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Oplæg ved Religionernes dag 2017 
v. Lektor Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet: csj@teol.ku.dk 

 

Temaet for religionernes dag 2017 er jo ”Reformationen og dens nutidige perspektiver”, og I har 

indtil nu med Reformationen og dens receptions- og virkningshistorie i fokus diskuteret så 

forskellige tematisk nedslag som Reformationen og økonomien, sproget og arbejdet, og reflekteret 

over behovet for overhovedet at undervise i et tema som Reformationen, samt Reformationen i 

børnehøjde. 

 

Nu er vi så nået til den vinkel, der har krigen som sit omdrejningspunkt, altså ”Reformationen og 

krigen”,1 også i det her tilfælde med udgangspunkt i en af Eksistensens aktuelle udgivelser i 

anledning af Reformationsmarkeringen her i 2017.  

 

Jeg har igennem flere år forsket og undervist i krig som kulturfænomen og en afgørende faktor dels 

i den almene historiske udvikling, dels mere snævert i relationen mellem krig og religion, særligt 

kristendommen. 

 

Og krig er jo som tema på ingen måde blevet uaktuelt gennem de seneste årtier – snarere tværtimod. 

Krigen har antaget nye former, og er på mange måder kommet ganske nær på os alle – også selvom 

krigsskuepladserne i gammeldags forstand nok ligger fjernt fra Danmark, det være sig i Irak, 

Afghanistan, Mellemøsten, Afrika, eller hvor det nu er, de helt aktuelle brændpunkter og 

konfliktzoner nu er. Der er jo også den anden slags krig – den der kan være lige uden for vores 

gadedør – nemlig terroren, som på en eller anden måde potentialet set er alle steder og ingen steder. 

 

Krigen og dens konsekvenser er dog også tæt på os på en helt anden måde, nemlig gennem de 

tidligere og nuværende soldater som helt konkret har deltaget i krigshandlinger forskellige steder i 

verden og som eventuelt stadig er tjenestegørende i forsvaret og som altså også er borgere i det her 

samfund. Måske er det nogen af jeres kolleger rundt omkring på skolerne, som har de her erfaringer 

med i bagagen – krigen som en aldeles nutidig, aktuel og konkret oplevelse. Det er også meget 

sandsynligt, at nogen af de børn og unge, I har med at gøre i jeres undervisning i det daglige har 

                                                 
1 Nærværende foredrag  bygger i al væsentlighed på bogen Hvorfor slår vi ihjel. Om Reformationen og krigen, forlaget 
Eksistensen 2017. 
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forældre, som har været eller er udsendt som soldater, eller måske har I med børn at gøre, som har 

familie, der stadig bor i krigshærgede områder og måske selv som flygtninge har haft erfaring med 

krigen, som noget alt andet end historisk! 

 

Krigen er altså på den ene eller anden måde omkring os hele tiden, som personlig erfaring, en 

underliggende bekymring eller måske som et politisk ’projekt’ (enten for eller imod dansk 

krigsdeltagelse). Alene på den baggrund er det vigtigt for os som undervisere, at reflektere over 

krigen, både historik og aktuelt. Og derfor er det vigtigt også at vide noget om krigens 

kulturhistorie, hvis jeg må have lov at udtrykke det på den lidt prosaiske måde.   

 

Nu er det jo sådan, at mennesker til alle tider og i alle kulturer har udkæmpet krige. Og i lige så høj 

grad har man bestræbt sig på at fremstille og legitimere disse konflikter som retfærdige og måske 

endda ligefrem som hellige!  

 

I størstedelen af historien har mennesker tilmed opfattet krigene som uundgåelige – de hørte med og 

var så at sige et grundvilkår i denne verden – krigene var en del af den verden som guderne eller 

guden havde skabt – måske var krigen ligefrem en konsekvens af, at mennesker havde vendt 

guderne ryggen! 

