








SLAGET VID FEMERN 1644*13/10*1944 





SEGERHERREN VID FEMERN 





SLAGET VID 

FEMERN 

1644 * 13/10 * 1944 

MINNESSKRIFT 

UTARBETAD AV FÖRSVARSSTABENS 

KRIGSHISTORISKA 

AVDELNING 

UTGIVEN AV SJÖHISTORISKA SAMFUNDET 

SJÖFARTSMUSEETS I GÖTEBORG 

FÖRLAG 



Almqvist & Wiksells 

BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 

UPPSALA 1944 



FÖRORD 

I Sveriges krigshistoria äger sjöslaget vid Femern den 13 oktober 

1644 anspråk på en förnämlig plats. Få andra drabbningar, i vilka vår 

örlogsflotta har mätt sina krafter med rikets fiender, kunna i betydelse 

jämföras med det, ingen annan har i vikt företräde framför det. Dess 

verkningar blevo åt olika håll oöverskådliga. Den roll det ur allmän 

världshistorisk synpunkt spelat, framträder måhända i den starkaste 

belysningen, om man söker föreställa sig, huru händelseförloppet skulle 

ha utvecklats, om utgången av striden blivit den motsatta, om det va

rit den svenska och icke den danska flottan, som träffats av förintelse

slaget. De livsviktiga förbindelserna över Östersjön med våra på tysk 

mark mot kejsaren i Wien och hans vapenbröder kämpande armeer 

skulle då under en kritisk period blivit allvarligt störda, för en lång 

tid måhända helt avbrutna. Sveriges möjligheter att göra sina krav 

gällande vid det stora fredsverket i Tyskland, som just då stod vid 

sin begynnelse, skulle vid en sådan sakernas vändning med till visshet 

gränsande sannolikhet blivit på ett ödesdigert sätt försämrade. U r 

denna synpunkt ter sig slaget vid Femern som en utomordentligt vik

tig milstolpe på den väg, som ledde till Westfaliska freden, en insats i 

jämnbredd med de stora fältslagen, som vunnos av Gustaf Adolf, J o

han Baner och Lennart Torstensson. Dess världshistoriska roll får 

därför anses uppenbar. 

I Sveriges historia har Femeroslaget omedelbart och närmast be

rett marken för fredsslutet med Danmark, i Brömsebro 1645. Det 

innebar den första etappen till befrielsen från det, ej minst ur för

svarspolitisk synpunkt farliga servitut, som sedan gammalt vilade på 

det svenska riksområdet genom den snäva danska inringningen i sö-
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der och väster, det betydde första genombrottet fram mot de gränser, 

vilka i våra dagar måste uppfattas såsom de enda naturliga. Det är 

nu omöjligt att s. a. s. tänka bort Halland, Jämtland, Härjedalen och 

Gotland ur vårt folks gemensamma liv under tre sekler och ur det 

i dag givna riksterritoriets ram. För Sveriges förbindelser över haven 

blev den 13 oktober 1644 den första gryningen till en ny dag. I och 

med att Halland kom under svenskt välde för att sedan varaktigt in

förlivai därmed, lades grunden till en egen, fri och vidsträckt väst

kust för det gamla svenska inlandet med allt vad detta skulle visa sig 

innebära av nya framtida horisonter för svensk verksamhetslust på 

skilda områden och därmed följande fruktbart, kulturellt och ekon o

miskt utbyte mellan främmande och svenskt arbetsliv. 

I nordens gemensamma öden betydde den fred, som skördades så

som det stora sjöslagets omedelbara vinst, begynnelsen till en avveck

ling av motsatserna mellan Danmark och Sverige, motsatser, so m 

bottnade å ena sidan i den stolta danska monarkiens ärvda drömmar 

om primatet i norden och å den andra sidan det uppåtsträvande, av 

ungdomlig livskraft fyllda svenska väldets anspråk på en tryggad ter

ritoriell bas för sin gärning i den nationella och den allmänt europeiska 

kulturens tjänst. Konfliktens slutliga utgång skapade förutsättningar 

för ömsesidiga strävanden till en fredlig, jämbördig samverkan mel

lan de båda rikena, och i detta lyckosamma, till slut givna historiska 

resultat kan Sveriges folk finna sig berättigat att se ännu en anledning 

att hylla minnet av de bragder, som medverkade till att omsider göra 

ett slut på det förödande splitet mellan de båda grannfolken. 

Men ur ytterligare en synpunkt, viktig ej minst för Sjöhistoriska Sam

fundet, bör Femernslaget inpräglas i minnet. Det erinrar om, vad sjö

vapnet betydde i den omvälvande brytningstid, om vilken här är tal. 

Den svenska örlogsflottans verksamhet under det trettioåriga kriget har 

inför eftervärlden icke alltid intagit den framskjutna plats som den rätte

ligen förtjänar. I verkligheten kan dess värde icke skattas nog högt, 
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och samtidens svenska statsmän tillmätte den i själva verket den allra 

största vikt. Dess tysta men oavlåtliga vakt på havet var ett villkor 

för Sveriges ingripande i den stora kultur- och maktkampen inom det 

tysk-romerska riket. Denna vakthållning var under många och långa 

år präglad av den grå vardagens tålamodsprövande mödor utan eg

gande tillfällen till bragder, som kunde giva genljud i världshistorien 

på samma sätt som exempelvis slagen vid Breitenfeld och Liitzen. 

Men då, under förhållanden, som i den efterföljande skildringen om

talas, ett allvarligt hot syntes resa sig från en makt, Danmark, vars 

flotta var en farlig medtävlare till den svenska, då avslöjades med ens 

vad herraväldet på havet betydde. Det har därför synts tillbörligt att 

ägna vår örlogsflotta denna minnesgärd på 300-årsdagen av slaget vid 

Femern. Det har sagts, att vår flotta vann segern under förstärkning 

av främmande skepp och manskap. Påpekandet är i och för sig rik

tigt. Men en förstärkning av värvat utländskt krigsfolk av många 

nationaliteter beredde våra statsmän under många krigsår även åt våra 

kämpande svenska armeer på kontinenten, utan att någon därför fal

lit på den iden att söka förringa dessas lysande förtjänster. Att flot

tan på detta sätt skyndsamt förstärktes, ådagalägger blott våra ledares 

förtänksamhet och bevisar, att de till fullo insågo, vad sjömakten skulle 

betyda i den förestående fejden. Den snabbhet och djärvhet, med 

vilken operationerna leddes, till överraskning och till men för den 

mäktige fienden, innebära blott ännu en orsak att med tacksamhet 

ihågkomma, vad våra vapens ledning då åstadkom. 

Det har varit under beaktande av de här ovan angivna omständig

heterna, som Sjöhistoriska Samfundet tagit initiativet till utgivandet 

av den föreliggande minnesskriften över sjöslaget vid Femern, dess 

förhistoria, förlopp och följder. Men den har kunnat komma till stånd 

allenast genom det positiva intresse för saken, som ådagalagts av fri

kostiga donatorer. Initiativet har kunnat förverkligas dels genom bi-
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drag till Samfundets verksamhet i dess helhet från Ångfartygsaktie

bolaget Tirfing, Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Svenska Amerika 

Mexiko Linien, Rederiaktiebolaget Transatlantic, Eriksbergs Mekaniska 

Verkstads Aktiebolag, Aktiebolaget Götaverken, Rederiaktiebolaget 

Svenska Lloyd och Handelsfirman Adolf Bratt & Co., alla i Göteborg, 

dels och framför allt därigenom att styrelsen för Sjöfartsmuseet i 

Göteborg beviljat ett generöst anslag ur Dan Broströms minnesfond 

för sjöfartsteknisk forskning speciellt för utarbetandet och utgivandet 

av minnesskriften. Denna framlägges också för allmänheten vid den 

minnesutställning, som den 13 oktober öppnas i Sjöfartsmuseet, vilket 

också övertagit en förläggares uppgifter vid skriftens spridning. 

Sjöhistoriska Samfundet frambär till donatorerna sitt varma tack, 

varvid det ju blott är naturligt, att dess tacksamhet i främsta rummet 

riktar sig till styrelsen för Sjöfartsmuseet i Göteborg. 

Efter förslag från Samfundet har Försvarsstabens krigshistoriska 

avdelning under överste Olof Ribbings ledning utarbetat minnes

skriften. För det varma intresse, varmed överste Ribbing och hans 

medarbetare fullgjort sitt värv, stannar Samfundet i en livligt känd 

förbindelse. Det är Samfundet kärt att till Frih. Rutger von Essen, 

Skokloster, och till Frih. Helmuth Wrangel, Säby, framföra ett upp

riktigt tack för den välvilja, varmed de ställt föremål ur sina samlingar 

till förfogande för minnesskriftens prydande med värdefulla illustra

tioner. I samma skuld står Samfundet till Aktiebolaget Allhems Förlag, 

Malmö, som medgivit flera lån ur sitt bildarkiv. Till cheferna för och 

tjänstemännen vid de vetenskapliga verk, ur vilkas samlingar materialet 

till minnesskriften hämtats, uttalar Samfundet sitt tack för det stora 

intresse, varmed de gynnat arbetet på jubileumsskriften. 

Stockholm i oktober 1944. 

Sjöhistoriska Samfundet 
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FÖRETAL 

Det var mitt under pågående världskrig, som Försvarsstabens krigshis

toriska avdelning i samråd med Sjöhistoriska samfundet vidtog förbere

delser för utgivande av en skrift till3oo-årsminnet av sjöslaget vid F emern. 

Detta skeddö först sedan man fastställt möjligheten att inom avdel

ningen utföra denna forskningsuppgift vid sidan av den självklart pri

mära verksamhet, som haft och har närmare beröring med det omedel

bara beredskapsarbetet för rikets försvar. 

Det bör uppmärksammas, att man - trots de krigsförhållanden, 

som rådde, redan då forskningsarbetet började - icke kunde föreställa 

sig de svårigheter, som den alltmer skärpta avspärrningen från grann

ländernas arkiv och bibliotek skulle medföra. Det är likväl krigshisto

riska avdelningens förhoppning, att studierna i det svenska källmate

rialet skola ha givit värdefulla bidrag till kännedomen om Femernslaget. 

Minnesskriften innehåller, förutom en detaljerad redogörelse för slaget, 

jämte översikt över operationerna till sjöss, allt författat av kommendör

kapten Georg Hafström, en kortfattad orientering om den politiska 

händelseutveckling och de övriga militära operationer, vilka bilda ramen 

kring detsamma. Dessa avsnitt ha författats av respektive filosofie doktor 

C. F. Palmstierna och överstelöjtnant Erik Zeeh. Vid forskningsarbetet 

har kapten Hjalmar Börjeson i hög grad medverkat. Skisserna äro ritade 

av major Ejnar Nordfeldt.- Med hänsyn till arbetets karaktär av min

nesskrift förekomma inga källhänvisningar. Utrymmet har ej medgivit 

att införa personregister eller källförteckning. 

De otryckta källorna för framställningen ha i huvudsak hämtats 

från Riks- och Krigsarkiven, särskilt Flottans arkiv och Administra

tiva handlingar rörande flottan, Riksregistraturet, Danica och Hollan

dica, Oxenstieruska samlingen, Skoklostersamlingen, Stegeborgssam-
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lingen, Lövstaarkivet samt Krigskollegii arkiv. Tryckta källor och 

bearbetningar ha givetvis rådfrågats; av de senare må här erinras 

om E. W. Dahlgrens stora monografi Louis de Geer. 1587-1652. 

Hans lif och verk 1-2, Uppsala 1923; Svendsen, 80slaget i Listerdyb 

16 Mai 1644 (S0nderjydsk Maanedsskrift, Aargang 12, 1935-1936); 

Thade Petersen, Slaget i Listerdyb 16 Mai 1644 (S0nderjydsk Aarbog, 

Raekke 3, 1936); J. C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter Zee 

1-4, Amsterdam 1940-1942; N. Ahnlund, Axel Oxenstierna intill 

Gustav Adolfs död, Stockholm 1940 samt A. Lindqvist, Politiska för

bindelser mellan Sverige och Danmark I648-1655, Lund 1944. Rö

rande själva Femernslaget står alltjämt främst A. Munthes Svenska 

sjöhjältar, del V. 2: I, 1908. Vidare må nämnas G. Unger, Illustrerad 

svensk sjökrigshistoria, del I, 1909. Någon nyare svensk litteratur 

finnes icke, frånsett på dessa båda arbeten byggda framställningar, 

främst det stora verket Svenska Flottans Historia, del I, 1942. Ej 

heller ha några moderna redogörelser för slaget på danska eller 

holländska språken stått att erhålla. 

