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Germania
761 ab urbe condita

(år 8 e.Kr.)

Du har ikke 
betalt tribut, 

germaner.

Tribut? 
Hvem skulle jeg 

betale tribut 
til?

Til princeps 
Augustus, vores 

alles herre.

Vi chattere har 
ingen herre, og jeg 
skylder ikke nogen 

noget!

Det bliver 
4 okser, 10 svin, 20 

skind og 30 skæpper 
korn eller 2.000 
denarii. Som du 

selv vil.

Vi har ingen 
penge. Høsten har 

været dårlig i år og 
jagten ligeså. Hvordan 

skal vi overleve 
vinteren, hvis...

I kan sikkert 
spænde livremmen 

mere ind.

Og dine døtre 
er gamle nok til 
at tjene penge på 

legionærerne.
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Elendige 
tyveknægte!

Nej, 
Hraban! 
Det er 
vanvid!

Ahvv!

Hold dine 
folk tilbage, 

Isgar. Betal, og 
vi lader dig 

i fred.

Jeg har 
betalt rigeligt, søn 

af Sigmar! Du glemmer, 
at to af mine sønner 
allerede har mistet 

livet som soldater for 
Roma, denne umæt-

telige luder!

Den 
uforskammethed 

får du betalt! 
Arminius, arrester 

ham!

Vi er kommet 
efter tribut. 

Hent dyrene og 
kornet.
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Castra Vetera 
Germania

Der er 
problemer 
hver gang, 
general.

De lever som dyr. 
Den eneste rigdom, 
disse menneskelige 
udskud besidder, er 

deres kvinders 
lyse hår.

Føl dig 
ikke ramt, 

kære Arminius. 
Du kommer jo 
fra en adelig 

familie.

Germanerne 
er ikke vant til at betale 
tribut. De kender ikke de 
romerske love. Vi må give 

dem mere tid.

Tid? Tid har jeg ikke! 
Jeg keder mig her i dette kolde 
og vulgære land uden kultur og  

uden skandaler at sætte tænderne i! 
Aldrig har Rom været så 

fjern.

Hvad 
har jeg gjort, 

oh Augustus, for 
at lide denne 

skæbne?

Nej, jeg vil indskærpe 
vores love. Om nødvendigt 

med magt. Andet sprog forstår 
de uvidende barbarer 

nok ikke.

Det kunne 
føre til 
opstand.

Så kan vi knuse 
germanerne, som Cæsar 

knuste gallerne.

Vel talt, 
Lepidus.
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Varus 
ringeagter os! 

Han overholder ikke 
aftalerne om alliance 

og kræver tribut 
af os.

Han håner vores 
hellige love og vil endda 

forbyde tinget. Hvor meget 
længere skal vi finde os i 

hans ydmygelser?

Hør på mig! 
Med romernes hjælp bliver vi i 

stand til at anlægge byer. Byer af 
sten, som bliver forsynet med 

vand fra fjerne kilder.

Vi kan 
drive rigtig 
handel og...

Vil du gøre os til romere, 
Segestes? Vil du have os til at 
trække i latterlige togaer og 

promenere som høns?

Vi er krigere! 
Vi ifører os 

aldrig kjoler 
ligesom de 
kvindagtige 

romere!

Hver gang din 
onkel Ingomar åbner 
munden, pisser jeg i 

bukserne!

Måske må vi høre 
Arminius’ mening. Han 

er militærtribun under 
Varus.
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Romerne kender 
ikke vores traditioner. 
Og det, de ikke kender, 

skræmmer dem.

Men romerne 
er også et krigerfolk! 
De har erobret hele 

verden...

Ikke os, 
nevø! Og det 

kommer de heller 
aldrig til!

Vi 
griber til 
våben mod 
de dværge!

Vi er Wotans 
krigere! Vi er 

uovervindelige!

Jeg vil godt 
vide, hvad en for-
bandet romer 
som dig laver 

her!

Det er sandt, 
at jeg er gået 

i krig mod Marobod 
og dalmaterne 
ligesom mange 
andre her...

Men selv 
om mit sværd 
tjener Rom 
for tiden...

...er og 
bliver jeg 

først og fremmest 
kerusker i hjertet! 

Tyr er mit vidne!

Jeg minder 
om, at det var jer, 
der sendte mig til 

Rom som gidsel. Det 
var ikke mit 

ønske...

...men jeg 
er vendt hjem 
som officer og 

fri mand.

jeg er her fordi 
alle opstande er blevet slået ned. 

Jeg kan hjælpe jer, men i som allerede 
er blevet besejret flere gange 

af rom, kaster smuds på 
mit navn!

Hvor vover 
du, forbandede 

knægt?! Jeg flår 
din tunge ud!
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Sandheden er, 
at jeg har ofret ti år 

af mit liv, fordi I, Wotans 
såkaldt uovervindelige 

krigere, har lidt 
nederlag!

Jeg dræber dig, 
selv om du er 

min nevø!

Forræder!

Hng!

Hold inde! 
Stands!


