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Den 23 juli skickade Osterrike ett 
ultimatum till Serbiens regering, som 
gjordes ansvarig for diidet i Sarajevo. Man 
kravde ett officiellt fordomande av all 
propaganda mot den osterrikisk-
ungerska monarkin. Forklaringen skulle 
offentliggoras i den tidning som var 
Serbiens regeringsorgan. Vidare restes bl 
a foljande krav: 

Den serbiska regeringen skall forplikta sig: 

1 Att undertrycka varje publikation, som 
uppviglar till hat eller forakt for monar
kin. 

2 Att genast upplosa 'Narodna Odbrana' 
(den mest kanda serbiska nationalistor
ganisationen). 

4 Att fran militartjansten och den allman
na forvaltningen avlagsna alla officerare 
och ambetsman som ar skyldiga till pro
pagandan mot Osterrike-Ungern. 

5 Att medgiva att i Serbien organ for den 
osterrikiska regeringen far medverka 
vid undertryckandet av den mot monar
kin riktade omstortande rorelsen. 

6 Att inleda rattslig undersokning mot de 
deltagare i komplotten av den 28 juni, 
som befinner sig pa serbiskt omrade; 
representanter for den kejserliga rege
ringen skall delta i undersokningen. 

Den osterrikiska regeringen vantar den 
serbiska regeringens svar senast Jorda
gen den 25 dennes kl 6 e m. 

Strax fore den faststallda tidpunkten over
lamnade den serbiska regeringen sitt svar. 
Det var piifallande mattfullt och tillmotes
gaende, men serberna kunde inte gii med 
pa att Osterrike blandade sig i Serbiens 
inre angelagenheter siisom kravdes i punk
terna 5 och 6. 
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I Wien forkastades svaret som otillfreds
stallande, de diplomatiska forbindelserna 
med Serbien avbrots och mobilisering pii
bjods. Den 28 juli forklarade Osterrike 
Serbien krig. 

Om det handelseforlopp som darefter 
Iedde fram till forsta varldskriget skriver 
en svensk forskare, Erik Lonnroth: 

Den brittiska och den italienska regeringen 
forsokte media i sista stund. Regeringen i 
London tvekade om sin ha.lining i medve
tandet av att den engelska folkopinionen 
knappast skulle ga med pa ett krig bara for 
Serbiens skull - sa langt hade Jagow ratt i 
sina spekulationer. Men Osterrikes kraft
politik hade inte gjort det onskade intryck
et: den hade skramt varldsopinionen, me
dan Serbien hade stallt sig i moraliskt 
gynnsam <lager. De vasteuropeiska stor
makternas folk fick material for krigisk opi
nionsbildning, deras regeringar opinions
underlag for en obojlig ha.lining. · Det 
borjade man forsta i Berlin, dar man nu 
angrade sin anslutning till osterrikarnas 
prestigepolitik. 

Vad avgjorde det forsta varldskrigets ut
brott? Forsoker man blicka over handelse
forloppet ar det svart att peka pa nagot 
enstaka avgorande. Men i den man man ar 
beredd att betrakta krig mellan en stormakt 
och en smastat som krig och inte som loka
liserad konflikt skedde det verkliga krigs
avgorandet i Wien och Berlin under den 
forsta veckan i juli 1914. Det ar ett faktum, 
som knappast andras av tyska regeringens 
forsok att bromsa i tolfte timmen. Varlds
krig ville ingen, men Jagows utlaggning av 
den 18 juli visar, att man i Berlin inte vajde 
for tanken pa stormaktskrig. 

Hela handelseforloppet ar oforstaeligt, 
om man inte besinnar hur alla europeiska 
stormaktsregeringar 1914 levde under ban
net av rustningstankande. I denna tid av 
klassmotsattningar och olosta samhallsfra
gor var armeer och flottor inte bara nod
vandiga skydd for rikenas granser; de skul
le ocksa vara symboler for folkens enighet 
och nationella samling trots alla motsatta 
meningar om rostratt och sociala reformer. 


