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Forord

‘Da verden blev en anden’ er ikke en traditionel historiebog. Det har ikke været hensigten at lave endnu en bog, der fortæller om krigen og dens aktører. Det er allerede
gjort – og gjort godt.
Læs derimod ‘Da verden blev en anden’, hvis du ønsker at få et overblik over en af
de mest dramatiske perioder i verdenshistorien. Den vil føre dig “kompasset rundt”
og gennemgå de forandringer, tiden bragte. Forandringer der ikke kun indbefattede
verdens sceneskift fra fred til krig og fire år senere tilbage igen, men også forandringer i menneskers adfærd, viden, moral, tankegods, arbejde og dagligdag.
Vi er bevidst om, at der let sker en forskydning væk fra årsagerne til krigen til en
fokusering på selve krigen. Eller sagt med andre ord; en forskydning fra hvorfor til
hvad og hvordan. Tænk blot på hvad billederne i nyhedsudsendelserne ofte udvirker.
Billeder formidler noget om hvad og hvem, mens hvorfor oftest kræver en ‘ordforklaring’. Vi har derfor hovedsageligt set på årsagerne til krigen i de tanker, som tiden var
præget af – refleksioner frem for begivenheder. Mange af tidens tanker er fostret af
politikere, filosoffer og andre dele af intelligentsiaen. Når vi alligevel i vid udstrækning netop tager udgangspunkt i deres synspunkter og tanker, skyldes det, at tanker
født af samfundets ‘elite’ over tid har en tendens til at sive ned til menigmand, hvorved eliten netop bliver meningsdannende. Derfor er deres tanker af særlig interesse.
Var det tilfældigt, at verden gik af lave netop i 1914? Nogle vil sige ja og mene,
at det voldsomme krigsudbrud ville være kommet på et eller andet tidspunkt og uafhængigt af skuddene i Sarajevo. I årene op til 1914 var der opbygget spændinger i verdenssamfundet, som krigen udløste. Krigen blev den store enkeltstående begivenhed
i 1914, som udløste nye forandringer. Forståelsen af begivenhederne i året 1914 skal
derfor ses og tolkes i lyset af begivenheder, som havde deres udspring helt tilbage
i sidste halvdel af det 19. århundrede. Men verdenskrigens udbrud i 1914 skal også
ses som starten på de dramatiske ændringer, som fulgte i dens kølvand. ‘Da verden
blev en anden’ er dermed også en beskrivelse af forudsætningerne for krigen og dens
konsekvenser.
Hovedvægten er ikke lagt på detaljen, men på overblikket. Alligevel er der også
blevet plads til glimt af livet blandt soldater, politikere, regenter og forfattere. I ‘Da
verden blev en anden’ er det, der normalt “skrives med småt” taget med og levendegjort med ord skrevet af mennesker, som oplevede krigen og dens eftervirkninger.
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Verdenskrigen kom til at skygge for mange andre forandringer i perioden, men
hvad der skete i menneskers sind, er måske den største forandring, som vi har fået i
arv. Brug overblikket til at gå i detaljer i de områder, som interesserer dig.
At forstå begivenhederne omkring krigen og dens udbrud fordrer, at man kan
sætte sig ind i tiden og dens tanker Vi har givet samtiden fortrins- og taleret, men vi
har også lyttet til nulevende historikere med speciale i Den første Verdenskrig. Vi har
i rigt omfang angivet vore kilders fødsels- og dødsår, for at vise hvor på tidens strøm
de har befundet sig i forhold til de beskrevne begivenheder. Naturligvis ligger der i
valget af ‘stemmer’ en sortering. Vi har forsøgt at lade stemmerne være repræsentative og i mindst muligt omfang lægge vor eget tynde lag af fortolkning på.
Mange historikere, politikere, journalister og forfattere har i tidens løb konkluderet, at Den første Verdenskrig var ‘urkatastrofen’ og året 1914 var året, hvor “verden
gik af lave”. Når vi ser tilbage og betragter vidnesbyrdene fra perioden omkring Den
første Verdenskrig, må vi medgive, at ‘da blev verden en anden’.
Hvordan er bogen blevet til? Bogen er skrevet efter mange drøftelser mellem
forfatterne og efter samtaler med andre med stor historisk indsigt på universiteter og
museer – og vi siger tak for deres konstruktive vejledning og kritik – ligesom bøger
og internettet er blevet flittigt frekventeret. Mange lande er begyndt at lægge deres
historiske dokumenter ud på nettet. På internettet kan man bladre i bøger, besøge
alverdens museer og læse referater fra møder mellem præsidenter og deres rådgivere
eller høre lydklip fra politikeres taler til nationen.
Læs bogen, og hvis du får lyst til at udforske perioden på egen hånd, så vælg
en eller flere af bøgerne i litteraturhenvisningen eller søg på internettet. Vi lagt en
række links til interessante informationer på www.1914-daverdenblevenanden.dk

