
Hvorfor er Den westfalske Fred
vigtig?

I 1648 kunne Europa endelig ånde lettet op. I næsten ét

århundrede havde der været større eller mindre væbnede
konflikter rundt omkring i de europæiske lande. Fra 1618
havde de mange småkrige udviklet sig til en europæisk kata-
strofe, hvor stormagterne Spanien, Frankrig, Det Tysk-
Romerske Kejserrige og England deltog aktivt eller var med
til at puste til ilden, enten gennem alliancer eller gennem
økonomisk støtte til de krigsførende. Det er denne konflikt,
der kaldes 30-årskrigen.

Den westfalske Fred afsluttede således 30 års krigstil-
stand, hvor udisciplinerede lejetropper under mere eller
mindre selvbestaltede hærførere hærgede og plyndrede det
tyske område og store dele af Mellemeuropa på det gru-
somste. Omkostningerne i menneskeliv og ødelæggelser var
enorme. Man anslår, at op mod 10 millioner ud af det tyske
områdes godt 17 millioner mennesker omkom som følge
af de direkte krigshandlinger eller på grund af de sygdomme
og epidemier, der fulgte i krigens kølvand. Hertil kom, at
krigens hærgen førte til, at millioner af mennesker kom til
at føre en ussel tilværelse som flygtninge og fordrevne rundt
omkring i mange af de europæiske lande.

30-årskrigens baggrund

Umiddelbart havde 30-årskrigen sine rødder i de spændin-
ger, som opstod i Europa som følge af den religiøse deling
i 1500-tallet mellem protestanterne i nord og katolikkerne
i syd.

Efterhånden som 30-årskrigen bredte sig til at omfatte
større dele af Europa, blev dette billede dog mere og mere
grumset. Alle aktører hævdede, at de kæmpede for den rette
tro, men bag ved alle ordene begyndte der at tegne sig et
billede af, at kristendommen ikke længere var den samlende
ideologi. I virkelighedens verden handlede krigen om verds-
lige forhold, hvor staterne afprøvede deres indbyrdes magt-
forhold og handlede på en måde, der imødekom den suve-
ræne stats egne politiske og økonomiske interesser.

En ny verdensorden

Den westfalske Fred markerer afslutningen på denne udvik-
ling. Hvor det tidligere havde været en konge, en kejser eller

måske paven, der mæglede i konflikter, opstod der en “ny
verdensorden”, hvor konflikter mellem stater afgjordes ved
forhandlinger mellem selvstændige, verdslige og territorialt
afgrænsede fyrstedømmer.

I Den westfalske Fred understreges for første gang prin-
cippet om, at selvstændige stater er grundenheden i det
internationale politiske mønster, og at det er erkendelsen af
magtforholdet mellem sådanne stater, der på én gang både
er udgangspunkt for og løsningen på opståede konflikter.

Hermed introduceres en statsopfattelse og en forståelse
af international politik, som helt frem til vore dages FN har
været grundlaget for det internationale politiske system.

Den westfalske Fred betød selvfølgelig ikke, at konflik-
ter og krig om territorier, religiøse modsætninger og alle
mulige andre forhold med ét slag kunne forhindres. Måske
snarere tværtimod! Verden siden 1648 blev på ingen måde
tryggere eller fredeligere. Udviklingen frem mod vore dages
suveræne nationalstater har budt på utallige konflikter sta-
terne imellem og affødt to verdenskrige.

Den westfalske Fred er kun vigtig, fordi der i dens 128
paragraffer, slås en række principper fast, som på godt og
ondt er en væsentlig del af det grundlag, som verdenssam-
fundet også i vore dage bygger på.

Om undervisningen

Undervisningen i kanonpunktet “Den westfalske Fred” kan
tage afsæt i en fælles introduktion, der beskriver, hvilke
lande og områder Europa var opdelt i. Herunder kan man
ved hjælp af historisk atlas få tegnet kort over fx de enkelte
lande og områder, fordelingen mellem katolikker og prote-
stanter, Det Habsburgske Rige (Spanien og Det Tysk-
Romerske Rige) osv.

Hovedvægten kan så bestå i at arbejde med følgende
problemstillinger: Hvorfor, hvordan og med hvilke konse-
kvenser blandede Christian 4. sig i 30-årskrigen? I den for-
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magt og magtens symboler, krig og krigsførelse, standsfor-
skelle, klædedragt osv.

Endelig giver et arbejde med tidslinien muligheder for,
at eleverne kan give deres bud på en tidsmæssig rækkefølge.

Kopier fra nettet eller fra bogen/andre bøger – enten fra 30-
årskrigen eller længere tidsperioder – kan blandes, og opga-
ven går så ud på at placere billederne (eventuelt suppleret
med korte tekster) på en tidslinie.

Aktiviteter

� Lav små foredrag om nogle af hovedpersonerne i 30-års-
krigen – Christian 4., Gustav 2. Adolf, Tilly, Wallenstein.
Brug biblioteket og nettet. Husk at bruge forskellige frem-
læggelsesformer – PowerPoint, billeder osv.

� Spanien var ved 30-årskrigens begyndelse Europas stær-
keste magt. Den vigtigste grund hertil var, at Spanien havde
et kæmpemæssigt kolonirige i store dele af Mellem- og Syd-
amerika. Find ud af, hvorfor det blev Spanien, der først kom
i besiddelse af den nye verdens rigdomme. Lav små udstil-
linger, hvor I fortæller om de store geografiske opdagelser,
aztekerriget og inkariget.

