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Danmarks første danmarkshistorie
I 1200-tallet fik danskerne deres første danmarks
historie: Saxos danmarkskrønike.
Saxos formfuldendte og velskrevne bog er gennemsyret
af patriotisk selvforherligelse og aristokratiske dyder som
tapperhed og ære. Måske derfor har værket været med til
at forme danskernes historiske selvforståelse – paradoksalt nok mere i nyere tid end i middelalderen. Men var
Saxo mytemager eller historieskriver? Digtede han, eller
talte han sandt? Meningerne om et af Danmarks mest
monumentale værker nogensinde har været mange.
Lars Boje Mortensen tager Saxo under armen og rejser
rundt i Europa for at finde de litterære og historiske
rødder.

Forfatteren siger

”Al historie er også refleksion over historie – af samtidens aktører og af eftertidens fortolkere. Saxo leverer den første store sammenhængende refleksion
over fortiden i Danmark. Det er i sig selv en epokegørende begivenhed.”
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”Det fascinerer mig, at Saxo fik sejlet et så uhørt og ambitiøst projekt i havn.
Mellem inspiratoren Absalons død i 1201 og værkets afslutning i 1208 holdt han
ikke bare ihærdigt ved, men øgede faktisk kravene til fuldstændighed og perfektion.”

Om forfatteren

Lars Boje Mortensen er professor og leder af Centre for
Medieval Literature ved Syddansk Universitet.
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Om serien

Saxo er 12. bog i forlagets serie 100 danmarkshistorier.
Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er
centrale i projekt, der bl.a. omfatter appen Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i Politiken.
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