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Den første runebog i 700 år!    

 
 

Om bogen: Hels drøm er et gudesagn og udspiller sig i det magiskmytiske univers, hvor de tre
oververdener (Asgård, Midgård, Udgård) og de tre underverdener (Hel, Niflheim, Muspelheim) stedes. Her
ydes Loke-slægten for første gang retfærdighed, og vi erfarer, hvorfor Hel er den mægtigste af dem alle. Hels

drøm er den første runebog i 700 år!

 
 

Dødsgudinden Hel, der hersker i Dødsriget Hel, er den mest fascinerende og mest komplekse skikkelse i
nordisk mytologi. Alligevel forbigås hun sammen med sine brødre, bl.a. Fenrisulv og Midgårdsorm, nærmest

i tavshed i de overleverede tekster og kommer slet ikke til sin ret. Loke, hendes fader, får noget mere
"spilletid", men fremstilles til gengæld i moderne tid (især i

populærkunstnerisk/populærlitterær bearbejdning) som et lunefuldt fjols, der med eller uden sin vilje såvel
for sig selv som for andre volder den ene ulykke efter den anden.

 
 

Hels drøm er et moderne gudesagn; en både humoristisk, tragisk og poetisk fortælling skrevet med en særlig
rytmik (her tænkes bl.a. på syntaksen) og i en særlig sprogstil (her tænkes bl.a. på ordforrådet), hvis formål
dels er at forlene teksten med autenticitet (at bringe læseren tættere på nordisk oldtid og middelalder), dels at

opnå en bestemt æstetik, dels at skabe den rette eventyrlige, magiske, mytiske, hedenoldske atmosfære.
Teksten - omend skønlitterær - er i høj grad tro mod kilderne og grundet på filologisk forskning. Foruden at
støtte udbredelsen af kendskabet til nordisk mytologi, genoplive runerne (ældre futhark), holde liv i en

fortælleform ældre end skriften selv samt i det gamle nordiske/germanske/indoeuropæiske magiske univers,
der forankrer os i vor egen fælles forhistorie, har bogen også et pædagogisk sigte: Den kan hjælpe med at
lære at læse og skrive runer. Hele historien er paralleltekstet, dvs. på venstresiderne trykt med runer og på
højresiderne med det moderne danske alfabet. Hels drøm er den første runebog i 700 år og den første

paralleltekstede runebog i verdenshistorien.

 
 

Om forfatteren: Loránd-Levente Pálfi (transsylvansk ungarer af fødsel, men mestendels opvokset i Danmark)
er leksikograf, oversætter og forfatter; han har tidligere skrevet bl.a. kortromanen Elvervild (Fahrenheit

2016), der handler om nordisk folklore, ufoer, selvmord og andet, samt udarbejdet Leksikon over ordbøger og
leksika (2. udg. Frydenlund 2011). Desuden har han oversat og bearbejdet bl.a. Universet i seks dimensioner :

magi, mystik og alkymi i videnskabeligt perspektiv (Rosenkilde & Bahnhof 2015) skrevet af den tyske
fysiker Illobrand von Ludwiger.
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Om bogen: Hels drøm er et gudesagn og udspiller sig i det
magiskmytiske univers, hvor de tre oververdener (Asgård, Midgård,
Udgård) og de tre underverdener (Hel, Niflheim, Muspelheim)
stedes. Her ydes Loke-slægten for første gang retfærdighed, og vi
erfarer, hvorfor Hel er den mægtigste af dem alle. Hels drøm er den
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Dødsgudinden Hel, der hersker i Dødsriget Hel, er den mest
fascinerende og mest komplekse skikkelse i nordisk mytologi.

Alligevel forbigås hun sammen med sine brødre, bl.a. Fenrisulv og
Midgårdsorm, nærmest i tavshed i de overleverede tekster

og kommer slet ikke til sin ret. Loke, hendes fader, får noget mere
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Hels drøm er et moderne gudesagn; en både humoristisk, tragisk og
poetisk fortælling skrevet med en særlig rytmik (her tænkes bl.a. på
syntaksen) og i en særlig sprogstil (her tænkes bl.a. på ordforrådet),
hvis formål dels er at forlene teksten med autenticitet (at bringe
læseren tættere på nordisk oldtid og middelalder), dels at opnå en
bestemt æstetik, dels at skabe den rette eventyrlige, magiske,

mytiske, hedenoldske atmosfære. Teksten - omend skønlitterær - er i
høj grad tro mod kilderne og grundet på filologisk forskning.

Foruden at støtte udbredelsen af kendskabet til nordisk mytologi,
genoplive runerne (ældre futhark), holde liv i en fortælleform ældre

end skriften selv samt i det gamle
nordiske/germanske/indoeuropæiske magiske univers, der
forankrer os i vor egen fælles forhistorie, har bogen også et

pædagogisk sigte: Den kan hjælpe med at lære at læse og skrive
runer. Hele historien er paralleltekstet, dvs. på venstresiderne trykt
med runer og på højresiderne med det moderne danske alfabet. Hels
drøm er den første runebog i 700 år og den første paralleltekstede
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Om forfatteren: Loránd-Levente Pálfi (transsylvansk ungarer af
fødsel, men mestendels opvokset i Danmark) er leksikograf,



oversætter og forfatter; han har tidligere skrevet bl.a. kortromanen
Elvervild (Fahrenheit 2016), der handler om nordisk folklore, ufoer,
selvmord og andet, samt udarbejdet Leksikon over ordbøger og
leksika (2. udg. Frydenlund 2011). Desuden har han oversat og
bearbejdet bl.a. Universet i seks dimensioner : magi, mystik og
alkymi i videnskabeligt perspektiv (Rosenkilde & Bahnhof 2015)

skrevet af den tyske fysiker Illobrand von Ludwiger.
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