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Hundedage Einar Már Guðmundsson Hent PDF Einar Már Guðmundsson er en af Islands største nulevende
forfattere. Han debuterede i 1981, og havde sit folkelige gennembrud med romanen "Universets Engle"
(1993) som modtog Nordisk Råds litteraturpris. I "Hundedage" spejler Guðmundsson gennem nutidens
prisme den dramatiske tid i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Tiden for den franske
revolution, historiens største vulkanudbrud og Islands første og eneste konge: "Hundedagskongen" Jørgen

Jürgensen, en dansk kaperkaptajn, som i 1809 gennemførte et statskup på Island.
Han blev ganske vist islændingenes konge, men kun for en kort bemærkning – i hundedagene, den varmeste

tid på året, 23. juli til 23. august – før han røg i kachotten. Senere levede han blandt andet som spion i
Frankrig og endte sine dage som fordrukken politibetjent på Tasmanien.

Jürgensens historie væves sammen med "ildpræsten" Jón Steingrímsson, en islandsk præst, der ifølge
overleveringen stoppede det største vulkanudbrud i historien alene ved sin tro. Vulkanen Lakagígar gik i
udbrud i 1783, udbruddet varede næsten et år. Flere historikere vurderer at det indirekte forårsagede den
franske revolution, idet askeskyerne ødelagde høsten og skabte hungersnød over Europa. I Guðmundssons

nye roman går vulkaner, revolutioner og eventyr op i en højere enhed i hans poetiske univers.

ANMELDERNE SKREV
"Einar Már Gudmundsson er en gudsbenådet fortæller, der kan lokke en historie ud af hvad som helst."

- 5 hjerter, Politiken

"Et farverigt, islandsk eventyr (...) Einar Már Gudmundssons roman er en forunderlig og ofte stærkt
underholdende blanding af drabeligheder og pudsigheder, af skrøner, muntre anekdoter og groteske detaljer."

- 4 stjerner, Berlingske

"Nutiden og det historiske sættes op mod hinanden og afspejler derved sammenlignelige begivenheder, så det
først og fremmest fremstår, som gode og ikke mindst humoristiske fortællinger (...) Som oftest er historien
ukendt for de fleste og forbliver et mirakel ingen ser – indtil stoffet som i dette tilfælde kommer i de rette

hænder og genopstår som magisk fortælling."
- Litteratursiden

 

Einar Már Guðmundsson er en af Islands største nulevende
forfattere. Han debuterede i 1981, og havde sit folkelige gennembrud
med romanen "Universets Engle" (1993) som modtog Nordisk Råds
litteraturpris. I "Hundedage" spejler Guðmundsson gennem nutidens
prisme den dramatiske tid i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet. Tiden for den franske revolution, historiens største

vulkanudbrud og Islands første og eneste konge:
"Hundedagskongen" Jørgen Jürgensen, en dansk kaperkaptajn, som i

1809 gennemførte et statskup på Island.
Han blev ganske vist islændingenes konge, men kun for en kort
bemærkning – i hundedagene, den varmeste tid på året, 23. juli til
23. august – før han røg i kachotten. Senere levede han blandt andet
som spion i Frankrig og endte sine dage som fordrukken politibetjent

på Tasmanien.

Jürgensens historie væves sammen med "ildpræsten" Jón
Steingrímsson, en islandsk præst, der ifølge overleveringen stoppede



det største vulkanudbrud i historien alene ved sin tro. Vulkanen
Lakagígar gik i udbrud i 1783, udbruddet varede næsten et år. Flere

historikere vurderer at det indirekte forårsagede den franske
revolution, idet askeskyerne ødelagde høsten og skabte hungersnød
over Europa. I Guðmundssons nye roman går vulkaner, revolutioner

og eventyr op i en højere enhed i hans poetiske univers.

ANMELDERNE SKREV
"Einar Már Gudmundsson er en gudsbenådet fortæller, der kan lokke

en historie ud af hvad som helst."
- 5 hjerter, Politiken

"Et farverigt, islandsk eventyr (...) Einar Már Gudmundssons roman
er en forunderlig og ofte stærkt underholdende blanding af

drabeligheder og pudsigheder, af skrøner, muntre anekdoter og
groteske detaljer."

- 4 stjerner, Berlingske

"Nutiden og det historiske sættes op mod hinanden og afspejler
derved sammenlignelige begivenheder, så det først og fremmest
fremstår, som gode og ikke mindst humoristiske fortællinger (...)
Som oftest er historien ukendt for de fleste og forbliver et mirakel
ingen ser – indtil stoffet som i dette tilfælde kommer i de rette

hænder og genopstår som magisk fortælling."
- Litteratursiden
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