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Helle Stangerup

Saxo: Danmarkskrøniken I Helle Stangerup Hent PDF Forlaget skriver: Helle Stangerup har med sit klare,
markante sprog gjort Saxo til alles eje og læsning. I hendes udgave er Saxo samtidig gengivet uforkortet og
med den største respekt for forlægget. Saxo nedfældede sin krønike for mere end 800 år siden. Mange af hans
sagn og personer kender de fleste af omtale: Rolf Krake, Balder, Amlet, Ragnar Lodbrog, Stærkodder osv.

Konger og guder, jætter og troldmænd, smukke kvinder og piger i rustning folder sig ud i krig og i kærlighed
i det gigantiske drama, der hedder Danmarks grundlæggelse og tidligste fortid.

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.
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