 

Det gennemgående spørgsmål har derfor været, om krig overhovedet KAN være retfærdig? Det er 

blevet stillet rigtig mange gange op gennem historien fra oldtiden frem til i dag: vi finder fx 

spørgsmålet i Oldtidens helligskrifter, hos de antikke statstænkere og særligt blandt middelalderens 

teologer, renæssancens og oplysningstidens filosoffer og naturligvis hos nutidens politikere, der alle 

har forholdt sig til dette centrale spørgsmål i en verden hvor folkeslag og imperier er opstået og gået 

til grunde igen som følge af en endeløs række af krige.  

 

I det 20 århundrede førte to verdenskrige til etableringen af internationale organer, der havde som 

mål at sikre freden i verden. Det var således grundtanken bag etableringen af Folkeforbundet i 1919 

og senere også bag afløseren, som fik navnet ”De Forende Nationer” (FN) oprettet efteråret 1945.  
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Man behøver dog ikke at være særlig kyndig ud i historien for at kunne konstatere, at krigene altså 

ikke er ophørt trods alle disse gode intentioner! De har ændret karakter, men de er der stadig, de nye 

krige!! 

 

Krig har således til alle tider spillet en overordentlig stor rolle i de menneskelige samfund og gør 

det som nævnt fremdeles i vores moderne globaliserede verden. Det kan derfor næppe overraske, at 

mennesker i historiens løb har fundet det nødvendigt at reflektere over krigen som fænomen, hvad 

enten fortolkningsnøglerne så har været filosofiske, religiøse, politiske, økonomiske, sociale eller 

etniske.  

 

Ud af disse refleksioner voksede nogle forestillinger om den retfærdige krig, der havde til formål 

indenfor nogle givne rammer at definere hvornår krig var og er acceptabel som middel til at løse, 

eller i det mindste inddæmme, konflikter eller forsvare folk, lande og interesser imod indre såvel 

som ydre angreb. Disse forestillinger samler man normalt under én hat: bellum justum, hvor man 

vanligvis sondrer imellem jus ad bellum og jus in bello,  

Jus ad bellum omhandler de kriterier der skal være opfyldt før en krig kan erklæres for retfærdig 

(og dermed legitim). Jus in bello derimod stiller særlige krav til hvorledes den retfærdige krig 

konkret bør udkæmpes når først konflikten er i gang; fx skal man så vidt mulig skåne ikke-militære 

mål og ikke skade landets civile befolkning, hvilket jo kan være et overordentligt vanskeligt 

kriterium at overholde i mange moderne konflikter, hvor den ene part netop ofte forsøger at gemme 

sig blandt landets civilbefolkning som en del af den konkrete taktik, for derved at kunne udkæmpe 

en guerillakrig imod en teknologisk og numerisk overlegen modstander.  

 

For så vidt er der ikke noget revolutionerende i disse teorier om en retfærdig krig – endsige 

forestillingen om, at krig overhovedet kan være retfærdig. Læser man eksempelvis i Mosebøgerne 

støder man hurtigt på håndfaste regler for hvorledes Guds krig (som naturligvis er den mest 

retfærdige af alle krige – Den hellige krig!) skal og bør udkæmpes og hvem og hvad der skal skånes 

– fjenderne skal hugges ned men oliventræerne skånes!  

 

Der er således nogle meget lange traditioner bag forestillingen om den retfærdige krig, der for alvor 

blev udfoldet og reformuleret i middelalderen gennem centrale teologer som Augustin og Thomas 
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Aquinas, der på sin vis lagde rammerne for de forestillinger om den retfærdige krig, som vi arbejder 

ud fra den dag i dag, men altså byggede videre på nogle tanker fra antikken.  

