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Örfilen i Kungahälla Ingeborg Björklund Hent PDF Den legendariska och omtvistade drottningen Sigrid
Storråda står i centrum i denna historiska skildring. Sigrids skönhet gav henne makt och många friare i livet,
men var också orsak till krig och stora bragder. Som när hennes man den danska konungen Sven Tveskägg
och Olov Skötkonung, hennes son med svenska konungen Erik Segersäll, gick i strid för att ge den hämnd
hon utlovat Olov Tryggvesson. "Örfilen i Kungahälla" speglar en drottning som inte bara var mäktig och
vacker, men en djupt kännande kvinna. Berättelsen färdas genom Västergötland, Kungsgården, den danska
kungaborgen och sommargården i Kullaberg. Det är en inte bara en historisk överblick om en drottnings liv,

utan också en skildring om en kvinnas öde och kärlek.

Ingeborg Björklund (1897-1974) var en svensk författare. Hennes författarskap inkluderar debattböcker och
romaner, ofta med kvinnopolitiskt innehåll. Hon skrev även kärlekslyrik.
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