Lyngby december 2012
Sven Thygesen
Søren Hansen
Flemming Petersen
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1914 – Da verden blev en anden
Tiden omkring Den første Verdenskrig

“Der er gået et halvt århundrede, men det spor, som den store krigs tragedie
efterlod på nationernes sjæl og legeme, er endnu ikke forsvundet … Denne ildprøve var af en sådan størrelsesorden både fysisk og moralsk, at intet bagefter
var som før. Samfundet i sin helhed – styreformer, landegrænser, love, væbnede
styrker, forholdet mellem stater, også ideologier, familieliv, formuer, stillinger,
forholdet mennesker imellem – alt var blevet ændret i bund og grund … Menneskeheden mistede balancen og har aldrig genvundet den siden.”
Charles de Gaulle
Le Monde, 12. november 1968, s. 9. Markering af 50 årsdagen for krigens afslutning og
våbenstilstanden

Skuddet i Sarajevo
Skuddet i Sarajevo den 28. juni 1914 blev den umiddelbare anledning til Den første
Verdenskrig eller Den Store Krig, som den også blev kaldt. Den dag blev ærkehertug
Franz Ferdinand (1863-1914) af Østrig og hans hustru Sophie myrdet. Selv om krigsudbruddet var den største begivenhed i 1914, så var den ikke det eneste bemærkelsesværdige i tiden. Fra slutningen af det 19. århundrede og ind i 1920’erne indtraf ikke
kun nogle af de mest dramatiske forandringer indenfor krigsførelse og teknologi,
men også i menneskers tankegang.
Verden var op til 1914 præget af optimisme og tro på fremtiden. Den teknologiske
udvikling og industrialiseringen havde skabt forbløffende resultater, og menneskers
viden om verden, universet, atomet, mennesket og menneskesindet og meget andet
varslede nye tider.
Der havde stort set været fred i Europa i mere end 40 år, og i den periode var
nationerne blevet rigere. Ikke kun i ét land, men i alle landene var der tale om en
økonomisk opblomstring.

prolog
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Mordet på ærkehertugen og hans hustru.

Mordene i Sarajevo og Den Store Krig blev for Europa og resten af verden startskuddet til store samfundsmæssige og menneskelige forandringer – nogle til det
bedre, andre til det værre.
Beretningen om krigen kunne hurtigt blive en opremsning af datoer, tabstal,
våben, statsmænd og generaler. Men krigen havde også en hverdag og et liv, som blev
levet i by og på land langt fra fronten. Bedre end de fleste har den østrigske forfatter
Stefan Zweig i sin erindringsbog ‘Verden af i gaar’ beskrevet, hvad krigen ændrede i
hverdagen. I afsnittet ‘Tryghedens verden’ skriver han:

12
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Krigen

Første Verdenskrig blev navnet for en krig, som ændrede verdenshistorien. Det var
en verdenskrig, fordi den inddrog alle kontinenterne, og det var ikke set før. I starten
kaldte man krigen for Den Store Krig2, men den blev senere kendt som Den første
Verdenskrig.
Den blev den hidtil blodigste krig med omkring ni millioner døde og savnede
soldater. Men ikke alle krigens ofre befandt sig i krigszonen, idet hjemmefronten
også kunne tælle sine døde og sårede. Krigen, og tiden umiddelbart efter, kostede
yderligere omkring seks millioner civile livet. Det er et overraskende stort tal, da
man jo netop betragter Den første Verdenskrig som soldaternes krig. De civile døde
på grund af udsultning og fejlernæring (skønsmæssigt 750.000 tyskere døde af sult
og fejlernæring på grund af de allieredes blokade), sygdomme3 (3.000.000 russere
døde af tyfus i perioden 1917-22) og genocide/folkedrab (folkedrabet på skønsmæssigt
1.000.000 armeniere4). Andre civile tab ved angreb på handelsflåder, massakrer på
civile, langdistance-artilleri og luftbombardementer, var i sammenligning hermed
små. (Gleichen, 2000, original 1918-1920)

1. verdenskrig
Krigen varede fra 28. juli 1914 til 11. november 1918 (våbenstilstandsdatoen).
Fredsaftalen blev underskrevet 28. juni 1919 – på 5 årsdagen for ærkehertug
Franz Ferdinand’s død.
Krigen i nøgletal:
• Skønsmæssigt 70 millioner soldater var mobiliseret
• Skønsmæssigt 9 millioner døde eller savnede soldater
• Over 21 millioner sårede, heraf syv millioner invalideret for livstid

2

“The great war” (engelsk), “La grande guerre” (fransk), “Gran Guerra” eller “Guerra des
Guerras” (spansk). Den første Verdenskrig forkortes ofte ww1.

