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Nordiske myter 
 
Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes hævn 
Samhørende: Lodbrogsønnernes hævn, Lodbrogsønnernes ran, 
Lodbrogsønnernes død 
Da vikingen Ragnar Lodbrog dør i saxernes varetægt i 866, 
drager hans sønner på hævntogt, og snart står slagmarken og 
intrigerne i lys lue 
 
Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes ran 
Samhørende: Lodbrogsønnernes hævn, Lodbrogsønnernes ran, 
Lodbrogsønnernes død 
Med Lodbrogsønnerne i spidsen plyndrer vikingerne i to år 
landene omkring Middelhavet. Men hvor længe har de Thor og 
Odin på deres side 
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Holm, Lasse: Lodbrogsønnernes død 
Samhørende: Lodbrogsønnernes hævn, Lodbrogsønnernes ran, 
Lodbrogsønnernes død 
På vej hjem fra Konstantinopel mod Danernes land må Rolf 
Rapkæft og Lodbrogsønnerne i år 873 kæmpe for overlevelse 
blandt såvel venner som talrige fjender 
 
Lindow, Niels: Fuldmånehunden 
I Nordsjælland bliver folk slået ihjel tilsyneladende af en stor hund. 
Politiet står på bar bund, men journalisten Mikkel Dyndvig skriver 
om mordene og kommer vidt omkring i sin undersøgelse, der 
blandt andet inddrager myter om vikinger og varulve 
 
Nordbo, Mads Peder: Odins labyrint 
Samhørende: Odins labyrint, Thuleselskabet 
Universitetsstuderende Mathias hentes til London for at hjælpe en 
aldrende kunstner med at nedskrive en teori, der vil kunne ryste 
flere af verdens trosretninger. Mathias kommer ud for mange 
dramatiske hændelser i det store og mystiske hus i London 
 
Nordbo, Mads Peder: Thuleselskabet 
Samhørende: Odins labyrint, Thuleselskabet 
Et bestialsk mord på Fyn, hvor runer er indgraveret i liget, leder 
Mathias Hviid på sporet af nazister og Thuleselskabet, mens det 
går op for ham, at han selv spiller en stor rolle i et af alle tiders 
største mysterier 
 
Ottesen, Josefine: Helgi Daner 
Helgi vokser op på en gård. Men det viser sig at Helgi er 
kongesøn og at han er søn af en af de underjordiske. Skæbnen 
har store planer med Helgi, en mand der senere vil blive husket 
som Holger Danske 
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Reinholdt, Bo: Ormespringer  
Hvem skabte guldhornene? Hvordan skal guldhornene tolkes og 
hvordan spiller de forskellige myter og religioner sammen? En 
fabulerende og fascinerende fortælling hvor der eksperimenteres 
med både form og indhold 
 
Sølvsten, Malene: Ravnenes hvisken. Bog 1-3 
Fantasy. Den 17-årige Anne får et drømmeagtigt syn, hvor hun 
oplever et gammelt bestialsk mord på en ung rødhåret pige, i hvis 
ryg morderen har skåret et runetegn. Snart florerer en serie af 
voldsomme mord på egnen. Alle ofrene er rødhårede piger, og på 
dem alle er det mystiske runetegn 
 
29.3 
Gotved, Ole: Den ny Edda : Nordens guder i nyere tid 
En genskrivning og nyfortolkning af myter fra den nordiske 
mytologi 
 
29.3 
Kure, Henning: I begyndelsen var skriget : vikingetidens 
myter om skabelsen 
Ved at gå om bag Snorri Sturlusons Edda gives en ny tolkning af 
den nordiske mytologi befriet fra kristne tolkninger, som vikingerne 
selv næppe ville have genkendt. I stedet gives et syn på verden, 
mennesket og livet, der sætter de gamle myter i et helt nyt lys 
 
