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NORRØNE GUDEDIKT
“En etterlengtet begivenhet og en sann fryd å lese”, skreiv VG om 1. bandet av Knut Ødegårds trebands
gjendiktning av eddadikta:
Eddadikta er eit høgdepunkt i den førkristne nordiske litteraturen.
Her finn vi både stor diktekunst og nære møte med vikingtidas verdsbilete, gudelære og livsvisdom.
Medan 1. bandet inneheldt dei to mest kjende eddadikta, “Voluspå” og “Håvamål”, møter vi i band 2 dei
øvrige gudedikta i denne eldgamle poesien som trygt kan kallast ein hjørnestein i kulturarven vår. Desse
gudedikta som gjev unike innsyn i den førkristne religionen i Norden, er fulle av visdom, lærdom og jamvel
barsk humor.
Gjendikting og kommentarar av Knut Ødegård.

Forord av Jon Fosse.
Kjøp 'Edda-dikt, band 1, Voluspå & Håvamål' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet 9788202409562 Kjøp 'Edda-dikt, band 1, Voluspå & Håvamål' fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok, Heftet
9788202469962 Den eldre Edda, diktsamling i norrøn språkform om de hedenske guder og helter. Storparten
av disse diktene er overlevert i et håndskrift på pergament (GkS 2365. "Edda-dikt" av Ludvig Holm-Olsen Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og. Edda, navn på to bokverk fra
norrøn tid, Den eldre Edda og Snorres Edda. Det er bare det sistnevnte verket denne tittelen opprinnelig er
knyttet til. I 1643 fant. Eddadiktene på norsk.
Den samlede Edda.
Gustav Antonio Gjessing: Den ældre Edda (1899) Ivar Mortensson-Egnund: Edda-Kvæde (1928) Utdrag af
Eddaen Les gratisutdrag og kjøp ebøker fra Edda-dikt. Les ebøkene og lytt til lydbøkene på iPad, iPhone og
Android eller send dem til Kindle. Hvis du ikke er klar til. Edda-dikt (Ebok) av forfatter Knut Ødegård. Pris kr
279. Se flere bøker fra Knut Ødegård. NORRØNE GUDEDIKT ?En etterlengtet begivenhet og en sann fryd å
lese", skreiv VG om 1. bandet av Knut Ødegårds trebands gjendiktning av eddadikta: Eddadikta er eit.
"Edda-dikt - band 2" av Knut Ødegård - Se omtaler, sitater og terningkast.
Se hva andre mener om denne boka, og.

