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Forestillingen om herrefolket
KILDELISTE for OPPGAVER I UNGDOMSSkolen
HL-senterets undervisningsavdeling utvikler hvert år et undervisningsopplegg til bruk i forbindelse med
markering av Holocaustdagen 27. januar. For 2009 er temaet «Forestillingen om herrefolket». Temaet skal
gjenspeile at Holocaustdagen er knyttet til skolenes arbeid mot rasisme. Det er viktig å erkjenne forskjellene mellom de historiske eksemplene og situasjonen i Norge i dag. Likevel håper vi at undervisningsopplegget engasjerer elevene til å trekke noen linjer til sin egen samtid. Opplegget tar utgangspunkt
i analyse av et tekst- og billedmateriale som vi har satt sammen. Det er et stort utvalg av kilder, og man
kan velge om man vil jobbe med alt sammen eller om man vil plukke ut enkelte deler.
Kilder
Logobilde: Plakat for ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend, Hitler i bakgrunnen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a6/Hitler_jugend.jpg
Kilde: Berlin : Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung, [1941]
1. Asiatiske barn
Japansk plakat fra 2. verdenskrig. Kilde: Manifest for storasiatisk samarbeid (Daitoua Kyoudou Sengen) , utgiver:
(Dai Nihon Yuubenkai) Koudansha (Manifest for storasiatisk samarbeid).
Plakaten utgjør forsiden av bok som ligger gjengitt med engelsk oversettelse her:
http://po-ru.com/articles/manifesto-for-greater-east-asian-co-operation/
2. Plakat for Hitlerjugend
Tegnet av Hein Neuner i 1939. Eies av DHM, Deutsches Historisches Museum, Berlin,
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/pli03468/index.html
3. Nürnberg med Hitler i bakgrunnen og et opptog med riddere foran
Illustrasjon til NSDAPs møte i Nürnberg i 1933. NSDAP holdt møter, eller rikspartidager, i Nürnberg fra 1927. I perioden 1933 – 1938 var møtene årlige. http://www.geocities.jp/torikai005/p-c-1933.jpg
4. Verveplakat for Waffen SS og Den norske legion
Nasjonal Samling rekrutterte soldater til tjeneste på Østfronten. I underkant av 6000 nordmenn var i løpet av
krigen i tjeneste i Waffen SS, den militære delen av det tyske SS. Rekrutteringen av nordmenn skjedde på frivillig
basis, og plakatene måtte derfor appellere til de unge mennene på en slik måte at de selv skulle ønske å gå i krigstjeneste, ikke ved å referere til et lovverk.
Kilde: Tom B. Jensen og Hans Fr. Dahl: Parti og plakat – NS 1933 – 1945, Historisk forlag, Oslo, 2005,
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/aktor/gjerningsmenn/1414/index_BigImage_html?id=1103

Forestillingen om herrefolket

5. KdF-Wagen
Kraft gjennom glede, på tysk Kraft durch Freude, forkortet KdF, var en statskontrollert fritidsorganisasjon i perioden 1933 – 1945. Tilbudet til organisasjonen omfattet konserter, ekskursjoner og feriereiser. KdF produserte også
en rimelig bil som folk flest hadde råd til: der KdF-Wagen, senere omdøpt til Volkswagen.
Plakaten er fra 1939, og henger i dag i Kunstbibliothek Preußischer Kulturbesitz i Berlin.
http://einestages.spiegel.de/static/document/7892/_dein_kdf_wagen.html
6. Japansk propagandaplakat fra 2. verdenskrig med samurai
Krigerstanden oppstod i Heian-perioden (784 – 1191) i det gamle Japan, som tjenere og livvakter for
aristokratene og hoffet. Fra 1200-tallet ble de den herskende klassen.
http://www.cbc.ca/news/background/ortona/italy.html
7. Tintin som blir båret
Tegneserien «Tintin» er skapt av belgiske Georges Remi under pseudonymet Hergé. Bildet vi har brukt, er hentet
fra fortellingen om Tintin i Kongo. Denne ble første gang utgitt i bladet «Le petit Vingtième» i perioden 5.juni 1930
til 11.juni 1931. Kilde: «Tintin i Kongo» i Tintins opplevelser, utgitt av Egmont serieforlaget, Oslo, 1990.
8. Bilde fra Nanjing-massakren i 1937
En japansk soldat holder et offers hode i hendene mens han smiler. Bilde fra nettarkivet til China News Digest
International (CND): http://www.cnd.org/njmassacre/page3.html
9. Mennesker fra Belgisk Kongo med avkappede hender
Trykket i boken King Leopold’s Soliloquy: A Defense of His Congo Rule, av Mark Twain, Boston: The P. R. Warren Co.,
1905. Bildene er tatt før 1905, fotograf ukjent.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:MutilatedChildrenFromCongo.jpg
10. Tyske soldater i tysk Sydvest-Afrika
Tegning av Moritz Ruhl (Leipzig). Tittel: Die deutschen Schutztruppen in Afrika, Utgitt av Verlag Moritz Ruhl, Leipzig, 1900
11. Jødisk mann og tysk nazi-offiser
Kilde: A Teacher`s guide to the Holocaust, Florida Center for Instructional Technology, College of Education, University of South Florida http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/gallery/p043.htm
12. Cecil Rhodes (1853 – 1902)
Britisk imperialist og grunnlegger av Rhodesia, dagens Zimbabwe. Bildet er laget av Linley Sambourne, og datert
10. desember 1892.
http://thefungus.files.wordpress.com/2007/11/463px-punch_rhodes_colossus.png
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13. Jenter fra Bund Deutscher Mädel som vinker med nazi-flagg
Kilde: Leonie Ossowskis, Stern ohne Himmel, 1958.
http://www.lsg.musin.de/Projekte/projekt_lichterkette/geschichte/jugend/hitlerjugend.gif
14. Japansk barnesoldat
Plakat fra Japan, umiddelbart før eller i begynnelsen av 2. verdenskrig.
http://www.east-asian-history.net/textbooks/Slideshows/war_general_public/med_res/Images/sld002.jpg
Kilde: Nettbasert slidespresentasjon, av Gregory James Smits ved universitetet i Pennsylvania, PSU.
Hele boken ligger her:
http://www.east-asian-history.net/textbooks/Slideshows/war_general_public/war_seen_by_general_public.htm
Hovedside: http://www.east-asian-history.net/textbooks/
15. Tegning av opptog i forbindelse med NSDAPs partimøter i Nürnberg.
Kilde: Karl Lapper og Wilhelm Utermann, 1939: Jungen – eure Welt. Das Jahrbuch der Hitler-Jugend, Zentralverlag
der NSDAP, Franz Eher Nachf, G.m.b.h. München
16. Illustrasjon fra japansk billedbok for barn.
Hendelsesforløpet henger sammen med nr. 17. http://2bangkok.com/images/japrop03.jpg Kilde: Manifest for
storasiatisk samarbeid. Se kilde nr 1.
17. Illustrasjon fra japansk billedbok for barn.
Hendelsesforløpet henger sammen med nr. 16. http://2bangkok.com/images/japrop02.jpg Kilde: Manifest for
storasiatisk samarbeid. Se kilde nr 1.

