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Den kvindelige saga Vagn Lundbye Hent PDF Den kvindelige saga af Vagn Lundbye er et nyt og
selvstændigt digtværk om 10 kvinder fra de islandske sagaer. Vagn Lundbye har tidligere haft stor succes med
Det Nordiske Testamente, som Den kvindelige saga ligger i forlængelse af. Det er ikke en gendigtning af de
islandske sagaer, men et selvstændigt værk, hvor Lundbye har løftet ti kvinder ud fra sagaerne, og gjort dem
til hovedpersoner i deres egne historier. Det er der kommet en række farverige fortællinger ud af med stor

dramatik i bedste sagastil.

Lundbye skriver i forordet: "Bogen skildrer først og fremmest kvinder, mens sagalitteraturens mænd mere
eller mindre er bipersoner og i vid udstrækning udelukket fra min tekst. Jeg har lige fra min barndom først og
fremmest elsket den islandske saga på grund af de kærlige og magiske kvinder, og fordi de vender sig mod

den voldsomme tid og de magthaveriske omgivelser omkring dem."

Bogen er gennemillustreret af Ib Monrad Hansen.
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