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Daginstitutionen Vokseværket åbnede i 

2005 og er tegnet af Dorte Mandrup 

Arkitekter. På taget er der legeplads og 

de store vinduespartier bringer lys ind i 

bygningen. 

FOTO: JENS LINDHE 

I 1929 præsenterede Arne Jacobsen og Flemming 

lassen skitser til deres bud på Fremtidens Hus, 

et multifunktionelt hus med plads til moderne 

transportmidler. 
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I Fremtidens Hus fik ideen om den enkle, multifunktionelle og 

harmoniske bygning for alvor form. Huset var rundt, og mens 

man i den ene ende parkerede sin bil, lå båden i den anden 

ende af huset. Det særlige fællestræk mellem Fremtidens hus og 

flere af de modernistiske bygninger er udnyttelsen af taget og de 

store åbne vinduespartier, der kan trække lys ind og derved 

skabe en tæt forbindelse til omgivelserne udenfor. 

Modernismens idealer blev skabt tilbage i 1930'erne, men 

de har på mange måder haft betydning for den måde, vi udvik

ler byen og arkitekturen i dag. De tidlige modernister ville med 

deres arkitektur og byplanlægning skabe en bedre by og et 

bedre liv for byens indbyggere og havde en vilje til at forandre 

verden. Med samtidens bæredygtige arkitektur byder arkitekter 

igen ind på at sikre det gode liv for fremtidige generationer. 

• • • Pia Rost Rasmussen og Andreas Spinner Nielsen 
www.dac.dk 

llll( onnmRRH 06 STORPOUTI H(n 
- et rids af dansk udenrigspolitik 

• • • I 2006 kunne man i tv-nyhederne aften efter aften se billeder af det danske 

flag, der blev afbrændt af hujende menneskemasser i fjerne lande. Ja, billederne blev 

ikke bare vist på nationalt tv, men kunne ses over hele verden, fra CNN til AI-Jazeera. 

Anledningen var tegningerne af profeten Muhammed, som den danske avis Jyllands

posten havde offentliggjort - med stærke protester fra store dele af den muslimske ver

den til følge. 

Den såkaldte Muhammedkrise satte Danmark på den storpolitiske dagsorden -

og det er mildt sagt ikke et sted, landet er vant til at befinde sig. Gennem hele 

1900-tallet spillede Danmark en meget tilbagetrukket rolle på verdensscenen 

og holdt lav profil gennem skiftende brydninger og modsætninger, konflikter 

og krige. Først gennem de senere år er landet slået ind på en mere så

kaldt aktivistisk udenrigspolitisk linje, hvor Danmark deltager i væbnede 

aktioner flere steder i verden, som eksempelvis i Irak og Afghanistan. 

Helt anderledes så det ud i begyndelsen af 1900-tallet. Efter et 

eklatant nederlag til Tyskland i 1 864 havde Danmark tabt både Holsten 

og Slesvig inklusive Nordslesvig (Sønderjylland) i kampen mod det 

tyske kejserrige. Naboen syd for den danske grænse fremstod efterhån

den som en urørlig militær gigant. Denne forhistorie er vigtig, hvis man 

skal forstå Danmarks udenrigspolitiske strategi i mellemkrigstiden. 

I det følgende skal vi først høre om denne strategi og dernæst, hvad den 

kom til_ at betyde for danskerne i 1920'erne og 1930'erne. Normalt tænker man på 

udenrigspolitik som noget, der er fjernt fra vores dagligdag. Men kigger man nærmere 

efter, er der mange af de grundlæggende vilkår i samfundet - sociale forhold, uddan

nelsespolitik, boligforhold osv. - der dybest set har at gøre med, hvordan et land skal 

indrette sig indadtil i forhold til verden udenfor. Det er mellemkrigstiden et godt eksem

pel på. 

Danmarks udenrigspolitiske strategi 

Danmarks udenrigspolitik blev formet i årene op til 1 . Verdenskrig, og den blev afprøvet 

med stor succes under krigsårene 1 914-1 91 8. Og i hovedtrækkene blev politikken 

fortsat ikke blot i mellemkrigstiden, men også under og efter 2. Verdenskrig. 

Tankegangen var som følger: Danmark var militært set en dværg. Uanset hvor 

massivt landet forsøgte at opbygge sine styrker, ville landet aldrig kunne forsvares -

for slet ikke at tale om selv at spille en militært offensiv rolle udadtil. Årsagen var Tysk

land. Landet havde så frygtindgydende militære muskler, at ethvert forsvar var en illu- 69 



sion. Den radikale politiker P. Munch, der i 1913 

Løbeseddel 
var blevet forsvarsminister - og som helt frem til 2. 