Bildmaterialet har erhållits från Kungliga biblioteket, Livrustkam

maren, Skokloster- och Säbysamlingarna samt Nationalmuseum (Sven

ska porträttarkivet). Ansträngningarna att från Danmark införskaffa 

porträtt av amiralen Pros Mund och andra i slaget deltagande danska 

högre befälhavare ha - trots största tillmötesgående från dansk sida -

ej krönts med framgång. 

Krigshistoriska avdelningen riktar ett varmt tack till docenten 

Salomon Kraft och några hans lärjungar vid Stockholms högskola; 

bland dessa må särskilt nämnas redaktör Ture Höglund, vars instruk

tiva seminarieuppsats >>Dansk och svensk krigspropaganda 1644-1645>> 

lagts till grund för kapitlet om propagandakriget. Slutligen tackas även 

filosofie doktor Leif Dannert för de bidrag till avsnittet om den politiska 

bakgrunden, som han lämnat under sin tjänstgöring vid avdelningen. 

Stockholm i oktober 1944. 

Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. 
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DEN POLITISKA BAKGRUNDEN 

ARVET EFTER GUSTAV ADOLF

D:eN DANSKA INRINGNINGEN MÄSTE 

BRYTAS 

D et välde den unge Gustav Adolf ärvde av sin fader - Sverige

Finland med Estland - hade en lång och såväl politiskt som 

strategiskt synnerligen ofördelaktig gräns. Det egentliga Sverige 

omgavs i både norr, väster och söder av Danmark-Norge, vilket rike 

dessutom lagt Gotland och Ösel under sin makt. Från dessa positioner 

hotade Danmark även den svenska östkusten samt kunde göra Sverige 

herraväldet stridigt i mellersta Östersjön, varöver förbindelsen gick till 

Finland och Estland. De norska landskapen Jämtland och Härjedalen 

bildade en framskjuten bastion, som nästan klippte av det långsmala 

svenska landet på mitten. Rörelsefriheten var alltså för Sveriges vid

kommande ytterligt kringskuren och försvarsmöjligheterna otillfreds

ställande. Erik XIV :s försök att genom förvärvet av Estland komma ut 

ur denna danska inringning hade icke ändrat mycket i bilden. Den 

redan av Gustav Vasa inledda och senare av Karl IX med kraft full

följda ishavspolitiken, vilken avsett att norrut genombryta inringningen, 

hade misslyckats. Sveriges strategiska läge gentemot den dansk

norska monarkien förblev sällsport ogynnsamt och hotade under tiden 

för den andra Alvsborgs lösen (I 6 I 3-I 6 I 9) att bli katastrofalt. Efter 

Alvsborgs återgång till Sverige, verkställd under oerhörda personliga 

offer för folket men även, till danskarnas förtrytelse, med hjälp av 
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penningförsträckningar från Nederländerna, blev läget väl något bättre. 

Icke desto mindre kvarstodo de tidigare kända olägenheterna i det 

väsentliga oförändrade. Det kändes hårt, att kärnlandet Sverige var

ken i väster, söder eller öster hade kunnat utformas till en geografiskt 

och politiskt mera naturlig skapnad samt vidare, att utfarterna från 

Östersjön till Västerhavet voro arvfiendens >>strömman> och att den 

svenska statsbyggnaden endast förfogade över ett enda smalt fönster 

utåt Västerhavet: Göteborg. Den danske grannen gjorde också genom 

sina handelsåtgärder, som här komma att dryftas i annat sammanhang, 

åtskilligt för att i svenska sinnen inpränta betydelsen av dessa olägen

heter. I Sverige kände man sig också belastad av ett ytterst besvä

rande servitut, och det begynnande talet om ett svenskt Östersjövälde 

var ej fotat på verklighetsgrund: snarare kunde Kristian IV, som i sina 

händer hade låset till Östersjön, göra anspråk på att erkännas som Ös

tersjöns herre. 

Sakernas otillfredsställande läge vilade tungt på konung Gustav 

Adolf och hans rikskansler - kanske kändes det tyngst av den sist

nämnde. Men rikets resurser upptogos av mellanhavandena med ryssar 

och polacker samt slutligen av det tyska kriget, som särskilt i början 

krävde mycket av den svenska hemorten. Genom dessa krigsföretag 

skapades emellertid först de riktiga förutsättningarna för en framgångs

rik lösning av det svensk-danska problemet. Mot Ryssland hade 1617 

vunnits en gränslinje, vilken mot det påträngande moskovitiska väldet 

bildade en barriär, som höll i hundra år. Genom Livlands erövring 

fortsattes den framryckning längs södra Östersjökusten, vilken påbörjats 

genom förvärvet av Estland. Ännu betydelsefullare för den närmaste 

framtiden var emellertid, att det svenska inflytandet i början av 1630-

talet kom att utsträckas över hela den tyska Östersjökusten. Det var 

behärskandet av den tyska >>sjökanten», som möjliggjorde, att Danmark 

i sin tur strategiskt kringrändes i söder. Härigenom kom det danska 

kärnlandet att befinna sig mellan två eldar: det egentliga Sverige och 
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den svenska hären på tysk botten. Det var med detta läge för ögonen, 

som Gustav Adolf vid ett tillfälle övervägde planer på ett preventiv

krig mot sin granne. Danmark å sin sida kände väl dessa planer. Den 

gamla konstellationen från kung Hans' och storfurst Ivan III:s dagar 

uppenbarade sig åter, när man nu från Köpenhamn inledde närmare 

förbindelser med Sveriges fiender i både söder och öster. 

Det av Gu~tav Adolf skapade utgångslägets fördelar vilade förnäm

ligast på två faktorer: svenskarnas behärskande inflytande i norra 

Tyskland och den ständigt slagfärdiga svenska fälthären, som förde 

krig där. Enär det hos tidens svenska statsmän, framför allt hos deras 

förnämste representant, Axel Oxenstierna, betraktades som >>axiomata>>, 

att en avräkning med Danmark ur svensk synpunkt var oundviklig, 

stod det också klart, att kriget mot Danmark borde tagas, medan detta 

utgångsläge var beståndande. Hur det skulle se ut efter det tyska kri

gets slut var ju på det hela taget ovisst. Ett var dock säkert - den 

krigsvana svenska hären i Tyskland komme att upplösas. Därmed 

skulle den viktigaste faktorn för en hastig och avgörande framgång 

mot Danmark vara ur räkningen. Den realitet, med vilken Axel Oxen

stierna hade att räkna, var sålunda - ett icke alltid beaktat förhål

lande - att det såsom nödvändigt ansedda kriget mot Danmark helst 

borde utspelas, medan det tyska kriget ännu pågick. Den danska in

ringningen måste brytas, om Sverige skulle kunna intaga den efter

strävade platsen som huvudmakten i Norden. En naturlig slutsats 

blev då, att de nödvändiga operationerna borde försiggå under möjli

gast gynnsamma villkor. 

KRISTIAN IV:S BALTISKA OCH TYSKA POLITIK

EN ATERBLICK 

Såsom tidigare har nämnts, var Danmark alltifrån början att betrakta 
som en naturlig motståndare till varje svensk makttillväxt, vilken kunde 
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innebära ett hot mot dess egen hegemoni i Norden. I sin egenskap av 

en farlig rival om makten hade Sverige länge varit föremål för de danska 

konungarnas fruktan och misstänksamhet. Annu under senare delen 

av Isoo-talet och ett stycke in på I6oo-talet levde unionstanken allt

jämt kvar i Danmark, något som bl. a. kom till synes i den danska publi

cistiken kring den s. k. trekronorsstriden. I den mån, som det visade 

sig omöjligt att återställa unionen, kom emellertid Danmarks strävan 

huvudsakligen att gå ut på att tills vidare hålla Sverige försvagat. Ett 

led i denna politik var kriget I6II-I6I3, som ledde till att Sverige 

temporärt utestängdes från Västerhavet, och ännu så sent som år 

I63o övervägde man på danskt håll krig såsom det bästa medlet att 

stävja Sveriges makttillväxt. 

Som nordisk makt hade Danmark sina politiska strävanden i främsta 

rummet förlagda till Norden. Under I500-talets lopp utvidgades dess 

intressesfär emellertid till att även gälla de Norden omgivande haven, 

varvid huvudintresset kom att knytas till vad man brukade kalla för 

dominium rnaris Baltici. Tidigast lancerat av polackerna på I s6o

talet innebar detta begrepp närmast rätt att hålla örlogsflotta i Östersjön 

och kräva hyllning för flaggan, rätt att pålägga tull och att stänga far

vattnen mot att i gengäld skydd gavs åt de sjöfarande. Från dansk 

sida avsågo dessa hegemonikrav ursprungligen endast farvattnen när

mast kusten. De utvidgades emellertid sedermera till att omfatta större 

delar av öppna sjön, ja England måste nu finna sig i att betala en skatt 

på hundra rosenoblerom året enbart för rätten att >>segla nordanom>>. 

Enligt den definition, som det danska riksrådet avgav år I 622, skulle 

till danska farvatten eller >>kungens strömmar>>, som man uttryckte sig, 

räknas Östersjön från Bornholm över Gotland till Ösel och vidare till 

Kurland. Det danska kravet på överhöghet i denna södra del av Öster

sjön hade dock från början en väsentlig begränsning, såtillvida som 

Danmark inte förmådde eller ens var villigt att frånkänna Sverige rätten 

till delaktighet i detta välde. Till skillnad från flertalet andra Östersjö-
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makter kunde Sverige hålla örlogsflotta i Östersjön och åtnjöt även se

dan gammalt tullfrihet i Öresund. 

Varpå stödde sig då det danska kravet på ett Ostersjödominium? 

Ytterst härleddes det ur herraväldet över Bälten och i synnerhet 

Öresund. Därigenom att den danske konungen förfogade över Oster

sjöns nyckel, var han, resonerade man, att betrakta som detta havs 

herre. Härav följde också rätten att upptaga tull av främmande makter. 

Redan' på Eriks av Pommern tid hade tull avkrävts de fartyg, som passe

rade Öresund, men först med Kristian IV :s regering blev Öresunds

tullen till ett formligt vapen i de danska konungarnas hand, ägnat att 

främja dessas dynastiska och finansiella intressen. Med hänsyn härtill 

och till den allmänna doktrinen om ett danskt dominium rnaris Baltici 

förvägrade Kristian IV andra makter över huvud taget rätten att pålägga 

tull i Östersjön. J a, han gjorde t. o. m. anspråk på att ensam få utkräva 

tull väster om Öresund, närmare bestämt vid nedre Elbe, såsom hö

rande till >>Danmarks strömmar>>, ett krav, som ledde till långvariga 

konflikter med den mäktiga hansestaden Hamburg. Denna konflikt 

betingades dock icke enbart av tullpolitiska skäl. Såsom hertig av Hol

stein ansåg sig Kristian vara i besittning av en allmän överhöghet över 

Hamburg, utåt symboliserad i kravet på stadens underkastelse genom 

avläggande av tro- och huldhetsed. Denna Kristians egenskap av hol

steinsk hertig och tysk furste var över huvud taget ägnad att ge hans all

männa politik även en tysk inriktning. Därtill bidrog i icke ringa mån 

hans strävanden att få sin son Fredrik vald till ärkebiskop i Bremen och 

biskop i Verden. Aven mot stiften Halberstadt, Osnabruck och Schwe

rin riktade den danske konungen sina blickar. 

Som tysk furste hade Kristian intresse att hindra en alltför stark till

växt av kejsarens makt. Men även hans protestantiska tro hänvisade 

honom till en plats i främsta ledet bland kejsarens motståndare. Av allt 

att döma önskade Kristian också gärna framstå som protestantismens 

räddare. Denna tendens underblåstes även från N ederländernas sida. 
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Efter katolikernas seger på Vita berget år I 6zo hade prins Moritz av 

Oranien framhållit, att denna seger utgjorde ett hot mot alla innehavare 

av sekulariserade stift. Kristian hade nu, påpekade man, ett osökt till

fälle att öka sitt inflytande i norra Tyskland. Konungen ingick också 

vänskapstraktater med England och Nederländerna. Lämnad utan 

tillräckligt understöd från Englands sida led han emellertid under åren 

I6z6--I627 svidande nederlag, som öppnade vägen till Östersjön för 

de kejserliga trupperna. 

De styrkor, som Wallenstein nu började hopa i de nordtyska stä

derna, utgjorde ett hot mot den fria handeln i Östersjön - ett livs

villkor ej minst för Danmarks grannstat. Vad Sverige beträffar, till

spetsades läget ytterligare därigenom, att kejsaren lovade Sigismund 

den svenska kronan, så snart danskar och tyskar blivit betvingade. 