39.13 
Lidegaard, Mads: Myte og sagn : mytologien i danske 
folkesagn 
Ud fra tre indgange til folkesagnenes mytologiske udspring: 
forholdet mellem kaos og kosmos, Moder Jord, samt det hellige 
ægteskab mellem Moder jord og himlen, vises hvordan tidligere 
tiders tro lever videre i danske folkesagn 
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29.3 
Grønbech, Vilh.: Nordiske Myter og Sagn : med 
kulturhistorisk Indledning 
 
85.2 
Den ældre Edda 
Digte. Samtlige digte i Eddaen forsynet med en generel indledning 
til Eddadigtningen, samt en kort indledning til hver af de to dele, 
gudesangene og heltesangene 
 
85.2 
Lundbye, Vagn: Det nordiske testamente. 
Bind 1, Gudernes gang på Jorden 
Bind 2, Harniskklædte kæmper 
Bind 3, Mellem høje Odin og hvide Krist 
 
85.21 
Oldtidssagaerne. Bind 1- 8 
bd. 1: Vølsungernes saga : Ragnar Lodbrogs saga : Ragnar 
Lodbrogs dødssang : Totten om Ragnars sønner 
bd. 2:  Sagaen om Hervør og Hejdrek : Rolf Krakes saga : 
Skoldungernes saga 
bd. 3: Gøtreks saga : Rolf Gøtrekssøns saga 
bd. 4: Asmund Kæmpedræbers saga : Sagaen om Half og hans 
kæmper : Totten om Toke Tokessøn : Torsten Vikingssøns saga : 
Friftjof den modiges saga : Om Fjornot og hans slægt : Om 
Opplands konger 
bd. 5: Ketil Høngs saga : Grim Loddenkinds saga : Pile-Ods saga 
: Ån Buespænders saga 
bd. 6: Sagaen om Sturløg den Stræbsomme : Ganger-Rolfs saga : 
Halfdan Ejstenssøns saga : Romund Gripssøns saga ( 
bd. 7:  Sagaen om Bose og Herrød : Sagaen om Den Enarmede 
Egil og Asmund Bersærkdræber : Sørle den Stærkes saga : 
Sagaen om Illuge, Grids fostersøn : Sagaen om Halfdan, Branas 
fostersøn 
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bd. 8: Sagaen om Yngvar den Vidtberejste : Sagaen om Erik den 
Vidtberejste : Totten om Heden og Høgne : Totten om Torsten 
Gårdkraft : Totten om Helge Toressøn : Totten om Norne-Gæst : 
Totten om Vølse 
 
81.51 
Vølvens spådom 
 
85.2 
Snorri Sturluson: Edda 
Værket fra omkring 1230, nu oversat i sin helhed, er en af de 
vigtigste kilder til den nordiske gudelære og indeholder en 
skildring af verdens tilblivelse og indretning samt genfortællinger 
af gamle myter og en stor samling skjaldedigte 
 
91.2 
Hedeager, Lotte: Skygger af en anden virkelighed : 
oldnordiske myter 
På baggrund af myter, sagn og arkæologiske fund beskrives det 
europæiske og nordiske forhistoriske samfund i 
folkevandringstiden. Der beskrives en form for shamanisme med 
Odin som central figur 
 
 

Græske og romerske myter 
 
Atwood, Margeret: Penelopiaden 
Odysséen gendigtet, så begivenhederne er fortalt af den trofaste 
hustru Penelope, der blev hjemme og ventede i 20 år, og som nu 
sidder i Hades i det 21. århundrede og tænker tilbage 
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Boström Knausgård, Linda: Helioskatastrofen 
Mytisk roman om pigen Anna, der springer ud af sin fars pande 
som 12-årig, iført rustning, hjelm og lanse. Faderen indlægges og 
Anna kommer i pleje, men gradvis lukker hun sig inde i en svær 
depression 
 
Haller, Bent: Theben : en slægts forbandelse 
Genfortælling af antikkens myter om Theben, byen med de syv 
porte, og dens dramatiske og tragiske historie 
 
