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Fortællinger, legender, essays og taler Selma Lagerlöf Hent PDF Et ekslusivt udvalg af forfatteren Selma
Lagerlöfs mindre kendte tekster - fortællinger, legender, essays og taler. Teksterne, der måske har stået i
skyggen af hendes store romaner, kaster nyt lys over forfatterskabet - og på Selma Lagerlöf som den

engagerede person, hun var.

Selma Lagerlöf kæmpede i sin tid for kvinders stemmeret. Hun var medlem af Det Svenske Akademi, fik som
den første kvinde Nobelprisen i litteratur og var - blandt andre politiske mærkesager - erklæret pacifist.

Tilsammen giver de udvalgte tekster et indblik i forfatterskabets forløb og udvikling. Den tidlige del af
forfatterskabet er præget af indgående psykologiske studier, mens de senere fortællinger nærmer sig

myter. Legenderne er i slægt med fortidens helgenlegender og med Biblens fortællinger. Og de udvalgte taler
og essays handler mest om Lagerlöfs egen historie og udvikling som forfatter.

For mange af teksterne gælder, at omdrejningspunktet i handling og psykologi er, hvad man kunne kalde
kærlighedens forvandlende kraft - som kan ses som en slags rød tråd og et hovedtema i forfatterskabet.

Teksterne er blevet til i samarbejde mellem dr.phil. Henrik Wivel og oversætter Anne Marie Bjerg.

Nogle af teksterne vil være kendte af et læsende publikum, mens andre vil overraske. Alle er nyoversatte til
denne udgave.
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