 

Tilmed vandt den forestilling fodfæste i middelalderen, at en acceptabel krig ikke bare var 

retfærdig, men ligefrem retfærdiggørende! Man kunne altså – mente middelalderens teologer – 

blive frelst ved at gå i krig, hvorved man kan tale om den ultimative retfærdiggørelse af krigen – ja, 

ligefrem en helliggørelse af krigen, som egentlig ikke ligger så fjernt fra nogle af de tanker, der 

senere i en sekulariseret form kom til udtryk i dele af den europæiske nationalisme, i forestillingen 

om nationernes særlige (guddommelige) udvælgelse frem til kulminationen under første 

verdenskrig, og så selvfølgelig blandt nogle af de helt nutidige aktører og deres forestillinger om 

krigens legitimitet. 

  

Meget mere revolutionerende er egentlig den tanke som lå bag oprettelsen af henholdsvis 

Folkeforbundet og FN, nemlig at man kunne forestille sig og håbe på en verden uden krig. Den 

repræsenterer om noget et nybrud i synet på krig som historisk fænomen og blev først for alvor 

formuleret (og accepteret) i Oplysningstiden. Derved opstod der et markant skel imellem en ældre 

opfattelse af krigen som noget uomgængeligt, der i datidens opfattelse var villet af Gud, og så den 

grundlæggende tanke, at mennesket selv var ansvarlig for at iværksætte krigene her i verden. 

 

Man kunne således i princippet ikke længere undskylde sig med, at krig var en konsekvens af en 

eller anden guddommelig eksistens, men måtte i stedet erkende, at krigen ene og alene var og er et 

produkt af menneskers og nationernes dispositioner og navnlig fejldispositioner. Den preussiske 

officer og krigsteoretiker Karl von Clausewitz hævdede således i sit værk Vom Kriege, udgivet i 

1832, at ”krig er politikkens fortsættelse med andre midler” – altså ikke noget guddommeligt, men 

noget såre menneskeligt.  

 

Historisk betragtet forekommer krig altså, at være noget nær et uomgængeligt grundvilkår i enhver 

kulturel og interkulturel forbindelse og dermed udgangspunktet for de fleste eksisterende 

statsdannelser: Vores samfund er så at sige baseret på krigen som en skabende faktor i såvel positiv 

som negativ forstand, hvor sejren ofte har stadfæstet det bestående, hvorimod nederlaget æggede til 

selvransagelse, nytænkning og omtolkning. Det forhold har givet næring til det, man kunne kalde en 

politisk realisme med rødder tilbage til Machiavelli (1469-1527), Hugo Grotius (1583-1645), 
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Thomas Hobbes (1588-1679) og andre af de tidligmoderne statsteoretikere og filosoffer. De 

hævdede, at den politiske realisme havde (og har) som sit vigtigste mål at sikre statens interesser 

bedst muligt – om nødvendigt også igennem krig: Staten står således over alt andet og har om man 

så må sige overtaget Guds plads i motivationen for den retfærdige krig!  

 

Alligevel står vi altså tilbage med en situation, hvor både den pragmatiske, den idealistiske og den 

teologiske forestilling om den retfærdige krig synes at have spillet fallit i en globaliseret verden. Det 

har generelt fået forskere til at stille det grundlæggende spørgsmål: Hvad gavn gør krigen så 

egentlig?  

 

Senest har den amerikanske antik-forsker Ian Morris argumenteret for, at alle større krige op 

gennem historien i alle tilfælde har ført til samfund med en højere grad af stabilitet, sikkerhed og 

rigdom end tilfældet var før krigene brød ud. Det siger han ikke for at forklejne den lidelse og de 

ødelæggelser, som krigene ubestrideligt medfører, men som en ganske pragmatiske (næsten 

machiavellisk) konstatering af, at krig ser ud til at føre noget godt med sig i et historisk og globalt 

perspektiv – det onde bekæmpes og det gode fremmes så at sige.  

