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• en tour de force gennem menneskehedens myter
• et engageret overblik over mytologier fra hele verden

• baseret på en religionsvidenskabeligog psykologisk tilgang
• rigt illustreret og pædagogiske modeller underbygger teksten

• brugbar som samlet fortælling, som opslagsvæk, i undervisning på gymnasialt niveau og som inspirerende
fagbog

Så langt tilbage vi kan efterspore vores art har myter været en del af vores historie og fundamentet for
menneskehedens verdensbilleder. Myter er en del af den rygrad, der har opretholdt samfund, kultur og

civilisation. Mennesket har levet, jaget, ført krig, elsket og bygget samfund henover myten; børn er opdraget
og folk stedt til hvile under mytens fortegn. Under nattehimlen, om ildstedet, i hjemmet, i helligdommen er
myter på tværs af generationer blevet fortalt gennem årtusinder, fordi de fortæller noget væsentligt om

mennesket.

Myter har inspireret religion, arkitektur, kunst, filosofi, psykologi, litteratur, jura og politik. Myten er ikke
blot historie. Myter lever videre i samtiden over hele kloden. Både som relevante og tidløse fortællinger og
som vraggods, der stadig kan belyse menneskets sind og tilgang til verden. Gamle myter genbruges og nye

fødes. Det ses i den store popularitet fra Tolkien til Starwars, fra Harry Potter til Hungergames, fra
Skammerens datter til superhelte af alle slags.

Udover at være fantastiske fortællinger formidler myter det mysterium, det er at være til i ånd og fantasi og
samtidig være underlagt den fysiske verden. Via myten kan vi rejse dybt i menneskets sjæleliv.
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