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unge kong Olav bærer om halsen? Hvordan blev den godhjertede munk Frans af Assisi, der gav alt til de
fattige, så god? Og mødte Englands elskede konge Richard Løvehjerte nogensinde Robin Hood? Tag på
tidsrejse fra år 900 til 1200 med "Under Thors Værge og andre fortællinger" og læs de spændende små

eventyr om vikingetiden og om de store mænds og kongers barndom! Fra Norge til Normandiet, Italien og op
til England – her får du hæsblæsende historier om kampe, om gode gerninger og om at høre til. Bogen er
skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og
teolog Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi

(f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav fortællingerne deres historiske vingesus.
Danmarkshistorien, verdenshistorien, myter og sagn blev her fortalt som skæbnefortællinger på få sider og
smukt illustreret af den berømte tegner Oscar Knudsen (1898-1971), der for alvor brændte igennem med de

cirkusplakater, han tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.
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