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Oldtidssagaerne. Bind 4 Ingen Forfatter Hent PDF Oldtidssagaerne har fra gammel tid spillet en enorm rolle
for vores viden om den ældre danske historie; uden oldtidssagaerne ville den danske sagnhistorie ganske

enkelt være både kortere og kedeligere. Med dette kulturhistorisk vigtige oversættelsesprojekt tilvejebringes
den første samlede oversættelse af oldtidssagaerne. I et mundret og moderne dansk gøres samtlige

oldtidssagaer tilgængelige for danske læsere. Seriens i alt otte bind er illustreret af Peter Brandes, som har
skabt ni nye træsnit i farver til hvert bind. Ligeledes har han stået for typografi og omslag. Serien er redigeret

af Annette Lassen. De to første bind udkom i april 2016.

Bind 4 indeholder:

Asmund Kæmpedræbers saga. Sagaen om Half og hans kæmper.Totten om Toke Tokessøn. Torsten
Vikingssøns saga. Fridtjof den Modiges saga. Om Fornjot og hans slægt. Hvordan Norge blev fundet.

Hvordan Norge blev bebygget. Om Opplands konger.
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