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Eric Knippers Germania Eric Knipper Hent PDF Forlaget skriver: I året 258 E. KR. er Kimberkrigeren
Hariuha i romersk tjeneste ved Limes, den befæstede grænse langs Rhinen og Donau, der skal holde

barbarerne stangen. Det mægtige Germanske stammeforbund akemannerne angriber hen over Limes og
plyndrer romersk område, men lider til sidst et afgørende nederlag. Derefter tilbydes Kimbrerne en plads i det

romerske alliancesystem.

Eric Knipper:
Tegneserieskaberen Eric Knipper blev født i Slesvig, der ligger i det nuværende Tyskland. Eric har altid
interesseret sig for historie og skildrer sine fjerne forfædre i tegneserien Germania, der foregår i det

3.århundrede E. KR. dengang var Danmark opdelt i stammesamfund. Området lige nord for Slesvig hedder
Angeln, og det har været en betydelig magtfaktor i jernalderens Danmark. Angeln spiller således en vigtig

rolle i Germania,
der blev til i et tæt samarbejde med Nationalmuseet.

Kimbreren Hariuha, vender hjem efter at have været i Romersk tjeneste. Han er blevet lovet guld og grønne
skove af Romerne, hvis han angriber en gammel arvefjende, men kan man virkelig stole på romernes ord?
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