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Vølvens sang Bent Haller Hent PDF Hvor kom koen Audhumbla fra? Hvordan fik Odins hest, Sleipner, otte
ben? Hvorfor blev ravnene Hugin og Munin Odins udvalgte fugle? Hvordan blev Tors to bukke udvalgt til at
trække Tordenvognen? Desuden er der en ny fortælling om, hvordan Thors Mjølner blev skabt, og en ny

beretning om, hvordan verden blev skabt af to hovedskaller.

Med "Vølvens sang" genfortæller Bent Haller den nordiske mytologi i et kraftfuldt, farverigt sprog. Romanen
er opdelt i 23 kapitler, i hvilke Vølven fortæller om både verdens skabelse og undergang. Der er historien om,
hvordan Odins hest Sleipner fik sine otte ben, og om hvordan tordenguden Thors berømte hammer, Mjølner,
blev smedet. Der fortælles om jættekonger og Fenrisulven, om udvælgelsen af Odins to ravne, Hugin og
Mugin, om livstræet Yggdrasil og Midgårdsormen, der spænder over hele verden. Bogen er perfekt til

oplæsning og er en fin indføring i nordisk mytologi.

Bent Haller (f. 1946) er en dansk forfatter og billedkunstner. som debuterede i 1976 med romanen
"Katamaranen", der handlede om en gruppe børns opvækst i et socialt boligbyggeri. Selvom han har skrevet

bøger for voksne, er han dog mest kendt for sin børne- og ungdomsbøger som "Blåfolket" (1986),
"Fuglekrigen i Kanøfleskoven" (1990), "Silke" (1991) og "Kaskelotternes sang" (1983), der er hans til dato

mest berømte bog. Haller har vundet flere priser for sine romaner, deriblandt Kulturministeriets
Børnebogspris i 1978 og Nordisk Børnebogspris i 2000.

 

Hvor kom koen Audhumbla fra? Hvordan fik Odins hest, Sleipner,
otte ben? Hvorfor blev ravnene Hugin og Munin Odins udvalgte

fugle? Hvordan blev Tors to bukke udvalgt til at trække
Tordenvognen? Desuden er der en ny fortælling om, hvordan Thors
Mjølner blev skabt, og en ny beretning om, hvordan verden blev

skabt af to hovedskaller.

Med "Vølvens sang" genfortæller Bent Haller den nordiske mytologi
i et kraftfuldt, farverigt sprog. Romanen er opdelt i 23 kapitler, i

hvilke Vølven fortæller om både verdens skabelse og undergang. Der
er historien om, hvordan Odins hest Sleipner fik sine otte ben, og om
hvordan tordenguden Thors berømte hammer, Mjølner, blev smedet.
Der fortælles om jættekonger og Fenrisulven, om udvælgelsen af
Odins to ravne, Hugin og Mugin, om livstræet Yggdrasil og

Midgårdsormen, der spænder over hele verden. Bogen er perfekt til
oplæsning og er en fin indføring i nordisk mytologi.

Bent Haller (f. 1946) er en dansk forfatter og billedkunstner. som
debuterede i 1976 med romanen "Katamaranen", der handlede om en

gruppe børns opvækst i et socialt boligbyggeri. Selvom han har
skrevet bøger for voksne, er han dog mest kendt for sin børne- og

ungdomsbøger som "Blåfolket" (1986), "Fuglekrigen i
Kanøfleskoven" (1990), "Silke" (1991) og "Kaskelotternes sang"

(1983), der er hans til dato mest berømte bog. Haller har vundet flere
priser for sine romaner, deriblandt Kulturministeriets Børnebogspris i



1978 og Nordisk Børnebogspris i 2000.
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