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Bundeszentrale für politische Bildung

Aus Politik und Zeitgeschichte udgives af den tyske Forbunds-
central for politisk dannelse (Bundeszentrale für politische 
Bildung) som et tillæg til ugeavisen Das Parlament. Med for-
bundscentralen egne ord har udgivel sen til formål at ”offent-
liggøre videnskabeligt base rede, alment forståelige bidrag til 
samtidshistoriske og social viden skabe lige temaer såvel som til 
aktuelle politiske spørgsmål. Tillæg get er et forum til diskus-
sion, en indfø ring i komplekse viden s områder og tilbyder en 
afbalance ret blanding af grundlæggende og aktuelle analyser.” 

Björn Opfer-Klinger, født 1972; dr.phil., 
skolebogsredaktør i Ernst Klett Verlag, freelance 
historiker og politolog.

Hvad betyder periferi i en krig, der blev udkæm-
pet i såvel det sydlige Finland som i Yemen? Tæller 
det med til periferien, når Japan ikke blot erobrede 
de tyske ”protektorater” i Østasien, men tillige greb 
ind med orlogsskibe i Middelhavet?1 Eller tæller 
det med til krigen i periferien, når en tysk ubåd 
den 4. august 1917 beskød den liberianske hoved-
stad Monrovia for at afholde Den Vestafrikanske 
Republik fra at opgive sin neutralitet?

Som periferi skal her forstås den politik hos 
begge krigsalliancer, som enten havde til formål 
at bevæge neutrale stater til en åben stillingta-
gen eller til at fremprovokere opstande i mod-
standerens kolonier. I konkurrencen om neu-
trale staters stillingtagen havde Centralmagterne 
Tyskland og Østrig i begyndelsen en fordel i store 
dele af verden, hvor de blev set som en modvægt 
til de britiske og franske imperiale bestræbelser. I 

løbet af krigen steg det økonomiske pres imidler-
tid på dem, som ikke sympatiserede med verdens-
handelsmagten Storbritannien eller USA (krig-
sindtræden 1917). Endvidere anrettede den tyske 
uindskrænkede ubådskrig en betragtelig skade 
på Centralmagternes image. Et godt eksempel 
herpå er det sydøstasiatiske Siam, det nuværende 
Thailand, hvis oprindeligt helt igennem tyskvenlige 
regering i juli 1917 trådte ind i krigen på allieret 
side. Den sendte endog et lille ekspeditionskorps 
til den franske krigsskueplads. Det blev ganske vist 
ikke involveret i kampene, men deltog senere i den 
allierede besættelse af Rhinlandet.2 Den kinesiske 
præsident Yuan Shikai tillod allerede i 1916 vest-
magterne at hverve den kinesiske arbejdskraft, de 
havde så stærkt brug for, og alene i Frankrig kom 
der til at arbejde 140.000 kinesere i industrien eller 
med anlæggelse af stillinger.3 Andre stater som 
Brasilien, Haiti og Liberia begrænsede sig til at 
beslaglægge Centralmagternes ejendom og inter-
nere deres borgere. Som eksempler skal der i dette 
bidrag sættes fokus på to regioner, som længe 
havde udgjort stridens æbler for kolonimagterne: 
Mellemøsten og Nordøstafrika.

Tyske og ungtyrkiske ideer om at 
frembringe revolution

I stormagternes krigsscenarier spillede verden 
uden for Europa kun en marginal rolle. Selv for 
en krig mellem de respektive kolonier fandtes der 
ingen planer. Dette ændrede sig imidlertid allerede 
med eskaleringen af Julikrisen. Stillet over for en 
truende tofrontskrig begyndte den militære ledelse 
i Tyskland at konkretisere de indtil da uklare 
ideer om en forceret ”indre opløsning” hos mod-
standerne. Hertil hørte den mulige instrumen-
talisering af socialrevolutionære russiske grup-
per og støtte til georgiske og finske nationalistiske 
bevægelser i Rusland samt til irske nationalister i 
Storbritannien.4 En tredje variant, som i de to første 
krigsår forekom at være den mest lovende, var en 
destabilisering af det franske og britiske koloni-
rige. Hertil syntes især den overvejende islamiske 
befolkning i Nordafrika og Indien at udgøre en 



