Saxo og Snorre
Forlag:

Museum
Forlag

Tusculanums

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Else Mundal

Kategori:

Historie og samfund

ISBN:

9788763531245

Udgivet:

18. juni 2010

Saxo og Snorre.pdf
Saxo og Snorre.epub

Saxos Gesta Danorum og Heimskringla, der tilskrives den islandske høvding Snorre Sturlasson, har meget
tilfælles, men der er også store forskelle. Gesta Danorum indeholder Danmarks historie fra de ældste tider og
frem til år 1185, mens Heimskringla indeholder Norges historie fra de ældste tider og frem til år 1177.
Danmarks og Norges historie gennem middelalderen er så sammenfaldende, at mange af de samme hændelser
og personer bliver omtalt og beskrevet i begge værker. I denne antologi om Saxo og Snorre ser en række af
Skandinaviens førende middelalderforskere på de to historieværker i et komparativt perspektiv, og denne
sammenligning kaster nyt lys over dem begge. De to værker og forholdet mellem dem bliver belyst gennem
følgende undertemaer: Reception, forudsætninger (litterær og historiografisk tradition, kilder og forbilleder),
motivation (forfatternes historiesyn, ideologi og motivation) samt mytologi. Artikler på både dansk og norsk.
Karsten Friis-Jensen, lektor ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet Jon Gunnar Jørgensen, professor ved
Institut for lingvistik og nordiske studier, Universitetet i Oslo Else Mundal, professor ved Senter for
middelalderstudier, Universitetet i Bergen
Et 1. 600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder

og skikke samt vores nordiske mytologi Om Svens navn. Det er likevel noen unntak som Yngvars saga
víðförla som har handling fra 1000-tallet. Fem af dem er påkaldelser af Thor, for at … Harald Blåtand
forenede sit rige i Jylland med Denemearce riget i Skåne og på Sjælland.
Som ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin faders Svend Tveskægs pludselige
død. 000 bøger. Som ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin faders Svend
Tveskægs pludselige død. Resources for Researchers into Germanic Mythology, Norse Mythology, and
Northern European Folklore UNDER UDARBEJDELSE Forkortelseslisten indeholder redaktionelle
forkortelser brugt i litteraturlisten i det følgende og i litteraturhenvisninger i bindet i øvrigt. Som ganske ung
mistede han en hel hær i England i forbindelse med sin faders Svend Tveskægs pludselige død. V. Et 1. Det
er likevel noen unntak som Yngvars saga víðförla som har handling fra 1000-tallet. Resources for Researchers
into Germanic Mythology, Norse Mythology, and Northern European Folklore UNDER UDARBEJDELSE
Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten i det følgende og i
litteraturhenvisninger i bindet i øvrigt. Som ganske ung mistede han en hel hær i England i forbindelse med
sin faders Svend Tveskægs pludselige død. Han stod med varierende hell for en aggressiv og ekspansiv norsk
utenrikspolitikk, og sørget blant annet for at en del av de skotske øyene med norsk bosetning, Orknøyene,
Hebridene og Man, ble enten lagt inn under eller bundet. Den danske vikinge konge Knud den Store blev
konge af England, Danmark og Norge. Et 1.

