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Sagaen om Hønse-Tore Keld Belert Hent PDF "Tunge-Odd red med det brændende træstykke rundt om huset,
modsat solretningen, mens han sagde: "Her tager jeg mig land, for her er intet bebygget eller beboet sted. Hør

det alle vidner, som står hos.""

Det skaber vildt postyr, da Hønse-Tore nægter at sælge hø til bonden Blund-Ketil, og det får katastrofale
følger for dem begge. Det fører nemlig til, at Blund-Ketil brænder inde, og hans søn sværger hævn over

Hønse-Tore!

Keld Belert har genfortalt den islandske saga om Hønse-Tore for de 12-15-årige, men sagaen er spændende
læsning for enhver, der interesserer sig for Islands fortid eller bare godt kan lide en god historie.

Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang række romaner, noveller, børnebøger og
ungdomsbøger. Ved siden af sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer, og mange af
hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om litteratur kan bruges som en del af undervisning.

 

"Tunge-Odd red med det brændende træstykke rundt om huset,
modsat solretningen, mens han sagde: "Her tager jeg mig land, for
her er intet bebygget eller beboet sted. Hør det alle vidner, som står

hos.""

Det skaber vildt postyr, da Hønse-Tore nægter at sælge hø til bonden
Blund-Ketil, og det får katastrofale følger for dem begge. Det fører
nemlig til, at Blund-Ketil brænder inde, og hans søn sværger hævn

over Hønse-Tore!

Keld Belert har genfortalt den islandske saga om Hønse-Tore for de
12-15-årige, men sagaen er spændende læsning for enhver, der
interesserer sig for Islands fortid eller bare godt kan lide en god

historie.

Keld Belert (1936-2002) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række romaner, noveller, børnebøger og ungdomsbøger. Ved siden af
sit virke som forfatter arbejdede Keld Belert som gymnasielærer, og
mange af hans historiske romaner såvel som hans arbejdshæfter om

litteratur kan bruges som en del af undervisning.
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