Miller, Madeline: Achilleus' sang 
Den eksilerede græske dreng Patroklos møder den jævnaldrende 
dreng og halvgud Achilleus. Deres venskab bliver med tiden til et 
varmt kærlighedsforhold, der dog bliver truet, da krigen imod Troja 
bryder ud, og de begge skal deltage i krigen ved siden af helte 
som Agamemnon, Odysseus og Ajax 
 
Miller, Madeline: Kirke 
Kirke er en udødelig nymfe i den græske mytologi. Hun er datter 
af Helios og trodser hurtigt sin magtfulde far. Kirke sendes til en 
øde ø, hvor hun opdager sine kræfter som heks, og det bliver 
skæbnesvangert for hende 
 
Tóibín, Colm: Navnenes hus 
Dramatisk fortælling fra den græske mytologi om Agamemnon, 
der på sin krigsfærd mod Troja ofrer datteren Ifigenia til guderne. 
Ofringen sætter gang i en bølge af mord, forfølgelser og 
kidnapninger 
 
29.2 
Tortzen, Chr. Gorm: Antik mytologi 
Redegørelse for de græsk-romerske myters oprindelse og 
egenart, genfortællinger af 153 myter og et leksikonafsnit med 
indgange til navne og begreber 
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29.2 
Dommermuth-Gudrich, Gerold: 50 klassiske myter 
Genfortællinger af mange af de græske myter med henvisninger til 
nutiden samt anekdoter og misforståelser omkring myterne 
 
29.2 
Fry, Stephen: Helte 
Græske heltesagn der er både dramatiske, morsomme, tragiske 
og tidløse genfortælles i et moderne sprog 
 
29.2 
Fry, Stephen: Mythos 
Kronologisk genfortælling af den lidenskabelige og krigeriske 
græske mytologi 
 
81.08 
I guders og heltes spor 
Samling af litterære tekster der belyser hvordan de antikke myter 
om Achilleus, Odysseus, Orfeus og Dionysos er blevet brugt i 
eftertidens litteratur 
 
81.11 
Syng gudinde : trojanske temaer i litteratur, kunst og analyse 
Tekster - både antikke tekster og nyere faglitterærer artikler - der 
belyser den trojanske krig 
 
88.2 
Prometheus myten 
Tekster der fortolker Prometheus-myten fra antikken til idag. 
Prometheus stjal ilden fra guderne og gav den til menneskene. 
Guderne sendte den første kvinde Pandora som straf, og 
Prometheus' bror Epimetheus tog imod hende. Med 30 tekster og 
27 billeder, samt mytenøgle 
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91.4 
Henrikson, Alf: Antikkens historier.  
Bind 1, Myter og sagn fra det gamle Hellas 
 
 

Grønlandske myter 
 
Larsen, Tungutaq: Som snefnug 
Digte. Enkle og stemningsfulde digte med rødder i grønlandske 
myter og kultur. Her er også tale om politiske og 
samfundsengagerede digte som indeholder en kommentar til 
Grønland og verden i dag 
 
39.13 
Gitz-Johansen, Aage: Figurer i grønlandsk mytologi (Flere 
sprog) 
Om figurer - ånder, uhyrer, trolde, guder - fra den grønlandske 
mytologi, alle gengivet i Aage Gitz-Johansens streg 
 
39.13 
Rasmussen, Knud: Myter og Sagn fra Grønland 
Bind 1, Østgrønlændere 
Bind 2, Vestgrønland 
Bind 3, Kap York-Distriktet og Nordgrønland 
 
39.13 
Rosing, Jens: Sagn og saga fra Angmagssalik 
 
39.13 
Tusarn! : sydgrønlandske fortællinger (Dansk udgave) 
Sagn og fortællinger der er indsamlet blandt gamle 
sydgrønlændere 
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Myten om Kong Arthur 
 
