
KRIGSKIRKEGÅRDE 

FRA 1. VERDENSKRIG 

Soldatens grav gengi-

ver en nations menne-

skesyn, og den fortæl-

ler også, hvem der 

vandt krigen 

De tre store 
slag i Flan-
dern 

 Første slag ved Ypres 

(19 oktober - 22 no-

vember 1914. Ca 

58.000 døde eller så-

rede allierede soldater 

mod 47.000 tyske tab  

 Andet slag ved Ypres  

(april 1915) Ca  

69,000 døde eller så-

rede (59,000 britiske, 

10,000 franske), mod 

35,000 tyske tab. Det 

var ved Langemark at 

tyskerne anvendte 

gas for første gang. 

 Tredje slag ved Ypres 

(også kendt som sla-

get ved Passchenda-

ele).  Slagets varighed 

31 juli til 6 november 

1917 .  Britiske tab 

310,000 mod 260,000  

tyske. 

Krigens kirkegårde 
Hundrede år efter krigens begyndelse er der ingen overlevende til at fortælle deres beretning 

om den store krig. Historikerne er blevet deres stemme, mens mindesmærker og krigskirke-

gårde er blevet en påmindelse til efterti-

den. 

I krigens kampzoner findes mangfoldi-

ge soldaterkirkegårde. Omkring Ypres 

(eller Ieper på flamsk) i det belgiske 

Flandern udkæmpedes nogle af krigens 

mest blodige slag. Derfor findes der 

ganske mange kirkegårde i området 

(Se Google map billedet over krigskir-

kegårde omkring Ypres). Skønsmæs-

sigt døde over 600.000 soldater og 

mange er begravet i dette område un-

der de sten, som er rest for dem. 

Vi besøgte to krigskirkegårde - en commonwealth og en tysk kirkegård. Forskellen var slående 

og efterlod os med indtrykket af at selv efter soldatens død, kan man se forskel på krigens 

sejrherrer og dens tabere. Og var kirkegårdene ikke også en afspejling af de krigsførende lan-

des ”sjæl”, som den ytrede sig efter krigen - det mente vi? 

Vi blev behørigt berørte af mødet med de døde soldaters grave. Men påvirkningen var åbenlys 

forskellig, når vi betragtede den engelske commonwealth i forhold til den tyske kirkegård. Hvad 

var forskellen?  Det krævede en bearbejdning af vore indtryk, og så fik vi det på plads, som 

denne lille artikel forhåbentlig vil vise Var vi alene om vor oplevelse? Nej, i vores research 

stødte vi på flere beskrivelser med tilsvarende betragtninger, men særlig én har vi lyst til at 

gengive. Det er en beretning skrevet af professor Chris Gehrz, hvor han bl.a.  omtaler nogle af 

de kirkegårde, som vi besøgte. Hans artikel gengives nedenfor i let redigeret form. 

Mens briterne bestilte arkitekter som Reginald Blomfield og Edwin Lutyens til at konstruere 

tårnhøje monumenter, hvis betydning skulle række ind i evigheden og hjælpe deres Dominions 

(fx Australien og Canada), med at markere deres krav om selvstændighed og med status af 

nation og ikke engelsk koloni. Tyskernes krigskirkegårde pegede i en helt anden retning. Kir-

kegårdene er enkle med værdige ”stilfærdige” symboler, og de appellerer til eftertænksomhed 

og den stille sorg. Ironisk nok var det den Første Verdenskrigs "sejrherrer", der stræbte efter at 

gøre krigen meningsfuld og soldaterne døde ikke forgæves; Dem der "tabte" krigen koncentre-

rede sig simpelthen om at sørge. De tyske kirkegårde falder næsten ind i landskabet. Mens de 

britiske kirkegårde er omkredset af murstensvægge og deres allestedsnærværende krydsnin-

ger af ”Offer” knejsende over landskabet, De tyske kirkegårde har næppe afmærkede græn-

ser, eller noget så monumental, der vil trække øjet væk fra gravene. Ikke meget rejser sig 

langt op over jorden. Faktisk er selv gravstenene ofte indlejret i jorden fx ved Langemark. Kil-

de: Chris Gehrz. professor i historie ved Bethel University i St. Paul, Minnesota, USA   
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Regler for soldaternes grav-

pladser 
 

Efter krigen tog særlige nationale kommissioner sig af det videre arbejde 

med rekonstruktionen af kirkegårdene i Frankrig og Belgien. I Tyskland og 

Østrig, der var uden midler efter nederlaget, overtog private organisatio-

ner arbejdet. 

