
 

 

Perspektivers kildepakke 

Ki ldeoppgave  
 

Masseslakteriene 
Da første verdenskrig begynte, trodde mange at krigen ville vare en kort tid. I stedet ble den svært 

langvarig. 
 

FRA CHR. A. R. CHRISTENSEN: VERDEN I GÅR OG I DAG  

(BIND 1) 

«Man innså nu at krigen kunde komme til å bli meget langvarig. For det første var motstanderne 

temmelig jevnsterke, for det annet viste det sig at ved den moderne strategi under stillingskrigen 

var forsvarsvåbnene ulike meget sterkere enn angrepsvåbnene. Tidligere tiders felttog med de 

store bevegelser og de raske avgjørelser var noe helt annet enn denne moderne teknikkens 

krig. Gang på gang i de følgende år forsøkte begge parter å fremtvinge en avgjørelse, men det 

viste sig faktisk ikke mulig å få den ad militær vei. Enorme troppemasser blev kastet frem mot 

fiendens stillinger efter mange døgns forutgående bombardement, og forblødde. Slagene varte i 

mange dager, ja optil uker, og kostet hver gang hundretuseners liv; man regner at f.eks. Verdun-

kampene i februar-mars 1915 kostet tyskerne og franskmennene tilsammen 850 000 mann, og 

at engelskmennene alene under Sommeslaget mistet 475 000 mann. Resultatene av disse 

masselakterier var at man – hvis man var heldig – erobret noen kilometer jord, som så fienden 

tok tilbake med omtrent samme ofre i neste omgang. 

Det var under disse forhold klart at det ikke lenger var den rent militære styrke som var den 

avgjørende. Krigen blev en utholdenhetsprøve i ordets aller videste betydning; den vilde vinne 

som hadde de største ressurser ikke bare når det gjaldt soldater, men fremfor alt når det gjaldt 

industri, proviantering, finanser, kreditt, importmuligheter, civilbefolkningens bæreevne. Krigens 

historie gjennem 1915, 1916 og mesteparten av 1917 er historien om en slik altomfattende 

styrkeprøve – og om ganske nytteløse blodbad hos den angripende ved frontene. Til sjøs er der 

den samme mangel på avgjørende begivenheter.» 

Oppgaver 

1 Hvorfor ble første verdenskrig så langvarig? 

2 Hva var det som avgjorde første verdenskrig ifølge forfatteren? Ut fra dette resonnement, hva 

var den viktigste begivenhet i første verdenskrig? Drøft dette. 

3 Hvilken betydning hadde utviklingen på vestfronten gjennom mer enn tre år for krigens utfall? 

 