Cornwell, Bernard: Vinterkongen 
Samhørende: Vinterkongen, Guds fjende, Excalibur 
En af kong Arthurs krigsmænd, sakseren Derfel, nu kristen munk, 
beretter mange år efter den "sande" historie om Arthur, 
Guinevere, Merlin og Lancelot, om krig og politik og gør samtidig 
op med de romantiske myter om Camelot og ridderne af det runde 
bord 
 
Bernard Cornwell: Guds fjende 
Samhørende: Vinterkongen, Guds fjende, Excalibur 
Sakseren Derfel fortæller videre om kong Arthur og tiden efter 
borgerkrigen. Arthur stifter Det runde Bord for at samle sit nye 
kongerige inden det endelige opgør mod sakserne, men både 
troskab og svigt viser sig som følgesvende 
 
Cornwell, Bernard: Excalibur 
Samhørende: Vinterkongen, Guds fjende, Excalibur 
Sakseren Derfel afslutter her sin fortælling om Kong Arthur. 
Sakserne står på spring, og det endelige opgør med broderen 
Mordred nærmer sig. Merlin og Nimue lægger planer - men 
allerhelst vil Arthur genvinde Guineveres kærlighed 
 
McDermott, Andy: Excaliburs hemmelighed 
Arkæologen Nina Wilde er sammen med kæresten Eddie Chase 
og amerikaneren Mitchell på jagt efter kong Arthurs legendariske 
sværd Excalibur. Men det er der også andre, der er, og det bliver 
en jagt på liv og død 
 
Pyle, Howard: Kong Arthur og ridderne af det runde bord 
Beretningen om den modige og ædle kong Arthur og hans 
berømte riddere 
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Same- og lappemyter 
 
Ekman, Kerstin: Arilds tegn 
Moderne saga fra egnen omkring Svartvattnet, hvor dyr og 
mennesker og naturen går op i en højere enhed, der danner et 
billede af den samiske kultur 
 
Hildebrandt, Johanne: Forbandelsen 
Gyserroman om arkæologen Helena Torvald, der af vanvare 
frisætter en dæmonisk kraft, da hun udgraver liget af en samisk 
kvinde som år 912 blev offer for trusler fra den tids åndeverden 
 
Odgaard, Jonna: Ulvens blik 
Samhørende: Ulvens blik, Shamanens lærling, Bjørnens kraft 
Stockholmjournalisten Mari tager orlov for at hjælpe sin syge 
morfar i Lapland og bliver her opmærksom på sine samiske 
rødder. Tilsvarende tager ulveforskeren Mats sin tilværelse op til 
revision og tilbringer næsten et helt år alene i vildmarken, hvor 
han kommer helt tæt på naturen og dyrelivet 
 
Odgaard, Jonna: Shamanens lærling 
Samhørende: Ulvens blik, Shamanens lærling, Bjørnens kraft 
Journalisten Mari ønsker at skrive om at videregive samernes 
verdenssyn. Ulveforskeren Mats bliver mere og mere bevidst om 
sin samiske baggrund. Vil de komme hinanden i møde? 
 
Odgaard, Jonna: Bjørnens kraft 
Samhørende: Ulvens blik, Shamanens lærling, Bjørnens kraft 
Journalisten Mari og ulveforskeren Mats har fundet sammen og 
slået sig ned i Lappland. Mari er især optaget af den 
shamanistiske side af den samiske kultur, mens Mats overtaler 
samefællesskabet til et forsøg med at forene rendrift og samtidigt 
acceptere rovdyr som ulv og jærv 
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Spjut, Stefan: Stallo 
I Lapland vrimler det med overnaturlige væsener, og 
kryptozoologen Susso Myrén kommer på sporet af en lille trold. 
Imens dyrker en isoleret sekt overnaturlige væsener, som i ny og 
næ har brug for et kidnappet barn for at holde sig i ro. Mødet 
mellem Susso og sekten bliver en kamp på liv og død for alle 
involverede 
 