Verdenskrig spillede en vigtig rolle under skiftende 

regeringer som forsvars- eller udenrigsminister -

sagde det på følgende måde: "Et forsvarligt For

svar er en Umulighed, det kan ikke fremskaffes i 

Danmark". 

rra 

Dagens Nyheder 
Lørdag den 13. Marts 1920, Kl. 12,30. 

Revolution i Berlin! 
Denne militære tilbageholdenhed stod ikke 

alene. Den anden side af forsvarsstrategien be

stod i at opbygge det danske samfund indadtil. 

Det vil sige at skabe et folkeligt velfærdsprojekt 

med et socialt afbalanceret samfund, hvor ingen 

borgere faldt igennem og gik til bunds. Med en 

sådan politik ville den danske befolkning værne 

om den danske nation, til trods for at landet egent

lig kun eksisterede på stormagternes nåde. Der 

var altså en meget nær sammenhæng mellem den 

danske udenrigspolitik og indretningen af det 

danske samfund. Danmark skulle udadtil holde 

sig gode venner med sine naboer i en slags ikke

væbnet neutralitet og indadtil udgøre et samfund 

Rigspræsident Ebert 
og hans Regering 

styrtet. 
Berlin, Lurdttir. 

Der er udbrudt Revolution i Berlin. General; 
landskabsdirektør K a p p har erklæret Rigs• 
Regerin-ien og den preusiske Regering for af• 
satte og erklæret sig selv for Rigskansler og 
preussisk Ministerpræsident. Den fhv. Rigs• 
Regering har med Ebert i Spidsen forladt Berlin. 
Det monarkistiske Militær under General v. 
Liittwitz har Magten i Byen. Nationalforsam• 
lingen e" opløst. 

i balance. 

Efter 1. Verdenskrig er der 

lan ene omkring Danmark, 

bl.a. i Tyskland. Sociale for

bedringer er et af midlerne 

til at holde den indre uro i 
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Den udenrigspolitiske strategi fik en god start 

ved udbruddet af 1. Verdenskrig. Danmark erklæ

rede sig sammen med de andre nordiske lande 

for neutralt. Det betød, at landet blev holdt militært ude af stormagtskonflikten - og at 

danskerne led langt mindre i krigsårene end folk i de krigsførende nationer. Handel 

med udlandet er en meget væsentlig del af et lands udenrigspolitik, og også på dette 

område var 1. Verdenskrig mindre skadelig, end man kunne frygte. Danmark kunne 

handle med begge krigens parter, og erhvervslivet tjente ganske godt i krigsårene. 

Internationale omvæltninger - 1920'erne 

Danmark slap relativt billigt gennem krigen, og der var derfor ingen grund til at ændre 

på den udenrigspolitiske kurs. Landet stod nogenlunde uskadt og rustet til de kom

mende årtier. Mange steder uden for landets grænser var samfundene præget af dybe 

modsætninger, der truede med at få landene til at krakelere. I Tyskland gennemsyrede 

fattigdom og armod store dele af samfundet efter nederlaget til Rusland og Vestmag

terne (bl.a. England og Frankrig og fra 1917 også USA). Det betød, at der i flere om

gange udbrød revolutionære optøjer, når fattige arbejderes utilfredshed eskalerede. I 

Rusland var der allerede i 1917 udbrudt revolution, og det århundreder gamle zarstyre 

var nu fortid. Efter flere års borgerkrig grundlagdes Sovjetunionen i 1922. Kommunis

men som alternativ styreform til kapitalismen i vest skulle få enorm betydning for årene 

ikke blot i mellemkrigstiden, men også efter 2. Verdenskrig. I løbet af 1920' erne be

gyndte andre massebevægelser at røre på sig: Kommunisterne fik modstand fra grup

per på den politiske højrefløj, i Italien og Spanien stod fascismen stærkt fra midten af 

årtiet, og i Tyskland og Østrig kom nazismen efterhånden til som en stærk politisk faktor. 

Sociale brydninger og reformarbejde i Danmark 

Danmark havde dog også sine sociale modsætninger i begyndelsen af 1920'erne. Ar

bejderbevægelsen stod stærkt, selvom der økonomisk set var smalhals. Chokbølgerne 

fra Den Russiske Revolution var også nået til Danmark, og trusler fra arbejderside 

kunne ikke fejes af bordet som tomme. Med kommunismens succes i øst var der også 

kommet en indenlandsk konkurrence til Socialdemokratiet, der hidtil havde været stort 

set ene om at repræsentere arbejderbefolkningen. 