3

Den spanske syge med over 20 millioner og måske endda 50 millioner døde er ikke medregnet,
endskønt den almene svækkede helbredstilstand efter krigen også bidrog til de mange dødsfald.

4

Betegnelsen folkedrab bestrides af Tyrkiet.
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Ofre for attentater
Ruslands Zar Alexander II

Attentatforsøg

Myrdet

1879 og 1880

1881

USA’s præsident James Garfield
Kejser Wilhelm I af Tyskland
Ruslands Zar Nikolaj II

1881
1878 og 1883
1891

Frankrigs præsident Sadi Carnot

1918
1894

Spaniens premierminister Antonio Canovas

1897

Kejserinde Elisabeth af Østrig

1898

Kong Umberto af Italien

1900

Prinsen af Wales/Kong Edward VII
Kejser Wilhelm II af Tyskland

1900
1900 og 1901

USA’s præsident McKinley

1901

Kong Leopold II

1902

Kong Alexander I og dronning Draga af Serbien

1903

Ruslands indenrigsminister Vyacheslav Konstantinovich
von Plehve

1904

Kong Alfonso XIII og dronning Eugenie af Spanien

1906

Kong Carlos af Portugal
Frankrigs premierminister Aristide Briand

1908
1911

Ruslands ministerpræsident Pjotr Stolypin
Spaniens premierminister Canelejas

1905

1911
1912

Kong George I af Grækenland

1913

Ærkehertug Franz Ferdinand af Østrig og hans hustru Sophie

1914

Den franske socialistleder Jean Jaurès

1914

Østrig-Ungarns ministerpræsident Karl von Stürgkh

1916

Leninismen og kommunismens fader Vladimir Iljitj Lenin

1918

Stifterne af det tyske kommunistiske parti Karl Liebknecht
og Rosa Luxemburg
Frankrigs premierminister Clemenceau

1919
1919

Den tyske ministerpræsident i Bayern Kurt Eisner

1919

Den tyske underskriver af fredsaftalen Matthias Erzberger

1921

Tysklands udenrigsminister Walther Rathenau

1922

Den polske præsident Gabriel Narutowicz

1922

Måske historiens første “bilbombe” (køretøjet var en hestevogn) blev bragt til sprængning
som en terrorhandling mod kapitalismens højborg Wall Street (1920), og den resulterede i
over 20 dræbte. Attentatmanden blev ikke endelig identificeret, men af løbesedler fremgik
det, at ugerningen sandsynligvis var udført af en anarkist.
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Krigsbilleder fra fronten

32
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Engelske soldater forlader
skyttegraven – “over the top”.
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De store slag i Den Første Verdenskrig
Tannenberg
August 1914
Østfronten, tysk sejr over
den russiske hær
Marne
September 1914
Vestfronten, tysk fremmarch
standset
Gallipoli
Februar 1915
Tyrkiet, fejlslagen engelsk
landsætning
Verdun
Februar-december 1916
Vestfronten, tysk angreb
afvist
Somme
Juli-november 1916
Vestfronten, fejlslagen engelsk
offensiv
Passendale eller 3. Ypresslag
August-november 1917
Vestfronten, fejlslagen allieret
offensiv
Corporetto eller Isonzo slaget
Oktober-november 1917
Den italienske front, succesfuldt
tysk-østrig-ungarnsk angreb

Kortet viser de allieredes erobringer ved
Somme i perioden 1. juli-18. november
1916. Fronten rykkede mindre end ti km
frem.

Civiliseret krig
“Civiliseret krig skal ifølge lærebøgerne i videst muligt omfang begrænses til afvæbning
af fjendens styrker, i modsat fald ville krigen fortsætte, indtil en af parterne var
udslettet. ‘Der er god grund til … at denne praksis er blevet en vane blandt Europas
nationer.’”
Kilde: Encyclopedia Britannica, 11. udgave, 1911 (!), artiklen krig

34
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Wilsons 14 punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åbent førte fredsforhandlinger. Ingen hemmelige aftaler.
Frit hav.
Fri og lige handel.
Nedrustning under garantier.
Upartisk ordning af kolonierne, med respekt for de indfødte.
Tilbagetrækning af alle fremmede tropper i Rusland.
Genoprettelsen af belgisk uafhængighed.
Alsace-Lorraine skulle blive fransk igen.
Italiens grænser skulle trækkes efter nationalitet.
Selvstændig udvikling for folkene i Østrig-Ungarn.
Frigørelse af de okkuperede områder på Balkan. Serbien skulle have adgang til havet.
Grænser skal trækkes efter nationalitet.
12. Selvstændig udvikling for ikke-tyrkere i Tyrkiet.
13. Uafhængighed for Polen med polsk adgang til havet.
14. Oprettelse af Folkeforbundet.
Kilde: Wikipedia