 

Adskillelsen af de faldne sejrherrer og de faldne besejrede gennemførtes 

næsten 100 %. Dog kan man finde en del faldne tyskere på britiske og 

franske kirkegårde.  

Kilde: Vestfronten 1916-1917,, Wikipedia 

Buttes New British Cemetery-  

Commonwealth kirkegård 
Hver nation tilstræbte et ensartet design for pladserne. De britiske  har 

som centrum et offerkors (Cross of Sacrifice) og en mindesten (Stone of 

Remembrance) (ens for alle kirkegårde). Korset har samme form som 

kors på de engelske landsbykirkegårde. Stenen er solid og tung - symbo-

let på styrkeudformet som et alter. Den har indskriften: ’Deres navne lever 

for altid’. Der er tale om abstrakte symboler, der (på trods af kommissio-

nens intentioner) af besøgende blev/bliver betragtet som symbol på gen-

opstandelse (korset) og som et alter for pilgrimmenes gudstjeneste. Gra-

vene (længde, bredde) og gravstenene (udformning) er ens for alle. In-

skriptionerne (kors, navn, årstal, regiment) er også ens. Dog kunne de 

efterladtes familie tilføje ekstra inskription.  

Kilde: Soldaternes gravpladser (læs videre på den spændende hjemme-

side: http://vestfronten1916-1917.dk/) 

 

Årlig mindehøjtid 

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 glæ-

desudfoldelse, som krigsaf-

slutningen 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 efter-

tænksom gestus. At mindes 

de faldne i højtidelig stilhed 

blev en tradition, der efterføl-

gende har bredt sig til mange 

andre lande. 

På den særlige mindedag den 

11. november mindes Eng-

lands faldne soldater (og sol-

dater fra de engelske Com-

monwealth-lande), og nu ikke 

kun de døde fra 1. verdens-

krig men fra alle Englands 

krige. Grave, kors og mænde-

nes knaphuller bliver udsmyk-

ket med røde valmuer af pa-

pir.  (Kilde: 1914 - Da verden 

blev en anden) 

Den rugende soldat,  Vancouver 
Corner i Saint-Juliaan  

http://vestfronten1916-1917.dk/gravpladser.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Julien_Memorial
http://vestfronten1916-1917.dk/gravpladser.html


Sorg og tid til ef-
tertænksomhed 

De tyske gravpladser med 

fokus på det kollektive og 

kammeratskab. 

Årlig mindehøjtid 

I Tyskland mindes man sol-

dater og civile – ven eller 

fjende – der er faldet som 

ofre for krig og ufred. Minde-

dagen kaldes på tysk 

“Volkstrauertag” [folkets sør-

gedag], og dagen markeres 

bl.a. i Rigsdagen med taler 

og med afspilning af national-

hymnen og sangen “Der gute 

Kamerad” [Den gode kamme-

rat]. Det sker på en søndag i 

november, der er bundet op 

på kirkeåret. November er i 

forvejen en måned, hvor de 

kristne kirker mindes de døde 

(Allehelgensdag). Mindeda-

gen falder derved også tæt 

på den 11. november. 

Kilde: 1914 - Da verden blev 

en anden 

Bronzestatue af de fire sørgende soldater 

 

Langemark - Tysk krigskirke-
gård 
 

”De tyske begravelsespladser adskiller sig en del fra de britiske. I stedet 

for gravsten er der jern eller stenkors, uden individuelle indskrifter (kun 

navne, årstal og regiment) – og uden blomster eller anden beplantning. 

Kun græs. Der er langt flere massegrave, der understreger det kollektive 

offer for nationen. 'Kammeratskabsgrave' blev de kaldt og indeholdt man-

ge uidentificerede soldater. Dette meget asketiske design af en begravel-

sesplads skal understrege det tragiske og heroiske – en del af den tyske 

krigskultur. Men bag det ligger også de oprindelige (tilbage fra 1916) krav 

om, at indretningen skal fremhæve  sandfærdighed, ligefremhed og religi-

øs renhed som gode tyske dyder. Samlet set giver de tyske soldaterkir-

kegårde en noget mere 'tilbageholdende' indtryk end de britiske og fran-

ske.” 

 

”De tyske gravpladser administreres og passes af organisationen 'Der 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge' på vegne af den tyske for-

bundsstat. De fleste af kirkegårdene har gennemgået flere ændringer og 

fornyelse siden de første anlæggelser med enkle kors - senest i 

1980erne.”  

