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Enkeltfaglig eksamen i historie HF (KS) 
 

1. Tyskland og national identitet (Fællesfagligt forløb) 
 
Problemformulering og problemstillinger, som du skal besvare: 
 
Hvilken rolle spiller Tysklands politiske historie for tysk national identitet i dag? 
 
Redegør for den nazistiske raceideologi og dens betydning for skabelse af national identitet. 
 
Lav en analyse af, hvordan den nazistiske fortid og Holocaust er blevet erindret i Tyskland. 
 
Diskuter hvilke udfordringer mindekulturen om den nazistiske fortid og Holocaust har i dag, samt 
hvordan disse udfordringer påvirker tysk national identitet.  

 
 

 
Materiale, som du skal bruge i din besvarelse: 
 
Bilag 1: ”Lov til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære” af 15. september 1935. Trykt: 
Dansk Institut for Internationale Studier: http://www.holocaust-
uddannelse.dk/kildetekster/nlovene.asp#11 (set 2/4 2018).  
 
Bilag 2: Bilag 2: ”Ingen slutstreg”, mindetale af Forbundspræsident Horst Kähler den 8/5 2005 i 
Forbundsdagen. Trykt i: K. Lammers: Tyskland efter murens fald 1989, Systime, 2006.  
 
Bilag 3: Snublesten i Hamborg. Trykt: http://stolpersteine-hamburg.de/index.php (set 12/3 2018).  
 
Bilag 4: Billede af AfD-demonstration den 29/8 2017. Trykt: Voanews.com den 25/9 2017: 
https://www.voanews.com/a/germany-elections-afd/4043104.html (set 12/3-18).  
 
 
 
 
Materialet fylder i alt 2 normalsider. Tegn med mellemrum: 2792 + 2 billeder.  

http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nlovene.asp#11
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nlovene.asp#11
http://stolpersteine-hamburg.de/index.php
https://www.voanews.com/a/germany-elections-afd/4043104.html
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Bilag 1: ”Lov til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære” af 15. 
september 1935. 
 
Uddrag fra Nürnberg-lovene som de oprindeligt blev trykt i Reichsgesetzblatt 
(svarende til Rigsdagstidende i Danmark). Uddraget omhandler ret til 
medborgerskab i Det Tyske Rige.  
 

Rigsborgerloven af 15. September 1935 

  
Lov “til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære” af 15. september 1935 
  
Gennemtrængt af erkendelsen af, at det tyske blods renhed er en 
forudsætning for det tyske folks videre beståen, og besjælet af en urokkelig 
vilje til at sikre den tyske nation for al fremtid har rigsdagen enstemmigt 
vedtaget følgende lov, som hermed bekendtgøres: 
  
§1 
1) Indgåelse af ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller 
artsbeslægtet blod er forbudt. Ægteskaber, som er indgået på trods heraf, er 
ugyldige, også dersom de for at omgå denne lov er indgået i udlandet. 
2) Søgsmål for ugyldighed kan udelukkende rejses af den offentlige anklager. 
  
§2 
Kønslig omgang uden for ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller 
artsbeslægtet blod er forbudt. 
  
§3 
Jøder må ikke i deres husholdning beskæftige kvindelige statsborgere af tysk 
eller artsbeslægtet blod under 45 år. 
  
§4  
1) Det er forbudt jøder at hejse rigs- og nationalflaget og at bære rigets 
farver. 
2) Det er derimod tilladt dem at vise de jødiske farver. Udøvelsen af denne ret 
står under statens beskyttelse. 
  
§5 
1) Den, der overtræder forbudet i §1, straffes med tugthus. 
2) Den mand, som overtræder forbudet i §2, straffes med fængsel eller 
tugthus.  
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Bilag 2: ”Ingen slutstreg”, mindetale af Forbundspræsident Horst Kähler den 8/5 2005 i 
Forbundsdagen. 
 
Ingen slutstreg 
I grunden virker de ulykker som Tyskland har bragt verden, stadig i dag. Den dag i dag græder 
sønner og døtre over forældre der dengang blev dræbt, endnu lider mennesker under deres 
lidelser fra dengang, og endnu sørger utallige mennesker i mange lande over tabet af deres 
hjemstavn. 
Her hos os i Tyskland har enhver en slægtning eller bekendt der har oplevet eller lidt under det der 
skete dengang. I enhver tysk familie findes der fortællinger derom, da alle var berørt. 
Vi tyskere ser med skræk og skam tilbage på den af Tyskland udløste Anden Verdenskrig og på det 
af tyskere iværksatte civilisationsbrud Holocaust. 
[…]. 
Vi har ansvaret for at fastholde erindringen om alle disse lidelser og årsagerne dertil, og vi skal 
sørge for, at det aldrig sker igen. Der findes ingen slutstreg. 
[…]. 
 
 
 
Bilag 3: Snublesten i Hamborg. 
 
Projektet med at anlægge snublesten begyndte i 1993. 
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Bilag 4: Billede af AfD-demonstration den 29/8 2017. 
 
Protestdemonstration i Bitterfeld i det østlige Tyskland den 29. august 2017. Tilhængere af 
”Alternative für Deutschland” (AfD) holder skilte, hvor der står ”Merkel må gå af”. På flaget står 
der ”Vores land, vores hjemland.” 

 
 
 