Inom kort hade Sverige därför närmat sig Danmark i syfte att 

skydda handeln på Östersjön: svenska örlogsfartyg skulle ställas till 

Danmarks disposition, medan Kristian å sin sida måste samtycka till 

svensk transport av ammunition och trupper genom Sundet, som skulle 

stängas för Sveriges fiender. Fartygen blevo väl aldrig använda, men 

icke desto mindre visade sig den svensk-danska hjälpen av stor bety

delse för de nordtyska städernas försvar. lVIätet i Ulvsbäck år I 629 

blottade väl den endast med möda återhållna konflikten. Mot sin vilja 

hade emellertid Danmark intill detta möte kommit att bilda sin 

grannes sköld mot kejsaren; därför hade det också hållits under armarna 

av Sverige. Efter det i juni I6z8 ingångna försvarsförbundet med 

Stralsund tedde sig emellertid i Wallensteins ögon Sverige som huvud

fienden. Han genomdrev fördenskull, att Kristian - mot löfte att ej 

vidare blanda sig i de tyska affärerna - skulle återfå sina av de kej

serliga ockuperade besittningar. 

Västmakterna hade emellertid ej heller förhållit sig stilla. Medan 

Englands sändebud, sir Thomas Roe, uppmanade Kristian att medla 
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fred mellan Sverige och Polen, uppgjorde kardinal Richelieu planer 

på ett förbund mellan Ligan och de två nordiska staterna mot kejsaren. 

Officiellt höll också Kristian fast vid samgåendet med Sverige, men 

hans sätt att sköta medlingen mellan grannen och de kejserliga ledde 

endast till ökad misstro. Valet stod nu för Danmark mellan neutralitet 

eller krig på kejsarens sida. 

När Sverige i juni I 630 tog steget över Östersjön, gällde det att skydda 

flankerna. Fördenskull närmade man sig nu ytterligare Danmark, sam

tidigt som svenskarna strävade att få till stånd en ny allians med Neder

länderna. Kunde krig mot Danmark ej undvikas, borde man hålla sig 

på defensiven i Tyskland och därifrån samt från det egna landet angripa 

de danska öarna, som arrtogas ej kunna erbjuda avsevärt motstånd annat 

än till sjöss. Jämsides härmed plägade Kristian livliga underhand

lingar med de nordtyska städerna och stiften, som enligt hans åsikt 

hotades av Sverige. Han arbetade också ivrigt på att få sin son Ulrik 

vald till kretsöverste i nedersachsiska kretsen. I februari 1632 ställde 

Gustav Adolf därför ett öppet ultimatum till sin nabo. Antingen 

skulle Danmark alliera sig helt med Sverige och dit avträda sina krets

trupper, eller också skulle det hålla sig helt utanför den tyska politiken. 

Kristian föll undan, men detta lyckades icke förbättra hans ställning. 

Det stod alltmer klart för honom, att maktbalansen i Norden genom 

de svenska segrarna i Tyskland förskjutits på ett för Danmarks intressen 

ödesdigert sätt. Under det att Danmark sackade efter, ryckte Sverige 

alltmer fram till den ledande ställningen. Men det var icke bara hege

monien i Norden, som gick förlorad för Danmark. Sveriges makt

tillväxt betydde mer än så. Ett varaktigt svenskt besittningstagande 

av södra Östersjökusten måste komma att innebära slutet på Danmarks 

Östersjövälde, och ockupationen av Mecklenburg och Pommern ut

gjorde ett omedelbart hot mot de danska öarna. Så såg sig Danmark 

ställt inför ett fullständigt förändrat politiskt läge. Rollerna voro om-
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bytta: det av Danmark tidigare inringade Sverige var nu i färd med att 

inringa Danmark självt. 

Gustav Adolfs död i slaget vid Li.itzen försvagade väl till en tid Sve

riges möjligheter. Snart visade det sig dock, att Axel Oxenstierna var 

besjälad av en bestämd vilja att fullfölja de angivna intentionerna. 

I själva verket var han vida mera danskfientlig än Gustav Adolf. 

U n der sådana omständigheter framstod för den danska statsledningen 

- och i synnerhet för Kristian IV personligen - såsom en fråga av 

yttersta vikt att förhindra varje ytterligare svensk makttillväxt. Till 

att börja med gingo konungens bemödanden ut på att isolera Sverige, 

genom förhandlingar med Polen, Ryssland och kejsaren, varjämte tre

vare utsträcktes mot Nederländerna. Ett led i samma strävan vor o också 

försöken att upprätta ett tredje parti av Tysklands evangeliska ständer 

under Danmarks ledning. Anslutning söktes till Brandenburg och 

Sachsen. Men läget försämrades, när de frankiska, schwabiska, neder

och översachsiska kretsarna under Oxenstiernas ledning förenade sig 

i Heilbronn. Snart nog kommo därför den danska regeringens an

strängningar att begränsas till de förhandlingar om en fredsmedling, 

som redan igångsatts från Köpenhamn med avsikt att åstadkomma 

fred i Tyskland. Denna fredsmedling skulle efter hand alltmer framstå 

som huvudlinjen i den danska politiken gentemot Sverige. 

I augusti r 634 inträffade det svenska nederlaget vid N ördlingen, 

och kort därefter av led ärkebiskop J o han Fredrik av Bremen, som varit 

vänskapligt inställd till Sverige. Det var allvarliga motgångar, och 

Oxenstierna bemödade sig nu att få ärkebiskopsstolen i Bremen för

klarad vakant tills vidare. Icke desto mindre valdes i februari r635 

den avlidnes koadjutor, prins Fredrik av Danmark, till ärkebiskop. 

Denne måste dock förbinda sig att verka för ett svensk-danskt samför

stånd och finge ej hindra ständerna att fullgöra sina avtalade skyldig

heter mot den svenska kronan. Från dansk sida framkommo nu krav 
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på Verden och full neutralitet för Bremens ärkestift. En demonstra

tion av den starka danska flottan ledde till att Sverige föll undan, 

och i augusti 1636 erkändes prins Fredrik även av kejsaren. 

Därmed hade man nått vändpunkten. De svenska segrarna vid Dö

mitz och Wittstock dämpade tonen i Köpenhamn, och nu framlade 

konung Kristian - det var icke första gången - sitt förslag om giftermål 

mellan den unga drottning Kristina och prins Fredrik. Han fortsatte 

under tiden att bjuda kejsaren sina bona officia som medlare. Dessa 

danska fredssträvanden hade från början en dubbel karaktär. A ena 

sidan avsåg man visserligen att åvägabringa fred på grundval av ett 

återställande av status quo i Tyskland och en allmän amnesti; å den 

andra hoppades man på dansk sida väl så mycket att därigenom kunna 

tillvarataga egna intressen, nämligen att förhindra att Pommern för 

all framtid komme att tillfalla Sverige. Särskilt het kom striden om 

Pommerns och 1\tlecklenburgs kuster att stå vid årsskiftet 1637-1638. 

1\tled stor ovilja såg Kristian, att svenskarna börjat upptaga tull i Warne

mi.inde. Staden blev besatt av de kejserliga, och svenskarna svarade med 

en belägring. När de kejserliga tvingades att draga sig ur skansarna, 

överlämnades emellertid dessa till Danmark, som ditsänt fartyg för 

att förhindra fortsatt tulluppbörd. Danskarna revo ned befästningarna, 

men dessa blevo snart, trots Kristians protester, återuppförda av 

Baner. 

J u mera farhågorna för en katolsk slutseger lättade, och oron för 

Sverige tilltog i styrka, desto mera partisk för kejsaren blev den danska 

fredsmedlingen. Redan år 1636 hade Kristian - sedan Baner vänt 

vapenlyckan till sin förmån - ej dragit sig för att öppna direkta under

handlingar med kejsaren om ett samgående mot Sverige, och han åter

kom senare vid flera tillfällen därtill, utan att hans ansträngningar likväl 

ledde till positiva resultat. I samråd med Fredrik av Bremen och hertig 

Georg av Li.ineburg beslöt Kristian i juni 1638 att uppmana de krig

förande att draga sig tillbaka från den nedersachsiska kretsen; en svensk 
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ockupation av Braunschweig-Liineburg betydde nämligen för honom 

ett nytt led i den av Sverige inledda inringningen. Riksrådet ville dock 

ej gå med på konungens planer att införliva kretsen med Danmark. 

Ehuru man i Stockholm hade sig väl bekant, att det danska riks

rådet var bestämt emot Kristians planer på att införliva hela kret

sen med Danmark, väckte likväl den danske konungens inblandning 

misshag och undran. Oxenstierna lät förstå, att den danska politiken 

ytterst syftade till att driva ut svenskarna ur Tyskland med list. Man 

beslöt likväl att i det längsta ställa sig fördragsam och taga sin tillflykt 

till det gamla förfarandet med gränsmöten och skiljedomar. Kristians 

försök att hindra Sveriges förvärv av Pommern skulle motarbetas, 

Braunschweig-Li.ineburg ej beviljas neutralitet samt rustningar igång

sättas, eftersom det vore troligt, att Danmark komme att nyttja tiden 

>>och vår olägenhet>>. 

Den mest utmanande av Kristians ytterst mot Sverige riktade åt

gärder blev dock den hjälp han gav änkedrottning lVIaria Eleonora vid 

hennes flykt från Sverige i juli r64o. Detta utgjorde en skymf, som 

den självmedvetna svenska stormaktens styresmän icke voro sinnade 

att smälta. Kristians uppträdande i den kinkiga affären vittnade i 

svenska ögon om >>et stoort föracht, och lär fuller [konungen] tilbiuda 

vårt land thet som meer är en vij skulle thetta facto see öffuen>. 

Den 7 september slöts omsider mellan Sverige och N ederländerna 

ett förbund - det andra i ordningen - till skydd för handeln på 

Nordsjön och Östersjön. Misslyckades man med att gemensamt på 

fredlig väg bilägga möjligen uppkommande tvister, skulle man tillsam

mans återställa ordningen med makt. Detta mot Danmark riktade för

drag hölls så hemligt, att icke ens rådet i sin helhet kände till innebör

den; den danske residenten i Stockholm lyckades ej heller skaffa sig 

en avskrift därav. Vad som närmast torde ha föranlett det avgörande 

steget var de rykten som gingo om Kristians förhandlingar med Spa

nien och England, av vilka det senare till Spanien skulle avträda en av 
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Shetlandsöarna. Härigenom skulle spanjorerna kunna spärra seglatsen 

på Spetsbergen, Archangelsk och Östersjön. Det var icke heller en hem

lighet, att kardinal-infanten i Brussel samtidigt uppmanade Kristians 

utskickade, Kristian Ulrik Gyldenlöve, att med 3 ooo man träda i 

spansk tjänst. 

De båda grannarna gledo nu oemotståndligen in i en strömfåra, 

som endast tycktes kunna utmynna i väpnad konflikt. 

Tanken på att få till stånd >>ett tredje parti>> i Tyskland fortsatte under 

tiden att sysselsätta konung Kristian. Vad han närmast tänkte sig, var 

en sammanslutning av Sachsen-Braunschweig-Liineburg, understödd 

av Danmark och England. Genom en dylik sammanslutning skulle 

Sverige och dess franska allierade hindras att lägga under sig tyska 

områden. De danska bemödandena förlorade dock all mening, när 

det under våren 1640 visade sig, att såväl Braunschweig-Liineburg 

som Hessen anslöto sig till Baner samt Sverige och Frankrike året 

därpå förnyade sin vid denna tid utlupna förbundstraktat. Den 

svenske fältherrens plötsliga död i maj 1641 gav emellertid Danmark 

ännu ett tillfälle att motarbeta den svenska grannen och utså split 

mellan denne och de tyska furstarna. Nian ställde nu i utsikt, att de 

utländska överstarna i den svenska armen, vilka voro missnöjda med 

utebliven sold, voro välkomna till danskarna. Den nye svenske fält

marskalken, Lennart Torstensson, lyckades emellertid snart - att så 

skedde var ett för Danmarks närmaste framtid dåligt förebud -

ordna förhållandena inom sin arme. 

Under tiden hade huvudförhandlingarna om freden framskridit så 

pass långt, att preliminärtraktaten börjat undertecknas och en freds

kongress blivit utsatt att sammanträda i Osnabriick och Miinster, dit 

de krigförandes ombud började samlas hösten 1643. En av punkterna 

avhandlade som bekant Pommerns framtida ställning. Den danska 

oron att Sverige skulle ärva hertigdömet ökades nu betydligt till följd 
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av den ambassad, som i augusti 1642 hade anlänt från Brandenburg 

till Stockholm för att på kurfurstens vägnar fria till Kristina. Utsikten 

av en union mellan Sverige och Brandenburg var givetvis synnerligen 

obehaglig för Danmark. Kontakt söktes fördenskull med konung Vla

dislav av Polen, som också visade sig benägen att bearbeta kejsaren i 

de nordtyska tullfrågorna i syfte att förbereda en närmare allians med 

Danmark. Aven med Polens ryske granne inleddes nu bättre förbin

delser. Ett äktenskap föreslogs mellan Kristians son Valdemar Kristian 

och tsarens dotter Irene. Närmandet gick emellertid om intet, när det 

visade sig, att man ej kunde enas om hemgiften och den danske prinsen 

ej var villig att övergå till den grekisk-ortodoxa läran. 

