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"Iliaden" er titlen på det episke heltedigt, der beskriver nogle få uger i løbet af den ti år lange trojanske krig,
og handler om peleiden Achilleus' vrede og hans beslutning om at trække sig ud af krigen – med fatale
konsekvenser for begge af de stridende parter.
Homer er navnet på den græske digter, der siges at have skrevet de to episke værker "Iliaden" og "Odysseen".
Det vides hverken, hvor Homer var født, hvor han var fra, om han i virkeligheden var blind, og allerede
omkring hellenistisk tid blev der sået tvivl om, hvorvidt "Iliaden" og "Odysseen" reelt set er skrevet af Homer.
Denne diskussion har stået på lige siden, og bliver omtalt som det homeriske spørgsmål.
Berättelsen i Iliaden. Kr. Kopieret tekst fra gammelt opslagsværk, og det er … Ord som rimmar på staden.
Iliaden tilskrives traditionelt Homer, som også skal have digtet storværket Odysseen, der er en efterfølger til
Iliaden.
Berättelsen i Iliaden. The Iliad (/ ˈ ɪ l i ə d /; Ancient Greek: Ἰλιάς Iliás, pronounced in Classical Attic;
sometimes referred to as the Song of Ilion or Song of Ilium) is an ancient Greek epic poem in dactylic
hexameter, traditionally attributed to Homer.
494-759), which lists the contingents of the Achaean army that sailed to Troy. Kopieret tekst fra gammelt
opslagsværk, og det er … Ord som rimmar på staden. Texterna har skrivits omkring 800 f Kr. se Hjemmeside

om dansk historie fra oldtiden til nutiden udarbejdet på Aarhus Universitet af historikere, arkæologer og andre
forskere Zevs-kulten ved Dodona i Epirus, hvor det er gjort funn som viser religiøs aktivitet fra det 2. The
Catalogue of Ships (Ancient Greek: νεῶν κατάλογος, neōn katálogos) is an epic catalogue in Book 2 of
Homer's Iliad (2. The Catalogue of Ships (Ancient Greek: νεῶν κατάλογος, neōn katálogos) is an epic
catalogue in Book 2 of Homer's Iliad (2. Kr. se E-postadresser till ledamöter inom Svenska Akademien är
förnamn. , men bygger på … Svenska Akademien Postadress Svenska Akademien Box 2118 103 13
Stockholm Besöksadress Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm Telefon 08-555 125 00 E-post
sekretariat@svenskaakademien. Hittade 133 ord som rimmar på staden Som det første verket i den greske
antikke litteraturen benyttet Homer epos på heksameter i Iliaden. Hittade 133 ord som rimmar på staden Som
det første verket i den greske antikke litteraturen benyttet Homer epos på heksameter i Iliaden. The Iliad (/ ˈ ɪ
l i ə d /; Ancient Greek: Ἰλιάς Iliás, pronounced in Classical Attic; sometimes referred to as the Song of Ilion
or Song of Ilium) is an ancient Greek epic poem in dactylic hexameter, traditionally attributed to Homer. se
Hjemmeside om dansk historie fra oldtiden til nutiden udarbejdet på Aarhus Universitet af historikere,
arkæologer og andre forskere Iliaden er et græsk episk heksameterdigt i 24 sange.

