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Halvdan Viking – en Röde Orm för barn

Med inspiration från Frans G Bengtsson har Martin Widmark brett på rejält i en serie mustiga rövarhistorier
om den unge pojken Halvdan, som hamnar i det ena äventyret efter det andra, tillsammans med kompisen
Meia.
Miklagårds lås är den femte delen i serien "Halvdan Viking".
I Miklagårds lås når Halvdan, Meia, Björn och Grimulf äntligen fram till Miklagård, där Halvdan hoppas finna
sin pappa. De letar bland annat i Sofias kyrka, där Halvdan lämnar ett spår efter sig... Men så får de oväntad
hjälp av flickan Disa som leder dem till Stadsfängelset, där de får syn på Halvdans pappa uppifrån en
takterrass. Men hur ska de lyckas få ut honom därifrån? Inte nog med det, de ska ju också ta sig in i kejsarens

palats och ta den röda rubinen, Odens andra öga.
"Halvdan Viking" är en serie av Martin Widmark och illustratören Mats Vänehem. Så här säger Martin
Widmark själv om att skildra vikingatiden: "Att skriva för barn om våra, stundtals våldsamma och giriga,
förfäder innebar att kryssa mellan respekt och avsky. Respekt för till exempel deras mod och båtbyggarkonst
och avsky för blodsoffer, strandhugg och slavhandel. Men att försöka komma runt dessa ingredienser var inte
heller möjligt."
Läs också: Hövdingens bägare, Främlingens grav, Vargens hjärta och Forsens Drottning.
Halvdan Viking kan du fr o m våren 2017 träffa på Vikingaliv – Stockholms nya museum om vikingatiden.
Vikingaliv är ett äventyr och en resa genom en av historiens mest mytomspunna tidsperioder. På Djurgården i
Stockholm, mellan Vasamuseet och Gröna Lund, skapas en dramatiserad berättelse om vikingatiden anno 963,
och Halvdan Viking och Meia visar de yngre besökarna hur det var att leva på vikingatiden.

"Ett välkryddat språk, humoristiskt skaldande och spänning gör boken till en läsupplevelse att minnas. Mats
Vänehem/.../skildrar arkitektur och kultur med känsla och
inlevelse. Läsaren får en bra bild av hur livet kunde te sig 1000 e.Kr. Kulturmöten/krockar skildras i text och
bild med glimten i ögat." Christina Wedenmark, BTJ-häftet
"Den är både informativ och rolig mycket kunskap leks helt enkelt in/.../Mats Vänehem gör Hövdingens
bägare ännu mer åskådlig och livlig genom panoramabilder, översikter, genomskärningar och tokroliga
detaljer, som både ansluter sig till berättelsen och berikar den." Ying Toijer-Nilsson, SvD
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