Første Verdenskrig i periferien
af Björn Opfer-Klinge

www.ellekar.dk
- 2 -

god jordbund. Visioner af denne art var udbredte; 
der manglede imidlertid konkrete planer. I som-
meren 1914 var der intet forberedt i denne hense-
ende. I stedet var, ifølge historikeren Gerd Koenen, 
de første foranstaltning snarere ”født ud af isola-
tionens nød” og bar så rigeligt ”præg af en hastig 
improvisation”.5

Revolutionsideerne fik ikke mindst en øget 
dynamik gennem tilnærmelsen mellem Det Tyske 
og Det Osmanniske Rige. Den 2. august 1914 indgik 
de to et forbund, og tre måneder senere trådte riget 
ved Bosporus åbent ind i krigen. Toneangivende 
hos den ny forbundsfælle havde siden 1913 
været den ekstremistiske, tyrkisknationalistiske 
fløj af Ungtyrkernes heterogene reformbevægel-
se.6 Formelt var det imidlertid Det Osmanniske 
Dynasti, som gennem et halvt årtusinde havde her-
sket over riget. Dette dynasti gjorde ydermere krav 
på kalifatet, den formelle ledelse af alle muslimer, 
hvilket stærkt opildnede fantasien hos orientbeun-
drere som Wilhelm II. Allerede den 30. juli 1914 
bemærkede den tyske kejser, at via de tyske konsu-
later i Tyrkiet og Indien skulle ”hele den moham-
medanske verden” nu opflammes til opstand mod 

England (”dette forhadte, løgnagtige, samvittig-
hedsløse kræmmerfolk”), ”for hvis vi skal for-
bløde, så skal England i det mindste miste Indien”.7 
I overensstemmelse hermed lagde tyskerne pres på 
de osmanniske forbundsfæller, for at disse skulle 
kalde muslimerne til ”hellig krig”, hvilket sultan 
Mehmet V den 14. november 1914 gjorde gennem 
sheik al-islam, den øverste mufti i Det Osmanniske 
Rige.

Ungtyrkerne praktiserede indadtil en ambi-
tiøs moderniseringspolitik og propagerede udad-
til en panislamisk politik. I den forbindelse gjorde 
de sig store anstrengelser for at styrke deres indfly-
delse i især Egypten og Libyen. Det centrale instru-
ment i denne opgave var den hemmelige organisa-
tion Teşkliât-ı Mahsusa, som organiserede panisla-
misk propaganda, men også mindre militære ope-
rationer og efterretningsvirksomhed. Det var dens 
opgave at realisere ”den islamiske union og forenin-
gen af alle tyrker uden for Tyrkiet under tyrkis-
men”.8 Historikeren Philip H. Stoddard anslår,  at 
organisationens medlemsstyrke på sit højdepunkt 
lå på omkring 30.000.9 Efter Det Osmanniske 
Riges indtræden i krigen i 1914 blev disse aktivite-

Tyrkisk kamelkorps ved Beersheba i 1915. (American Colony Jerusalem/Library of Congress)
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ter udvidet til også at omfatte Kaukasus og støtte til 
pro-osmanniske kræfter i Persien.