Inför kongressen i Osnabriick instruerade Kristian IV sina legater 

att icke tillåta ett svenskt förvärv av Pommern eller ens av någon 

hamn. >>Satisfactionem i penningar skulle fördelas proportionsvis 

mellan delstaterna och >>soldateskans contentament>> motarbetas. lVlen 

ej heller med kejsaren visade det sig möjligt att få till stånd en positiv 

överenskommelse. De oroliga kasten och sprången i den kungliga danska 

politiken mot Sverige hade överallt ingivit misstro och blivit utan 

resultat. 

Krigsutbrottet i december 1643 träffade Danmark oförberett. Det 

betecknade ett eklatant nederlag för dess strävanden i allmänhet och 

för konung Kristian personligen i synnerhet. Försöken att isolera 

Sverige och hindra dess vidare makttillväxt hade misslyckats. Ytterst 

berodde detta, som redan antytts, på den förda politikens bristande 

enhetlighet, vilket i sin tur i ej ringa mån vållades av motsättningarna 

mellan konung och råd. Den danska statsledningen hade efter kriget 

I6II-1613 aldrig i nödig utsträckning förmått att sätta in landets 

samtliga politiska och militära resurser på att hålla den svenske grannen 

nere. Uppgiften att hejda dennes expansion hade blott utgjort ett 

mål bland flera andra, om än det viktigaste. Och vidare hade de olika 
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politiska strävandena understundom skurit sig mot varandra. Genom 

att närma sig Spanien hade Danmark stött sig med den makt, som 

främst hade bort vara dess naturliga bundsförvant gentemot Sverige -

Holland. På samma sätt hade Kristians stridigheter med Hamburg 

och hans politik i fråga om de nordtyska biskopsstiften samt i än högre 

grad hans kejsarvänliga hållning bidragit till att avlägsna honom från 

de tyska trosförvanterna samt försvårat uppkomsten av ett tredje 

parti. . 

Genom en motsägelsefull och tvetydig politik hade Danmark för

skaffat sig fiender på alla håll och endast mycket osäkra bundsförvanter. 

Det kom följaktligen att vid krigsutbrottet r643 stå så gott som helt 

allena. 

ÖRESUNDsTULLEN 

Den transitotull, som Danmark avkrävde handelsfartyg i Öresund, 

härstammade ursprungligen frånEriksav Pommern tid (1429). Tullens 

storlek fastställdes från början till en engelsk rosenobel per fartyg, 

men blev givetvis efter hand mångdubblad. Så länge Sverige genom 

union var förenat med Danmark-Norge, var det fritaget från tullen, 

och denna frihet kvarstod även efter unionsupplösningen samt bekräf

tades genom freden i Stettin år 1570. Under hela denna tid, då Öre

sund var ett odelat danskt farvatten, åtnjöt Sverige alltså formellt tull

frihet, något som dock ingalunda hindrade, att tvister och krigsanled

ningar ofta kommo att vållas just av tullfrågor. Tullfriheten, som 

även gällde landgränsen, kunde tillämpas på mångahanda sätt, och 

det fanns skiftande metoder att kringgå den. 

J uridisk t sett stödde sig Öresundstullen på den danske konungens 

påstådda suveränitet över >>Danmarks strömmar>>, vilka ansågos vara 

underkastade hans obetingade domvärjo. Ingen trafik fick ske på dessa 

vatten utan konungens medgivande. 
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Alltifrån sitt första framträdande uppkallade emellertid Öresunds

tullen ett starkt motstånd från de sjöfarande nationernas sida. Var för 

sig eller tillsammans gjorde de med jämna mellanrum försök att få 

den avskaffad eller åtminstone lindrad och sökte i görligaste mån kringgå 

den. Tidtals nåddes tillfälliga lättnader för enskilda stater - i regel 

dock genom krig eller krigshot. Hansestäderna hävdade från första 

stund, att Öresund var en >>fri och öppen ström>>, som ingen hade rätt 

att besvära med pålagor. Men sedan Liibecks politiska maktställning 

krossats i Grevefejden och holländarna snart därefter framträdde som 

den förnämsta sjöfarande nationen i Östersjön, höjdes återigen tull

intäkterna, till dess N ederländerna i sin tur genomdreva vissa lättnader. 

Ar 1544 godtogs tullen i Speier av kejsaren och Nederländerna, 1560 

i Odense av Hansan. Under nordiska sjuårskriget hölls Öresund några 

år spärrat av den danske konungen men öppnades åter 1567, dock sedan 

man till tullen lagt en lastavgift, beräknad efter lastens värde, varigenom 

tullinkomsterna nära nog tredubblades. Och under kriget I6II

I6I3 gick man i Danmark vidare på den en gång inslagna stråten. 

Då höjde Kristian IV tullen med ej mindre än en tredjedel och fyr

dubblade vissa varutullar - allt åtgärder, som bragte Nederländerna 

och Liibeck att ingå ett defensivförbund till skydd för Östersjöhandeln. 

Vid I6oo-talets början hade frågorna om havens frihet börjat träda 

i förgrunden bland de internationellt-rättsliga spörsmålen. Öresunds

tullens teoretiska motivering utdömdes nu helt av Grotius och Seldens 

i deras epokgörande arbeten om >>lVIare liberum>> och >>Mare clausum>>. 

Alla dylika gensagor voro emellertid en styggelse för konung Kristian, 

som enständigt gjorde anspråk på sin >>amiralitetsrätt>> i Östersjön, 

i varje fall söder om linjen Bornholm-Gotland-Ösel, där farvattnen 

hävdades vara enbart >>danska strömmar>>. För Kristian IV utgjorde 

Öresundstullen ej blott en ekonomisk utan även en politisk huvud

fråga. I själva verket utgjorde den kärnpunkten i hans nordiska politik. 



Anda in i 16oo-talet hade, trots Gustav Vasas och Karl IX:s bemö

danden, den svenska sjöfarten förblivit tämligen outvecklad. De sven

ska fartyg, som syntes i Öresund, betjänade huvudsakligen lokalhandeln 

eller trafiken mellan Göteborg och Östersjön, medan Sveriges handel 

på utlandet förmedlades av holländska eller andra främmande fartyg 

och alltså beskattades i Helsingör eller Köpenhamn. Tullfriheten, 

som endast avsåg svenska fartyg samt last, som var svensk egendom, 

bekräftades dock genom fredsslutet i Knäred 1613, och däri inbegrepos 

nu även enligt svensk uppfattning de svenska fartyg med svenskt 

gods, som gingo till eller från Sveriges nyvunna besittningar på den 

bortre Östersjökusten. Tullfriheten var emellertid en nagel i ögat 

på Kristian IV, och det dröjde inte många år innan han - börjande 

med Estland - grep sig an med att kräva tull även för trafiken på Öster

sjöprovinserna. Han bekymrade sig föga om att han därmed tvingade 

Sverige och Holland till ett visst samgående. 

Rigas fall år 1621 och Gustav Adolfs uppträdande med 20 örlogs

skepp utanför Danzig två år senare sågs givetvis med stor ovilja av 

konung Kristian, som fann sig föranlåten att genom sitt riksråd närmare 

precisera Danmarks höghetsrättigheter i Östersjön, särskilt med hänsyn 

till i vad mån svenska trupptransporter kunde tolereras därstädes. 

Man vägrade på dansk sida att spärra Öresund för trupp- och varu

transporter till Polen, och den misstämning, som vållades därav, 

skingrades knappast genom att Kristian sänt en permanent dansk 

resident till Stockholm eller av ett personligt möte mellan konungarna 

i Halmstad. I själva verket stod år 1624 ett nytt danskt-svenskt krig 

för dörren. Medan Gustav Adolf pålade den svenska handeln en 

utförseltull, som blev till ansenlig nackdel för den dansk-norska 

gränskommersen med Sverige, ansträngde sig Kristian - visser

ligen icke med framgång- att undanrödja Knäredfredens bekräftelse 

av den svenska tullfriheten i Öresund. Ett nytt möte i Sjöaryd 

skingrade väl molnen, men Danmark fick därvid erkänd sin på-



stådda rätt att granska och kontrollera transporten av krigsmateriel 

genom Öresund. 

Mötet i Sjöaryd har betecknats som en vändpunkt för maktbalansen 

1 Östersjön; hädanefter stod det klart, att Sveriges makt var stadd i 

raskt uppåtgående. Detta återspeglades givetvis inom den svenska sjö

farten. Medan denna under Isoo-talet varit så gott som uteslutande 

knuten till Ostersjön, kom den från I63o-talets början att alltmer 

riktas till hamnarna därutanför. En oundgänglig förutsättning för 

detta uppsving var som känt är den kontroll över större delen av 

Östersjöbäckenet samt dess bortom flodmynningarna belägna uppland, 

vilken I627 kröntes genom förvärvet av de preussiska tullarna eller 

>>licenterna>>. Liksom Öresundstullen finansierade kostnaderna för 

den danska örlogsflottan, så bidrog kontrollen över dessa licenter till 

att betala Sveriges krig och stärka dess sjöfart. En konsekvens av det 

nya läget blev också, att Sverige I 628 genom en förbundstraktat med 

Danmark tillförsäkrades rätt att fritt få föra krigsfolk och ammunition 

genom Sundet samt att på >>Danmarks strömmar>> få angripa och upp

bringa polska och danzigska fartyg mot att Danmark å sin sida erhöll 

rätt att angripa sina fiender på >>de svenska strömmarna>>. Av de I 686 

fartyg, som år I63I seglade ut från Östersjön genom Öresund, kommo 

- har man anmärkt - I 273 från hamnar, där Sverige uppbar tull. 

Borträknades de från Danmark kommande fartygen, tog Sverige tull 

av inte mindre än 85 % av de från Östersjön utlöpande fartygen. 

Den svenske konungen var kort sagt på god väg att förvandla Öster

sjön till ett svenskt innanhav. 

Givetvis kunde denna utveckling ej försiggå utan svåra friktioner 

mellan de båda nordiska grannarna. Konung Kristian klagade över 

att de svenska fartygen företedde falska certifikat, och för den raskt 

framväxande svenska sjöfarten föll sig å andra sidan tullen i Sundet 

alltmer tyngande. Procedurerna vid Helsingör togo lång tid, bortsett 
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från att de nödgade till avbrott i resan. Därtill kommo irritationer, 

förorsakade av en rad småavgifter - skrivpenningar, läst-, fyr- och 

båkavgifter, defensions- och fattigpenningar m. m. - mot vilkas er

läggande den formella tullfriheten ej gav något skydd. Då och då 

- med tiden allt oftare - förekomma även konfiskeringar av fartyg, 

följda av processer, som i många fall voro motiverade av försök till 

kringgående eller underslev från skepparnas sida. Trots Knäredfredens 

bestämmelser fingo fartyg från Sveriges baltiska hamnar erlägga tullen, 

om än konung Kristian vid mötet i Ulvsbäcks prästgård nödgades 

att i princip erkänna denna tullfrihet. 

Genom freden i Liibeck lyckades Kristian IV väl rädda sitt rike 

undan de olyckliga följderna av ingripandet i tyska kriget. Han fick 

dock samtidigt lova att ej blanda sig vidare i de tyska angelägenheterna, 

och därmed hade han misslyckats i sina ihärdiga försök att vinna in

flytande i de stora handelsområdena Hamburg och Bremen. Att 

konungen slapp undan på så lindriga villkor, berodde på att de kej

serliga till varje pris ville omintetgöra ett svenskt-danskt samgående 

under fransk bemedling. Den danska kronans finanser hade emellertid 

bragts i stor förvirring genom kriget, och konung Kristian såg då ingen 

annan utväg än att återigen tillgripa det gamla beprövade medlet att 

höja tullarna. Aven utanför Gliickstadt vid Elbemynningen hade han 

nu (1628) börjat indriva tull, och när detta mötte motstånd från Ham

burgs sida, seglade konungen själv dit och drev med sin eskader bort 

de gensträviga. Meningsutbytena härom fortfora ända till år 1643, 

då kejsaren äntligen tillerkände konung Kristian rätt till tullen. 