 

Morris er i høj grad inspireret af en anden kendt forsker, nemlig Charles Tilly, som har peget på, at 

krigene op gennem historien skabte staterne, hvor staterne så til gengæld videreførte krigene; ”War 

made the state, and the state made war”. Krigene er altså i hans optik en afgørende drivkraft i 

historien frem imod mere stabile, sikre og velstående samfund: krigene skabte staterne og staterne 

skabte bedre og mere stabile samfund og dermed ultimativt set ’fred’! 

Det samme standpunkt er i øvrigt blevet fremført af den engelske militærhistoriker John Keegan, 

som ligefrem siger, at ”alle civilisationer skylder krigene deres oprindelse”.  

 

Andre, som fx franskmanden Jean Baudrillard anerkender nok denne ’motor’ i historien – altså 

krigen, men peger samtid på den udfordring, der ligger i globaliseringen og den Vestlige (læs 

Amerikanske) kulturs totale hegemoni over resten af verden, som påtvinges vores udgave af ’det 

sande og det gode’. Det, siger Baudrillard, ægger til voldelig oprør i form af nye krige og frem for 

alt terror som den ultimative symbolske handling, særligt i form af selvmordangrebet.   

 

KRIG er altså virkelig i den optik det, man kan kalde et NØDVENDIGT ONDE! 
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Men hvordan med Reformationen og med Luther og de andre reformatorer – hvordan så de egentlig 

på krigen, og fik deres refleksioner over krigens retfærdig nogen betydning for vores opfattelse af 

den retfærdige krig i dag? 

   

Reformationen brød jo i første halvdel af 1500-tallet den kirkelige enhed, der overordnet set havde 

hersket i størstedelen af Europa det meste af middelalderen. Samtidig fik de stadigt stærkere 

territorialstater – forløberne til de senere nationalstater – stor indflydelse på forestillingerne om den 

retfærdige krig og på hvordan disse forestillinger udviklede sig videre op gennem århundrederne.  

 

Følgelig blev Reformationen ikke kun et teologisk anliggende for en snæver kreds af reformatorer 

og deres modstandere i det kirkelige hierarki, men kom i stedet til også at involvere de forskellige 

territorialherrer og fyrster, der nu på ny måtte fastlægge deres indbyrdes relationer og søge at løse 

gamle og nye konflikter. Ikke sjældent skete det gennem krige, der ofte også havde en (mente man) 

guddommelig legitimitet jf. de nu fremherskende forestillinger om den retfærdige krig. En næsten 

endeløs række af krige der ofte blot betegnes som ’Religionskrigene’ kom til at præge Europa helt 

frem til afslutningen på Trediveårskrigen gennem den såkaldte Westfalske Fred i 1648.  

 

Et væsentligt udgangspunkt for disse krige var den forestilling, at den retmæssige fyrste var indsat 

af Gud og derfor havde sin legitimitet fra ham: Angreb man fyrsten angreb man Gud selv. Dette 

princip var blevet knæsat i Augsburg i 1555 efter den første bølge af konfessionelle religionskrige 

(med alle det forbehold for begrebet ’Religionskrig’, der må tages i den her kontekst), hvor det blev 

besluttet, at landets (og dermed folkets) konfessionelle tilhørsforhold blev bestemt af fyrsten (cujus 

regio, ejus religio; ”den, som landet tilhører, hans trosretning skal gælde”).  

 

Princippet tjente til at sikre freden indadtil i de enkelte territorialstater, men gjorde det samtidig let 

at fremstille krigene mellem fyrsterne som en kamp om den rette tro. Man ser altså her hvordan de 

enkelte fyrster kunne fremstille deres kamp for magt som en af Gud villet kamp for den rette tro og 

ordning.  

 

Samtidig med, at kirkerne mistede indflydelse i forhold til de stadigt stærkere territorialstater fik 

sidstnævnte altså en øget legitimitet igennem en helliggørelse af deres specifikke stater. Perioden 
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var følgelig domineret af en forestilling om, at den retmæssige fyrste var indsat af Gud og derfor 

repræsenterede en absolut og Gud-villet orden, der ikke kunne forfægtes af folket eller de 

omkringliggende territorier.  

