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1 930’erne var en ekstrem
tid. Lige før 2. Verdenskrigs
udbrud var under halvdel
en af de europiske lande
demokratier. Det kan undre,
for ved fredsslutningen
efter 1. Verdenskrig var mIet
at udbrede demo
krati og sikre en fredelig
bilggeIse af konfllkter
mellem stater.

1. Verdenskrig kostede
mange mb. døde
Det er umuligt at forst mel
lemkrigsrene uden at nd
drage 1. Verdenskrig. Den
Store Krig, som den blev kaldt,
var et chok vi har svrt ved
at forestille os i dag, og den
traumatiserede den gene
ration. Før krigen havde der
vret fred i rtier. Nuvel, der
havde vret uroligheder i ud
kanterne, men kke i ‘Kerne
europa’. Selvom der havde
vret et fldekapløb mellem
Storbritannien 09 Tyskiand,
09 selvom dervar indgàetfor
skeflige alliancer, troede man
ikke p en krig. Og meget
vigtigt, ingen af stormagterne
ønskede en storkrig. Krigen
kom, varede i fem r 09 ko
stede mellem 14 09 17 mio.
døde (Danmark havde en
befolkning p ca. 2.75 mio.

1914), for ikke at nvne de
millioner 09 atter millioner
af srede; de ødelagte byet,
produktionsanlg og generel
infrastruktur.

1 920’erne var en
vanskelig tid
Udenrigspolitisk var 1920’-
erne atypiske. Tyskland hay
de hUt nederlag 09 mistet en
del territorium, bl.a. Nord
slesvig til Danmark. Østrig
Ungarn var blevet splittet
op i mange smá stater (bl.a.
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Øs
trig). Rusland l underdrejet
pga. borgerkrig og isolation,

09 USA havde trukket sig til
bage igen (isolationisme).
Det vii sige, der herskede en
underlig fred i Europa, hvor
Frankrig 09 Storbritannien
stod som sejrherrer, men var
strkt svkkede.

Hyperinflation
og WaI( Street-krak
Fredstraktaten fra Versailles
1919 plagde Tyskland 09

dets allierede hele skylden
for krigens udbrud, 09 udo
vet at miste territorium, 09

dermed skabe tyske mm
dretal i fx Tjekkoslovakiet 09
Polen, blev taberne p6lagt at
betale krigsskadeerstatning,
sàkaldte reparationer. Ktigs
skadeerstatningerne var en af
flere 6rsager til at Tyskland i
1922-23 oplevede hyperinfla
tion. Da landet havde rejst sig
økonomisk igen, gik det gait
for hele den vestlige verden,
med Wall Street krakket i
1929. Resultatet var dàrlig
ekonomi, arbejdsløshed 09
generelt social nød. Det var
god grobund for nationalis
me og fascisme. Tyskland
følte national ydmygelse 09

kommunismen spøgte over
hele Tyskland. D6rlig økono
mi kendetegnede 1930’-erne
i hele Europa.
Frihandel, der skaber vel
stand, var afløst af protek
tionisme med høje toldmure.
Protektionisme, der altsà ikke
skabervelstand, blev brugt for
at beskytte bl.a. de nationale
v6benindustrier, s5 de vat klar,
n6r nste krig brød ud.

1 930’erne - en ekstrem tid
1 930’erne blev en pohitisk
ekstrem tid. P6 venstreflejen
havde Sovjetunionen erkl
ret ideologisk krig imod alle
kapitalistiske stater, og via
de kommunistiske partier i
Ix Europa forsøgte de at om
styrte de eksisterende stats
ordner. De vat ikke venner af
demokrati. Fra den ekstreme

højrefløj forsøgte fascister
inklusive nazister ogs6 at ned
bryde demokratierne, som
de ans6 for at vre svage.
Grunden var lagt af den
dárlige økonomi, med høj
arbejdsløshed 09 fattigdom;
dettil opstod nationalistiske
følelser opilammet al forskel
lige ‘tab’ som følge af Vet
saillesfreden. Den resulterede
iheltnyeminoriteter:fxgiknog
le ungarere fra at vre en del
af et majoritetsfolk til at ud
gøre minoriteter i Rumnien
09 Tjekkoslovakiet; tyskere var
pludseligt mindretal i Sudeter
landet o.s.v.
Set man p6 demokratiet i slut
ningen af 1 930’erne var under
halvdelen af de europiske
stater demokratier. Stater
som fx Grkenland, Italien,
Polen, Portugal, Spanien, Tysk
land, og Ungarn var ikke de
mokratiske. Arsagen var en
dødelig cocktail af d6rlig
økonomi, nationalisme, totali
tr ideologi 09 tanken om at
demokrati 09 menneskers ret
tigheder ikke var noget vrd.

Al Ricardt Riis

Side 6

Europa I 1920’erne
og 1930’erne
AlSeren Dosenrode

Mussolini 09 Hitler.

Ka; Munk o
Al Søren Dosenrode

I 1930’erne var demokrati kun
en afflere muligheder, nàrdet
blev diskuteret, hvordan statec
skulle regeres, 09 Kaj Munk
fravalgte den. Ka] Munks
uvilje mod demokratiet i
1 920’erne og 1 930’erne skin-
net klart igennem hans tek
ster, Ix i skuespillene: En Ide
alist (1923-24), Fru Koltschak
(1934) 09 Sejren (1936). Men
ogs6 i avisartikler lovpriste
han Tysklands Adolf Hitler og
Italiens Benito Mussolini. Dik
tatoren, den strke mand, er
et ideal for Munk. Den rigtige
diktator er villig til at ofre alt,
selv sine venner og sin egen
lykke for at samle 09 redde
nationen. Gør en diktator ikke
dette, lever han ikke op til ide
alet. Det er for Munk en 6rsag
til afstandtagen.
Kaj Munk set p6 Mussolini
med velvilje 09 beundring,
men han har større forvent
ninger til Hitler, og han vis
er overbrenhed over for
forfølgelserne af Hitlers

poVtiske rr
han skrev i
1934: “Met
er der i rig
hvad der va
[.1. Der et
Og koncei
folk i Iandfl
vol. Shigt m
Der, hvor
over for Hi
syn til anti
deforfølgek
1930’erne c
taler Munk
af jederne.
november 1
endog et 6
solini, hvor
tale Hitler ti
jøderne f6r
for Europa.
Hitlets anti
af àrsageri
bryder me
den er, at
grebet p6
1940 hat b
grebspagt
gáet med
ning-Munch

Den amerikanske prsident
Woodrow Wilson havde fra
slutningen al 1. Verdenskrig
arbejdet hdrdt pa at eta blere
Folkeforbundet - ENs for
gnget - til sikring al verdens
fred og udbredelse af demo
krati. Ti! Wilsons store sorg
ngtede USA’S senat at ratifi
cere traktaten, og Folkeforbun
dot forblev tandløst.

Er den mand rigtig velforvaret?
piske tanker. Munk har lige- let overfor Hitlets mgtige

skaffe venstrekørsel i Sverige
09 forbyde alle gteskaber
undtagen de blandede?”
Mener han det for alvor? Eller

Forøvrigt b
diske and,
sterede vol
ministeriet


