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Egils saga – Ukendt Hent PDF "Selv om vi sejler gennem samtiden og flyver ind i fremtiden, er fortiden altid
med i bagagen. Islændingesagerne rummer en eller anden klassisk kerne, noget, der findes inde i os, og som

vi lærer meget nærmere at kende, når vi læser dem."
- Einar Mar Gudmundsson i bogens forord

De 10 mest kendte islandske sagaer er her genudgivet som lydbøger: Egils saga, Njals saga, Laksdæla,
Eyrbyggja, Vatnsdæla, Gisle Sursen, Gunløg Ormstunge, Gretter den Stærke, Kormak saga og Finboges saga.
Sagaerne har fået en introduktion af Palle Lauring, samt nyt forord af Einar Mar Gudmundsson. Dette er

EGILS SAGA.

"Sagaerne er i stilen romaner. Vi hører, at Njals sømmer em dag roder forbi en træl, der står bøjet og arbejder
med jorden. Skarphedin trækker blank og flækker hans hoved. »Hvorfor gjorde du det?« »Han stod så godt
for hug!« - På den manér har de ikke pjattet med trælle, men for læsere og tilhørere var det en god barsk
replik, og den er med til at tegne Skarphedins karakter. Her er vi ved sagens kerne: sagaerne er ikke kun

fortælling. De kan tegne mennesker, karakterer, så de er levende, overbevisende og troværdige."
- Fra Palle Laurings introduktion

 

"Selv om vi sejler gennem samtiden og flyver ind i fremtiden, er
fortiden altid med i bagagen. Islændingesagerne rummer en eller
anden klassisk kerne, noget, der findes inde i os, og som vi lærer

meget nærmere at kende, når vi læser dem."
- Einar Mar Gudmundsson i bogens forord

De 10 mest kendte islandske sagaer er her genudgivet som lydbøger:
Egils saga, Njals saga, Laksdæla, Eyrbyggja, Vatnsdæla, Gisle

Sursen, Gunløg Ormstunge, Gretter den Stærke, Kormak saga og
Finboges saga. Sagaerne har fået en introduktion af Palle Lauring,
samt nyt forord af Einar Mar Gudmundsson. Dette er EGILS SAGA.

"Sagaerne er i stilen romaner. Vi hører, at Njals sømmer em dag
roder forbi en træl, der står bøjet og arbejder med jorden. Skarphedin
trækker blank og flækker hans hoved. »Hvorfor gjorde du det?«

»Han stod så godt for hug!« - På den manér har de ikke pjattet med
trælle, men for læsere og tilhørere var det en god barsk replik, og
den er med til at tegne Skarphedins karakter. Her er vi ved sagens
kerne: sagaerne er ikke kun fortælling. De kan tegne mennesker,
karakterer, så de er levende, overbevisende og troværdige."

- Fra Palle Laurings introduktion
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