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RESSOURCE 6 
 
 
Essay af en elev ved navn Viricorci, ni år gammel, marts 1916 
 
"Kære lille lærerinde Det, som jeg gene ville være Hvorfor. Stærk i kategori 17. For at dræbe tyskere, 
og jeg ville gøre det for Frankrig og for mit FÆDRELAND. Jeg vil gerne være i skyttegraven og bruge 
bajonetten for at få deres sauerkraut ud. Jeg vil gerne være heroisk og i det koloniale infanteri, for 
man bruger bajonetten eller kravler for at skære hovederne af ... 
 

Kilde: Uddrag af M. Pignot, Allons enfants de la Patrie, ovenstående uddrag s. 143. 
offentliggjort af Bibliothèque Nationale de France på dets14-18 online udstillingswebside 
 
 
Uddrag af en lærebog i læsning i grundskolen fra 1941  
 
"Rumle, rumle, marts, march, march! Hurra! Musik! Musik! De er soldater. De marcherer i tre 
kolonner med stålhjelme og våben. Kaptajnen rider foran dem. Han bærer jernkorset i venstre side 
og har et ar i ansigtet. Hvor blev han ramt af kuglen? I Norge, Frankrig, Grækenland, Afrika eller i 
Rusland? Han kan tale om krigen. De unge soldater er dækket med støv. Hvor kommer de fra? Hvor 
marcherer de hen? De ledsages af maskingeværer og artilleriudstyr. Musikken stopper. Soldaterne 
synger "En lille blomst blomstrer på engen, og den hedder ..." 
 
Kilde: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche 
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive 
 
 
Uddrag af en artikel i et ugeblad for børn i grundskolen i DDR 
 
"Socialismens succes og dens voksende internationale omdømme førte til en enorm stigning i 
imperialismens had til DDR, navnlig i Vesttyskland. De forsøgte at skade os, hvor det var muligt. 
Vores fjender anvendte navnlig den åbne grænse til Vestberlin. Dette var ikke nok for dem. 
Imperialismen planlagde en krig. Deres planer blev opdaget i tide. Efter aftale med Sovjetunionen og 
de øvrige lande i Warszawapagten satte vi en stopper for Vestens planer den 13. august 1961. Vi 
lukkede vores grænser." 
 
Kilde: Trommel (‘The Drum’), weekly magazine for elementary school children in the GDR, German 
Propaganda Archive 
Meget af materialet er skrevet af skolebørn. Dette uddrag, der er fra en artikel om 25-året for 
grundlæggelsen af Warszawa-pagten, står på s. 5 i HesaMag nr. #16/1980. Den medtager et kort, 
der viser de amerikanske baser rundt om Sovjetunionen, og nævner fordelene ved Berlinmuren. 
 
 
 

 Hvilken konflikt taler hvert af de enkelte uddrag om?  

 Hvordan vil du definere den type sprog, der bruges? 

 Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de forskellige tekster? 
 

http://expositions.bnf.fr/guerre14/pedago/06.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/textbk03.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/trom8016.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/trom8016.htm