 

En vis støtte for denne udvikling fandt man hos den tidligere omtalte Niccolò Machiavelli (1469-

1527). Han var statssekretær i Firenze og var altså et førstehåndsvidne til de krige, der hærgede den 

italienske halvø omkring 1500 endnu før Reformationen tog sin begyndelse. Machiavelli priste i sin 

samtid den stærke fyrste for hans konsekvente udnyttelse af de magtmidler han havde til sin 

rådighed. Det kom i særlig grad til udtryk i hovedværket, Fyrsten (Il principe) udgivet posthumt i 

1532., hvor Machiavelli gennemgår de principper som han mente enhver fyrste burde efterleve for 

at opfylde magtens logik, nemlig at hans land havde gode love og en stærk hær. Faktisk går 

Machiavelli så vidt som til at fastslå, at krigskunsten er den eneste kunst som en fyrste virkelig 

burde beflitte sig med, fordi det er den eneste kunst som ville kunne holde ham ved magten og 

sørge for statens overlevelse. For så vidt opererer Machiavelli overhovedet ikke med en sondring 

imellem en retfærdig og en ikke-retfærdig krig. Når det gjaldt statens og fyrstens overlevelse var 

krigen simpelthen et afgørende redskab, der måtte tages i brug uden nogen former for moralske 

skrupler eller begrænsninger. Følgelig skelner han heller ikke imellem angrebskrige og 

forsvarskrige, sådan som det ellers havde været normen i de klassiske forestillinger om den 

retfærdige krig. Alt hvad er tjener fyrstens og statens interesser (dvs. magtens opretholdelse) er 

legitimt – herunder også krig. For så vidt var Machiavelli ikke moralist men snarere realist i en 

grad, der må have virket provokerende på flere af hans samtidige, men som ikke desto mindre fik 

mange tilhængere og er umiddelbart genkendelig i nogle af de aktuelle og helt nutidige politiske 

positioner.  

 

Som det havde været tilfældet tidligere i historien så delte vandene sig igen i synet på krigen i 

Reformationsårene. En fremtrædende kritiker var reformhumanisten Erasmus af Rotterdam (c. 

1466-1536) med hans afvisende syn på hele begrebet ’den retfærdige krig’. Overordnet set 

betragtede Erasmus således enhver form for krig som et skalkeskjul for menneskelig magtbegær og 

en på alle måder ukristelig opførsel. Krig var og blev i hans optik begyndelsen på enden for de 

samfund, som det egentlig havde været Guds vilje, at mennesker skulle leve og trives i. Dermed var 

forestillingen om en retfærdig krig for Erasmus på det nærmeste en selvmodsigelse, da en krig altid 

ville bringe død og ødelæggelse med sig: ”Næppe nogen fred er nogensinde så uretfærdig, at den 
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ikke ville være at foretrække for den mest retfærdige krig”, siger han selv et sted, hvor han 

ironiserer over den klassiske sentens ’skøn er krigen for den uerfarne¨’.  

 

Man må da spørge sig hvor Luther placerede sig imellem disse to umiddelbare yderpunkter, hvor 

Erasmus på den ene side tog stærkt afstand fra krigens nytte og i stedet hævdede, at den eneste 

virkeligt retfærdige krig var sjælens kamp imod de kødelige laster, og så Machiavellis synspunkt 

om, at krig var et nødvendigt værktøj for at sikre magten for fyrsten og staten uden yderligere 

moralske eller religiøse overvejelser.  

Et centralt skrift for den lutherske del af Reformationen – den Augsburgske Bekendelse (Confessio 

Augustana), fastslog i 1530 hvilke borgerlige embeder som det var tilladt kristne at befatte sig med 

(som det hedder), fx retten (eller ligefrem pligten til) at fastsætte straffe, føre retfærdige krige og 

gøre krigstjeneste. Til de borgerlige embeder hørte altså også embedet som soldat.  

