsriget Niflheim. Han er for svag til at tage på togt og finde 

døden i kamp, og han tigger derfor Ulf om at hjælpe ham. Men at dræbe sin egen bedstefar… er det ikke forkert? 

 

Mennesker og guder 

”Det betyder meget for mig, at børn kan spejle sig i det, de læser,” siger Sophie Swerts Knudsen. ”Både som i min 

første bog, som handlede om at have kræft, og i denne bog, som handler om at være anderledes. Uanset hvilket miljø 

bogen foregår i, skal man kunne genkende sig selv i romanens personer. I vikingetiden var guderne også 

menneskelige. De havde behov og følelser, glæder og sorger, som folk kunne sætte sig ind i. Derfor var folk tættere på 

guderne i deres dagligdag. I bogen ser vi også helt konkrete følger af at være tæt på guderne, på både godt og ondt.” 

 

 

Ulf og tordengudens sværd udkommer på forlaget EgoLibris den 1. november. Sophie Swerts Knudsen giver gerne 

interview og kan kontaktes på telefon 28 61 18 80 eller via e-mail sophie@swerts-knudsen.dk.  
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