Truc, Olivier: Fyrre dage uden skygge 
Samhørende: Fyrre dage uden skygge, Skyggerne vender tilbage 
Krimi. Nina og Klemet er nye makkere i ren-patruljen i den lille by 
Kautokeino, og de kommer på en kæmpe opgave, da renavleren 
Mattis findes død. Sagen viser sig hurtigt at rumme langt mere 
end først antaget 
 
Truc, Olivier: Skyggerne vender tilbage 
Samhørende: Fyrre dage uden skygge, Skyggerne vender tilbage 
Krimi. I det nordligste Norge trækker det op til konflikt da de lokale 
samer ser deres traditionelle nomadiske kultur truet af 
olieindustrien. Klement Nango og Nina Hansen fra renpolitiet 
involveres i nogle mulige drabssager med tråde til konflikten 
 
 

Andre europæiske myter 

 
Kivirähk, Andrus: Slangehvisleren 
Allegorisk fortælling om skovfolket, som er venner med slangerne 
og kan deres sprog. Deres livsform er i opløsning og erstattes af 
agerbrugere i landsbyen, men Leemet vil selv bestemme sin 
skæbne. Bygget på myter fra letland. 
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Rutherfurd, Edward: Dublin 
Historisk roman, der over tidsspændet år 430 til år 1538 fortæller 
om området og byen Dublin. Fra keltiske sagn og ritualer til 
kristendommens komme, vikingernes hærgen og vanhelligelsen af 
de irsk-katolske kirker og helligdomme under Henrik den 8. 
 
29.3 
O'Donohue, John: Anam cara 
En rejse gennem et irsk spirituelt landskab, hvor forfatteren åbner 
dørene til et skatkammer af keltiske myter og lærdom om 
universelle emner 
 
91.27 
Rasmussen, Finn: Germanerne og vikingerne : myter og magt 
Ud fra de billedsymboler de forhistoriske germanere har efterladt 
fremføres nye synsvinkler på germanernes religiøse ideer, og de 
politiske magtforhold i vikingetiden. Der bliver fremlagt bud på en 
forklaring af de store våbenofre i moser, runernes opståen, 
danernes oprindelse og rødderne til den nordiske mytologi m.m. 
 
98.21 
Sigmund, Pia: Det dobbelte træ 
Tyrkiske fortællinger, myter og sagn fra de ældste tider til nutid, 
suppleret af afsnit om den kulturhistoriske baggrund 
 
 

Ægyptiske myter 
 
Haller, Bent: Thots bog : fortællingen om Osiris 
Guden for skrivekunsten, Thot, fortæller myterne om Osiris og 
Seth, om intriger, magtkampe, kærlighed, had og hævn i det 
gamle Egypten 
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Juul Clausen, Erik: Babylon : dæmonernes port 
Historisk roman. Græske Cassandra og Philip er i Egypten for at 
studere lægekunst. Faraoen sender dem til Jerusalem for at holde 
øje med udviklingen op til byens fald i 568 f.Kr., hvor de deltager i 
folkeforflytningen til Babylon. Bibelske personer, myter og sagn 
flettes ind i den detaljemættede fortælling 
 
Mørk, Christian: Kejserens port 
Samhørende: Kejserens port, Jaguarens datter 
I en ørkenudgravning kommer en kvindelig arkæolog på tværs af 
"Det evige daggrys sønner", skabt af en psykopatisk franskmand, 
bosat i Vietnams jungle. Arkæologens sind er fyldt dels af en 
trafikdræbt søn, dels af en revolverkugle fra psykopatens attentat 
på hende, men hun fortsætter 
 
Mørk, Christian: Jaguarens datter 
Samhørende: Kejserens port, Jaguarens datter 
Knogleeksperten Kit Henson kommer til Ecuador, hvor hun stilles 
overfor liget af den mytiske inkaprinsesse, der i sin frygtløshed 
kaldtes "Jaguarens datter". Kit kæmper også med falske anklager 
fra kampen mod forbryderen "Den hvide Rotte" 
 
