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Kammerat 
Li Yunwu!

Du havde vagten 
i går aftes...

Noget særligt 
at melde?

Øh... Jordbesidderfamilien 
Zhang Degui slukkede lyset 

klokken 22.38... 

Vi skal 
hjem nu!
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Hm! 
Andet...?

Og den rige bonde 
Shan, den giftslange... Hans 
mor gik ned i landsbyen.

Nå da! 
Interessant...

Hvad ellers? 
Fortæl!

Hmm... Ellers 
ikke noget 

nævneværdigt.

Fortsæt endelig sådan, kammerat Li 
Yunwu! Siden vores store rorgænger 
gik bort, har de reaktionære kræfter 
stået klar til at genopstå af asken...
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... partiet har brug for folk som dig! Unge mennesker, der er på 
vagt og er klar til at forsvare revolutionen. Ikke som dine venner 

Rødgardisterne, der ikke kan finde ud af andet end at spille mahjong...

Prøv lige at se dem! Beskidte i fjæset 
og med fødderne begravet i gødning... 
Da de kom for otte år siden, var det 
hele Kina, der lå for deres fødder! 
Hvem skulle have troet, at de unge 

løver skulle ende sådan? Der er ikke 
noget at sige til det. Man bliver virkelig 
forandret af at leve så mange år med 
hungersnød og langt fra alt og alle, 

er det ikke rigtigt?

Xiao Li, min kære bror, det er nu snart 
tre uger siden, Mao Zhuxi gik bort, og jeg 
savner ham så forfærdelig meget. Ud over 

arbejdet i markerne bruger jeg meget tid på 
at være på vagt for at forsvare vores land 
(ligesom dig). Vores rene, røde hjerter skal 
nok få bugt med de reaktionære kræfter! 

Vær stærk, min bror, vi bærer et stort 
ansvar på vores skuldre.
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... ansvar på vores skuldre. 
Din søster, Meimei

Klar til 
kamp!!!

Den 6. oktober 1976.

Pak jeres 
udstyr!!!

Alle mand op i 
lastbilerne!



24

Hvor 
skal vi hen, 

korporal Li? Aner det 
ikke...

Nu har vi siddet 
her i tre timer. 

Skal vi ikke 
køre?

Sådan 
lød 

ordren.

Korporal Li, hvorfor 
skal vi sidde i en lastbil, 
der holder helt stille? Jeg har jo sagt, 

at en ordre
 er en ordre!

Pfff... To dage uden at komme ud! 
Ikke engang for at pisse!

Her stinker!

Vi er ikke 
kommet ud 
af stedet!
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Telegram! 
Telegram!
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Hua Guofeng er 
blevet udnævnt 
til formand for 
centralkomitéen...

... og firebanden er 
blevet anholdt!

Hvad er 
”firebanden” 
for noget?

Kammerater! 
Se her! Alt står 

forklaret her!

Firebanden er en gruppe 
skadelige antirevolutionære! 
Hua Zhuxi* har nedkæmpet 

dem! Han har reddet 
landet og partiet!

*       (Hua Zhuxi): Formand Hua.

Hvad?

Planche 7 :(*) Mao Zhuxi (  毛主席    ) : Président  Mao  (voir tome 1) 
 

Planche 19 : (*  )  花主席    : Hua Zhuxi : président Hua 
 

P 29 :     一 条大河波浪宽,    
             风吹稻花香两岸, 
            我家就在岸上住 
            听惯了艄公的号子 
 

Planche 43  (*) Leifeng (  雷锋  ): soldat  porté en modèle dans les années 50 (voir tome 1)  
 

Planche 46 :  (*) : «  说打就打  »  (shuo  da qiu da) : chanson militaire. 
 

P89 :    二月里来好风光， 
          家家户户种田忙， 
          种豆的得豆， 
          种瓜的得瓜， 
          多打五谷充军粮  
 

Planche 102 :  (*) :   生产基地   (shengchan jidi) : unité de production agricole de l’armée. 
 

Planche 109 : ganmaoqing (   感冒请    (*)) ：médicament traditionnel chinois pour les états grippaux 
 

Planche 114 :  (*) année où culmina la grande famine (voir tome 1)   -  (**)   责任田   (zeren tian) : Système antérieur à 
la collectivisation des terres. 
 

Planche 116 :  (*)   造反有理    : slogan en vogue lors de la révolution culturelle (voir tome 1) 
 

Planche 122 :   邓小平理论  ：Deng Xiaoping lilun  
 

P 123 : (*)   紧跟党中央的战略部署    ( jingen dangzhongyang zhanlue bushu)  : Suivons……..         
加快步伐把我军的现代化建设搞上去    (Jiakuai bufa   
 
 Planche 124 :  (*) Gaigepai (    改革派    ) : les réformateurs, emmenés par Deng Xiaoping   ;  Fangepai (   反革派   ）: 
les conservateurs, fidèles au  
 

Planche 125 :    巩固国防保卫四化  ：gonggu guofang baowei sihua : renforçons la défense nationale, défendons les 4 
modernisations ! ( 
 

Planche 128 :  (*) :   雪花膏    : produit de beauté traditionnel chinois 
 

Planche 138 :  (*) fang pi (    放屁    ） :  lâcher un pet (mentir).  
 

