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Hvordan indgik fortællingerne om deres liv og bedrifter i det antikke menneskes dagligdag? Hvorfor har den
antikke mytologi kunnet overleve til i dag? Ja, hvad er i det hele taget mytologi? Disse spørgsmål er der svar
på i Chr. Gorm Tortzens Antik mytologi, der er den mest omfattende fremstilling af den græsk-romerske

gudeverden på dansk. 

Bogen indeholder redegørelse for de græsk-romerske myters oprindelse og egenart, genfortælling af de 153
myter efter klassisk forbillede ordnet i 14 såkaldte mytekredse suppleret med stamtavler og referencer til

samtlige kilder samt leksikon med over 700 indgange til navne og begreber.

Kristendommen fortrængte den græsk-romerske religion for over 1500 år siden, men de olympiske guder er
stadig levende til stede i vores forestillinger som figurer i litteratur, tv-serier, på film, i malerier osv. Antik
mytologi fører os tilbage til de oprindelige fortællinger og forbinder deres fantastiske univers med moderne

menneskers begrebsverden. 

Chr. Gorm Tortzen er cand.mag. i græsk og latin, lektor ved Helsingør Gymnasium og ekstern lektor ved
Københavns Universitet. Han har udgivet en lang række bøger af og om klassiske forfattere.

»Fremragende fremstilling ... velskreven, personlig, inciterende og moderne.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

»Et af de bedste bud på dansk overhovedet på en fremstilling af mytologien.«
- Ditlev Tamm, Berlingske Tidende
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