Betänkligare än denna pålaga voro dock ökningarna av tullen i Öre

sund. Redan år 1627 hade fixerats en s. k. försvarsavgift, vilken skulle 

användas till uppförande av befästningsverk. Benhårt hävdade 

konungen tesen om Danmarks >>regale och höghet>> i Sundet samt för

bjöd ej blott genomfart för örlogsfartyg med krigsfolk ombord utan 



motsatte sig även genomförsel av krigsmateriel. Kristian IV torde 

redan nu ha haft blicken öppen för att från Pommern, Bremen och V er

den svenska anfall en gång skulle kunna riktas mot hertigdömena och 

Danmarks rygg. När förbudet mot genomförsel av krigsförnödenheter 

år I637 upprepades, förenades därmed även en fordran att svenska 

-~ liksom över huvud taget främmande - skepp skulle stryka flagg för 

Kronborg. Aret därpå nästan fördubblades avgifterna i Sundet jämfört 

med år I629: sålunda fyrdubblades last-tullen. I februari I639 bestäm

des, att alla främmande fartyg- bortsett från sådana svenska, som voro 

försedda med korrekta certifikat- i tull skulle erlägga en hundradel av 

lastens värde förutom övriga avgifter. I maj samma år dekreterade ko

nungen, att skepp och gods, destinerade till Pillau och hamnar, i vilka tull 

upptogs av Polen och Brandenburg, skulle erlägga dubbel ÖresundstulL I 

nämnda hamnar inkluderades även Sveriges forna preussiska tullhamnar. 

De ökade tullsatserna i Öresund bragte visserligen upp tulluppbörden 

från 226 ooo rdr I636 till 482 ooo I638 och 6I8 ooo I639, men de 

skulle i längden stå Danmark dyrt. För Sverige voro pålagorna sär

deles kännbara, ty västerifrån kommo allehanda för krigsindustrien 

oumbärliga varor, bl. a. salpeter för kruttillverkningen, och västerut 

exporterades, tack vare den inhemska järnindustriens uppsving, med 

I64o-talets ingång ej blott ammunition utan även handvapen och ka

noner. Sveriges tullintäkter i de baltiska hamnarna hade otvivelaktigt 

verkat irriterande på västmakterna - ej minst på Nederländerna. 

Konung Kristians kortsynta rovdrift i Öresund fick nu den oförutsedda 

följden, att svenskar och holländare på allvar närmade sig varandra. 

Holländska protester I 63 I och I 632 föranledde väl konung Kristian 

att ge efter på Elbetullen, men i stället höll han nu så mycket mera 

hårdnackat på sina tullrättigheter i Öresund. 

Lika avvisande förhöll sig Kristian till England och Polen. Sina 

löften till Karl I, att inga nya avgifter skulle påläggas i Sundet, och 

att engelsmännen skulle slippa Elbetullen samt erlägga Sundstullen först 
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på hemväg från Östersjön, kunde ha~ inte hålla, och när han till den 

engelske konungen överlämnade ett förslag till allians, vägrade Karl 

att ratificera traktaten. Vad beträffar Polen, som nu återfått de preus

siska licenterna, lät Kristian sin visitator i Sundet, Mickel Kock, lämna 

fri passage åt handelsfartyg undan den polska kontrollen. Han lät 

t. o. m. lägga dubbla avgifter på alla skepp, vilka gingo på Danzig, 

men skrev ändå till den polske konungen, att det var hans, Kristians, 

plikt att skydda handelns frihet i Östersjön. Förgäves rådde det danska 

riksrådet till moderation. I en anonym pamflett, betitlad >>Mare Bal

ticum>>, lät konungen hävda sin egen kronas suveräna sjöherravälde, 

något som i Polen uppkallade en motskrift, >>Anti-Mare Balticum>>. 

Sålunda stötte Kristian IV alla ifrån sig, emedan han ej var i stånd att 

bortse från mindre fördelar för att nå de större. 

Mest kritiskt blev dock förhållandet till Nederländerna. En hol

ländsk ambassad med borgmästaren av Amsterdam i spetsen infann 

sig i juli r 640 i Köpenhamn. Här vände man sig först till riksrådet 

men hänvisades av detta till konungen, som befann sig i Ghickstadt. 

På holländarnas anhållan om sänkning av tulltarifferna svarade Kristian 

blott, att det ej tillkomme främlingar att bestämma, vad han skulle 

göra i sitt eget rike, varefter han avbröt förhandlingarna. Följden 

blev närmast en temporär holländsk handelsblockad av Danmark, 

varjämte Holland drevs rakt i armarna på Sverige. Delegaterna fort

satte till Stockholm för att med den svenska regeringen ingå en närmare 

överenskommelse om gemensamma åtgärder till skydd för Östersjöns 

och Nordsjöns frihet. Ånyo dryftades nu planer på att göra sig obero

ende av farten genom Öresund genom att frakta östersjövaror på en 

kanal från Mälaren till Göteborg, vilken skulle bli en stor stapelstad 

för holländsk handel m. m. Projekten måste dock till följd av de klena 

materiella resurserna skrinläggas. 

I det svenska rådet var man, såsom påvisas i annat sammanhang, 

icke blind för riskerna av fientligheter med Danmark. Man hade på 
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svensk sida gjort sitt yttersta för att gå detta land till mötes, men det 

fanns gränser för tålamodet. I Danmark öppnade man brev, kon

fiskerade fartyg och gods samt arresterade både skeppsbefäl och sjö

folk. Det fanns korteligen tusen skäl för Sverige att reflektera på Ge

neralstaternas anbud. >>Dansken håller Sundet och därmed nyckeln 

till vårt välstånd>>, yttrade Oxenstierna. l\1en han dolde ej heller, att 

Sverige i tullfrågan innehade en fördelaktigare ställning än övriga 

stater -- tack· vare den dock av konung Kristian bekräftade svenska 

tullfriheten. 

I september 1640 kom emellertid förbundet mellan Sverige och Hol

land till stånd. Det gick ut på gemensamt försvar för den trygga seglat

sen i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön; kränktes endera partens 

hävdvunna rätt, skulle man underrätta varandra och tillsammans, på 

fredlig väg, söka få rättelse till stånd. Endast om detta misslyckades, 

skulle man gripa till vapnen. Bleve endera parten indragen i krig av 

andra skäl än de i fördraget omnämnda, skulle motparten endast be

höva bistå med medling och subsidier. En kraftig nedsättning av Sunds

tullen skulle företagas; vad man på holländsk sida närmast önskade var 

en återgång till tarifferna i Speier 1 S44· 

Trots sin hemliga karaktär blev den svensk-holländska traktaten 

snart känd i Danmark och föranledde där en viss nervositet. Konung 

Kristian, som nu började få upp ögonen för faran, sökte beveka hol

ländarna med att föreslå en nedsättning av salpetertullen. Han lyckades 

omsider få till stånd en kompromiss, varigenom holländarna erkände 

hans principiella rätt till tulluppbörden i Öresund. Inkomsterna på 

denna hade dock vid denna tid börjat gå tillbaka: 1641 sos ooo rdr, 

1642 40S ooo. Visitationerna blevo följaktligen allt strängare och mera 

obarmhärtiga. Skepp hejdades upprepade gånger, gods vräktes över

bord och förstördes. I juli 1643 syntes man väl på dansk sida >>hålla 

inne med sina obilliga proceduren>. Det uppgavs nu, att fartygen 
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konfiskerats, endast om de företett falska certifikat, och att man önskade 

god grannsämja m. m., men samtidigt hade konung Kristian, fullt 

upptagen av sin av alla parter godkända fredsmedling i Osnabruck, 

vid ön Ruden utanför Rugen börjat indriva en ny tull på allt gods, som 

gick från Sverige till hären i Tyskland, samt övervägde att - med 

undantag gjort blott för holländarna - höja tullen på spannmål i 

Öresund. 

Under dessa omständigheter fann man i Stockholm intet annat åter

stå än att slå till. 

PROPAGANDAKRIGET 

Att kriget kom att ge upphov till en omfattande propaganda på 

såväl svensk som dansk sida, var helt naturligt, ty det hörde till tiden, 

att alla händelser skulle dryftas och bedömas av den allmänna opinio

nen. I 500-talets flygskriftsstrid mot den spansk-habsburgska universal

monarkien och kampen mellan katolicism och protestantism hade här

vidlag givit god vägledning. Officiella dokumentsamlingar, pamfletter 

och smädeskrifter voro sedan länge i bruk, och man var väl förfaren i 

konsten att blanda sanning och lögn och att skapa eggande slagord. 

Ett propagandakrig hade i själva verket långt innan krigsutbrottet 

förts i det fördolda mellan Sverige och Danmark. Svenska agenter 

underblåste alla misshälligheter mellan Danmark och grannstaterna; 

danska verkade å sin sida för att i Tyskland utså misstro till svenskarna 

och separera dessa från Frankrike. Skillnaden i de båda ländernas 

propagandaväsen betingades därav, att kriget de facto var ett svenskt 

anfallskrig. Medan man på dansk sida tog till huvuduppgift att påvisa 

det orättrådiga i det svenska angreppet och sökte väcka harm mot Sve

rige, inriktade sig den svenska propagandan huvudsakligen på att 

försvara angreppet. Den svenska verksamheten inskränkte sig till de 



protestantiska och Habsburg-fientliga staterna. Danskarna åter hade 

större handlingsfrihet och kunde vända sig till både svenskvänliga och 

svenskfientliga protestanter, ja samarbeta med både polacker, ryssar 

och kejsaren, samtidigt som de behöllo sina förbindelser med väst

makterna. lVIedan danskarna med förkärlek ägnade sig åt den folkrätts

liga sidan av saken, visade sig den svenska propagandan mera real

politiskt betonad. 

Det stora slagnumret på dansk sida var den hotande svenska hege

monien i Östersjön, ett hot som ibland i dunkla ordalag utvidgades att 

omfatta Europa eller rent av hela världen. Efter tyska mönster från 

tiden för kampen mot den spanska världsmakten sökte man här visa 

fram skrämmande bilder av att Sverige var en stat, som ville slå under 

sig alla övriga. Verkningsfull blev dock den danska propagandan egent

ligen blott, då den begränsade sig till att söka avslöja Sveriges strä

vanden efter hegemoni i Norden. Här kunde man argumentera med 

hänvisning till faktiska förhållanden och behövde ej ta sin tillflykt till 

vidlyftiga spekulationer och citat. Man påvisade vådorna av en sådan 

hegemoni ej blott för Danmark självt utan för alla länder, som voro 

intresserade i Östersjöhandeln. Härvidlag kom Pommern att intaga en 

särskilt framskjuten plats. Man sökte göra gällande, att det varken 

varit för den tyska frihetens eller för den evangeliska religionens skull, 

som Sverige hade trätt in i det tyska kriget, utan enbart för att komma 

i besittning av Pommern. Hela den svenska politiken hade haft detta 

till yttersta mål. Antydningar om andra mål voro blott finter och före

vändningar. Sveriges krig mot Danmark berörde i hög grad alla grann

stater, och det krävdes fördenskull gemensam kamp och gemensamma 

uppoffringar, ty en svensk seger skulle leda till att Sverige lade under 

sig all handel, och att både land- och sjötullar blevo avsevärt höjda. 

Men hjälpen måste ges omedelbart, och det vore galenskap att lyssna 

till svenskarnas locktoner om understöd m o t Danmark i och för hävande 

av tullen i Öresund. 
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Sistnämnda ord ge onekligen en antydan om att frågorna voro mera 

komplicerade, än den danska propagandan sökte göra gällande, samt att 

Danmarks aktier ej stodo så särdeles högt bland grannarna. Den danska 

tullpolitiken i Öresund var i gott minne. lVIed oro följde protestantiska 

ständer i Tyskland Kristian IV :s förhandlingar med kejsaren, och hos 

hansestäderna rådde ej heller någon större sympati för Danmark, som 

visat sig så påstridigt i fråga om Elbetullen. Såtillvida hade dock den 

danska propagandan ett gott utgångsläge, som den kunde utnyttja krigs

tröttheten i Tyskland och den där tämligen utbredda antisvenska stäm

ningen. De tyska soldaterna ville inte, menade man, bli kommenderade 

av svenska generaler utan önskade sig >>ett huvud>>, som var fött och fost

rat i Tyskland. Först när så blev fallet, skulle man kunna komma till 

rätta med den svenske >>Lasse>>. Det hette även, att det var tyskarna 

ovärdigt att vara dennes tjänare. 

Konung Kristians långa medlarverksamhet hade onekligen förlänat 

honom en viss välvilja bland den bredare allmänheten i Tyskland, 

ty däri såg man en möjlighet att nå den efterlängtade freden. Genom 

att anfalla Danmark hade Sverige ökat ofreden i världen. Den danska 

propagandan lät sig därför angeläget vara att i sin agitation framställa 

svenskarna som fredsarbetets och medlingsverksamhetens argaste 

sabotörer, medan konung Kristian däremot utmålades som en ädel 

martyr för fredens sak. Han hade oegennyttigt bedrivit sin medlar

verksamhet >>damit nicht das werte teutsche Vaterland ins gänzliche 

Verderben gerate>>. 

I en tid, då religionsfrågan spelade en lika stor roll som under senare 

skeden frågan om demokrati och diktatur, saknade det ingalunda bety

delse att i opinionen framstå som försvarare av den evangeliska läran. 

