
Islandske heste
Hent bøger PDF

Lise Hvarregaard

Islandske heste Lise Hvarregaard Hent PDF Forlaget skriver: Islandske heste Fakta og fortællinger af Lise
Hvarregaard henvender sig til alle, der ønsker at vide noget om heste og livet med dem i Island, om Island og
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I bogen findes fakta og fortællinger om islandske heste i nyere tid. Hestenes historie er uløseligt knyttet til
mennesker, landskab og årstider i Island. Bogen giver derfor også et indblik i Islands kulturhistorie, bl.a.

gennem kendte digte om islandske heste og deres mennesker.

Bogen indvier læseren i de aspekter, der gør Islandske heste til noget ganske særligt; gangarterne, farverne,
navnene, den specifikke historie, der trækker linjerne helt tilbage til vikingetiden – og selvfølgelig den

særlige tilknytning til Island. 

Bogen er rigt illustreret med fotografier og tegninger af Liva, Lea og Lise Hvarregaard.  

Lise Hvarregaard (1964). Cand. mag. i dansk og kunsthistorie. Adjunkt, foredragsholder og forfatter. Dansk
lektor ved Islands Universitet i Reykjavik fra 2000-2004. Bor i Nordjylland. Har selv islandske heste og er

rytter.
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