Det var et synspunkt som Luther helt og fuldt tilsluttede sig. Det afgørende for ham var dog en 

grundlæggende sondring mellem Guds rige og verdens rige som selve forudsætningen for tankerne 

om krigens nødvendighed og dens eventuelle retfærdighed. Hvordan kunne man eksempelvis forene 

Jesu lære fra Det Nye Testamente om fjendekærlighed og Bjergprædikenens påbud om at vende den 

anden kind til med kravet om lydighed mod øvrigheden, som jo fordrede den kristnes deltagelse i 

krige, som oftest fremstod som alt andet end retfærdige? I 1523 udkom Luthers vigtige skrift ”Om 

lydighed mod den verdslige øvrighed” (Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam 

schuldig sei). Heri formulerede han sin to-regimente-lære, hvori han sondrede mellem et åndeligt 

Guds rige, der ikke var af denne verden, og så et verdsligt rige hvor Gud havde indsat verdslige 

magthavere til regere. Og nok var Gud også denne verdens herre, men den direkte og umiddelbare 

magt var altså blevet betroet den verdslige øvrighed.  

 

For dette synspunkt fandt Luther adskillige argumenter i Det Nye Testamente, hvor han fx kunne 

henvise til 1 Pet 2,13f., hvoraf det fremgår, at øvrigheden handler på Guds vegne og udøver sin 

verdslige magt – dvs. sværdets magt – ”til straf for de onde og til ros for de gode”. Øvrigheden var 

altså indsat af Gud og dertil udstyret med et verdsligt sværd, hvormed det kunne straffe de onde og 

opretholde freden gennem den herskende samfundsorden.  

Derfor var der brug for det verdslige sværd hvormed øvrigheden kunne straffe uretten og holde det 

onde i ave, hvad enten der nu var tale om dommerens eller bødlens embede eller gennem 
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soldaterhvervet, for (og jeg citerer) ”verden og masserne er og bliver ikke-kristne, om de så alle 

sammen nok så meget er døbte og kaldes kristne”. 

 

Ligeså vigtigt for Luther var det imidlertid at understrege, at den verdslige øvrighed ingen ret havde 

til at befale over den enkeltes samvittighed eller tro: Øvrigheden kunne således aldrig blive en 

åndelig hyrde eller begynde at bestemme og byde over troen og evangeliet. Så langt strakte 

øvrighedens magt sig ikke, da den ellers ville (forsøge at) gøre sig til herre i Guds rige.  

I stedet, siger Luther, må man fastholde adskillelsen imellem disse to riger: ”Den åndelige, som ved 

Helligånden skaber kristne og gode mennesker under Kristus, og den verdslige som bremser de 

ikke-kristne og onde mennesker, så de udadtil er nødt til at holde fred og forholde sig i ro meget 

mod deres vilje”. På den baggrund kunne Luther ligesom fx den tidlige middelalders største teolog, 

Augustin, argumentere for, at de gerninger som den kristne udførte i øvrighedens tjeneste var et 

udtryk for ægte kærlighedsgerninger overfor næsten for så vidt som de måtte opfattes som det 

verdslige sværds tjeneste for at straffe de onde og beskytte de gode.  

Så realistisk er Luther dog i sit syn på verdens indretning og dens øvrigheder, at han nok ved, at de 

alt for ofte opfører sig som hjerteløse og ugudelige herskere, men alligevel må de altså for den ydre 

ordens skyld betragtes som ”Guds tugtemestre og bødler”. 

