Extramaterial till Blod och lera – Så fick man soldater

Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första
Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

BLOD och LERA
första världskriget 1914-1918
Blod och lera är LL-förlagets bok om första världskriget. Författaren Bengt Fredrikson har skrivit
många lättlästa faktaböcker, bland annat Europa brinner - Hitler och andra världskriget.
När man gör en bok så får inte allt bra material plats. I Blod och lera fick vi bara plats med lite information om hur man fick frivilliga till kriget. Här har vi försökt beskriva det mer ingående och
också berätta om de vita fjädrarna – vilket vi tror kan öka intresset.

Så fick man soldater

– vita fjädrar och propaganda
Här berättar vi om hur nästan två miljoner män från Storbritannien anmälde sig som frivilliga till
kriget. Vi berättar om hur unga kvinnor delade ut vita fjädrar till unga män som inte bar uniform
för att peka ut dem som fegisar
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Så fick man soldater
- vita fjädrar och propaganda

När första världskriget börjar
är den brittiska armén en yrkesarmé.
Det innebär att alla som är med i armén är det frivilligt.
Efter några veckor förstod ledarna för den brittiska armén
att de behövde många nya soldater
och de behövde dem nu.
Redan den 6 augusti fick den brittiske krigsministern Horatio Kitchener
i uppgift att rekrytera 500 000 soldater.
De skulle vara mellan 18 och 38 år och minst 160 centimeter långa.
De nya soldaterna skulle vara soldater i tre år eller så länge kriget pågick.
Till att börja med gick rekryteringen av soldater mycket bra.
Bara den 3 september 1914 anmälde sig 33 204 unga män som frivilliga soldater.
Varför så många ville bli soldater under augusti och september 1914 vet man inte.
En del ville nog försvara sitt fosterland,
andra såg kriget mer som ett äventyr och som ett sätt att komma ut och se lite av världen.
Grupptryck förekom naturligtvis också,
vi berättar lite om vita fjädrar längre ned i den här artikeln.
Kom ihåg att så här i krigets början
var alla övertygade om att kriget skulle vara färdigt lagom till jul…
Men även när folk förstod att kriget skulle hålla på länge
och många brittiska soldater hade dött
fortsatte man anmäla sig frivilligt.
Man kom på att det skulle vara lättare att få frivilliga
om de som anmälde sig visste att de skulle få vara soldater
tillsammans med sina kompisar och sådana de kände.
Man startade de så kallade ”kompis-bataljonerna” (Pals-battalions).
Dit anmälde sig frivilliga från en stad eller stadsdel
eller arbetare från en fabrik eller till och med supportar till ett fotbollslag.
Det här låter ju trevligt
men nackdelen var att om många dog inom en enhet
så innebar det att i stort sett alla unga män i en mindre stad försvann för alltid.
I januari 1915 hade en miljon anmält sig som soldater.
Problemet var att Kitchener redan hade insett
att det skulle behövas 3,5 miljoner soldater.
Man försökte locka frivilliga på många olika sätt.
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Många människor köar utanför ett av arméns anmälningskontor i början av kriget.
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Den glamorösa sångerskan Vesta Tilley
åkte på turné med snygga danserskor
och sjöng sånger om att
alla borde bli soldater.
Många män anmälde sig som frivilliga på
direkten.
Lite senare hade man med sig barn
som delade ut vita fjädrar
till de män som inte anmälde sig.
Städerna var fulla med affischer.
Den mest berömda
var den på krigsminister Kitchener
som sade att ”han vill ha DIG”.
Nuförtiden är det här
den mest berömda affischen,
men den kom först hösten 1915
när de flesta som anmälde sig frivilligt
redan hade gjort det,
så väldigt få av de män som anmälde sig
såg den här affischen.
På en annan affisch står det:
De brittiska kvinnorna säger: GE DIG AV.
I Blod och lera sidan 212-213 finns bilder
på fler affischer.
Men till sist räckte det inte
med att bara ha frivilliga soldater.
I januari 1916 inför Storbritannien
obligatorisk militärtjänstgöring.
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Vita fjädrar – ett tecken på feghet
som skulle få iväg männen till kriget
När kriget bröt ut grundades Den vita fjäderns orden.
Ordens syfte var att få män att anmäla sig som frivilliga soldater.
Unga kvinnor skulle dela ut vita fjädrar till alla unga män som inte bar uniform.
Kvinnorna skulle på det här sättet offentligt peka ut männen som fegisar.
Den vita fjäderns orden hade stöd av många av tidens inflytelserika kvinnor.
Den här affischen är ett exempel på hur man ville att unga kvinnor
skulle få sina pojkvänner att bli soldater.
