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Drenge under våben Torry Gredsted Hent PDF Da Giuseppe Martini - dansk født, men opvokset som

adoptivbarn i den italienske koloni i Addis Abeba - hører om det italienske angreb på Abessinien, væmmes
han ved sin plejefamilie og deres fascistiske anskuelser, og i stedet for at flygte sammen med dem, bliver han
tilbage. Sammen med høvdingesønnen Kifele drager han i stedet afsted for at slutte sig til de abessinske

styrker. Undervejs oplever han sult og sygdom og den italienske besættelsesmagts ugerninger mod den lokale
befolkning, og til sidst opnår han et møde med ingen mindre end Etiopiens kejser Haile Selassie. Drenge

under våben er skrevet og udkom første gang i 1936, samme år, som det fascistiske Italien besatte Abessinien
(svarende til nutidens Etiopien og Eritrea) og er en skarp kommentar til begivenhederne dernede - et særsyn i

datidens børne og ungdomslitteratur, der sjældent tog stilling til sin omverden.

 

Da Giuseppe Martini - dansk født, men opvokset som adoptivbarn i
den italienske koloni i Addis Abeba - hører om det italienske angreb
på Abessinien, væmmes han ved sin plejefamilie og deres fascistiske
anskuelser, og i stedet for at flygte sammen med dem, bliver han
tilbage. Sammen med høvdingesønnen Kifele drager han i stedet
afsted for at slutte sig til de abessinske styrker. Undervejs oplever
han sult og sygdom og den italienske besættelsesmagts ugerninger
mod den lokale befolkning, og til sidst opnår han et møde med ingen
mindre end Etiopiens kejser Haile Selassie. Drenge under våben er
skrevet og udkom første gang i 1936, samme år, som det fascistiske
Italien besatte Abessinien (svarende til nutidens Etiopien og Eritrea)
og er en skarp kommentar til begivenhederne dernede - et særsyn i
datidens børne og ungdomslitteratur, der sjældent tog stilling til sin

omverden.
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