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Alvidende fortællinger Vagn Lundbye Hent PDF Med udgangspunkt i myter og sagn kryber forfatter Vagn
Lundbye i "Alvidende fortællinger" ind under huden på det moderne menneske. Bogen rummer i alt 17 korte,
men meget detaljerige historier om alt lige fra gamle digtere og opdagelsesrejser til krig og uddøde hvaler.

"Mytens træ hvælver sig grønt og frisk over Vagn Lundbyes fantastiske historier." – Fyens Stiftstidende

"At læse disse ‘Alvidende fortællinger‘ er som at begive sig ud på en lang rejse mod ukendte mål, uden
garanti for at vende tilbage som den man var, da man rejste ud." – Berlingske Tidende

"Fortællingen er tegn på kosmos. Denne erkendelse driver Lundbye videre og med flere dimensioner end
nogen anden i dansk prosa lige nu." – Jyllands-Posten

Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk forfatter. Han debuterede i 1964 med novellen "En af disse" i
tidsskriftet Vindrose og udgav to år efter romanen "Signalement". Siden skrev han både romaner, noveller,
digte og rejseskildringer. Lundbye har modtaget flere priser for sit forfatterskab, blandt andet Kritikerprisen,

Oehlenschlägers Mindelegat, Beatriceprisen og Det Danske Akademis Store Pris.
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"Mytens træ hvælver sig grønt og frisk over Vagn Lundbyes
fantastiske historier." – Fyens Stiftstidende

"At læse disse ‘Alvidende fortællinger‘ er som at begive sig ud på en
lang rejse mod ukendte mål, uden garanti for at vende tilbage som

den man var, da man rejste ud." – Berlingske Tidende

"Fortællingen er tegn på kosmos. Denne erkendelse driver Lundbye
videre og med flere dimensioner end nogen anden i dansk prosa lige

nu." – Jyllands-Posten

Vagn Lundbye (1933-2016) var en dansk forfatter. Han debuterede i
1964 med novellen "En af disse" i tidsskriftet Vindrose og udgav to
år efter romanen "Signalement". Siden skrev han både romaner,



noveller, digte og rejseskildringer. Lundbye har modtaget flere priser
for sit forfatterskab, blandt andet Kritikerprisen, Oehlenschlägers
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