Det står:
Till Londons unga kvinnor:
”Bär din pojkvän uniform? Om man han
inte gör det, TYCKER DU inte att han
borde?
Om han inte tycker att du och ditt land är
värda att kämpa för, är han då något att
ha?
Tyck inte synd om flickan som är ensam hennes pojkvän är säkert soldat som slåss
för henne och hennes land - och för DIG.
Om din pojkvän struntar i sin plikt mot
kung och fosterland, så kommer han också
att STRUNTA I DIG.
Tänk på det här – och be honom sedan att
GÅ MED I ARMÉN IDAG.
James Lovegrove berättar
hur det kändes att få en vit fjäder.
Det här hände
när han var på väg till sitt arbete.
Han var bara sexton år
och för ung för att vara soldat
”Jag blev omringad av en grupp kvinnor när jag var på väg till jobbet,
de började ropa och skrika åt mig,
de kallade mig en massa hemska saker
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bara för att jag inte var soldat.
Vet du vad de gjorde?
De fäste en vit fjäder på min rock
för att visa att jag var en fegis.
Åh jag tyckte det var hemskt,
jag kände mig så förnedrad.
Jag gick direkt till anmälningskontoret.”
Först fick inte Lovegrove bli soldat,
eftersom han var för ung,
men han lyckades till sist övertala sergeanten
som skötte anmälningarna
att ändra Lovegroves ålder.
De vita fjädrarna kanske hjälpte till att få unga män att bli soldater,
men det var många som inte gillade idén.
Staten fick problem
när de vita fjädrarna tvingade unga män som hade viktiga arbeten
att anmäla sig som soldater.
Därför såg man till att de fick ett märke att bära
som visade att de tjänade sitt land,
även om de inte bar uniform.
På bilden ser du ett märke
för de som jobbade med att tillverka ammunition
och ett annat för de som jobbade med telegrafen.
De soldater som inte kunde fortsätta att vara soldater
eftersom de hade blivit skadade eller sjuka
fick också ett märke att bära.
Detta för att dessa veteraner skulle slippa att få vita fjädrar.
Även de som var soldater ogillade de vita fjädrarna.
Inte minst för att de själva kunde få dem
när de var hemma i Storbritannien på permission.
Författaren och soldaten Compton Mackenzie skrev:
“dessa korkade unga kvinnor som använder vita fjädrar
för att göra sig av med pojkvänner som de har tröttnat på”.
Harold Carter var på permission från skyttegravarna.
Han berättar hur han fick en vit fjäder
när han stod i civila kläder och väntade utanför en teater.
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Märken för de som:
- tillverkade
ammunition
- jobbade med
telegrafen
- var veteraner
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Först fick han en vit fjäder av en kvinna
och sedan blev han utskälld av en officer som skrek åt honom
att en man utan uniform ”bara var en usel mask”.
”Han fick mig verkligen att känna mig som en mask.
Jag bara satt där helt ensam och folk stirrade på mig.
Jag skulle velat resa mig och säga att jag kommit från skyttegravarna i Ypres,
men jag kunde bara inte.
Jag blev bara ledsen och gick hem”.
George Samson var en annan brittisk soldat
som blev förnedrad och kallad feg.
Han kom gående i civila kläder
i sin lilla hemstad
när en kvinna dök på honom
och gav honom en vit fjäder.
Samson var då på väg
för att bli hyllad
för att ha fått Victoriakorset,
Storbritanniens finaste medalj
för tapperhet i strid.
Samson var sjöman i brittiska flottan
och hade varit med
om landstigningen i Gallipoli.
Striderna där hade varit ovanligt
blodiga.
Samson hade under en hel dag hjälpt
sårade tillbaka till fartyget,
trots att fienden hela tiden
hade skjutit på honom.
När Samson hade blivit träffad av
19 kulor hade han till sist
blivit bortburen från striden.
För denna tapperhet hade han fått
Victoriakorset.
Nu hade han också fått en vit fjäder.
Andra tog sina vita fjädrar
med glatt humör.

En bild på George Samson, VC, som samlarbild på ett
cigarettpaket!
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Den kände pacifisten
Fenner Brockway sade att:
”han hade fått så många fjädrar att de räckte till en dammvippa”.
Soldaten Norman Demuth tog det också lugnt
när en kvinna gav honom en vit fjäder på en buss i London.
Han tog emot fjädern, använde den för att rensa sin pipa och sade:
”Tack så mycket, det är sällan vi får piprensare i skyttegravarna.”

Varför en vit fjäder?
Hur kan en vit fjäder vara en symbol för feghet?
Jo det kommer från tuppfäktningen.
Tuppfäktning är när man stänger in två tuppar på en liten yta och låter dem slåss.
Man trodde att tuppar som hade vita fjädrar i sin stjärt var sämre på att slåss.
Det är nämligen så, att tuppar som är uppfödda för att bara slåss
aldrig har vita fjädrar i stjärten.
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