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Ordet "germaner" fremkaller to ganske forskjellige bilder. Ville, rødhårede barbarer i kamp mot romerne.
Og ranke, lyshårede unge menn med rene trekk og stram naziuniform.
Hvilken historie ligger bak? Hvem var egentlig antikkens germanere? Hvordan kunne det ha seg at de ble
hentet frem fra glemselen og børstet støvet av for så, lett forfinet, å spille en sentral rolle i nazismens enorme
propagandaapparat? Og hvorfor kalles et stort antall språk den dag i dag for "germanske"?
I denne boka møter vi først og fremst de gamle germanerne, et folk som besto av en lang rekke stammer:
Gotere, langobarder, anglere, saksere, frisere og markomanner.
Historien om germanerne strekker seg over mer enn to tusen år. Det er en fagerik, skiftende og mangfoldig
historie. Men den er viktig. For den handler om hendelser og tanker som har spilt en stor rolle i historien og
som fortsatt er farlig ladet.

Boken var nominert til Augustprisen i 2013
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 OG MEDLEMSMØTE I NORSK ARKEOLOGISK
SELSKAP. Onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i «Professorboligen», Karl Johans gate 47, 0162 Oslo Det som
forente grekerne, var språk, religion og idrettsleker. To hovedmotstandere var Sparta og Aten. Sparta var en
ekstrem krigerstat med et oligarkisk styre, det. Perikles taler til atenerne i folkeforsamlingen, Pnyx, nedenfor
Akropolis. Idealisert maleri av Philipp von Foltz, 1853. (Foto: akg-images / Scanpix) På samme tid som
nazistene også baserte stigmatisering av jødene på tradisjonelle stereotypier av kulturell og religiøs art, var det
den moderne rasebiologiske.
arier, folk som snakket indoeuropeiske språk og flyttet inn i Armenia, Afghanistan og Nord-India for ca. 3000
år siden. Iran betyr ariernes land. Sameblod er en film som virkelig treffer meg i magen. Dette er en gripende
historie som fortelles med et naturvakkert og stemningsfullt filmatisk uttrykk og som har. Germanerne var en
folkegruppe i Europa som ble forbundet med landområdet Germania og som regnes som forfedre til de folkene
som i dag taler germanske språk.