Fra tysk perspektiv var det nærliggende at 
udnytte Ungtyrkernes panislamiske visioner. 
Politisk bød der sig tillige den mulighed – efter 
en sejr i krigen – i betragtelig grad at kunne 
udbygge den tyske indflydelse i den persisk-ara-
biske verden på bekostning af Storbritanniens. 
Den drivende kraft i realiseringen af dette blev 
det til formålet stiftede Nachrichtenstelle für den 
Orient (Efterretningsmyndighed for Orienten, 
NfO) under ledelse af islamforskeren Max von 
Oppenheim, hvortil der hurtigt blev knyttet mange 
ansette orientalister og forskningsrejsende. I Berlin 
blev det endvidere forsøgt at skabe komiteer, som 
kunne gøres nyttige i propagandaen, blandt der-
boende udlændinge (for eksempel ”Komiteen for 
Georgiens Uafhængighed”, ”Den Persiske Komité” 
og ”Indisk Uafhængighedskomité”)10.

Tyske interesser ved Hindu Kush

En af NfO’s kendteste operationer blev initieret 
af den ungtyrkiske krigsminister Enver Pasha og 
gik ud på via Afghanistan at bringe det britiske 
herredømme i Indien til at vakle. Imidlertid var 
kendskabet i Tyskland til landet ved Hindu Kush 
mere end utilstrækkeligt. Ligeledes viste det sig 
hurtigt, hvor vanskeligt det var at finde egnede del-
tagere til et sådant foretagende. Endvidere kom det 
til kompetencestridigheder mellem såvel general-

staben og udenrigsministeriet som mellem Berlin 
og Istanbul. Den i september 1914 forhastet ind-
ledte ekspedition kom derfor i første omgang ikke 
længere end til Bagdad. I begyndelsen af 1915 trak 
den ungtyrkiske ledelse, ikke mindst på grund af 
de udsendte tyskeres egenmægtige optræden, sig 
helt ud af operationen, som i stedet blev koncen-
treret om det neutrale Persien.11

I februar 1915 kom der på ny gang i den fast-
kørte operation, da indiske eksilpolitikere tilbød 
at rejse sammen med en tysk ekspedition til 
Afghanistan for derfra at organisere en revolution i 
Indien.12 Derfor udsendte det tyske udenrigsmini-
sterium en ny mission, som skulle forene sig med 
resterne af den første ekspedition, der var strandet 
i Bagdad, og som vitterlig nåede til Kabul den 26. 
september 1915.

Afghanistan havde gennem de foregående 
årtier måttet afstå betragtelige dele af sit territo-
rium til Britisk Indien. Som følge heraf var der 
en stærk gruppering i den afghanske hovedstad, 
som ikke var afvisende over for et samarbejde med 
Det Tyske Rige.13 Imidlertid var den herskende 
emir Habibollah ikke rede til en klar stillingta-
gen. Ganske vist kom det den 24. januar til en ind-
gåelse af en afghansk-tysk traktat, i hvilken Det 
Tyske Rige som den første europæiske stormagt 
anerkendte landet som suveræn stat. Traktaten 
manglede imidlertid en entydig fastlæggelse af 
Afghanistans krigsindtræden. Emiren holdt til sta-
dighed tyskerne hen, når det kom til spørgsmå-

Tyrkisk bjergartilleri på Rafaim-sletten sydøst for Jerusalem i 1916. (foto: American Colony Jerusalem/Library of 
Congress)
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let om øjeblikkelige krigsforberedelser. I stedet 
stillede han nye krav, som næppe lod sig opfylde 
inden for et overskueligt tidsrum – blandt andet en 
umiddelbar støtte fra tyske eller tyrkiske tropper 
i tilfælde af et angreb fra Britisk Indien.14 Til slut 
forlod den tyske delegation skuffet Afghanistan. 
Forventningen om gennem oprettelsen af en 
indisk eksilregering i Kabul at kunne organisere 
en indisk opstand blev heller ikke opfyldt.15 Først 
efter mordet på Habibollah og indsættelsen af hans 
søn Amanollah på tronen kom det i maj 1919 fak-
tisk til en afghansk-britisk krig, som følge af hvil-
ken Storbritannien ligeledes blev tvunget til at 
anerkende den afghanske suverænitet.