Under krigen var den sociale orden blevet sikret gennem en meget stram og de

taljeret statslig styring. Det er imidlertid interessant, at arbejdet med at skabe sociale 

forbedringer ikke gik i stå, da krigen stoppede og gav plads til en langt mere liberali

stisk ideologi - en ideologi, der traditionelt ikke anså sociale problemer som noget, 

stat og regering skulle tage sig af. Selvom det liberale parti Venstre i 1920 havde over-

'Slaget på Grønttorvet', 

november 1918. Titusinder 

protesterer imod, at de 

revolutionære ledere i 

Danmark er blevet fængslet, 

ligesom talerne hylder den 

tyske revolution samme år. 

Det er de voldsomste 

arbejderuroligheder mellem 

militante arbejdere og 

myndighederne nogensinde 

i Danmark. 

FOTO: KØBENHAVNS BYMUSEUM 
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TYSKLAND 
taget regeringsmagten fra det mere socialt bevidste Ra

dikale Venstre, blev der ikke desto mindre i de følgende 

år vedtaget nye love, der forbedrede forholdene for 

folk, der skulle have hjælp under sygdom, for modta

gere af invaliderente, for lærlinge på arbejdsmarkedet 

og for samfundets ældre borgere. Med andre ord blev 

danskernes forventninger om fortsat udvikling af den so

ciale sikring, uanset hvem der sad med regeringsmag

ten, ikke skuffet. 
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no 
Samtidig med denne sociale styrkelse af det dan

ske samfund indadtil deltog landet udadtil i alle de ini

tiativer, der gik i retning af at skabe fredelig sameksi

stens og samhandel mellem verdens lande. Blandt de 

vigtige var oprettelsen af Folkeforbundet i 1920, der var 

et forsøg på at skabe en international retsorden - et in

ternationalt fredsskabende organ. Fra starten deltog 40 

lande, i 1928 var tallet oppe på 55. Danmark søgte 

især at påvirke forbundet i en retning, så de store lande 

ikke kunne tvinge små lande ind i konflikter, de ønskede 

at stå uden for. I det lange løb blev Folkeforbundet imid

lertid en fiasko. Gennem l 930'erne viste det sig gang 

på gang, at forbundet stod magtesløst over for konflik

ter og krigshandlinger - f.eks. da Italien overfaldt Etio

pien, da Den Spanske Borgerkrig brød ud i 1936, og 

ikke mindst da Hitler i 1938 annekterede Østrig, og 2. 

Verdenskrig brød ud året efter. 

Børskrak og verdenskrise - 1930'erne 

I 1 929 kollapsede børsen i New York. Det blev start

skuddet til en verdensomspændende økonomisk krise, 

der kom til at præge den vestlige verden i l 930'erne. 

Politisk skete der en markant vækst på yderfløjene. I Ita

lien havde fascisterne som nævnt taget magten allerede 

i 1920' erne, ligesom det var sket i Spanien og Portugal, 

og i 1933 overtog nazipartiet magten i Tyskland. Nu 

fremstod også Danmarks nærmeste - og frygtede -

nabo i en politisk ekstrem udformning. I øst var Sovjet

unionen blevet konsolideret som en stormagt, der gjorde, hvad den kunne for at styrke 

kommunisternes position i de vestlige lande. Også i Danmark stod kommunisterne sta

digt stærkere gennem l 930'erne, og med deres opfordring til, at arbejderbefolkningen 

skulle stille meget vidtgående krav til det danske samfund, blev de en markant mod

stander for det andet arbejderparti, Socialdemokratiet. 

Indre sammenhold på trods af modsætninger 

I denne situation, hvor de internationale bølger gik stadigt højere, og Danmark skulle 

forsøge ikke at blive opslugt i vandmasserne, blev landets udenrigspolitiske strategi 

meget tydelig. Og det blev klart, hvor nær en sammenhæng der var mellem Danmarks 

rolle som et lille land blandt stormagter og den måde, samfundet agerede på indadtil. 

Den indre stabilitet var forudsætningen for, at Danmark kunne have den tilstrækkelige 

modstandskraft mod truslerne udefra - ikke mindst frygtede man, at kommunisme, fa

scisme eller nazisme for alvor fik fodfæste, og at landet blev splittet i forskellige grup-

• peringer. Opfattelsen fra statslig side var, at alle samfundets grupper skulle handle i 

samlet flok til fælles bedste - altså at ingen grupper tilranede sig fordele på bekostning 

af andre. Det får man et overbevisende indtryk af ved at følge Thorvald Stauning, der 

havde været statsminister siden 1929, og som i en lang årrække stod i spidsen for lan

dets store arbejderparti, Socialdemokratiet. Det er bemærkelsesværdigt, i hvor høj 

grad han appellerede til sine egne vælgere, arbejderne, om at tage hensyn til de 

andre samfundsgrupper - f.eks. bønder, fiskere, tjenestemænd og arbejdsgivere. Disse 

grupper var ellers nogen, som arbejderne plejede at definere sig i modsætning til. Trus

lerne udefra kaldte på indre sammenhold. I 1936 talte Stauning til landets forsamling 

af socialdemokratiske tillidsmænd fra fagforeninger og fagforbund. Han formulerede 

sammenhængen mellem landets ydre og indre forhold, samt nødvendigheden af at ud

vise samfundssind, sådan her: 

