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en helt ny oversættelse af Sofokles´ tragedie, der ikke har været tilgængeligt på dansk siden midten af det 19.

århundrede.

Tragedien handler om Herakles og hans død - ikke mindst skildret gennem hans kone Deianeira, der ud fra et
ønske om at han ikke tager en anden til hustru, kommer til at dræbe ham. Udgivelsen er oplagt til

undervisningen i oldtidskundskab, da tragedien er suppleret med perspektivtekster, der gør det muligt at
honorere læreplanens krav om læsning af romersk litteratur samt efterantik perspektivering.Indledningen

behandler myten bag stykket og stykkets reception, og et særligt afsnit skitserer det sammensatte billede man
har haft af Herakles både i antikken og senere.

Oversættelsen er illustreret med et udvalg af skulpturer og malerier af Herakles fra antikken og senere.
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