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Makedonien Thyge C. Bro Hent PDF Forlaget skriver: IMakedonien. Europas første stormagt guides læserne
til de mange spændende antikke byer i det smukke og storslåede makedonske landskab, der endnu er næsten

uberørt af masseturisme.

I 1977 fandt græske arkæologer en intakt kongegrav, der viste sig at være Filip II’s grav. Den makedonske
kong Filip II levede i 300-tallet f.Kr. og var far til Alexander den Store. Under Filip II og Alexander den Store

blev hellenismen født – og den bidrog senere afgørende til den europæiske udvikling og identitet. 

Makedonien var dengang en stormagt, og det ses i landets mange spektakulære fund. Filip II’s grav var fyldt
med guld, våben og smykker, og arkæologer har derudover fundet over 100 kammergrave – de fleste med
unikke vægmalerier. Endnu i dag kan man besøge velbevarede antikke byer i Makedonien, og bogen guider
bl.a. til den gamle hovedstad Pella, hvor der er rester af kongepaladset, huse, templer og offentlige bade.
Bogen tager også til foden af Olymposbjerget, helligdommen Dion og dets templer til hovedguden Zeus,

ligesom bogen rejser til kejser Galerius’ palads i Thessaloniki.

Makedonien. Europas første stormagt er til den kulturhistorisk interesserede rejsende og er skrevet af
klassiske arkæologer, der har arbejdet og rejst i Nordgrækenland siden 1970’erne. 

 

Forlaget skriver: I Makedonien. Europas første stormagt guides
læserne til de mange spændende antikke byer i det smukke og
storslåede makedonske landskab, der endnu er næsten uberørt af

masseturisme.

I 1977 fandt græske arkæologer en intakt kongegrav, der viste sig at
være Filip II’s grav. Den makedonske kong Filip II levede i 300-
tallet f.Kr. og var far til Alexander den Store. Under Filip II og

Alexander den Store blev hellenismen født – og den bidrog senere
afgørende til den europæiske udvikling og identitet. 

Makedonien var dengang en stormagt, og det ses i landets mange
spektakulære fund. Filip II’s grav var fyldt med guld, våben og

smykker, og arkæologer har derudover fundet over 100
kammergrave – de fleste med unikke vægmalerier. Endnu i dag kan
man besøge velbevarede antikke byer i Makedonien, og bogen guider

bl.a. til den gamle hovedstad Pella, hvor der er rester af
kongepaladset, huse, templer og offentlige bade. Bogen tager også til
foden af Olymposbjerget, helligdommen Dion og dets templer til
hovedguden Zeus, ligesom bogen rejser til kejser Galerius’ palads i

Thessaloniki.

Makedonien. Europas første stormagt er til den kulturhistorisk
interesserede rejsende og er skrevet af klassiske arkæologer, der har

arbejdet og rejst i Nordgrækenland siden 1970’erne. 
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