delser i Indien, Hongkong, Gibraltar, Singapore foruden de engelske og franske
besiddelser i Afrika? Var principperne forskellige for krigens sejrherrer og tabere?58
Den unge engelske diplomat Harold Nicolson hævdede, at England rent logisk burde
give Cyperns græske befolkning selvbestemmelse. Han blev irettesat af sin chef Sir
Eyre Crowe med ordene: “Sludder min gode Nicolson … Ville De give Indien, Ægypten,
Malta, og Gibraltar selvbestemmelse? Hvis De ikke er parat til at strække Dem så vidt, så
har De ingen ret til at tale om logik. Hvis De er parat til at strække Dem så vidt, så må De
hellere tage hjem til London med det samme”. (Johnson, 1984, originalen 1983)
Princippernes møde med virkeligheden gav præsident Wilson anledning til at
tage en lang række forbehold, hvilket jo ikke var særlig kønt. Nej, sagde en belært
Wilson, princippet om national selvbestemmelse skulle fx ikke medføre en opløsning
af det engelske verdensrige, og princippet om frihed på havene betød heller ikke,
hvad man måske umiddelbart skulle tro. Princippet om lige og fri handel blev heller
ikke efterlevet, idet Tyskland blev påført eksporthindringer, mens landet skulle åbne
grænserne for import. Det var særlig Lloyd George, der pressede Wilson og belærte
ham om det uholdbare i principperne i mødet med virkeligheden. Da Wilson havde

58 Efter dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarns opløsning ønskede Østrig at tilslutte sig det tyske rige,
men det blev dem ikke tilstået.

1. del krigen

87

Militarisme
Militarisme er et begreb, der kan opfattes på flere måder:
• Det kan være en ideologi, der er fortaler for, at kun en stærk stat med et stort
militær kan garantere sikkerhed og tryghed i landet. Og desuden beskytte landet
mod angreb fra nabostater, der ud fra et militaristisk synspunkt ikke kan stoles på.
• Det kan også forstås som en militarisering af hele samfundet, hvor hele samfundet
skal indrettes efter de styringsprincipper, man finder i militæret. I et sådant samfund
vil børn fra skoletiden blive vænnet til militæriske æresforestillinger. Dette var
eksempelvis Nazityskland et eksempel på, hvor mange dele af samfundet blev
indrettet meget hierarkisk efter militært mønster.
Kilde: Wikipedia

Militarisme kommer til udtryk ved den førte politik og ved befolkningens holdninger:
• Militærbeskyttelse af fædrelandet mod dets fjender, men også som et middel til
opnåelse af udenrigspolitiske mål
• Forherligelse af den militære klasse og dets værdier som disciplin, loyalitet, lydighed
og sammenhold
• Militære anliggender tildeles højere prioritet end statens andre opgaver (civile
forehavender)
Kilde: Efter ‘The American Heritage® Dictionary’

Tysk infanteri den 7. august 1914.

Pacifisme
Pacifisme er politisk holdning som afviser krig som et middel til løsning af konflikter, og
som derfor er imod enhver form for militær.
Kilde: Den Danske Ordbog
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Herbert Spencer og
Francis Galton.

kom hinanden til hjælp – gensidig hjælp. Han fremførte som eksempler myrer, bier,
men også vilde heste og kvæg, som danner ring, når de angribes. Dermed havde teorien om “gensidig hjælp” hentet støtte i tidens mest diskuterede videnskabelige teori.
(Kropotkin, 1902) (Tuchman, 1987, originalen 1962)
Et andet eksempel på en anderledes fortolkning af årsagerne til den menneskelige udvikling finder vi i den franske filosof Henri Bergsons teorier om ‘Élan Vital’
[livskraft]. Bergson offentliggjorde sin teori i 1907 i bogen ‘Den skabende udvikling’
[fransk: L’évolution créatrice]. Hans teori understøttede en evolutionær udvikling,
ikke i darwinistisk materialistisk retning (fysisk, kemisk), men en udvikling drevet af
livskraft (ånd og vilje). Bergsons antagelse gik ud på, at denne særlige livskraft eller
dynamik kendetegnede alt levende; det var en kraft, der betød, at det levende gennemgik en forandring og differentiering og dermed styrede den biologiske udvikling.
Et par andre eksempler viste bredden i accept, som teorierne udløste. “Darwins
bog er betydningsfuld”, sagde Karl Marx, “og tjener som naturvidenskabeligt grundlag for den historiske klassekamp”. Historikeren Will Durant (1885-1981) betegnede
Nietzsche som “et barn af Darwin”. Nietzsche udtrykte sig på denne måde:
“Liv – det betyder: bestandig at støde noget fra sig som vil dø. Liv – det betyder:
at være grusom og ubønhørlig overfor alt, som gør os (og ikke kun os) svage og
gamle”.
Socialdarwinisme, eugenik og eutanasi
Darwinismen fik også indflydelse på samfundsvidenskaberne. Evolutionsteoretiske begreber blev overført til beskrivelse af samfundsudvikling. Disse tanker fandt
deres udspring i Darwins halvfætter Francis Galtons (1822-1911) og den i samtiden

