
 

 

Perspektivers kildepakke 

Ki ldeoppgave  
 

Første verdenskrig 

ERICH MARIA REMARQUE: INTET NYTT FRA VESTFRONTEN 

«Plutselig holder nedslagene opp her i nærheten av oss. Ilden fortsetter, men den er rykket 

lenger tilbake, graven vår er trygg. Vi griper håndgranatene, kaster dem frem foran 

beskyttelsesrommet og løper ut. Trommeilden har holdt opp, og det er blitt lagt en sperreild bak 

oss. Angrepet kommer. 

Ingen skulle tro at det kunne finnes mennesker i denne opprotede ødemark. Men nå dukker 

overalt stålhjelmer opp fra gravene, og femti meter fra oss er allerede en mitraljøse kommet i 

stilling og åpner ilden med det samme. 

Piggtrådssperringene er skutt i filler, men de kan likevel ennå gjøre sin nytte. Vi ser de 

stormende soldatene komme. Vårt artilleri gir ild. Mitraljøsene knitrer, geværene knaller. Fra den 

andre siden arbeider de seg frem mot oss. Haie og Kropp begynner med håndgranatene. De 

kaster så fort de kan, vi rekker dem håndtakene uavbrutt. Haie kaster seksti meter, Kropp femti, 

det er prøvet på forhånd og har stor betydning. De der borte kan ikke gjøre så mye før de er 

kommet på tredve meters avstand fra oss.» s. 73) 

(…) 

«Plutselig begynner skytingen enda en gang å gå over til trommeild. Snart sitter vi igjen i 

ørkesløs venting, spent stirrende. 

Angrep, motangrep, fremstøt, motstøt − det er ordene, men hva betyr de! Vi mister mange 

folk, mest rekrutter. På vårt avsnitt får vi erstatning fra reservene. De kommer fra et av de nye 

regimentene, det er nesten bare unge mennesker av de sist innkalte årgangene. De har knapt 

fått noen utdannelse, har bare kunnet øves opp rent teoretisk før de sendes i felten. Hva en 

håndgranat er, vet de riktignok, men kunsten å søke dekning har de ingen anelse om, de 

mangler fremfor alt øye for terrengets beskaffenhet. En forhøyning på bakken må minst være en 

halv meter høy før de kan se den.» (s. 83) 

Oppgaver 

1 Utdragene omtaler to av de viktigste nye våpnene i denne krigen − hvilken betydning fikk disse 

i krigen? 

2 Hvordan begrunner utdragene tittelen «Intet nytt fra vestfronten»? 

3 Romanen er blitt kalt «et testament fra alle nasjoners falne til alle levende». Drøft dette 

utsagnet. 

 