Planche 141 :  (*)     社队企业     (shedui qiye)  
 

Planche 149 :  (*)     革命不是请客吃饭     (geming bushi qingke chifan): slogan de la révolution culturelle. Voir tome 1. 
 

Planche 152 :    解放思想   （jiefang sixiang) 
 

P 161 :   好花不常开,好景不常在,今宵离别后,何日君再来     (Hao hua bu changkai, Hao jing bu chang zai, Jin xiao li bie hou, He 
ri jun zai lai) :  
  
Planche 165 :  (*) ouvrages alors les plus populaires.   红岩   (Hongyan) ;   青春之歌   (Qingchun Zhige) ;  钢铁是怎样炼成的   
(gangtie shi zenyang  
 

166 (*) «     一个人的生命应该是这样度过的当他在临终的时候， 
不会因为碌碌无为而感到羞愧因为他把自己的生命献给了人类最伟大的事业。为共产主义而奋斗。  yige  
 

Planche 167 :  (*)   三饼   : san bing : pièce de majong.  
 

Planche 169 :   成人高考补习班   (Chengren gaokao buxiban) : cours complémentaires pour adultes en préparation au 
baccalauréat.   
 

Planche 170 :  (*)    不管白猫黑猫逮住老鼠就是好猫   buguan baimaoheimao daizhu laoshu jiu shi haomao 
 

Planche 173 :  (*) :    邓小平理论    (Dengxiaooing lilun) 
 

P 174 : (*)    改革开放     (gaige kaifang) : orientation politique encore en vigueur de nos jours.  
 

P183 : (*)     有朋自远方来，不亦乐呼     (you peng zi yuanfang lai, bu yi le hu) : paroles de Confucius : “Quel bonheur de 
recevoir des amis qui viennent de loin”. 
P 185 : (*)      实事求是    (shishi qiushi)      (**)     五讲四美     (5 jiang 4 mei) : 5 préoccupations (prêter attention à la 
civilisation, à la courtois  
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Firebanden! Det er dem, 
der bærer ansvaret for 

kulturrevolutionens overgreb! 
Det er dem, der har sat folket 
op mod folket. Det er dem, der 
på skammeligste vis har kastet 

partiets kadrer i fængsel!

Det er dem, der har 
saboteret produktionen! 

De har smadret økonomien! 
De har bagvasket Folkets 

befrielseshær!!!

Husk navnene på 
de fire krabber: 

Zhang Chunqiao, Wang 
Hongwen, Yao Wenyuan...

... og frem for alt 
Jiang Qing*, den 
forræder! Hun 

svigtede Mao Zhuxi. 

Ned med 
firebanden!

Ned med 
firebanden!

* Jiang Qing var Maos hustru.
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Kammerater! 
Allerede i morgen skal vi ud og 
sprede nyheden blandt folket!

Øh... Og jeg tager mig 
af plakaterne!
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Wang 
Hongwen!?

Zhang 
Chunqiao...

Xiao Li, kan du lige 
komme et øjeblik? Ja, Dequan, 

hvad er der?

Prøv lige at se! 
Jiang Qing!? 
Det ligner helt 
utrolig godt!

Du må hellere 
holde op...

Jamen... 
Hvorfor?

Helt ærligt! Du ved 
godt, at Jiang Qing 
er Mao Zhuxis kone!
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Og hvad så!? Hun er da en del af firebanden, 
uanset om hun er hans kone eller ej! Og 
firebanden er Mao Zhuxis fjende. Når vi 

bekæmper firebanden, opfylder vi bare vores 
store rorgængers vilje selv efter døden!

Ja, ja... Men man kan aldrig 
vide... Du skulle alligevel 
tage og passe lidt på.

Jamen kan du 
ikke fatte det?! 
Jeg hader 
firebanden!

Det er deres skyld, at min far 
har siddet i en genopdragelseslejr 

i ti år! De har slået mennesker 
ihjel, som jeg elskede!

Vi skal bare skille 
os af med dem, 
og så bliver 
vi frie! Frie!!!

Ned med firebanden! Længe 
leve centralkomitéen!
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Prøv at se! Der er soldater i gaderne!
Kom og se!
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Kammerater! 
”Når hæren og 
folket smelter 
sammen til ét...

... hvem 
i hele verden 
kan så mod-
stå dem?”