2. del ideers nye veje
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Socialdarwinisme
Socialdarwinismen er en teori om eller tro på at samfundets udvikling er underlagt
lignende love om naturlig udvælgelse af de bedst egnede som de darwinistiske love vedr.
planter og dyr. Især udbredt i tiden omkring år 1900.
Kilde: Den Danske Ordbog

Socialdarwinismen er en samfundsteori, der ser – eller kritiseres for at se – samfundet
som en biologisk-evolutionær udvikling. Det vil sige ved hjælp af Darwins evolutionsbegreber som mutation, variation og selektion – men her overført på den kulturelle og
den samfundsmæssige udvikling.
Kilde: Wikipedia

meget anerkendte engelske filosof og sociolog Herbert Spencers (1820-1903) arbejder
og teorier. Herbert Spencer introducerede udtrykket “survival of the fittest” [den
bedst tilpassede overlever], hvor evolutionsteorien blev anvendt på samfundsteorier,
altså hvordan samfundet udviklede sig, og teorien gav grobund for socialdarwinismen98. Ifølge socialdarwinismen hæmmede “civilisationen” en naturlig udvælgelse,
og det ville på sigt medføre en degenerering af menneskeracen, som naturens processer ellers ville have modarbejdet. Det menneskelige samfund, som vi har indrettet det, hjælper det svage, som i dyrenes verden ville være blevet udstødt og dø.
Socialdarwinisterne argumenterede for, at man dermed fremmede en degenerering
af menneskeslægten ved at indføre en kunstig udvælgelse, hvor det svage blev tilgodeset på det stærkes bekostning.
Darwin var helt enig i den problemstilling, der var rejst af socialdarwinisterne.
I sit andet store hovedværk ‘Menneskets Afstamning og Parringsvalget’ redegør
Darwin for konflikten mellem den naturlige udvælgelse og den civiliserede omsorg
for de syge og svage:
“Hos de Vilde elimineres de svage i Krop og Sind hurtigt. Vi civiliserede Mennesker gør paa den anden side alt, vi kan, for at hindre Elimineringsprocessen.
Vi bygger Asyler til de aandssvage, de lemlæstede og de syge. Vi indfører Fattigdomslove, og vores Læger gør deres yderste for at redde hvert eneste Liv til det sidste. Vaccinationer har utvivlsomt reddet tusinder af svage, der tidligere ville være
bukket under for Kopper. Dermed viderefører Samfundets svage deres Natur.

98 Ordet “socialdarwinisme” blev introduceret af Joseph Fisher i 1877.
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Tintin i Congo,
1931.

selvfølgelighed, som vokser ud af samtidens selvopfattelse. Om den danske polarforsker Knud Rasmussens meninger kan henregnes til ægte bekymring og kærlighed
til naturfolkene, eller om det var et udtryk for tidens arrogance, må den enkelte selv
afgøre. I 1920 udtalte Knud Rasmussen (1879-1933):
“Man har intet Valg. Alle Naturfolks Liv i Fremtiden er kun afhængigt af dets
Udviklingsmuligheder under nye Forhold. Vejen frem maa gaa over deres Races
Lig. Det, som det gælder om, er at give Naturmenneskene i deres Sind og Gemyt
en saa skaanselsfuld og varsom Død som muligt. Først da er de modne til den
store Verdensnivellering af Individer. Vi maa tage deres, for Civilisationen upraktiske Særpræg, fra dem og forsøge at faa dem til at ligne os selv”.
Grundlæggeren af Rhodesia (nu Zimbabwe) – den engelske forretningsmand Cecil
Rhodes (1853-1902) – sagde om sine landsmænd: “Vi briter er den førende race i verden.
Jo mere af verden vi bebor, desto bedre for menneskeheden”. Hvad der i begyndelsen var
en hævdelse af de vestlige kulturers overlegenhed udviklede sig gradvist til en hævdelse af racens overlegenhed (Henningsen, 1965).
Ikke alle ytringer og handlinger var lige uskyldige. Både nazisterne og marxisterne lænede sig op af socialdarwinismen og eugenikken i deres samfundshersen.
Marxisterne kunne benytte teorierne til deres klassekamp og nazisterne til deres
racelære.
Udøvelsen af eugenik er af gode grunde blevet uløseligt forbundet med de grusomheder, som skete i Tyskland. Det er imidlertid værd at bemærke, at teorierne i en
lang række andre demokratiske lande blev udmøntet i alvorlige indgreb mod mennesker. Det skete bl.a. i Danmark, Sverige og USA. Staten Indiana i USA indførte
sterilisationslove i 1907. Det første europæiske professorat i eugenik blev oprettet i
London 1909. Danmark var det første europæiske land, der i 1929 indførte arvehy-
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Den freudske psykoanalyse
En almen alyse af kunstværker og
fænomener (anvendt psykoanalyse).

