
FORORD
Hvorfor beskæftige sig med 1. verdenskrig, når vi er danskere? Vi var neutrale, så det betød vel, 
at vi ikke var med i krigen. 
Vi var ganske rigtigt ikke med i krigen. Men nogle af de dansksindede, der var med i krigen, 
boede i det nuværende Sønderjylland. De var ikke danske statsborgere dengang, men tyske stats-
borgere. Det var først efter 1. verdenskrig, de blev danske statsborgere igen. De var blevet tyske 
statsborgere, da Danmark tabte krigen i 1864. Så 1. verdenskrig hører med til Sønderjyllands 
historie. 
Selvom vi var neutrale fik det også betydning for resten af det nuværende Danmark. Hverdagen 
blev anderledes. 
Det gjorde den, fordi Danmark ikke kunne få de varer, de plejede at købe fra de krigsførende 
lande. Det betød, at nogle simpelthen måtte sulte. Andre tjente mange penge på, at der var krig 
ude i Europa, fordi priserne steg voldsomt på varer, der var mangel på. 
Den danske regering måtte sørge for, at vores neutralitet blev overholdt. De måtte lægge miner 
ud i danske farvande. De måtte også være forberedt, hvis tyskerne alligevel ville angribe os. Vores 
forsvar måtte udbygges, så vi var forberedte hvis…
I dag er Danmark med i NATO. Det er en forsvarsunion, hvor vi har forpligtet os til at hjælpe, 
hvis der udbryder krig et eller andet sted nede i Europa, sådan som det skete ved udbruddet af  
1. verdenskrig. Dengang var vi ikke med i nogen forsvarsunion. Det er vi i dag. Så selvom der ikke 
bliver krig i Danmark, får det konsekvenser for vores hverdag og for vores militære forsvarsbered-
skab, hvis der bliver krig. 
Vi har allerede sendt f ly af sted for at hjælpe USA og sendt soldater til krigsområder. Mange tror, 
at vi ved at holde os uden for krige i Europa, kan leve trykt og godt. Det kan vi forhåbentligt også, 
men læs her om konsekvenserne for danskerne under 1. verdenskrig.

Læs derfor med og bliv KLOGERE!
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