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Ammianus Marcellinus ble født ca. 330 i Antiokia (i dag tyrkisk Antakya).
Han var jevnaldrende med Julian "den frafalne", og ingen har mer inngående skildret Julian som kronprins
(Caesar) og keiser (Augustus). Beretningen om den skjebnesvangre ekspedisjonen mot perserne i 363 er et
høydepunkt i Ammianus' verk. Som betrodd offiser under Constantius og Julian er Ammianus nær
begivenhetenes sentrum i 15 år rundt om på ulike arenaer i Romerriket. Han deltar i og er øyenvitne til
dramatiske hendelser, men vet også å benytte samtidige kilder og vitnesbyrd til livfulle skildringer. Det verk
han forfattet på latin i Roma under Valentinian og Valens, står i tradisjonen fra Herodot, Thukydid og Tacitus
og regnes som det siste betydelige bidrag til historieskrivningen i antikken.
Det omfattet opprinnelig hele tidsrommet fra drapet på Domitian (96 e.Kr.) til Valens' død (378), men bare
den siste halvdel, samtidsdelen av verket, er bevart.
Ammians historie var i tysk oversettelse den viktigste kilden for Ibsen til Kejser og galilæer.

Verket er nyoversatt av Kari Skard, mangeårig lektor i latin ved Oslo Katedralskole.
Innledning og noter er ved professor em.
i klassisk filologi ved Universitet i Oslo og tidligere kommentator for bl.a. Kejser og galiæer i Henrik Ibsens
Skrifter (2008).
De gamle romerne var storforbrukere av sement. Noen av byggene har overlevd 2000 år med slitasje, vær og
jordskjelv. Hva gjorde sementen så bra? Gresk historie i eldre tid. Her er en oversikt over gresk historie fra til
landet igjen ble fritt i 1864. Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie – fellesfag i studieforberedende
utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Ordning (1500 – 58) som både var
tysk-romersk keiser og konge av Spania. Reformasjonen var et veiskille i den vestlige kristenhetens historie.
Mariakirken. Mariakirken i Krakow er en romersk-katolsk mursteinkirke og regnes som en av verdens fineste
kirker. Mer om Mariakirken Bli med Pensjonistforbundet til vakre Kroatia ved Adriaterhavets kyst.
Adriaterhavets krystall klare vann omkranser Rovinj – en liten fascinerende by, med lange. Fakta om Krakow.
Krakow: 3. største by i Polen. Tidligere Polens hovedstad. Befolkning: 765.000. Offisielt språk: Polsk.
Styreform: Republikk. Antall turister hvert. Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal Shakira angivelig ha
blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med. Perikles taler
til atenerne i folkeforsamlingen, Pnyx, nedenfor Akropolis. Idealisert maleri av Philipp von Foltz, 1853. (Foto:
akg-images / Scanpix) De eldste inndelingene vi kjenner til i Bergen er fjerdingene, som er nevnt i Magnus
Lagabøtes bylov fra 1276; i 1520-årene omtaler lensregnskapene for Bergen.