Foto: Konstantin Binder

Sigmund Freuds og hans berømte sofa.

havde været tabubelagte. Det var ikke kun neurologerne, der modsatte sig hans teorier, men tilhængerne af den gamle tænkemåde og den konventionelle moral så ham
som en farlig mand og frygtede hans indflydelse. Alligevel blev hans viden lidt efter
lidt efterspurgt af den etablerede verden. Man ønskede at forstå og behandle soldaternes neuroser, når de vendte tilbage fra fronten, og de gamle behandlingsformer
ikke løste problemerne. Det blev en taknemmelig platform for Freud til at præsentere sine tanker for en kreds af indflydelsesrige personer. Men krigen gik på hæld og
Freud skrev beklagende til en af sine elever: “Vor psykoanalyse har … været uheldig.
Ikke så snart er den begyndt at interessere verden på grund af krigsneuroserne, før krigen
slutter …” (Jensen, 2003).
Freud nytænkte en lang række mentale forhold, men han iklædte også gamle
begreber nye navne. Forfatteren Stefan Zweig udtrykte ved Sigmund Freuds begra-
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Liberalteologi
Liberalteologi er en fælles betegnelse for mange forskellige teologiske bestræbelser i
tidsrummet ca. 1800 til ca. 1920 på at gøre kristendom kulturelt acceptabel og forståelig,
og omkring 1900 var det den mest indflydelsesrige og nærmest enerådende teologiske
retning.
Liberalteologi eller kulturteologi stod i opposition til en konservativ og kirkelig teologi.
Det er en bred teologisk strømning inden for den evangeliske kristendom med det
udgangspunkt at bedrive teologi på et humanistisk og samfundsvidenskabeligt grundlag,
hvilket i denne sammenhæng vil sige uafhængigt af dogmer, kirkelige traditioner og
trosindhold.
Kilde: Wikipedia

Hvor var kirken på vej hen?
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Sacré Coeur-kirken er et monumentalt bygningsværk i Paris. Den blev indviet
efter Den første Verdenskrig i 1919, men den var allerede færdigbygget i 1914. Kirken
blev opført som en delvis reaktion på socialismens fremgang i slutning af 1800-tallet.
Frankrig havde tabt den fransk-tyske krig i 1870-71 og oplevet opstanden i Paris i 1871
[oprettelse af Pariser-kommunen]. Nederlaget og den politiske uro, der havde rod i
de socialistiske og revolutionære bevægelser, skabte grobund for beslutningen om at
bygge kirken. Fra forskellig gejstlig side var der udtrykt ønske om en åndelig fornyelse
og udfrielse fra det moralske forfald, som tiden udviste, og derfor var det nu tid til at
genindsætte kirken på dens rette plads. Rejsningen af den nye kirke blev et nationalt
projekt og et nationalt monument i bestræbelserne for at højne den moralske tilstand.
I Danmark var der tilsvarende bestræbelser. ‘Indre Mission’ var blevet stiftet i
midten af 1800-tallet og var en pietistisk vækkelsesbevægelse med en stærk bibeltro,
som stod over for oplysningstidens betoning af det rationelle. Bevægelsen væk fra
Gud og kirken førte til en mission, ikke kun i det hedenske Afrika, men også en indre
mission iblandt de “gudløse” i Danmark. ‘Indre Mission’ indledte i begyndelsen af
1900-tallet en missionsgerning blandt arbejdere på fx Vesterbro i København. Vesterbro var blevet en tæt befolket bydel bestående af arbejdere, som søgte til hovedstaden for at få beskæftigelse på fabrikkerne, der var blevet opført i kølvandet på den
fremvoksende industrialisering. Blandt arbejderne var der megen fattigdom, mange
hjemløse og ensomme, et stort alkoholmisbrug og andre sociale problemer – og desuden også mangel på gudsfrygt og fromhed. Det var baggrunden for missionsgerningen, der med et kirkeligt og socialt sigte blev indledt blandt Vesterbros arbejdere. Det
resulterede i indsamling af midler til bygningen af Eliaskirken på Vesterbro, der var
kirke, men også et hjem for de hjemløse, et sømandshjem, børnehave, folkekøkken,
læsestue og meget andet.
Men ikke alle steder blev initiativerne modtaget med lige stor begejstring. Arbejderavisen ‘Social-Demokraten’ omtalte Indre Missions præster som “Helvedeshundene” og deres avis som “Satansposten”. Og selv om socialdemokraterne og Indre
Mission bekæmpede hinanden i bestræbelserne for at vinde arbejdernes sjæle, stod
de begge bag kampen for menneskeværdige forhold for arbejderne. Bestræbelserne
resulterede i 1933 i den store socialreform.
Det er eksempler på de tanker og gerninger der blev gjort før og efter krigen, og
som alle på forskellig måde forsøgte at relatere religion til et moderne menneskes syn
på tilværelsen.
Krigen, Bibelen og profetierne
Krigen gav også anledning til at spørge om krigen var et led i noget større – var der
en guddommelig dimension? Hvordan så krigen – eller urkatastrofen – ud i lyset af
de forventninger der havde cirkuleret iblandt tidens religiøse bevægelser? Var Den
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En profeti – var kejser Wilhelm antikrist? Og præsident Wilson med sit forslag om et Folkenes
forbund – var han Messias?