Sussman, Paul: Den forsvundne hær 
Samhørende: Den forsvundne hær, Templets sidste 
hemmelighed, Osiris' labyrint 
Kriminalroman. I året 523 f.v.t. forsvandt Cambyses hær i 
Ægyptens ørken, og i 2000 bliver en ægyptisk antikvitetshandler 
og en engelsk arkæolog myrdet. Med arkæologens datter Tara i 
orkanens øje opklares sammenhængen mellem sagerne 
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Sussman, Paul: Templets sidste hemmelighed 
Samhørende: Den forsvundne hær, Templets sidste 
hemmelighed, Osiris' labyrint 
Kriminalroman, hvor Khalifa fra Luxors politi undersøger et 
dødsfald i Kongernes Dal og finder forbindelser til en gammel 
mordsag, konflikten mellem jøder og palæstinensere og sagnet 
om den forsvundne menoha fra templet i Jerusalem i år 70 
 
Sussman, Paul: Osiris' labyrint 
Samhørende: Den forsvundne hær, Templets sidste 
hemmelighed, Osiris' labyrint 
Krimi. En kritisk kvindelig journalist bliver stranguleret i den 
armenske katedral i Jerusalem. Kriminalinspektør Ben-Roi får 
sagen, der har tråde til både Egypten og storkapitalen, og får 
assistance af Khalifa fra politiet i Luxor 
 
29.8 
Storm, Rachel: Egyptisk mytologi : myter og legender fra 
Egypten, Persien, Lilleasien, Sumer og Babylon 
Opslagsværk med over 150 artikler, der beskriver de centrale, 
mystiske figurer i nærorientalsk religion eller kultur og deres 
betydning for folkeslagene i oldtiden 
 
 

Gilgamesh og andre sumeriske myter 
 
Gilgamesh 
Bearbejdet oversættelse der følger de tavler, som skrifterne er 
fundet på. En komplet gengivelse af teksten og ikke en 
gendigtning af handlingen 
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Haller, Bent: Ba-bels bog : fortællingen om Gilgamesh 
Historien om den magtfulde konge Gilgamesh, som undertiden er 
en plage for sine undersåtter i al sin magt og brynde. Guderne vil 
have ham til at opføre sig ordentlig, og sender ham bl.a. kæmpen 
Enkidu til Babylon for at sætte ham på plads, men de to bliver 
gode venner 
 
Inanna : himlens og jordens dronning : myter og hymner 
Gendigtning af et udvalg af de 4000 år gamle sumeriske myter og 
hymner til gudinden Inanna 
 
 

Asiatiske og australske myter 
 
Chatwin, Bruce: Drømmespor 
En engelsk arkæologs beretning om en rejse i det centrale 
Australien, hvor han kom tæt på den indfødte befolkning, som 
berettede om deres myter og sagn og om de hvides overgreb 
 
Nair, Anita: Hjertets ni ansigter 
Rejsebogsforfatteren Chris tager til Kerala for at lære om 
kathakali-dansen og dens ni følelser. Dansens myter og lidenskab 
er universelle, og Chris' nutidige følelsesliv og personerne i hans 
omgivelser væves sammen i kathakali, som forudsiger alt 
 
Oë, Kenzaburo: M/T - og fortællingen om De Store Skoves 
Under 
Som barn valgtes fortælleren til at lytte til den skjulte japanske 
landsbys fortællinger, drømme og historier, og han fører os 
igennem sin egen og Japans historie fra myterne til nutiden 
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59.55 
Sanders, Tao Tao Liu: Drager, guder og ånder fra kinesisk 
mytologi 
46 fortællinger om guder, helte, drager og ånder fra den kinesiske 
verden 
 
 