Att söka rubba Sveriges ställning i detta avseende - den svenska 

politikens ideella motivering - blev fördenskull en viktig uppgift för 

den danska propagandan. Kriget var för Sverige, hette det, ingenting 

annat än ett erövringskrig. Ett tydligt bevis på hur föga religionen 



betydde för svenskarna var just deras anfall på den danske religions

fränden. Och denna form av agitation skärptes ytterligare, då det 

erinrades om att Sverige hetsat Georg Rakoczy i Siebenburgen på 

kejsaren för att självt få fria händer mot Danmark, samt att det gick 

det katolska Frankrike tillhanda vid dess erövringsplaner i Tyskland. 

Men den danska propagandan rymde även andra tongångar än de 

religiösa. Genom att utan föregående krigsförklaring kasta sig över 

Danmark hade svenskarna, enligt vad de danska propagandisterna 

hävdade, brutit mot folkrätten. Kriget var orättfärdigt, främst emedan 

det börjats i strid med de avtal, som reglerade förhållandena mellan 

de båda grannländerna. Sverige var emellertid i stånd att bryta vilken 

överenskommelse som helst, blott det trodde sig därigenom kunna vinna 

någon fördel, och det drog nytta av fördragen endast för att invagga 

sina offer i säkerhet. Ytterst bottnade de svenska löftesbrotten i sven

skarnas egen trolösa natur, och värst blev naturligtvis den för krigs

politiken huvudansvarige, rikskanslern Axel Oxenstierna, utmålad. 

Man undvek att angripa den döde Gustav Adolf, som ju numera var 

en legendarisk gestalt i det protestantiska Tyskland - man sökte i 

stället påvisa motsättningar mellan dennes politik och den av Oxen

stierna inaugurerade krigs- och erövringspolitiken! 

Aven inom Sverige självt pågick redan före kriget, om än i största 

hemlighet, en dansk-inspirerad, mot rådsregeringen riktad agitation. 

Ar 1642 hade rikskanslern i rådet klagat över >>Danum [som] söker upp

väcka något i landet>>. Denna propaganda, som arbetade med tämligen 

god kännedom om stämningen i Sverige, anknöt till gamla oppositions

traditioner. Främst sökte den misstänkliggöra regeringen i folkets 

ögon och skärpa motsättningen mellan råd och ständer. Man väntade 

sig oroligheter bland allmogen, som ju drabbades hårdast av krigs

bördorna, och hoppades rent av på partiellt avfall till Danmark. Mot 

aristokratien spelade propagandan ut drottningen och allmogen. Den 
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unga Kristinas giftermål hade omintetgjorts, och änkedrottningen hade 

jagats ur landet, bara för att Oxenstiernarna skulle bevara sitt infly

tande. Rikskanslern beskylldes för att ha yttrat, att när adeln en gång 

genom Gustav Adolfs död återfått sin frihet, så vore den icke sinnad 

att släppa den ifrån sig på nytt. lVIot den maktlystna adeln, som blott 

traktade efter de andra ståndens fördärv, vore en resning i hög grad 

försvarlig, men denna kunde endast komma till stånd med hjälp från 

utland~t, och konung Kristian lovade för sin del att avskaffa alla för

myndarregeringens landsfördärvliga lagar och påfund samt att åter

ställa allt, så som det varit på salig kungens tid. 

Ej underligt att bönderna vid ett rådssammanträde i Stockholm den 

22 oktober 1644 förmanades att >>akta sig för spyflugor, som söka att 

sticka något ont ständerna emellan>>. 

Vad spridningen av de danska propagandaskrifterna i Sverige 

beträffar, togo danskarna främst gränsbefolkningen i bruk: i februari 

1644 kunde Axel Oxenstierna sålunda omtala, att fyra gränsbönder 

avfärdats från Danmark till allmogen i Sverige med notiser, >>varuti det 

danska procedere bliver justiiicerat och all skulden till kriget vrängd 

på oss>>. Insmugglande av skrifter, dolda under >>blinde omslag>> och 

ställda till ståndspersoner, förekom även. En del propagandaskrifter mot 

råd och regering spriddes genom förmedling av vissa oppositionella 

personer; sålunda utdelades genom den unge pfalzgreven Karl Gustavs 

lärare Bengt Baas en paskill mot regeringen, vilken säkerligen förfat

tats av den danske residenten i Stockholm Peder Vibe. 

I sin mera defensiva propaganda kunde danskarna knappast undgå 

att beröra Öresundstullen. De danska åtgärder, som mest upprört 

svenskarna, voro, konstaterade man, beslagtagandet och konfiskeringen 

av en del svenska fartyg. lVIen detta hade enligt propagandisterna skett 

med full rätt, ty det hade här rört sig om klart bedrägeri, ja om för

dragsbrott. Och skulle det för övrigt vara skäligt att igångsätta ett blo

digt krig bara för några fartygs skull? Själva indrevo svenskarna tull 



i hamnar på andra sidan Östersjön. Ett vaktombyte vid Sundet skulle 

öka bördan för de sjöfarande länderna i stället för att lätta den. Vad 

Elbetullen beträffade, var det en fråga som ej anginge svenskarna, vilka 

själva uppbura en betydligt kännbarare tull i Warnemunde. 

All denna propaganda förlänades en pondus av vederhäftighet där

igenom, att man publicerade väl valda aktstycken, som skulle bevisa 

påståendenas riktighet och förkrossa motståndaren. Liksom i våra 

dagar hade man även för trehundra år sedan den stora turen att vid 

behov påträffa för motståndaren komprometterande dokument! Den 

som tog en energisk del i detta hopande av argument var ingen mindre 

än konung Kristian själv. Hela den danska propagandaverksamheten 

under dessa år präglas, har man påpekat, av speciellt kungliga drag -

den skall vara med överallt, verka på alla fronter, den är lika skiftande 

och nyckfull som Kristian IV :s egen politik. Den söker vinna gunst både 

hos kejsaren och hos dennes fiender, den friar både till Nederländerna 

och till dessas motståndare Spanien, till England och till Hansan. Den 

för de evangeliskas talan och söker förbund även med katolikerna. Den 

strävar att vinna både ryssar och polacker och den svenska allmogen. 

Den svenska propagandans huvudsyfte var givetvis att inför den 

allmänna opinionen rättfärdiga anfallet mot Danmark. Beslutet om 

blixtkriget hade ju fattats med stor tveksamhet, och man hade därför 

i rådet den 29 december 1643 befunnit >>högnödigt att denne påbegynte 

fejd--- må bliva justificerat mot världen och H. K. M:ts undersåtar 

--- och däruti ihågkommas de orsaker, varföre som H. K. l\II:t 

haver varit förorsakat att begynna kriget. Och att man förekommer en 

annans fattade opinion som om saken minst äre underrättade, såsom 

H. K. M:t icke haver kriget förut denuncierat, visandes sådant vara 

skett igenom de breven, som till Danmark äre skrivne, däruti förmäles 

att de hava brutit pacta, handla orätt och att man sådant intet vill lida.>> 

Uppgiften att påvisa »vårt rättmätiga procedere>> tillkom dels diplo-



materna, dels propagandan. Konung Kristian hade bevisligen stämplat 

mot Sverige, sökt få till stånd ett förbund av dess fiender, velat locka 

bundsförvanterna till avfall och uppviglat tyskarna i den svenska 

armen. När Torstensson slog till, handlade han alltså blott i självför

svar. Kriget hade igångsatts inte bara för att göra slut på danska 

trakasserier eller för att hämnas gamla oförrätter utan även för att 

bestraffa den, som saboterade freden och det allmänna bästa. Kriget 

fördes .alltså för att få till stånd en tryggad fred. Det vore ett >>pium 

et justum bellum>>. 

Vid rådssammanträdet den 18 maj 1643 hade Axel Oxenstierna under

strukit, att danskarna >>hindrade inkomsten, studsade manufacturen och 

hindrade commercierna.>> Och han förklarade några månader senare 

(den 12 augusti) att >>emedan kungen i Danmark lägger oss dagligen 

rep om halsen, i det att han hindrar våre inkomster, landets uppkomst 

[och J fördärvar vårt dagliga leverne - - - have vi därför resolverat att 

tasta Danmark an genom fältmarskalken i Tyskland>>. Man förnekade 

bestämt, att den danska tulluppbörden i Sundet hade något som helst 

stöd i folkrätten eller i gällande svensk-danska fördrag. Öresunds

tullen var i sig själv ett brott mot folkrätten, och de speciellt mot sven

skarna riktade åtgärderna voro uppenbara fördragsbrott. Svenska 

kronan hade lika mycket att säga till om i Östersjön som den danske 

konungen, och man ville erinra om att Gustav Adolf redan vid 1629 

års förhandlingar om förbund med N ederländerna hade krävt över

högheten i Östersjön samt alla >>regalierna>> i detta hav. I ett manifest 

från år 1630 hade även talats om den >>Defension gemelter Ost-See>>, 

som sedan gammalt >>den Königen aus Schweden - -- zugestanden 

ist>>. Denna inställning hade ej förändrats. De höjningar av Öresunds

tullen, som Kristian vidtagit åren 1638 och 1639, hade blott givit ytter

ligare rätt åt dem, vilka velat påvisa Öresundstullens bristande överens

stämmelse med folkrätten. 

Vid överläggningarna i rådet den 13 december 1643 (alltså dagen 



efter infallet i Holstein) gav Per Brahe uttryck åt vtssa farhågor för 

att allmogen skulle >>bliva bestört, när så hastigt brytes>>, vartill emeller

tid Per Baner replikerade: >>vår allmoge skall bliva säkrare, när vi gå 

in först>>. Uppgiften för propagandan på hemmafronten blev förden

skull att påvisa, hurusom det gällde ett krig, som man på intet sätt 

hade kunnat undvika, utan det hade blivit den fredsälskande svenska 

regeringen påtvingat. Man försummade ej heller att inför represen

tanter för handel och sjöfart understryka, hur vådlig den danska poli

tiken med dess förbud mot transitering av vapen och ammunition 

ställde sig för det svenska bergsbruket, och man lät även borgerskapet 

förstå, att en svensk överhöghet i Östersjön- den främsta konsekven

sen av en seger - måste medföra avsevärda ekonomiska fördelar. 

Krigsbeslutet hade ingalunda tillkommit >>av obetänksamhet eller teme

riten>, utan det hade avtvingats regeringen och var >>således funderat, 

att det haver måst tagas nu strax och inte längre kunnat uppskjutas utan 

riksens och alla dess trogna inbyggares visse fördärv och undergång>>. 

Det ekonomiska hotet mot riket var lika farligt för allmogen som för de 

övriga stånden. När härtill lades de danska politiska stämplingarna, 

styrktes regeringen ytterligare i sin uppfattning, att man >>intet vissare 

haft att av honom [=dansken J förvänta än ett uppenbart krig>>. I 

själva verket hade danskarna länge i hemlighet bekrigat Sverige, 

ehuru man tålmodigt i det längsta funnit sig häri, men nu hade gran

nens övermod framtvingat en definitiv brytning. 

Moralen på hemmafronten stärktes även genom de flygskrifter, som 

visste att berätta om krigiska framgångar, om rustningarna i Frankrike 

samt om de kejserliga truppernas overksamhet, om Rakoczys förbund 

och den av Polen intagna neutrala hållningen, om utsikterna till en 

snar fred och till kommande positivt stöd från Hollands sida. Allt 

detta var idel motsvarigheter till våra dagars tidningspropaganda med 

dess färgade nyhetsmaterial, urval av för hemmafronten lämpliga 

nyheter och publicerande av uppmuntrande rykten. 
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Liksom Danmark sökte och fann ett visst gehör för sin propaganda 

i Sverige, så utövades även en svensk propaganda i Danmark och dess 

besittningar. Några ansatser till att för sin räkning utnyttja de sociala 

motsättningarna i Danmark, såsom t. ex. konflikten mellan konung och 

riksråd, gjordes dock icke av den svenska rådsregeringen: att förut

sätta något dylikt skulle bottna i ett anakronistiskt betraktelsesätt. 

Tvärtom sökte den svenska propagandan på allt sätt göra det danska 

riksråd~t medansvarigt i konung Kristians antisvenska handlingar. 

Lämpligaste jordmånen torde den svenska agitationen ha funnit i 

ärkestiftet Bremen samt i Norge. Den I 5 februari I 644 diskuterade 

rådet, huru man lämpligast skulle söka påverka jämtarna, och i samma 

månad avfärdades också till dessa ett manifest, uppsatt efter de i rådet 

givna riktlinjerna. Häri uppmanades Jämtlands befolkning, vilken 

>>liksom alla Norges invånare varit Danmarks trälan>, att förena sig med 

Sverige och njuta av sin frihet. I en samma år utgiven svensk skrift 

erinrades om huru de >>ärlige norrmännen have icke allenast olyckeligen 

råkat under främmande ok --- utan jämväl under en sådan nation, 

som aldrig tro och gjorde löften hållit haven>. Man påvisade falsk

heten i konung Kristians politik, framhöll vådan av ett krig mot de 

segerrika svenskarna och manade till frigörelse från Danmark under 

svenskt beskydd. 