Operationer i Egypten og  
Abessinien

En anden tysk-ungtyrkisk forhåbning var rettet 
mod Nordafrika, især Egypten. Landet ved Nilen 
var allerede i 1882 blevet besat af britiske tropper, 
og magten hos den egyptiske khediv Abbas II var 
blevet stadig mere indskrænket. Med tilsvarende 

ideer som hos Ungtyrkerne i Det Osmanniske Rige 
havde der i dette miljø udviklet sig en observer-
bar, om end splittet egyptisk nationalbevægelse. 
Umiddelbart efter den osmanniske krigsindtræden 
afsatte briterne Abbas II under det påskud, at han 
var i kontakt med antibritiske nationalister. I hans 
sted indsattes den magtløse sultan Hussein Kamil. 
Gennem ham gennemtvang de en omstilling af 
den egyptiske økonomi efter britiske behov, hvil-
ket førte til en fattiggørelse af brede befolknings-
grupper. I Berlin og i Istanbul forventede man, at 
dette politiske og sociale sprængstof måtte eksplo-
dere, hvis det skulle lykkes militært at støde frem 
over Suezkanalen.

Allerede i august 1914 havde det tyske og 
ungtyrkiske diplomati forsøgt dels at sikre sig 
støtte fra Abbas II, som på det tidspunkt stadig sad 
i sit embede, dels at intensivere deres kontakter til 
den ungegyptiske bevægelse. Man kom imidler-
tid hurtigt til den konklusion, at Abbas II var for 
upålidelig, og at ungegypterne ikke rådede over til-
strækkelig støtte i landet. Ydermere mislykkedes 
det osmanniske angreb mod Suezkanalen i begyn-
delsen af februar 1915. I modsætning til, hvad 

Tyrkiske soldater betjener en heliograf ved Huj i Gaza i 1917. (American Colony Jerusalem/Library of Congress)
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man havde håbet på ved udråbelsen af den ”hellige 
krig”, kom det ikke til et oprør blandt de muslim-
ske soldater i de britisk-indiske tropper i Egypten. 
Ligeledes udeblev den opstand til fordel for den 
osmanniske side, som man havde forventet fra de 
arabiske beduinstammer på Sinai. Det kom til at 
stå klart, at uden en destabilisering af Egypten ville 
Suezkanalen ikke kunne bringes under kontrol.

Her rykkede en neutral stat, som indtil da ikke 
havde fået megen opmærksomhed fra Tyskland, 
ind i fokus: det nordøstafrikanske kejserrige 
Abessinien. Dette gamle kristne rige i det etiopiske 
højland havde i årtierne forud forstået behændigt 
at udnytte de imperialistiske rivaliteter mellem 
Frankrig (Djibuti, Centralafrika), Storbritannien 
(Nordsomalia, Østafrika) og Italien (Eritrea, 
Somalia) til at forsvare sin uafhængighed. Ja, mere 
end det; under Menelik II’s (1889-1913) regerings-
tid havde Abessinien selv indtaget rollen som en 
ekspanderende regionalmagt. Sejren over de ita-
lienske kolonitropper i slaget ved Adwa i 1896 
havde ikke mindst i Tyskland ført til, at Menelik 
blev opfattet som ”Afrikas Bismarck”. Om end dets 
muligheder blev stærkt overvurderet, så udgjorde 
Abessinien dog en faktor i periferien, som skulle 

tages alvorlig. Walther Zechlin, som før krigen 
havde været tysk gesandt i Addis Abeba og senere 
som konsul i Tétouan styrede de tyske forsøg på 
at skabe revolution i Marokko, vurderede i hvert 
fald i 1912 de abessinske stridskræfter til at udgøre 
200.000 mand.