første Verdenskrig opfyldelse af Bibelens dommedagsprofeti? Var Kejser Wilhelm de
ondes fyrste – Antikrist – og var Wilson menneskehedens frelser – en ny Messias?
De fleste betragtede begivenhederne retrospektivt og med den sikkerhed tilbageblik
giver, men nogle få havde set frem til 1914 med bemærkelsesværdige forventninger.
New Yorker avisen ‘The World’ udgav et magasin, som kommenterede begivenheder dag for dag fra krigens start. Ud for den 30. August 1914 stod der:
“Den frygtelige krigs udbrud i Europa har opfyldt en usædvanlig profeti …
‘Hold øje med året 1914!’ har været hundreder af rejsende evangelisters råb. Som
repræsentanter for denne besynderlige tro har de rejst rundt i landet og forkyndt
den lære at ‘Guds rige er nær’”.
Avisen henviste til Bibelstudenternes [senere kendt som Jehovas Vidner] forudsigelse
af begivenheder i det skelsættende år 1914. De henviste til Bibelens omtale af begivenheder ved verdens ende og til Bibelens kronologi, og de pegede allerede i 1876
på betydningen af 1914. I Bibelstudenternes blad stod der at læse i 1905, at “en stor
verdensomvæltning” ville begynde i 1914.
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“Franske soldater hviler sig”. C. R. W. Nevinson.

“Over the Top”. John Nash.
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Herover kort over gravpladser i Sommeområdet med begravede faldne soldater.
Til højre kors med med navn, militær rang,
regiment og dødsdato.

Det var i England, man først indførte traditionen at mindes de afdøde ved to
minutters stilhed den 11. november kl. 11. Journalisten Edward George Honey var
blevet stødt over den løsslupne glædesudfoldelse, som krigsafslutningen havde fremkaldt, og selv om han anerkendte det naturlige i følelsen, mente han, at det ville være
mere passende at mindes de faldne ved en værdig og mere eftertænksom gestus. At
mindes de faldne i højtidelig stilhed blev en tradition, der efterfølgende har bredt sig
til mange andre lande.
Nærmest i trods mod krig og død voksede røde valmuer (poppies) op på den slagmark, hvor soldaterne døde. I England blev de røde valmuer et symbol på alle de døde
i krigen. I begyndelsen var det ofrene i Den Første Verdenskrig man mindedes, men
senere blev det et symbol på alle de faldne i landets krige. Den canadiske soldat John
McCrae skrev i 1915 digtet ‘In Flanders fields’. En af verselinjerne i digtet lyder “In
Flanders fields the poppies blow, Between the crosses, row on row” [På Flanderns marker
gror valmuerne mellem rækker af kors]. På den særlige mindedag den 11. november
mindes Englands faldne soldater (og soldater fra de engelske Commonwealth-lande),
og grave, kors og mændenes knaphuller bliver udsmykket med røde valmuer af papir.
De kan købes, og indtægten fra salget går til krigens ofre.
Der findes imidlertid også hvide valmuer. Selv om de ikke findes i et tilsvarende
stort antal som de røde, så dukker de op i mængden, og de fortæller deres helt egen
historie. Da den røde valmue blev introduceret foreslog ikke-mere-krig-bevægelsen,
at man i midten af blomsten skulle skrive “No more war” [Aldrig mere krig]. Dette
skete ikke, og derfor introducerede kvindeorganisationen ‘Co-operative Women’s
Guild’ i 1933 den hvide valmue med påskriften “Fred”, og med en opfordring til at
kæmpe for freden og mindes alle de døde uanset nationalitet.

3. del samfundsudviklingen

225

Tyske frimærker i begyndelsen af 1920’erne.