Den svenska utiandspropagandan sysslade gärna med konung Kris

tians hemliga krigsförberedelser mot Sverige, de danska >>fördrags

brotten» samt principiella frågor av folkrättslig eller etisk art. Men 

främst vädjade propagandan här till de reella intressena, de påtagliga 

ekonomiska fördelarna och de politiska vinsterna. Här blev den orätt

färdiga danska Öresundstullen det stora slagnumret. Den hämmade 

och skadade alla sjöfartsidkande nationers handel, och det låg förden

skull i dessas intresse att Sverige förde kriget till ett segerrikt slut, 

så att genomfarten i Sundet bleve fri. Detta antogs ej utan skäl vara 

något, som borde locka utlandet att sluta upp på Sveriges sida. Fri 

44 



genomfart i Sundet vore ju liktydig med en icke oväsentlig ekonomisk 

vinst; en dylik måste väl vara mera eftersträvansvärd än utsikten att 

föra krig enbart för sanning och rätt. Starkt underströk man också det 

danska godtycket vid utkrävandet av tullen och den osäkerhet, som 

förorsakats av fluktuationerna i tullsatserna. 

Huvudföremålet för den svenska utiandspropagandan var naturligtvis 

Nederländerna, för vilka handeln på Östersjön ju var ett livsintresse. 

För dem gällde, att 

>>den som stänger Danmarks sund, 

täpper till holländar'ns mund>>. 

Här gällde det ej minst för propagandan att söka eliminera de be

tänkligheter, som funnas för att Sverige efter en seger över Danmark 

skulle bli alltför mäktigt i Östersjön, och att man sålunda skulle komma 

ur askan i elden. De svenska agenterna sattes fördenskull i livlig verk

samhet, och en rad större, >>officiella>> skrifter översattes nu till hol

ländska, samtidigt som i Holland utgavs en mängd svenska original

broschyrer. 

Vad beträffar England, näst N ederländerna den mest intresserade 

utländska parten, var den svenska propagandan här av ringa omfatt

ning. De översättningar av svenska skrifter, som förekomma, hade 

främst karaktär av informationsnotiser. Det engelska parlamentets 

sympatier voro i övrigt helt på svenskarnas sida. Den svenska propa

gandans bestridande av konung Kristians rätt att upptaga tull i Öresund 

samt dess i anslutning därtill proklamerade tes om >>havens frihet>> hade 

även ärende till opinionen i England liksom löftet om fri genomfart 

1 Sundet i händelse av svensk seger. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att den svenska krigspropagan

dan sysslade jämförelsevis litet med teoretiska spekulationer och dis

kussioner - inte ens i den brännande Öresundstullfrågan förekomma 
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några teoretiska utsvävningar. Den var utpräglat realitetsbetonad 

samt särdeles knapphändig i polemiken: en hel rad tämligen grova 

danska beskyllningar lämnades sålunda utan avseende. Propagandans 

tvenne huvuduppgifter voro att bevara och stärka enigheten inom lan

det samt att söka förmå Nederländerna att lämna verksamt stöd i kri

get. Bäggedera nåddes bäst genom att vädja till de reella intressena. 

I motsats till de danska propagandisterna behövde aldrig de svenska 

ställa sig in hos representanter för vitt skilda åskådningar och intressen, 

katoliker och protestanter, kejsaren och riksfurstarna i Tyskland, 

Oranierna i Nederländerna och dessas motståndare i Spanien. Med 

så många sinsemellan skilda objekt att bearbeta måste den danska 

krigspropagandan bli mycket skiftande till form såväl som till innehåll, 

under det att den svenska- tack vare sina klara målsättningar- för

blev vida enhetligare och mera rätlinjig. 

RADsFÖRHANDLINGARNA UNDER 

VAREN I643 

Att döma av de uttalanden, som vid nyårstiden r643 gjordes i det 

svenska riksrådet om förhållandet till Danmark, hade spänningen mellan 

de båda rikena då knappast avtagit. Att ett krig med Danmark en gång 

måste utkämpas, och att detta helst borde ske medan en svensk arme 

stod i Tyskland, var närmast ett axiom för de svenska rådsherrarna. 

Vad som nu främst tog deras uppmärksamhet i anspråk, var den danske 

konungens fredsmedling. Rikskanslern antydde det lämpliga i att för 

Danmark framhålla Sveriges misstänksamhet gentemot kejsarens 

>>hinterlist>> och det riskabla i att dröja med avslutarrdet av fredspreli

minärerna i Osnabruck. Man dolde ej (den 14 januari) att det bästa 

vore, om den danska medlingsverksamheten på något sätt kunde bringas 

att helt upphöra. 





Under intrycket av Torstenssons seger vid Breitenfeld (1642) började 

emellertid Oxenstierna att förbereda sina kolleger på ett eventuellt inträ

dande krigsutbrott, ett anfall från svensk sida. Med anledning av ett 

meddelande i en dansk >>avis>>, att konung Kristian var sysselsatt med att 

räkna ut, hur mycket svenskt gods, som under årens lopp tullfritt fått 

passera Öresund, framhöll rikskanslern den 20 januari, att dansken ej 

var att lita på, så länge Sverige var upptaget av kriget i Tyskland. De 

truppsammandragningar, som inrapporterats från Danmark, voro i hög 

grad oroande, så mycket mera som N ederländerna antagligen ej skulle 

gå detta emot och Polen kunde tänkas vilja lämna stöd vid ett danskt 

anfall på Sverige. Oxenstierna anbefallde fördenskull omfattande 

militära förberedelser. Trupper borde hemkallas från Tyskland, skepps

folket mönstras och fartygen erhålla bättre utrustning. Vidare borde 

man knyta närmare an till den franske bundsförvanten. Men samtidigt 

härmed borde Sverige avhålla sig från allt, som av Danmark kunde 

begagnas till förevändning för ett anfall. Man borde tills vidare tolerera 

tulltrakasserierna i Sundet och låta danskarna behålla tullfriheten i 

svenska hamnar, >>eftersom affronter potentater emellan räknas icke så 

högt, utan vindiceras per occasionem, så att fötterna stå i höjden på 

dem, som dem haver kommit tillväga--->>. Att vinna tid för att 

fullborda sin stridsberedskap samt att ej anföra klagomål på annat än 

diplomatisk väg, vore vad Sverige för tillfället borde inskränka sig till. 

Enahanda toner hördes den 17 februari. Gentemot Klas Fleming, 

som framställde krav på ett fast uppträdande mot Danmark, upprepade 

rikskanslern, att Sverige ännu icke var tillräckligt rustat. Med sin tull

politik gjorde väl danskarna allt för att hämma den svenska handeln 

och ville väl även genomdriva egna önskemål i fredsmedlingen. Man 

måste alltjämt finna sig häri men samtidigt oavlåtligen fortsätta rust

ningarna för att senare, vid lägligt tillfälle, >>taga - - - med Guds 

makt stark ihop med [dansken J. Var man i sitt ämbete laborera, lida, 

tala intet, sätta oss i positur.>> Med skärpa underströk Oxenstierna, att 



Danmark även utan biständ frän Polen och Ryssland utgjorde ett all

varligt hot. Ett fortsatt samförständ med Nederländerna var av yttersta 

vikt, ty detta var enligt kanslerns mening det enda, som ditintills av

hållit Danmark frän ·att skrida till fientligheter. >>Vi have väl slutit 

allians med holländarna och därmed skrämt juten frän kriget emot dem, 

och de äro utan tvivel uti deras sinne harmsne.>> 

Det var påtagligt, att Oxenstierna helt dominerade debatten. Han 

var klart inställd på att krig mot Danmark slutligen var oundvikligt, 

men visade sig - som nyss nämnts - samtidigt angelägen att i det 

längsta fördröja utbrottet, till dess Sverige var tillräckligt rustat. Det 

var en hällning, som, en gäng känd på dansk sida, där uppfattades som 

undfallenhet. Måhända var den också avsedd att insöva konung Kristian 

säkerhet. 

Detta hindrade dock icke, att ett skarpt språk samtidigt fördes om 

konung Kristians verksamhet som fredsmedlare. Hans representant 

i Stockholm, Peder Vibe, fick sålunda den zr februari höra, att man där 

ej trodde på att kejsaren ville sluta en ärlig fred, och man var förvånad 

över att den danske konungen ville finna sig i dylika åtgärder: >>annat 

är av fienden, det söker man att vengera>>. 

Att läget efter hand blivit alltmer spänt, framgår klart även av Oxen

stiernas uttalanden den 3 mars. Han förmodade då, att Danmark, som 

ju intet hade att befara frän vare sig kejsaren eller Nederländerna, tro

ligen övervägde att anfalla Sverige eller Hamburg. Fördenskull borde 

beredskapen alltjämt upprätthållas, ja Sverige borde icke låta några 

svenska fartyg passera genom Sundet för att ej därigenom ge Danmark 

anledning till >>en sådan affront, som vi intet kunna lida>>. Några dagar 

senare, den 8 mars, beslöts även att sätta Jönköping och Göteborg 

i fullt försvarsdugligt skick samt att krigsrusta Kalmar. Redan i 

januari hade man övervägt att öka garnisonerna på dessa platser. 

Genom sina åtgöranden i det av svenskarna ockuperade Mecklen-
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burg underblåste Danmark sin grannes misstänksamhet. Med anled

ning av en skrivelse från Vibe, vari begärdes, att vissa till den danske 

konungens moder pantsatta städer och amt i Mecklenburg (bl. a. 

Schwan och Boizenburg) skulle vara befriade från svenska inkvar

teringar, beslöt rådet den 10 mars, att Torstensson inför möjligheten 

av ett danskt anfall mot Boizenburg än starkare skulle befästa denna 

för övergången av Elbe viktiga ort. Det danska förhandlingsbudet 

uppfattades sålunda av rådet såsom ett förebud till kommande fient

ligheter. 

Under de närmast följande rådsmötena diskuterades det svar, som 

borde lämnas till konung Kristian i den mecklenburgska frågan. Man 

framhöll de rättsskäl, som Mecklenburg kunde anföra mot de danska 

kraven. Danmarks ockupation av Pinneberg var att betrakta som ett 

varnande exempel, och det tillkom Sverige att, som det hette den 20 

mars, >>draga oss som igelkotten tillhopa, hava ett öga på Danmark 

och ett på Polen>>. 

Vid rådssammanträdet uppe hos drottningen den 28 mars framhöll 

rikskanslern, att Danmark med sitt ingripande i Mecklenburg och 

Bremen hade betagit Sverige möjligheten att där inskeppa krigsfolk. 

När Danmark såsom nu skedde anmodade Sverige att låta Wismar 

få behålla sin neutralitet och att upphäva tullen vid Warnemiinde, 

ville Oxenstierna erinra om att man för fyra år sedan i Västerås hade 

beslutat att ej upplåta någon ort vid Östersjön åt den danske konungen. 

Denne hade dock icke någon juridisk rätt till amten i Mecklenburg, 

men om Sverige skulle häva sin ockupation, så förlorade det möjlig

heten att tåga därigenom samt gick även miste om en del garnisons

orter. Danmark var en granne, >>som alltid söker att menagera sin makt, 

när honom så kan komma till pass>>, och rikskanslern erinrade om dess 

intriger mot Sverige alltsedan Johan III:s dagar. När Sverige besatte 

Boizenburg och Schwan, hade Danmark velat hindra dessa åtgärder. 

Skulle ett svar avlåtas till Danmark, borde man, tillade Oxenstierna, 
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svara så, att >>vi intet precipitera och likväl hindra hans [danskens J pre

judicerliga attentat>>. Hårda ord finge ej brukas, ty därav kunde han 

finna anledning till ett anfall, men man borde ej heller tiga, ty då kunde 

Danmark göra gällande, att det var i sin fulla rätt, om det besatte amten 

i Mecklenburg. Rikskanslern sade sig emellertid befara, att det skulle 

gå till anfall, även om man icke svarade, ty det var tydligt, att Danmark 

var >>jaloux över vår välgång därute och uppväxt här i landet och söker 

den, förr än den bliver praepotens, att hämma och hindra>>. 

Misstron mot Danmarks avsikter var alltså markerad i det svenska 

riksrådet, ja, det fastslogs nu av detta som ett slags grundprincip, att ko

nung Kristian hade ont i sinnet. Diskussionen kom därför endast att 

gälla, huruvida det vore taktiskt klokt att i svaret angående Mecklenburg 

öppet deklarera den svenska ståndpunkten. Det rörde här en strid 

om nyckelpositioner, där det vore ödesdigert att sätta sig i efterhand. 