Billedkilde:: The Pietist Schoolman, Tekst: Erindringssteder på Vestfron-

ten 1916-1917, Andre kilder: The great war 1914-1918 

http://pietistschoolman.com/
http://vestfronten1916-1917.dk/gravpladser.html
http://vestfronten1916-1917.dk/gravpladser.html
bronzestatue%20af%20de%20fire%20sørgende%20soldater
http://vestfronten1916-1917.dk/gravpladser.html
https://pietistschoolman.files.wordpress.com/2012/01/dsc03170.jpg


Hvor længe? 

Den hollandske journalist 
og historiker Geert Mak 
skriver: 

“Hvornår bliver slaget ved 
Somme noget som slaget 
ved Waterloo? Jeg vover 
et gæt: I løbet af de kom-
mende ti år. Holdningen vil 
ændre sig et sted mellem 
tredje og fjerde generation, 
mellem børnebørnene – 
som lige netop har kendt 
de involverede – og olde-
børnene. I det store knog-
lehus ved Verdun er den 
daglige messe for nylig 
erstattet af en månedlig. 
Syd for Somme er der 
planlagt en enorm flyve-
plads tværs over to krigs-
kirkegårde. Det er skriften 
på væggen.” (Mak, 2010, 
originalen 2004)  

Mere om krigen 

Læs bogen: 1914 - Da ver-
den blev en anden 

Hjemmesiden: http://
vestfronten1916-1917.dk/ 

Kontakt os 

Forlaget Herredagen,  

Mortonsvej 23, 2. tv,  

2800 Lyngby 

 

Web-site: 1914-

daverdenblevenanden.dk 

 

e-mail: info@1914-

daverdenblevenanden.dk 

Forfattere 

Sven Thygesen, Søren 

Hansen og Flemming Pe-

tersen 

Danske mindesmærker 
Under den første verdenskrig deltog mere end 30.000 dansksinde-

de nordslesvigere i tysk krigstjeneste, eftersom Sønderjyl-

land mellem Kongeåen og den nuværende grænse var under 

tysk herredømme i årene 1864-1920. Ca. 5000 døde. Desuden blev 275 

danske handelsskibe sænket, og ca. 700 danske søfolk omkom. (Kilde: 

Wikipedia) 

I Sønderjylland er der godt 

100 mindesmærker over fald-

ne, og ved Langelinie findes et 

flot mindesmærke over de dø-

de søfolk. Så sent som i 2006 

rejstes i Løgstør et mindes-

mærke over en dansk soldat, 

der kæmpede i den australske 

hær, og i Frankrig er der kirke-

gårde i Braine og Reuil for 

danskere, der faldt i henholds-

vis tysk og allieret uniform. 

(Kilde: Berlingske) 

Marselisborg Mindepark, hvor 

de faldne danskere mindes, er 

det største krigsmonument i 

Danmark. (Kilde: Berlingske) 

Et nationalt monument for 

danskere som siden 1948 har 

været udsendt til konfliktområ-

der i verden kan besøges på 

Kastellet i København.  

Den tidligere forsvarschef ge-

neral Jesper Helsø.siger her-

om: »Monumentet bliver den 

officielle påskønnelse af Dan-

marks engagement i konflikt-

området. Det bliver stedet, der 

respekterer dem der tog ud, 

og som kom hjem igen. Et mo-

nument både for dem der har 

været ude, for dem der er ude 

nu, og for dem der tager ud i 

fremtiden. Det bliver også et 

refleksionssted for dem, der 

omkom, mens de var ud-

sendt,« (Kilde: Berlngske) 

Mindesmærke ved Langelinie for sø-
folk, der mistede livet under 1. ver-

Mindesmærke ved Århus for faldne 
sønderjyder, der mistede livet under 
1. verdenskrig 

Nationalt monument i København for 
udsendte danskere efter 1948 

http://1914-daverdenblevenanden.dk
http://1914-daverdenblevenanden.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordslesvig
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/Konge%C3%A5en
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Herred%C3%B8mme&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1864
https://da.wikipedia.org/wiki/1920
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark_under_1._verdenskrig
http://www.b.dk/kultur/foerste-verdenskrig-fortalt-gennem-de-danske-soldater-og-ofre
http://www.b.dk/kultur/foerste-verdenskrig-fortalt-gennem-de-danske-soldater-og-ofre
http://www.b.dk/krigen/nationalt-monument-for-levende-og-doede-soldater
http://www.navalhistory.dk/Danish/Mindesmaerker/Maerkerne/1_verdenskrig_langelinie.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Mindeparken7.JPG

