
Elevspørgsmål: 
Find ud af hvad de forskellige 
alliancer omkring 1. verdenskrig 
blev kaldt og hvem, der var med. 
Hvilke alliancer kender du 
i dag? Hvem er Danmark i  
alliance med i dag, og hvad 
betyder det for Danmark?

Sommeren 1914 var varm, og alle, der havde mulig-
hed for det, tog til vandet. Nyheden om, at det 
Østrig - Ungarske tronfølgerpar var blevet myr-
det i Sarajevo* i Bosnien, havde der naturligvis 
stået meget om i aviserne, men det talte man nu 
ikke så meget om i sommervarmen. Der havde 
været mord på højtstående personer før. Det hav-
de ikke fået nogen betydning. Det gjorde det nok 
heller ikke denne gang, var det, de f leste tænkte.
Men blandt Europas politikere var der hektisk aktivi-
tet. Mordet rejste mange spørgsmål blandt alle Europas 
ledere. Hvad nu? 
Østrig – Ungarn havde en aftale med Tyskland og Italien om, at de ville 
være i alliance* med hinanden, hvis nogen af dem blev truet. Storbritan-
nien, Frankrig og Rusland havde også en alliance, hvis formål var at hjælpe 
hinanden med at forsvare sig mod tyskerne.

Det Østrig – Ungarske kejserrige havde nogle år før mordet inddraget 
området Hercegovina – Bosnien i sit kejserrige. Det brød serbiske nationa-
lister sig bestemt ikke om. Serbien var en krudttønde, der kunne sprænge 
når som helst. De havde skabt en terrorgruppe, der fik navnet ”Den sorte 
Hånd.” Deres mål var, at Østrig – Ungarn skulle afgive det landområde, de 
havde indlemmet, til et serbisk rige. 

Alliancer mellem landene i 1914.
To alliancer stod overfor hinanden.  
Tripel- alliancen og Tripel- ententen.

Tripel betyder tredobbelt.  
I Tripel- alliancen var de tre: 
Tyskland, Østrig Ungarn og Tyrkiet. 

I Tripel – ententen var de tre: 
Storbritannien, Frankrig og Rusland

Tripel – ententen

Tripel – alliancen
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