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Berättelser om vikingar finns det gott om. Den klassiska skildringen är förstås Frans G Bengtssons
böcker om Röde Orm. I föreliggande verk har författaren valt att berätta om en grupp vikingar från
norra Halland under tre generationers tid. Historiskt sett verkar skildringen korrekt och händelserna
utspelas under sent 700-tal och delar av 800-talet. Vi får följa invånarna i några byar kring nuvarande
Frillesås i norra Halland, både hemmavid och ute på plundringsfärder till Västeuropa och långt in i
Medelhavet.
Boken kan med fördel läsas av både vuxna och ungdomar. Den passar väldigt bra som litteratur för
unga som i skolan kanske bara har fått rudimentära kunskaper om vikingatiden. Genom en sådan här
skönlitterär skildring kommer man enskilda personer närmare in på livet. De ibland våldsamma
berättelserna om nordmännens plundringståg, med ty åtföljande mord och våldtäkter skildras med
förskönande omskrivningar, och för övrigt har ju dagens ungdom stor erfarenhet av liknande
skildringar både genom datorspel och film. Vi får även en viss inblick i hur vikingaskeppen byggdes
och handhades.
Språket är enkelt och ibland något stereotypt, med återkommande stående epitet, men detta är inte
någon nackdel eftersom det ger en slags autenticitet åt texten. Författaren använder flera
ålderdomliga uttryck och det finns även en förklarande ordlista i slutet av boken. Ett antal
illustrationer i form av teckningar gör även de att skildringen mer liknar en ungdomsbok. Ett fåtal
korrekturfel kunde ha åtgärdats.
Sammantaget kan denna bok rekommenderas som en enkel, lättsam och trevlig berättelse om
vikingar i Norden, och som sagt speciellt för ungdomar.
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