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Islændingesagaerne¤Njals saga Hent PDF Forlaget skriver: I 2014 udkom for første gang de 40 islandske
sagaer nyoversat til dansk i et fembinds pragtværk på Saga Forlag, Islændingesagaerne: Samtlige sagaer og
niogfyrre totter. Nu udgiver Gyldendal efter aftale med Saga Forlag et udvalgaf de nyoversatte sagaer i en

serie moderne og prisvenlige bøger. Hvert bind er forsynet med forord, kort og register.Islændingesagaerne er
uden sidestykke i verdenslitteraturen og spiller en vigtig rolle som kilde til de gamle nordboers historie. Det
er stort anlagte fortællinger med stærke persontegninger om livet blandt frie bønder på Island i vikingetiden i
perioden fra ca. år 930 til år 1030. De fleste islændingesagaer følger en ung helts rejse til Norge, Danmark,
Sverige, England, Irland eller steder endnu længere væk.Serien er på pt seks bind. De tre første udkommer 1.
september 2017. De to næste følger i 2018, og sjette bind er klar på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.--BIND
1: NJALS SAGA  dateres til sidste fjerdedel af 1200-tallet. Sagaen, som er den længste islændingesaga, er
berømmet for sin kunstneriske komposition og sine uforglemmelige scener. Den handler blandt meget andet
om det ubrydelige venskab mellem Gunnar og Njal og deres hævngerrige koner, og den viser hvordan en
konflikt, der starter mellem enkelte individer til sidst ender med at udfordre hele retssystemet og bringe

samfundet på randen af borgerkrig. I sidste ende bliver redningen den kristne tilgivelse. Men før det sker, har
mange helte ladet livet: Gunnar, der ene mand angribes på sin gård og svigtes groft af sin kone, Halgerd, og

Njal, der brænder inde med hele sin husstand.
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