
Krig er for vigtig til at overlade til generalerne, har man sagt. Svaret herpå 
er, at krig også er for vigtig til at overlade til politikerne. Men hvad så med 
læserne? Kan de sætte krigen på pause og skabe en tænkepause, der mulig-
gør fred? Der er lavet krig mod krigen. Det fører bare let til endnu mere krig. 
Fjernsyn og film er fyldt med krig, og det er næsten umuligt at komme uden 
om Første Verdenskrigs skyttegrave – og så endda i farver. Men stanken, 
lusene og angsten får vi ikke med i vores hyggelige stuer. Krigens realiteter 
er ikke pæne. De lader sig ikke styre og slet ikke af politikere, der fra George 
W. Bush til Anders Fogh troede, at de vidste, hvad krig går ud på men blev 
narret noget så eftertrykkeligt. Ligesom så mange andre før.

”Jeg opdagede krigen i Berlin. Der var ruiner over-
alt, og det var der ikke i Midtjylland. Og hvor der 
ikke var ruiner, var der soldater og kampvogne. 
Angst og håb stod malet i folks øjne. Den ameri-
kanske præsident Kennedy havde lige været der 
og sagt ’Ich bin ein Berliner’. Det var i oktober 1963. 
Han blev skudt nogle uger efter. På et cafémøde i 
1986 i Jugoslavien brød krigen ud ved nabobordet 
og gik i spind og selvsving de næste tretten år. Da 
opdagede jeg, at Første Verdenskrig ikke var slut 
endnu. En dag flyttede krigen ind hos mig. Det var 
i form af en flygtning fra det centrale Afrikas hol-
ocaust. På en eller anden måde er jeg altid stødt 
ind i krigen, eller den i mig. Som hos så mange 
andre europæere er det tilsyneladende normalt og 
kræver eftertanke.” – Gorm Harste
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