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Saxo Lars Boje Saxo Hent PDF Omkring år 1208 satte Saxo det sidste punktum i sin kolossale krønike om
det danske riges historie. 20 år tidligere havde ærkebiskop Absalon bedt ham skrive et værk, der kunne
forherlige riget, bevise dets ælde og storhed og gøre landet berømt og beundret i al evighed. Da historien
endelig var fortalt, fik værket ikke megen opmærksomhed. Kun med nød og næppe overlevede Saxos
prægtige danmarkshistorie. Så bragede den til gengæld igennem. Først blev Saxo kongens og landets

ejendom. Så blev han folkets store helt. Og i dag, 800 år efter at han lod pennen flyde, er Saxo på vej mod
global berømmelse.

Lars Boje Mortensen, professor og leder af Centre for Medieval Literature ved Syddansk Universitet, åbner
den litterære og historiske bog for os og fortæller, hvordan så formfuldendt et monument kunne blive til så

høj mod nord.
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