"Danmarks udenrigspolitiske og erhvervsmæssige stilling er ikke ligegyldig for 

arbejderne. Den er ganske afgørende for beskæftigelsen ... enhver bør lære at kende 

sit ansvar ... man bør selv tage konsekvensen af de udenrigspolitiske forhold, som en 

ny verdenstilstand har hidført ... Samfundshensyn kan ikke tilsidesættes". 

Det var den samme tankegang, der havde ligget bag den store socialreform, 

De internationale bølger 

skvulpede langt ind over 

Danmark. Her er vi på Blå

gårds Plads på Nørrebro i 

København i 1939, hvor ' 

unge danske nazister og 

kommunister hor toget op

stilling over for hinanden. 

FOTO: KØBENHAVNS BYMUSEUM 

< < Reklamefolder for De 

Olympiske Lege i Berlin i 

1936. Ligesom i dag er 

sport og storpolitik nært for

bundne. Danmark deltog i 

de lege, der i høj grad blev 

et propagandafremstød for 

Nazi-Tyskland. Blot en lille 

gruppe af dansk-jødiske 

idrætsfolk holdt sig væk i 

protest mod den tyske 

jødepolitik. 

FOTO: KØBENHAVNS BYMUSEUM 
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Kanslergadeforliget, i 1933. Her sikrede den socialdemokratisk-radikale regering i en 

alliance med bondepartiet Venstre ro på de indre linjer: Strejker og lockouter blev for

budt i et år, landbruget fik støtte, og arbejderne undgik lønnedgang. Desuden blev der 

bevilget støtte til boligbyggeri og iværksat offentlige arbejder, så man kunne begrænse 

stigningen i arbejdsløsheden under krisen. 

Besættelsen og udenrigspolitikken efter 2. Verdenskrig 

Krisen - internationalt og nationalt - blev dybere og dybere igennem 1930'erne, og 

med 2. Verdenskrigs udbrud i 1939 var katastrofen en realitet. For Danmarks uden

rigspolitiske strategi blev der også tale om en delvis fiasko. Håbet om en status som 

neutralt land brast, da Danmark blev besat af Tyskland i 1940. Fra officielt hold ind-

ledtes fra starten en samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Når Danmark 

alligevel efter 2. Verdenskrigs afslutning blev anerkendt som en af de 

allierede stater i sejren over Tyskland, skyldtes det bl.a. modstands

bevægelsens indsats i de sidste krigsår og den adgang til flyba-

Hovedfienden ser og oplysninger fra meteorologiske stationer i Grønland, som 

USA fik under krigen. 

Danmarks udenrigspolitik i mellemkrigstiden blev på mange 

måder ført videre efter 2. Verdenskrig, selvom Danmark mili

tært måtte vælge side og blev medlem af den vestlige for

svarsalliance NATO. Udadtil prioriterede man stadig at holde 

var nu ikke Tyskland, 

men kommunismen i øst 

med Sovietunionen som 

det store magtfulde 

centrum. sig på god fod med alle magtfulde stater, og indadtil at op

bygge et samfund i social balance. Hovedfjenden var nu ikke 

Tyskland, men kommunismen i øst med Sovjetunionen som det store 

magtfulde centrum. Opbygningen af velfærdssamfundet blev en måde at 

undgå en social splittelse, der kunne give kommunismen - og senere andre 

yderligtgående venstrefløjsgrupper - vind i sejlene og true sammenhængskraften i det 

danske samfund. 
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Efter Murens fald i 1 989 og sammenbruddet i den kommunistiske verden er det 

ikke mere yderligtgående venstrefløjsgrupper, der betragtes som en trussel mod sam

fundets stabilitet. I dag er det udfordringen fra en islamisk fundamentalisme, der er 

kommet på dagsordenen. Og som nævnt i indledningen har Danmark valgt en mere 

konfronterende, aktivistisk linje over for denne udenrigspolitiske udfordring i forhold til, 

~vad man gjorde op igennem 1900-tallet - først i forhold til Tyskland og siden til Sov

jetunionen. Hvordan kan det være, at Danmark har ændret strategi, og betyder det 

måske, at samfundets indre stabilitet og sammenhængskraft bliver prioriteret lavere i 

dag? 

• • • Niels Jul Nielsen 
www.bymuseum.dk 