 

Trods disse forsikringer fra Luthers side om at det var godt og retfærdigt at være tjener for 

øvrighedens verdslige sværd var der alligevel folk i hans samtid som havde svært ved se, hvorledes 

en soldat kunne have Guds nåde. Eksempelvis stillede den tyske adelsmand og soldat, Assa von 

Kram, sig selv dette spørgsmål efter, at han havde været vidne til og formodentlig også selv deltaget 

i Bondekrigen 1525. Der havde den kurfyrstelige hær, hvor Assa von Kram havde rang af Oberst i 

rytteriet, i slaget ved Frankenhausen 15. maj skånselsløst nedkæmpet og på det nærmeste udslettet 

en oprørshær primært bestående af nogle ikke særligt kampvante bønder og småkårsfolk. 

 

Assa von Kram var en erfaren kriger, der igennem hele sin karriere havde udvist stor mod i alle de 

militære kampagner, han havde deltaget i. Den blodige krig mod de oprørske bønder havde dog 

givet ham og flere af hans officerskolleger samvittighedskvaler og fået dem til at tvivle på det 

retfærdige i deres krigstjeneste: Kunne en soldat virkelig have Guds nåde? Efter den knusende sejr 

ved Frankenhausen var den sejrrige kurfyrstelige hær kommet til Wittenberg, hvor den garvede men 

nu anfægtede krigsmand fik lejlighed til at drøfte sine samvittighedsmæssige bekymringer med sin 
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gode ven, Luther. Han fandt stor trøst i de ting, som Luther havde at sige om soldaterembedet. 

Derfor bad han indtrængende Luther om at nedskrive disse ting, da Assa von Kram mente, at også 

andre havde lignende samvittighedskvaler i forhold til det at tjene som soldat og samtidig være en 

god og from kristen.  

 

I sommeren 1526 kunne Luther da udgive sit skrift ”Kan soldater også Have Guds nåde”, tilegnet 

”den tapre og velbyrdige Assa von Kram, ridder m.m., min nådige herre og ven”. I indledningen 

skriver han, at han sender denne ”vejledning fra min side efter de evner, som Gud har givet mig, for 

at De og andre, som gerne vil føre krig på den rigtige måde uden samtidig at fortabe Guds nåde og 

det evige liv, kan blive i stand til at ruste Dem og finde belæring”. For så vidt slår Luther igen fast, 

at krigen faktisk hører til i verden og dermed også soldaterembedet. Blot skal krig føres på den 

rigtige måde, der ikke bringer soldatens sjælelige vel i fare eller unødigt belaster hans samvittighed.  

 

Videre skriver Luther, at det er ”tilstrækkelig kraftigt bevist, at krig og drab og det, som krigens 

vilkår og love medfører, er forordnet af Gud. Er krigen andet end afstraffelse af uretfærdighed og 

ondskab? Hvorfor føre krig, hvis det ikke var, fordi man vil have fred og lydighed?” Krigen er altså 

i bund og grund en kærlighedens gerning.  

 

Luther medgiver dog også, at krigen ikke nødvendigvis for en umiddelbar beskuer ligner en 

kærlighedens gerning – snarere er der tale om elendighed, der dynges ovenpå elendighed. Alligevel 

fastslår han helt i tråd med den klassiske tradition, at den retfærdige krig naturligvis altid må være 

en forsvarskrig. I skriftet går Luther nærmere ind på, hvilke krige der så kan opfattes som retfærdige 

– er det fx tilladt at gøre oprør imod en ond fyrste? – men det har vi desværre ikke tid til at komme 

nærmere ind på her. 

 

Krigene stoppede ikke med Reformationen, derimod kom Luthers ideer og tanker til at understøtte 

en proces, hvor forestillingen om den suveræne stat fik større og større betydning og på det 

nærmeste satte sig i kirkens og religionens sted og gennem civilreligiøse ritualer fremmede den 

helliggørelse af staten som blev så tydeligt (og i visse tilfælde også dødbringende) i forbindelse med 

den senere europæiske nationalisme. Senest er religionerne så vendt tilbage som grundlæggende 

legitimeringsgrundlag i helt aktuelle konflikter. Derfor er projektet i dag måske ikke så meget den 

retfærdige krig, som den retfærdige fred. 



11 
 

 

Tak! 