� Lav en række spørgsmål og svar, der handler om 30-
årskrigen og Den westfalske Fred. Fx spørgsmål: “Hvem var

Albercht vonWallenstein”?, svar: “Albrecht vonWallenstein
var general i 30-årskrigen og leder af de troppestyrker, der
besatte Jylland i 1627”. Brug skolens fodboldbane. Del
spørgsmålskortene ud til to hold og hæng svarkortene op
på en planche i den anden ende af banen. Den første med
et spørgsmålskort løber af sted og finder det rigtige svar-
kort. Når den første er tilbage, starter nr. to osv. Konkur-
rencen slutter med, at de rigtige spørgsmål og svar tælles
op.

� Lav en fælles historie om en dansk soldats deltagelse i
30-årskrigen. Historien kan fx begynde således:

“Nils havde hverken fået vådt eller tørt i flere dage. Mens han
rodede i en affaldsbunke nede ved havnen, kom der en sol-
dat hen til ham og sagde: “Var det ikke bedre at få tøj og

bindelse er det også vigtigt at inddrage de følger, som den
svenske indblanding i 30-årskrigen fik for Danmark, både
på kortere og længere sigt – Torstenson-krigen, tabet af
Skåne, Halland, Blekinge, de fortsatte krige osv.

Med udgangspunkt i bogens tekst og billeder kan klas-
sen inddeles i grupper, der tager sig af de ovennævnte
hovedproblemstillinger. Her kan det være en god idé at
udarbejde kortere materialeoversigter, billedeksempler og
netadresser, som eleverne kan supplere og udvide bogens
oplysninger med. Denne del af arbejdet kan afsluttes med,
at grupperne forelægger deres resultater med billeder og
anvendelse af andre medier for den samlede klasse til kritisk-
positiv behandling.

Den westfalske Fred, og dens tilblivelseshistorie over
flere år, kan være den fælles afslutning. Her er det vigtigt, at
læreren “styrer” undervisningen og får de vigtigste hoved-
punkter frem: Den suveræne/nationale stat med et velaf-
grænset territorium, adskillelsen mellem den verdslige stat
og borgernes religion og de første spæde tilløb til, at staten
har det absolutte magtmonopol mod til gengæld at sikre
borgerne det, vi i dag kalder de borgerlige frihedsrettighe-
der. Her vil det være nærliggende at inddrage fx FN-pagtens
indledning samt dele af den danske Grundlovs kapitel VIII,
fx § 71, 77, 78 og 79 og tale med eleverne om “sammen-
hænge” mellem disse og Den westfalske Fred.

Intern evaluering

Den løbende evaluering tager afsæt i, at eleverne får et over-
blik over geografien og de vigtigste lande og personer. Det
kan gøres med en bred vifte af korte øvelser fra udfyldning
af konturkort til aktiviteter i form af konkurrencer med
“rigtige – forkerte”, “spørgsmål, der parres med svar”, tips-
kuponer osv.

En anden måde kan fx være at skrive en liste over alle de
personer, der optræder i bogens tekst og billedtekster, og
lade eleverne ud for hvert navn kort skrive, hvem de var,
hvad de lavede osv.

Også analyser af fx billederne side 35, 39, 40 og 44 kan
være indgange til, at eleverne viser deres forståelse af for-
skellige sider af datiden. Hvad kan billederne fortælle om
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mad som kongens soldat. Hans majestæt, kong Christian,
hverver netop nu soldater til krigen mod de katolske djævle
i Tyskland …”“.

Del jer i hold på to og lad en flaske snurre rundt. Det hold,
som flaskehalsen peger på, skal fortsætte historien.

� Våbnenes historie. Brug biblioteket eller nettet til at
finde ud af, hvilke våben, man brugte i 30-årskrigen. Søg fx
med ord som “kanon”, “musket”, “blankvåben”, “sabel”,
“lanse” osv.

� Den franske billedkunstner Jacques Callot (1592 –
1635) udførte en række billeder, der viste 30-årskrigen i al
sin brutalitet og gru. Mange af disse billeder findes på net-
tet. Søg på “Jacques Callot” og find eksempler på, hvordan
han skildrede krigens brutalitet og overgreb. Måske kan I
sammenligne hans billeder med moderne billeder om krig.

� Få hjælp hos jeres dansklærer eller på biblioteket til at
finde historier eller tegneserier, der handler om 30-årskri-
gen. Måske egner afsnit fra nogle af bøgerne sig til at blive
indtalt som en slags radiohistorier med forskellige lydeffek-
ter. I kan også finde bøger på biblioteket, der giver eksem-
pler på, hvordan man laver forskellige lydeffekter.

� Fredsforhandlingerne forud for Den westfalske Fred

varede i flere år. De mange udsendte forhandlere behøvede
dog ikke at kede sig. Gøglere holdt opvisning, der var frem-
visning af mærkelige dyr og mennesker, kampe på liv og
død mellem bjørne og ulve, tryllekunstnere og plattensla-
gere. Om aftenen kunne de fornemme overvære skuespil,
balletter, operaer og høre den nyeste musik til de mange
baller.

� 1600-tallets musikstil kaldes barokken. Få jeres musi-
klærer til at spille eksempler på 1600-tallets barokmusik . fx
af Claudio Monteverdi og de lidt senere komponister J. S.
Bach, Georg Friedrich Händel og Antonio Vivaldi.
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