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Anmeldelse: Det er storslået. Tore Kvæven formår at fremstille et fint persongalleri af både gode
personligheder og mere arketypiske figurer i sit tænkte vikingetogt op ad Congofloden … Mødet mellem de
blege men bomstærke og seje vikinger og den tropevarme flod i junglen, som de sejler op ad i jagt på guld,
giver gode modsætninger og stærke billeder … er du til gode røverhistorier, rejsebeskriverlser, drab, gamle
maskuline dyder og rænkespil, så er Hård er mit lands lov et rigtigt godt valg til femhundrede siders drabelig
underholdning. Flot bog!- Bogbrokken.dk Hård er mit lands lov er en stor episk roman om et vikingetogt til
Afrikas indre. Året er 1010. Det norske vikingeskib, Havjærven, ligger til havn i Rom. Det var et tyndt togt på
vej derned, men dem, der har bragt skind med sig tjener godt på at handle dem. En mand med øjne som is og
hår som vindtørre ben - en af de norrøne nybyggere fra Grønland - går om bord på skibet. Han vil have dette
skib og dets besætning med på en helt bestemt færd.
Da kaptajnen nægter, kommer det til tvekamp og én må dø. Grønlænderen er den sidste af de to, der står.
Hvem skal nu lede skibet? Hvad siger loven, som jo må adlydes? Det kommer an på, om du er fra Norge,
Sverige, Island, Danmark, Færøerne eller Grønland. Hvert land har sin lov. Denne besætning kommer fra
hvert eneste af de uforsonlige lande. Mandskabet kævles og går nærmest i opløsning, men grønlænderen gyder
olie på vandene med sin fortælling om en gammel fønikisk handelsrute til Afrikas indre og med løftet om
rigdom og ære. De lader sig fange af hans ord og da skibet står til havs mod vest, står grønlænderen ved roret

som ny høvding på "Havjærven". Dermed er en skæbnesvanger rejse begyndt. Om forfatteren: 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.
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Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: .
dk eller en af vores partnere. Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i dette hus.
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