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Sagaen om Ravnkel Frøjsgode Keld Belert Hent PDF Ravnkel Frøjsgode er en mægtig høvding på Island,
som hersker over både Ravnkeldalen og Jøkeldalen. Han har et frygteligt temperament, og da han en dag

hakker den unge Ejnar ihjel, bare fordi han red på en hest, han ikke måtte, lægger Ejnars far, Torbjørn, sag an
mod ham for drabet. Nu bliver den før så store høvding Ravnkel fredløs og må flygte fra sine gårde. Men
Ravnkel er langt fra slået ud, og fra sit skjulested pønser han på hævn … Keld Belert har genfortalt den

islandske saga om Ravnkel Frøjsgode 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.

 

Ravnkel Frøjsgode er en mægtig høvding på Island, som hersker
over både Ravnkeldalen og Jøkeldalen. Han har et frygteligt

temperament, og da han en dag hakker den unge Ejnar ihjel, bare
fordi han red på en hest, han ikke måtte, lægger Ejnars far, Torbjørn,

sag an mod ham for drabet. Nu bliver den før så store høvding
Ravnkel fredløs og må flygte fra sine gårde. Men Ravnkel er langt
fra slået ud, og fra sit skjulested pønser han på hævn … Keld Belert
har genfortalt den islandske saga om Ravnkel Frøjsgode 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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