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Den kan være kold, varm og hellig. Nogle 
gange opdeler vi tiden i før, efter og mellem, og 
på kloden er der altid et par stykker, der er ved 

at bryde ud. Vi taler naturligvis om krig, kun fire bog-
staver og en stavelse, men det lille ord har både uhyrlige 
og ustyrlige konsekvenser.
 
Krigen – Et ustyrligt system går bag om fænomenet og 
afdækker, hvordan krige altid kommer ud af kontrol, 
selvom alverdens magthavere hævder, at det går lige 
efter planen. Når de først er begyndt, er de ikke til at få 
afsluttet – antallet af civile ofre og soldater hjemsendt 
i ligposer er nemlig ikke afgørende. At ingen er i stand 
til at betale regningerne er det eneste, der kan sætte 
en bremse for krigens ustyrlige væsen. I analysen af 
ustyrligheden inddrages store analytikere som Carl von 
Clausewitz, og tilgangen er bred, for uden mangfoldig-
hed i analysen misforstås og misbruges krigen.
 
Undervejs stiller bogen skarpt på Hundredårskrigen: 
Den, der begyndte i 1914 med Første Verdenskrig. For 
ifølge forfatteren fortsatte den krig blot med et puste-
rum over i toeren og den kolde krig for at munde ud 
i nutidens utallige og asymmetriske konflikter mellem 
konventionelle hære, oprørsgrupper, terrorister og fri-
hedskæmpere.
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FORORD

Denne bog forsøger at favne fænomenet krig. Krig og krige har 
mange dimensioner – menneskelige og historiske – og de er meget 
forskellige fra sted til sted og fra menneske til menneske. Graver 
man blot en lille smule i historien, har næsten alle europæiske fa-
milier erfaringer med krig, når man går tilbage til Første og Anden 
Verdenskrig. Krige har præget de fleste familier og været hovedin-
grediens i dannelsen af de europæiske stater.

Den mest accepterede definition af krig er, at i krig forsøger 
en part at gennemtvinge sin vilje over for en anden, som forsøger 
at forhindre denne hensigt. Dermed er krig det modsatte af mo-
ral. Men krigen er meget mere kompleks og rummer mange flere 
dimensioner, så en enkelt definition rækker ikke langt ind i en 
forståelse af krigen.

En lang række faglige discipliner forsøger at håndtere krigen. Ikke 
mindst er der i militæret stærke faglige professioner, som kender til 
krigen. Nogle af dem har forsket i krigen, andre har oplevet krig. 
Derudover har jura, økonomi, statskundskab, historie, psykologi, 
filosofi, litteraturhistorie, æstetik samt naturvidenskaber som fysik, 
kemi, ingeniørvidenskab og medicin behandlet krigen. I bogen 
anvender jeg som udgangspunkt en sociologisk sammenfatning 
på krigen. De meget forskellige tilgange til analyser af krig er ofte 
dårligt nok opmærksomme på, at der også er andre perspektiver på 
krigen end deres eget. Det er ikke alle, der behandles lige dybtgå-
ende i denne bog, der heller ikke får alle tilgangene med.

Første hoveddel (I) angår krigens problem, som umiddelbart kan 
beskrives nedefra, oppefra og indefra.

• Krigen berettes af soldater, pårørende og civile befolkninger 
(kapitel 1). Beretninger kan findes i litterære værker og i mange 
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biografiske beskrivelser. Krige kaster lange skygger i traumatise-
ringen af veteraner, ofre og pårørende. De skygger udgør grænser 
for krigens fortællinger. De er ikke pæne, og ofte er de tavse og 
ufortalte.

• Krigen er tema for faget international politik og internationale 
relationer, der udgør en del af statskundskaben, men også spiller 
en rolle i historiefaget og i sociologien (kapitel 2).

• Krigsstrategi udgør et fagfelt (kapitel 3). Strategi skal adskilles fra 
taktik, men ofte får taktiske overvejelser meget og også for meget 
plads til at dominere fortællingen om strategier. Strategihistorie 
er væsentlig, al den stund at krige præges af vigtige læreprocesser.

Anden del (II) redegør for, hvordan krigens autonomi opstod med 
skabelsen af et selvstændigt funktionssystem for krig. Det tema 
rummer flere fortællinger, hvoraf jeg dog kun vil gennemgå de 
fagligt set centrale.

• Krigen fortælles af officerer og beskrives i værker skrevet af of-
ficerer. En del er af historisk og efterrationaliserende karakter, 
mens en anden og vigtigere del består i analyser af krige, både 
forgangne og aktuelle, samt af mulige krigsscenarier (kapitel 4).
Langt mere samfundsvidenskabeligt kan man, som i kapitel 4, 
stille spørgsmålet om, hvordan krigen revolutioneres. Her har 
man talt om militære revolutioner, eksempelvis og måske mest 
centralt i tiden omkring Trediveårskrigen (1618-48). Men mange 
andre militære revolutioner kommer på tale. Eksempelvis taler 
amerikanske taktikere meget om en revolution i militære anlig-
gender (RMA). Da egentlige revolutioner også består af logistiske 
forandringer i forsyninger, organisering og finansiering, har man 
sagt, at ’krige skaber stater, og stater skaber krige’.

• Krigen behandles derfor også (som i kapitel 5) ud fra militærets 
organisatoriske synsvinkler for bureaukratisk styring (oppefra) 
og soldaternes korpsånd (nedefra).