Indianske myter 
 
Popol Vuh : en gendigtning af mayaernes skabelsesberetning 
Gendigtning af maya-folkets hellige bog, der beskriver skabelsen 
og de første mennesker. Med en indledning om skriftets og 
mayaernes historie 
 
29.95 
Døren der ikke må åbnes : indianske myter fra Nordamerika 
 
39.13 
Erobringens fortællinger : indianske myter 
 
98.57 
Le Clézi, J. M. G.: Den mexikanske drøm 
Om de præ-columbianske aztekers kosmiske helhedsopfattelse, 
om deres myter, symboler, visioner og drømme om kaos, 
skabelse og død, og om denne kulturs undergang ved den 
spanske erobring af Mexico i 1500-tallet 
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Flere spændende mytiske fortællinger 
 
Chaviano, Daína: Havana, min elskede 
Der fortælles en fantastisk og eventyrlig historie med myter, 
drama og et stort personregister om Cubas tre 
befolkningsgrupper, den kinesiske, den spanske og den 
afrikanske. Vi følger samtidig journalisten Cecilias arbejde med en 
historie om et spøgelseshus i Miami 
 
Frank, Niels: Vulkaner på månen 
Noveller. En række farverige historier, myter og rejseskildringer fra 
flere kontinenter og historiske perioder. Ofte er byen tema og 
kulisse for skæbner og dramaer i menneskenes liv 
 
Gaiman, Neil: Amerikanske guder 
Fantasy. I nutidens Amerika udspiller der sig en kamp mellem de 
gamle og nye guder. Ind i denne konflikt kastes ex-fangen 
Shadow, der hurtigt bliver selveste Odins assistent. Tag med på 
en fantastisk rejse igennem et fysisk og mytisk landskab, der 
tegner billedet af Amerika og hvor vi møder guder og myter fra 
hele verden 
 
Løppenthin, Lea Marie: Sæson  
Frank og Per er mor og datter, men også legekammerater og 
usynlige venner. En eksperimenterende og mytisk roman om at 
længes, rejse og vende hjem 
 
Marlowe, Christopher: Den tragiske historie om doktor Faust 
Renæssancedrama om Faust, som indgår en pagt med 
Mephistopheles for at opnå viden, rigdom og magt. I 24 år tjener 
Mephistopheles Faust mod at få hans sjæl til gengæld. En 
kontrakt underskrevet med blod må nødvendigvis ende tragisk og 
Faust ender i helvede 
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Nerval, Gérard de: Kimærerne og andre digte 
Digte. Sonnetter, elegier og odeletter, der rummer et mytologisk 
univers med tråde til den franske revolution over temaer som 
genfødsel, drøm og genskabelse. Desuden et mindeskrift for 
digteren 
 
Tolkien, J.R.R.: Eventyret om ringen 
Samhørende: Eventyret om ringen, De to tårne, Kongen vender 
tilbage 
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver 
uindskrænket magt, frem til Dommedagsbjerget, hvor den skal 
ødelægges. I eventyrets og mytens form skildres kampen mellem 
det gode og onde 
 
Tolkien, J.R.R.: De to tårne 
Samhørende: Eventyret om ringen, De to tårne, Kongen vender 
tilbage 
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver 
uindskrænket magt, frem til Dommedagsbjerget, hvor den skal 
ødelægges. I eventyrets og mytens form skildres kampen mellem 
det gode og det onde 
 
Tolkien, J.R.R.: Kongen vender tilbage 
Samhørende: Eventyret om ringen, De to tårne, Kongen vender 
tilbage 
Hobbitten Frodo forsøger at bringe en magisk ring, der giver 
uindskrænket magt, frem til Dommedagsbjerget, hvor den skal 
ødelægges. I eventyrets og mytens form skildres kampen mellem 
det gode og det onde 
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29 
Armstrong, Karen: Mytens historie 
Hvordan myterne er blevet til, hvorfor de findes og hvorfor vi 
stadig har brug for dem 
 
29.1 
Verdens mytologier : en illustreret guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