Ydermere havde relationerne til Storbritannien 
i årevis været stærkt belastede, idet Abessinien 
udgjorde en vigtig basis for våbensmuglere i 
det urolige Sudan og for Mohammed Abdullah 
Hassans (”Den Gale Mullah”) siden 1899 meget 
succesfulde oprørsbevægelse i Somalia.16 Det var 
imidlertid af en større strategisk betydning, at den 
ene af Nilens to kilder lå i Abessinien. Ikke mindst 
briterne selv var opmærksomme på, at en blo-
kade af Den Blå Nil ville få alvorlige følger for den 
socioøkonomiske situation i alle regioner ved flo-
dens nedre løb. Et indgreb fra Abessinien på den 
tyske side havde potentiale til at få flere ulmende 
bål til at flamme op i en stor brand. I Somalia havde 
briterne allerede i 1915 trukket sig tilbage til nogle 
få kystbastioner. Sudan var aldrig blevet rolig efter 
nedkæmpelsen af den fundamentalistiske Mahdi-
stat i 1898. Med udgangspunkt i Libyen bekæm-
pede den indflydelsesrige sufistiske Senussi-orden 

Tyrkiske maskingeværer - tilsyneladende Maxim-maskingeværer svarende til det tyske MG 08 -  i Gaza-linien i 
1917. (foto: American Colony Jerusalem/Library of Congress)
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også det britiske koloniherredømme i Vestegypten 
og truede det sydligere beliggende autonome Fur-
sultanat til at stille sig på dets side.17

Tungen på vægtskålen?

Tyskland stod ikke under mistanke for at have nogen 
imperiale interesser i forholdet til Abessinien. 
Dertil kom det gunstige forhold, at Iyasu V, det 
unge barnebarn af afdøde Menelik, som i 1913 
havde overtaget herredømmet i Abessinien, viste 
klare sympatier for Det Tyske og Det Osmanniske 
Rige. Mens Senussierne blev støttet med tyske 
våbenleverancer og ungtyrkiske officerer, blev 
der nu også gjort mere ud af de tyske bestræbel-
ser på at bevæge den unge regent til en krigsind-
træden. Med dette formål udsendte det tyske 
udenrigsministerium, på linie med Afghanistan-
ekspeditionen, i november 1914 en hemmelig mis-
sion under ledelse af etnologen Leo Frobenius til 
det etiopiske højland. Denne ekspedition endte 
imidlertid i Eritrea, hvor den af de italienske kolo-
nimyndigheder blev nægtet videre rejse.18 Heller 
ikke efterfølgende foretagender kom længere end 
til Det Røde Hav.

Modstandernes kontraefterretningstjenester 
var i mellemtiden blevet tilstrækkeligt forskræk-
kede over sådanne forsøg til at foranledige regerin-
gerne til at handle. I de tyske gesandtskabsrapporter 
fandtes der snart i stigende omfang observationer, 
ifølge hvilke især det britiske gesandtskab intensi-
verede sine bestræbelser på at vinde den antiroya-
listiske opposition i Abessinien gennem store pen-
gegaver. Yderligere blev der pustet til rygter om, 
at Iyasu V ønskede at islamisere det gamle kristne 
kejserrige.19 Hertil skal det bemærkes, at andelen af 
den muslimske befolkning i landet siden 1880’erne 
var steget betragteligt som følge af erobringerne 
under Menelik II. Det er omstridt, hvorvidt Iyasu 
virkelig planlagde på afgørende vis at integrere de 
muslimske eliter i staten.

