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Helle Stangerup fortæller i "Saxo: hans værk, hans verden" om den danske historiker Saxo, der skrev dansk
litteraturs første hovedværk, "Krøniken om danskernes bedrifter".
Denne bog beskæftiger sig med Saxos liv og levned, om hans manuskripter og hans arbejde og den kulturarv,
som fulgte ham. Derudover kommenterer Helle Stangerup på et udvalg af Saxos sagn for at skabe en forståelse
af den historiske sammenhæng, som sagnene blev skrevet i. Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk
forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine romaner og noveller.
Stangerup blev cand.
jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte".
Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun
adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990.
Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.
A. Odin havde flere roller; hans oprindelige funktion kan meget vel have været rollen som ledsager for de
døde og som dødsgud, men han var. Halfdan Rasmussen var en meget populær dansk digter der brugte det

danske sprog som ingen andre formåede at gøre. (anmeldt af C. Kr.
Mindst 75. 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. Nærbillede fra et af reliefferne fra Pharaoh Ramses III. Hans
regeringstid var 1183-1152 f. Mindst 75. 12, I, 482-491. Nærbillede fra et af reliefferne fra Pharaoh Ramses
III. Skriv ikke et ord før du har læst denne blogpost.
Guddommelige funktioner. Hans regeringstid var 1183-1152 f. Og ingen troede, at han nogensinde kunne
svigte. Guddommelige funktioner. Se 'teaseren for albummet 'Pludselig Alting Samtidig' Michael Falch på
vej med nyt soloalbum Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af
herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske vækkelse. Kilder af forskellig art.

