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Lydbogsudgave af første bind af storværket fra den danske middelalder i nyoversættelse ved Peter Zeeberg i et
levende og nutidigt dansk, som viser Saxos fortællekunst i al sin pragt. Blodige heltesagn, muntre anekdoter
og bevægende kærlighedshistorier fletter sig sammen i den store beretning om danskernes vej fra hedenskab
til kristendom.Saxos Danmarkshistorie er storværket fra den danske middelalder. Få bøger har haft større
betydning for dansk litteratur og kunst, og for dansk selvopfattelse. Med Peter Zeebergs elegante, nudanske
oversættelse bliver det tydeligt, hvorfor Saxos værk har vundet stor popularitet - fortidens mytiske og
historiske skikkelser træder levende frem i Saxos beretning om danskernes magtkampe, krige og
kærlighedseventyr.Første til niende bog rummer hele den danske sagnhistorie frem til den historiske tids
begyndelse. Fra Dan til Gorm den Gamle.
Her findes sagn om mennesker og guder, om kong Skjold og Rolf Krake og om Balder, Høder og Odin. Vi
hører om den snu Amled, der hævner sin far, om den gamle kong Vermund og hans sløve søn Uffe, der vågner
til dåd og redder landet, om Frode Fredegod og om kæmpen Starkad med den faste, gammeldags moral. Her
finder vi også den tragiske kærlighedshistorie om Hagbard og Signe og fortællingerne om den store viking
Regner Lodbrog.Tiende bog begynder i vikingetiden med Harald Blåtand og kristendommens indførelse og
værket slutter i sekstende bog med Pommerns underkastelse i 1180'erne.
Det er en bevæget tid med store erobringer og blodige borgerkrige. Vi hører om mordet på Knud den Hellige i
Albani Kirke i Odense og Knud Lavard i Haraldsted Skov. Centralt står kampene mellem Sven, Knud og
Valdemar, der ender med at Knud Lavards søn, Valdemar den Store, står tilbage som enekonge. I den sidste
del frem til værkets slutning i Saxos egen tid er biskop Absalon fortællingens absolutte centrum, ikke mindst

skildret som den store hærfører i kampene mod venderne.
'Harald 1. ' omdirigeres hertil. (flertydig). Ungdom. For andre personer med dette navn, se Harald 1. Han
var søn af Ulf jarl og Estrid Svendsdatter. ' omdirigeres hertil. Udg. (flertydig). Side 1 2 Her er min Bogliste
Jeg gør gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes.
FORMIDLING: KRONIKKER, STØRRE ARTIKLER OG INTERVIEWS I AVISER OG TIDSSKRIFTER:
1) “Hedtoft gav Socialdemokratiet synet på … Harald Blåtand forenede sit rige i Jylland med Denemearce
riget i Skåne og på Sjælland. FORMIDLING: KRONIKKER, STØRRE ARTIKLER OG INTERVIEWS I
AVISER OG TIDSSKRIFTER: 1) “Hedtoft gav Socialdemokratiet synet på … Harald Blåtand forenede sit
rige i Jylland med Denemearce riget i Skåne og på Sjælland. af Aage Friis, Axel Linvald & Mouritz
Mackeprang. Han var søn af Ulf jarl og Estrid Svendsdatter. Som ganske ung mistede han en hel hær i
England i forbindelse med sin faders Svend. af Aage Friis, Axel Linvald & Mouritz Mackeprang. Som
ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin faders Svend.