I sensommeren 1916 blev Iyasu sluttelig væltet: 
Sammen med størsteparten af ministrene erklæ-
rede de højeste kirkerepræsentanter ham for afsat. 
Kupmagerne erklærede den 18-årige søn af en ind-
flydelsesrig provinsguvernør, Tafari Makonnen, for 
foreløbig regent og fremtidig tronarving; han blev 
senere kendt som den sidste etiopiske kejser Haile 
Selassie I. De tyske statsborgere i landet blev inter-
neret. Ganske vist førte den afsatte Iyasu stadig 

Tyrkisk artilleripjece – tysk 10,5 cm let felthaubitz 98/09 - ved Harcira i 1917.
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gennem flere år med støtte fra somaliske stammer 
en guerilla, men som magtfaktor spillede han ikke 
længere nogen rolle. Skulle de britiske diplomati 
have næret nogen forhåbninger om Abessiniens 
aktive krigsindtræden under den ny ledelse, så 
blev det skuffet. Den ny regent Tafari Makonnen 
opretholdt distancen til de udenlandske magter 
og lettede endog meget hurtigt interneringsbetin-
gelserne for det tyske gesandtskab. Han gav ikke 
efter over for det gentagne pres fra Ententen for 
en umiddelbar krigsdetagelse og udsendelse af 
abessinske tropper til den syriske front.20

Revolutionsfremkaldende politik: 
historien om fejlslag?

Da Iyasu V blev styrtet, var de ungtyrkisk-ty-
ske ambitioner i Nordafrika i grunden allerede 
slået fejl. Senest efter Gallipolislaget i 1915 var det 
osmanniske militær ikke længere i stand til at gen-
nemføre større operationer på Sinaifronten. Hertil 
kom, at den britiske efterretningstjeneste, der ope-
rerede fra Cairo, i stigende grad fik succes med sine 
bestræbelser på at opflamme opstande mod det 
ungtyrkiske regime på Den Arabiske Halvø.

Ganske vist havde herskeren over sultanatet Fur, 
sultan Ali Dinar, i slutningen af 1915 åbent tilslut-
tet sig den ”hellige krig” mod briterne, men alene 
var han for svag. I perioden mellem maj og novem-
ber 1916 blev modstanden i Darfur brudt med bri-
tiske interventionstropper. På tilsvarende vis gik 

det senussierne. Disse havde – efter at have opnået 
nogen succes mod italienerne i Libyen – siden 
slutningen af 1915 tilføjet de britiske tropper flere 
nederlag i Vestegypten og Sudan. Men i længden 
var de militært for svage. Så hjalp de sparsomme 
tyske våbenleverancer, som ankom med ubåde, 
kun lidt.21 I august 1918 blev de sidste senussitrop-
per indesluttet. Lederen af ordenen, Ahmad ash 
Sharif, flygtede på en tysk ubåd. Trods det lykke-
des det hans fætter Muhammad Idris, den senere 
konge af Libyen, gennem forhandlinger at sikre, at 
ordenen bevarede en del af sin indflydelse.

Også Ententen havde ansatser til en politik, der 
skulle initiere revolutioner – for eksempel gennem 
støtte til arabiske oprørere (Lawrence of Arabia) 
eller til nationalistiske kræfter i opposition til den 
habsburgske multinationale stat.22 Ved krigens 
begyndelse var denne politik ikke mindre improvi-
seret og blev heller ikke kronet med megen succes. 
Først i 1917, da udmattelseskrigen fik indre for-
faldsprocesser til at træde frem, viste disse operati-
oner nævneværdig succes og bidrog i 1918 til Det 
Østrig-ungarske og Det Osmanniske Riges opløs-
ning.

Den tyske og den ungtyrkiske politik var ganske 
vist meget ambitiøs -  dog savnedes der ikke blot 
en sammenhængende strategi, men også de per-
sonelle og materielle midler. Især rådede Det 
Tyske Rige kun over få specialister med erfaring 
fra Orienten. Hertil kom det ikke mindre væsent-
lige problem omkring transport- og kommuni-

