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Mellem fronterne Bjarne S. Bendtsen Hent PDF Forlaget skriver: Første verdenskrig har længe været en glemt
krig i en dansk sammenhæng. Det er der blevet rettet noget op på gennem det seneste årti, særligt i

forbindelse med hundredåret for krigens udbrud sidste år. Krigens danske kulturhistorie er dog stadig et
forsømt område. Men at krigen i mange år ikke har været en fremtrædende del af den kollektive danske

erindring, og at krigens danske kulturhistorie stadig er underbelyst, skyldes dog på ingen måde en manglende
interesse for den i samtiden. Der blev skrevet og debatteret om krigen fra alle tænkelige vinkler, tegnet

satiretegninger og skrevet digte, filmet og malet, aviserne og bladene var fyldte med krigsstof. Mange af disse
ting havde en øjebliksaktuel karakter, som delvist kan forklare, hvorfor krigen ikke fylder meget i den danske

litteratur- og kulturhistorie. Det kan måske endvidere forklares med, at mange af disse ting var ganske
ubalancerede i deres tilgang til krigen, på trods af Danmarks neutralitet. Men alligevel er de i høj grad værd

at se på, da de fortæller historien om krigens aftryk på en neutral småstat, der både geostrategisk,
handelsmæssigt og kulturelt befandt sig mellem fronterne af de vigtigste krigsførende magter.
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