Del III vil beskrive, hvordan krigens former varierer historisk mel-
lem symmetrisk og asymmetrisk krig, men også hvordan der er 
sammenhænge og store linjer i den variation.
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• Krigshistorie har i nationalstaternes storhedstid fra begyndelsen 
af 1800-tallet til midten af det 20. århundrede været gjort til 
Historien slet og ret. Man kan sige, at historiefortællingen blev 
reduceret til krigshistorie, som igen blev reduceret til slagenes 
historie. Kapitel 6 viser først, at borgerkrige, små krige (gueril-
lakrige) og de såkaldte asymmetriske krige udgør et noget andet 
scenarie.

• Dernæst viser jeg i kapitel 7, at der bag de sidste 100 års krig fra 
1914-2014 ligger et scenarie for en årsagssammenhæng.

Del IV analyserer krigens omkostninger og dermed grænserne for, 
hvor meget krige kan belaste samfundet.

• Krige skal finansieres, og der er en mindre kendt, men vigtig 
type fremstillinger af kriges finansieringssystemer, som man må 
analysere for at kunne forstå kriges udvikling (kapitel 8).

• En ofte skjult og traumatiseret, men også heroiseret beskrivelse 
ligger i ofrenes og krigsveteranernes historie (kapitel 9).

• I kapitel 10 skal vi se, hvordan krigen tidligere blev reguleret 
af religiøse fortolkninger, ikke mindst i tiden mellem Romer-
riget og de statsdannelser, der kom frem efter Reformationen. 
Moderne statsdannelser udviklede sig fra 1500-1800, og det var 
i den tid, det westfalske statssystem opstod i Europa. Krigen er 
genstand for folkeretlig regulering om ret til krig (jus ad bellum) 
og ret i krig (jus in bello). I det westfalske statssystem gør en 
række internationale normer sig gældende for, hvad man kan 
med krig og i krig.

• I kapitel 11 skal vi se på myter om, hvorvidt krige kan styres 
politisk. Der hersker mange heroiske fortællinger om politiske 
ledelse af krig ud fra best case historier, men krigens realiteter 
er i virkeligheden worst case, hvor den politiske styring går i 
opløsning.

Andre typer fortællinger og temaer kunne også nævnes. Der er fx 
propagandahistorien, kunsthistorien, kvindernes historie, fangelej-
renes fortællinger, børnenes øjenhøjdeperspektiv og bybefolknin-
gernes fortællinger.

Om krig og krige er der skrevet mangt og meget. Noget af det 
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mest velkendte har jeg udeladt, fordi det allerede har fyldt relativt 
meget i andre udgivelser. Andet mere ukendt har jeg givet mere 
plads. Enhver fremstilling må foretage nogle valg. Det gælder også 
i markeringen af kildemateriale, som jeg har begrænset til meget 
mindre end det, der ligger bag bogen.

Jeg har primært tre tilgange: en historisk-sociologisk dimension, 
en aktuel dimension med særligt blik på Afghanistan-, Irak- og 
Vietnamkrigene samt Verdenskrigenes betydning og en strategisk 
dimension indrammet af både taktiske perspektiver og retligt freds-
skabende perspektiver.

Bogen er som nævnt inddelt i fire hovedafsnit. Det første in-
troducerer krigens små og store problemstillinger og den analyse-
ramme, jeg vil benytte. Inden for det tema er spørgsmålet: Hvad 
er krig? Hvordan har vi erfaret krig på det konkrete individuelle 
mikroniveau og på det store makroniveau? Og hvad er fænomenet 
krig? I næste hovedafsnit vil jeg gøre rede for fænomenets fremkomst 
og se på krigens historiske fremvækst og dens udviklingsdynamik 
som funktionssystem og som militært organisationssystem. I tredje 
afsnit vil jeg diskutere nogle af krigens aktuelle former, nemlig først 
de ikke-statslige former og dernæst den overordnede problematik i 
det, jeg kalder Hundredårskrigen (1914-2014). Det fjerde afsnit viser, 
hvilken irriterende betydning krigen har for samfundet. Jeg vil vise 
de vanskeligheder, der er ved retligt og politisk at styre samfundets 
omkostninger med krige.

Bag om hele denne mangfoldighed – og ofte mellem linjerne – 
anvender jeg en teoretisk forståelse og et fugleperspektiv, som jeg 
primært henter fra den tyske sociolog og systemteoretiker Niklas 
Luhmann (1927-1998), der dog ikke selv udarbejdede en teori om 
krigen. Andre sociologiske perspektiver anvendes også, men i den 
bredt anlagte bog er min intention at undgå at besvære læseren 
med unødigt sofistikerede teoretiske diskussioner. Fra systemteorien 
henter jeg bogens disposition og argumentationslinje: Krigen er 
historisk set blevet et udsondret system og afgrænset til en særlig 
aktivitet, men dermed er spørgsmålet så, hvordan krigen er for-
bundet og strukturelt koblet med samfundet, infrastrukturen, dets 
økonomiske system, velfærdssystemets omsorg for ofre og veteraner, 
retssystemet og det politiske system. Alle disse perspektiver, fortæl-
linger og analysedimensioner er komplekse nok, så der er ingen 
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grund til også at fare vild i videnskabelige øvelser og filosofiske 
udredninger.

Snarere må læseren gerne dels få et overblik over krigen, dels 
blive irriteret af den, undre sig over den, belemres af den og stødes 
af dens blinde vinkler. Krig er en alvorlig sag, og jeg vil begynde 
fortællingen ved i kapitel 1 at vise, at krigens problem omklamrer 
os mere, end vi ved af. Krigens mikroproblemer har en massiv stør-
relsesorden. I kapitel 2 vil jeg tage makroproblemet op for i kapitel 
3 at vise problemet i forhold til krigens taktik og strategi.