Tyske Albatros D.III jagere ved Huj i Gaza i 1917. (foto: American Colony Jerusalem/Library of Congress)
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kationsmulighederne. Afstandene var enorme. 
Alle vigtige telegrafforbindelser blev kontrolleret 
af virksomheder i modstandernes stater. Det tog 
næsten en uge at få et telegram fra Berlin til hoved-
staden i det neutrale Persien. Dermed var det så 
godt som umuligt at nå Øst- eller Sydpersien for 
ikke at tale om Afghanistan. Der blev søgt efter 
et alternativ i den ny radioteknik. Med udgangs-
punkt i den i 1916 stærkt udbyggede radiostation 
i Nauen i Brandenburg blev der oprettet en yderli-
gere radiostation ved Bosporus. Denne blev igen 
koblet til telegrafstationer og mindre radiofacilite-
teri Mellemøsten. I 1917 eksisterede der desuden 
mobile radiostationer i Vestpersien, som tillod 
en skrøbelig nyhedsformidling til Afghanistan. 
Bestræbelserne for at opbygge en solid kommuni-
kation til Centralasien, Arabien og Nordøstafrika 
blev imidlertid ikke kronet med succes.

Forestillingen, som allerede havde spiret i før-
krigsårene, om, at en ”hellig krig” kunne frem-
kalde et sammenbrud i det britiske og franske 
koloniherresdømme, viste sig alligevel blot at være 
en ønskedrøm. Det Osmanniske Rige var ikke læn-
gere i stand til, hverken politisk eller religiøst, at 

øve indflydelse gennem udråbelse af en Ğihād. 
Appellen faldt stort set virkningsløst til jorden 
og havde intet at gøre med den religiøst motive-
rede antikoloniale modstand i Libyen og Somalia. 
I overensstemmelse hermed vurderer historiker og 
for en tid ambassadør i Kabul Hans-Ulrich Seidt 
den revolutionsfremkaldende politik som ”amatø-
rernes krig”.23 I 1917 blev den eneste succes opnået 
i en helt anden region - i Rusland. Her lykkedes 
det med indslusningen af Lenin og andre revoluti-
onære, som befandt sig i eksil i Schweiz, at få styr-
tet regeringen i Oktoberrevolutionen, hvilket igen 
førte til Ruslands udtræden af krigen. Imidlertid 
skulle denne succes hurtigt vise sig at blive en 
boomerang for den tyske regering.

Militært bidrog de hemmelige operationer i 
periferien næppe afgørende til krigens forløb, men 
følgerne af dem var omfattende. Den modstands-
bevægelse, den britiske efterretningstjeneste opild-
nede i Arabien, udviklede en stærk egendynamik 
og kom vedholdende til at præge de politiske for-
hold i Mellemøsten. Afghansistan afviste ganske 
vist at give efter for det tyske pres for en krigsind-
træden, men søgte efter 1919 stadig tættere kontakt 

Tyrkisk kavaleri syd for Jerusalem i april 1917. (foto: Bundesarchiv)
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til Tyskland. I Abessinien bidrog de tyske aktivite-
ter i væsentlig grad til at fremprovokere kuppet i 
1916, hvorved den tilnærmelse mellem herskerdy-
nastiet og landets store muslimske befolkning, der 
var begyndt at aftegne sig, fik en brat ende. I stedet 
indledtes opstigningen for den senere Haile Selassie 
I, som forsøgte at transformere Abesinnien til en 
moderne kristen-amharisk nationalstat. Længere 
mod vest opløstes sultanatet Darfur og blev en 
del af det anglo-egyptiske Sudan. Også denne arv 
skulle få følger. Frem til i dag har det ikke været 

muligt at integrere Darfur i Sudan; siden eskalatio-
nen i 2003 har Darfurkonflikten udgjort et bestan-
digt arnested for uro.

Alt i alt viser krigspolitikken i periferien imid-
lertid, at en ny type af moderne krig var ved at 
vokse frem. Takket være nye kommunikations-
midler, moderne propaganda og nye våben såsom 
ubåde og snart også luftstridskræfter opstod der en 
global krigsførelse, som kolonier og neutrale stater 
i fremtiden ikke længere kunne unddrage sig.
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