Den økonomiske ustabilitet prægede alle lande, men Tyskland var særlig hårdt
ramt. Tyskerne måtte afstå megen af sin industriproduktion, samtidig med at landet
blev pålagt at betale store krigsskadeserstatninger til de allierede. Tyskland var ved
fredsaftalen blevet pålagt krigsskylden og dermed forpligtelsen til at betale en enorm
erstatning (132 mia. guld mark). Fredsaftalen blev en stor belastning for de forsøg
de tyske liberale og socialdemokratiske regeringer gjorde for at genrejse landet. Den
almindelige tysker opfattede fredbetingelserne for urimelige og regeringens forsøg på
at indfri dens betingelser skabte stor utilfredshed og var med til at miskreditere den.
Tyskerne var i efterkrigsårene dømt til politisk ustabilitet, økonomisk ruin og forarmelse. For de allierede var fredsbetingelserne ikke kun et spørgsmål om i fremtiden
at stække Tysklands militære magt, men også økonomisk at fremme de allieredes eksport og hæmme tysk industri og handel. De allierede påtvang Tyskland asymmetriske
handelsvilkår der gav dem meget dårlige betingelser for deres industrieksport, mens
de allierede havde fortrinsrettigheder ved eksport til Tyskland (Schmitt, et al., 1984).
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Billede fra filmen ‘Bathing Beauties’, 1917 og Josephine Baker
i hendes berømte ‘Banan-dans’-kostume, 1926.

solbrændt. Og så var mand og kvinde optaget af hinanden på en helt ny og anderledes
måde.
I Scott Fitzgeralds (1896-1940) gennembrudsroman ‘This Side of Paradise’ (1920)
udtrykker en pige sig på denne måde: “Jeg har kysset dusinvis af mænd – og jeg vil formodentlig kysse yderligere dusiner. … Oh, kun én ud af halvtreds har en svag fornemmelse
af hvad sex er. Jeg er vild med Freud, men det er surt, at hver en lille bid af ægte kærlighed
i verden består af 99 procent lidenskab og en lille smule jalousi” (Allan, 1931).
Der dukkede romaner op, som beskrev de frigjorte unge. D. H. Lawrence (18851930) skrev romanen ‘Lady Chatterley’s lover’ i 1928, men der var mange andre romaner i omløb om de selvbevidste og seksuelt frigjorte unge. Men man behøvede ikke
kun læse om letpåklædte kvinder. Der var kabareter som Folies-Bergère i Paris og
tilsvarende i Berlin, hvor letpåklædte damer dansede for tidens bohemer.
Den seksuelt fokuserede nytænkning var ikke forbeholdt underholdningsindustrien. En af Freuds medarbejdere Wilhelm Reich (1897-1957) udviklede et system,
hvor orgasmen blev kernen til forståelse af menneskets sjæleliv, ja endog til forståelse
af historiens og universets gåder (Bjøl, 2005). Mangen en far og mor, skoleinspektør
og præst var dybt forargede over, hvad de gradvis hørte og erfarede, men de formåede
ikke at stoppe udviklingen – de unge lignede ikke deres forældre.

Industri
Længe før krigen havde industrialiseringen skabt en optimisme i samfundene. Den
påvirkede landenes egenopfattelse. Man lærte at rette ryggen – “Se hvad vi kan!”.
Den amerikanske forfatter Upton Sinclair (1878-1968) lader i sin roman ‘En Verden
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Mange forandringer ville være kommet uanset om krigen var brudt ud eller ej, men
mange forandringer kom også fordi hele verden havde været i krigens favntag. Familier, mand/kvinde, arbejde, økonomi, industri blev i en periode over et halvt århundrede ændret gennemgribende, og der blev lagt en ny platform, hvorfra livet blev levet
videre.
I en tidsperiode med så mange begivenheder, nye opdagelser og tanker, kan
mængden af detaljer gøre det svært at se et klart mønster. I næsten bogstavelig forstand har krudtrøgen sløret forståelsen af tidsånden og de mentale forandringer der
skete netop i disse år. Alligevel finder vi i samtid og eftertid mange markante og
klartseende betragtninger om tiden omkring det skelsættende år 1914:
Politikere
“Tanker og billeder går gennem mit sind, … tanker fra tiden før 1914, da der herskede virkelig fred, ro og tryghed på vor jord – en tid da vi ikke kendte til frygt.
… Tryghed og ro har været forsvundet siden 1914”.
Tysk kansler Konrad Adenauer (1876-1967)
Citeret i ‘The West Parker’, Cleveland, Ohio, 20. januar 1966.

“Alt blev blot bedre og bedre. Det var i den verden jeg blev født … En morgen i
1914 endte det hele pludseligt og uventet”.
Engelsk premierminister Harold Macmillan (1894-1986)
Citeret i ‘The New York Times’, 23. november 1980.

“Krigen fra 1914-1918 var en frygtelig skuffelse for os, men mange troede, og alle
håbede, den blev den sidste og indledningen til en fredelig og demokratisk udvikling i den sociale udlignings navn”.
Den danske statsminister Hans Hedtoft (1903-1955)
I anledning af Hartvig Frisch’ død 1950.

“Hvis en mand i 1914 var strandet på en øde ø og vendte tilbage til civilisationen for en uge siden [1919], ville ændringerne få ham til at tro, at hans lange

epilog
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