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Snorri Sturluson and Reykholt Sveinbjarnardóttir Hent PDF Forlaget skriver: Reykholt, som ligger i
Borgarfjörður på Island, er nok mest kendt for i det 13. århundrede at have været hjemsted for historikeren og
forskeren Snorri Sturluson – forfatter til Heimskringla og Edda. Allerede inden Snorris ankomst i begyndelsen
af 1200-tallet var Reykholt dog et vigtigt sted, der både fungerede som høvdingesæde og var et politisk og
religiøst centrum. Stedets høje status er muligvis grunden til, at Snorri var ivrig efter at erhverve det og gøre

det til sit hjem.
Denne artiklersamling kaster nyt lys på Snorri, på det sted, han valgte at bosætte sig, og på hvordan han

fremmede Reykholts politiske og kulturelle rolle. 

Forfatterne præsenterer nye interdisciplinære metoder til at forstå forskellige emner: Magtens centralisering i
Fristatsperioden (930–1262), oprettelsen af politiske og gejstlige centre, samt udviklingen af bosættelse og

litteratur. Gennem hele bogen ligger fokus dog på Reykholt på Snorris tid.
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