Efter en lång diskussion, i vilken även yttrade sig riksdrotsen, riks

amiralen, riksskattmästaren, Gustav Horn, Klas Fleming, Karl Bonde 

och Erik Ryning, beslöts att varken bifalla eller avslå konung Kristians 

begäran, som hade kommit olägligt med hänsyn till fredsförhandling

arna i Osnabruck och fördenskull lämpligen borde uppskjutas. För 

den unga drottningen fann Oxenstierna lämpligt påpeka två politiska 

>>axiomata>>: man skulle alltid söka vinna tid, som gemenligen bringar 

råd med sig, och aldrig tvista med en granne i en fråga, som kunde leda 

till krig, med mindre man själv >>haver svärdet i handen och är accinctus>>. 

Rikskanslern levde som han lärde, ty snart korsades den danska pla

nen på att störa svenskarna i Mecklenburg därigenom, att dessa från 

de kejserliga erövrade fästningen Dömitz. 

Att skepsis mot konung Kristians avsikter såväl i Öresundstullfrågan 

som beträffande medlingsverksamheten kom att alltmer dominera 

rådsöverläggningarna, stod givetvis i ett visst samband med Tor

stenssons framgångar i Tyskland. Den 8 april uppmanades den sven

ske legaten i Osnabruck inför den förestående fredskongressen att >>utslå>> 
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alla ensidiga utfästelser till kejsaren och i stället hålla s1g till den 

franske bundsförvanten, och den svenske residenten i Danmark, 

Johan Fegraeus, befalldes att i Köpenhamn framhålla, att de danska 

övergreppen i Sundet stodo i strid med gällande avtal och därför 

borde avstyras. Det var nödvändigt att >>visa tänderna>> mot Danmark, 

påpekade Oxenstierna tre dagar senare, men han ville även trots detta 

morskare uppträdande erinra om att det krävdes extraordinära till

gångar för att bevara nationens frihet, >>V åra förnämsta consilia äro att 

fatta så våra saker, att vi intet äro rädda för oss härhemma, och 2. 

huru vi skola hålla vårt väsende utrikes på en fast fot>>. 

Efter att den 12 april av Vibe ha blivit orienterad närmare om läget 

av fredsförhandlingarna och medlingen kunde rikskanslern dagen därpå 

för rådet omtala, att det tydligen fanns politiska och militära svårig

heter, som föranledde kejsaren att mena allvar med förhandlingarna. 

Alltjämt följde man dock konung Kristians medlingsverksamhet med 

ovilja och misstro och dryftade hur de svenska ombuden vid kongressen 

skulle >>sig camportera med juten, övertala honom att vi hava en sak 

[som J angår bägges bästa>>. Den franske ambassadören de Rorte, som 

den 19 april var uppe i audiens i rådet, blev nu även närmare insatt i 

svårigheterna. 

Hur försiktigt man dock i Stockholm alltjämt gick tillväga gentemot 

Danmark framgår därav, att man dröjde med att avsända svaret till 

Kristian IV i den mecklenburgska frågan - något som väl även torde 

ha stått i samband med förberedelserna till intagandet av Dömitz. Vad 

Öresundstullfrågan angick, begränsade man sig till ett enskilt menings

utbyte med Vibe i stället för att komma med en offentlig protest. Skulle 

danskt gods under tiden inkomma till svenska hamnar, skulle det få 

>>löpa fritt>>. Man var ju, såsom Oxenstierna yttrade den 26 april, 

på bägge sidor omgiven av grannar, vilka voro farliga, vare sig Sverige 

vann framgångar eller led nederlag. Han erinrade om att förhand-
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lingar tydligen voro i gång mellan Polen och Danmark, vilket senare 

ju var Sverige en >>född fiende>>. Aven Ryssland var avundsjukt på de 

svenska framgångarna. Rikskanslern beklagade, att det ej var möjligt 

att hindra korrespondensen mellan Danmark och Polen - >>dessa saker 

bestörta mig högt för därav dependerande konsekvens>>. 

Att försiktigheten vid denna tid alltjämt, trots framgångarna i Tysk

land, var tämligen stor, framgår även av vad som förevar vid rådssam

manträdet den. I maj. 1\Ian enades då med de Rorte om att kampen 

mot Habsburg måste fullföljas och den gamla ordningen i Tyskland 

återställas. Från rådets sida påpekades även, att man kände till vad 

som >>sig begynte anspinna i naboskapet>>; Polen underhöll hemliga 

förbindelser med Danmark och dit hade under vintern avgått sändebud. 

Frankrike ombads nu att söka förhindra detta. De Rorte svarade na

turligtvis med att framhålla sin regerings goda vilja men bagatelliserade 

faran. - Den 8 maj beslöts, att inga stapelstäder skulle få låta skeppa 

något genom Öresund, förrän man såge >>vad utslag sakerna taga>>, 

och dagen därpå föreslog Oxenstierna, att sjöstyrkor skulle läggas 

utanför Vaxholm. 

Anda fram till den 12 maj, då det avgörande beslutet fattades, hade 

sålunda riksrådet ålagt sig anmärkningsvärd återhållsamhet. Man 

hade gång efter annan reagerat mot de danska övergreppen i form 

av såväl skärpta tullar som fartygskonfiskationer. l\1an hade uttalat 

farhågor för förestående angrepp från dansk sida. l\1an rustade sig 

kort sagt för alla eventualiteter men var angelägen undvika att själv 

ge anledning till öppna fientligheter. 

J u närmare det led mot öppnandet av fredsunderhandlingarna i 

Osnabriick, desto allvarligare trängde sig den frågan fram, hur man 

skulle ställa sig till konung Kristians rnedlingsverksamhet, vilken ju 

ingav ett djupt misstroende. Den 12 maj, då den unga drottningen 

för första gången nedsteg i rådskarnmaren - meningen med detta så-
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lunda inledda deltagande i förhandlingarna var att hon >>icke ofjädrad>> 

skulle tillträda regeringen -- lämnade Oxenstierna i ett utförligt häls

ningstal en överblick av Sveriges förhållande till utlandet, vari han helt 

naturligt särskilt uppehöll sig vid relationerna med Danmark. De 

oavlåtliga konflikterna med grannen vittnade om dennes verkliga sinne

lag. >>Juten» hade intagit Bremen, trängt sig in i Pinneberg, hjälpt de 

kejserligas styrkor i Warnemlinde samt genom sina fartygskonfiskeringar 

i Sundet hindrat handelns fortgång utan att >>avertera före med något 

plakat, emot bruk och alla potentaten>. Sålunda hade han bl. a. för

gripit sig på skepp, tillhörande den för bergsindustrien omistlige 

Louis de Geer. Läte man dansken hållas, komme han >>ad infinitum>> 

att fortsätta, som han hade börjat. Rikskanslern drog fram konung Kris

tians uppträdande vid änkedrottningens flykt ur riket, och betecknade 

hans medverkan därvid som >>ett ohörligit exempel av en vän>>. Dan

mark var den ort, där alla ränker smiddes i samråd med Polen och 

Ryssland. Dess fredsmedling var blott hinderlig, det sökte nu att. 

>>spänna oss med sin makt eller att snappa något bort, sig till reputa

tion och H. K. M:t till affront>>. Man visste ej heller, vilka Danmarks 

avsikter voro beträffande Boizenburg och Warnemunde. >>Ju är han 

intet till troendes.>> Man borde fördenskull taga i betraktande, huruvida 

danskarnas övergrepp i fortsättningen voro att tolerera >>eller att veder

göra>>. I det senare fallet borde man tänka på den lämpliga tiden och 

medel för utförandet, >>det då så menageras, att bägge opportune an

läggas>>. 

Efter vanligheten vid viktigare utrikespolitiska frågors behandling 

framställdes skälen för och emot ett krig diskussionsvis. Debatten, 

som utsträcktes till den 13 maj, inleddes av Oxenstierna själv och do

minerades i övrigt av riksdrotsen och riksmarsken. lVIan skulle råka 

än värre ut, framhöll den sistnämnde, om man stillatigande fann sig 

i den danske konungens försök att >>offendera>> Sverige. Detta borde 

börja kriget, ty fortfora danskarna med den tull, som de hade börjat 
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upptaga även vid Ruden, och med konfiskeringarna av fartyg i Öresund, 

så riskerade Sverige att bli berövat de ekonomiska möjligheterna att 

föra krig, ja, funne man sig häri, >>så skall han ock lägga sina skepp 

vid Livland, och vi måste då giva honom tull där, av vilket många 

absurda och inkonvenienser vilja följa>>. - Vore ett anfallskrig mot 

Danmark >>justum et pium>>, frågade Per Baner. Förvisso funnes 

många skäl till krig. Antastandet av de svenska fartygen förslog dock 

ej, ty danskarna hade begått betydligt grövre övergrepp mot engelska 

och holländska fartyg, utan att dessas ägare fördenskull >>vindicerat 

torterna>>. - Riksdrotsen yttrade sig inledningsvis i samma anda. 

Innan man gick till krig, borde man >>anten med legation eller skrift

ligen representera>> Danmark dess åtgärder i Sundet, vilka stredo 

>>mot fog och pacten>, men samtidigt stå redo att bjuda dansken 

huvudet, den dag man icke längre kunde finna sig i trakasserierna. 

Han påminde om att ett krig med Danmark kunde tvinga Sverige 

att uppge de ställningar, som hade vunnits i Tyskland. Bäst vore 

därför, om man kunde undvika >>obestånd>>, ehuru han väl måste 

medge, att de danska planerna mot exempelvis Hamburg voro skäl 

nog för Sverige att gripa till vapen. Följande tidens diskussionsteknik 

bytte dock riksdrotsen ståndpunkt under debatten samt uttalade 

sig för >>mascula consilia>>. Det var väl sant, att Sverige för tillfället 

led brist på medel att föra kriget, men detta kunde, påpekade han, 

föda sig självt. Kriget borde i så fall göras kort och föras med makt 

>>och så mycket allena försäkra oss, att vi hålla fienden ifrån oss>>. 

Om man ansåg, att krigsorsak förelåg, fann han själv bäst, så reso

nerade Oxenstierna, att klaga inför det danska riksrådet >>och det utan 

någon acerbitet>>. Men lyssnade man i Köpenhamn ej härtill utan 

fortsatte att gå aggressivt tillväga vid Ruden, i Mecklenburg och i Sun

det under åberopande av >>justitia belli och necessitas>>, så måste man 

taga itu med kriget. Det gällde emellertid då att se till, att allt var väl 

beställt i hemlandet och att draga till sig stridskrafter från Tyskland. 
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Den karakteristik, som Ahnlund lämnat av 1624 års diskussion i 

den danska frågan, torde gälla ej blott vid rådsdebatterna inför inträdet 

i det tyska kriget 1630, utan även för denna krigsdiskussion: >>Repli

kerna falla snabbt och tätt, inkast brytes mot inkast, skäl och motskäl 

ställas mot varandra. lVIen man märker snart, att ordfäktningarna i 

verkligheten ingenting annat äro än en mycket uppriktig ventilering 

av frågorna på det självklara samförståndets grundval. Under alla 

animerade pro et contra glider diskussionen säkert mot målet.>> -

Debatten hade, konstaterade rikskanslern den 16 maj, givit vid handen, 

att man ej ville tillåta Danmark att ge >>oss extremam unetionem utan 

hållat bättre att binda vår häst vid hans [danskens J gärdsgård, än han 

sin hos vår. Med traktater veta vi väl, att man intet uträttar, efter 

man haver av våre förfäders historier, att de alltid hava kommit i vårt 

land.>> Det viktigaste var därför, att sätta arme och flotta i god strids

beredskap, och Oxenstierna underströk betydelsen av en god hemma

moral. Folket borde vara >>väl content>>, och det var fördenskull av stor 

vikt att gå fram försiktigt - >>nämligen att om det bliver yppat det intet 

skadar, eller förtegat icke studsar [ärendenas gång]>>. 

Inför utsikterna, att en ny krigslåga skulle >mppspinna sig>>, aktualise

rades även en annan fråga. Förhandlingarna kommo vid detta samman

träde att kretsa kring Pommern, >>korrespondenslinjen från Narven 

och till Kalmar>> som Baner uttryckte sig, vilket var omistligt inför 

den förestående uppmarschen mot Danmark. M o t ett avträdande av 

denna >>förborg för Östersjön, avvärn för våra grannar och kejsaren>> 

talade, att det var >>ett rep om halsen på kongen i Danmark, en kan 

komma på 7 timmar, och landet är där öppet, där vi eljest have hädan 

måst segla långe resor och fejda med juten oss till större besvär». 

Med Pommern i svensk ägo var ett omfattande svenskt anfall mot 

Danmark en nära till hands liggande möjlighet. 

Den 19 maj beslöts att tillställa det danska riksrådet en sista upp

mamng att avstyra fortsatta trakasserier i Öresund. Lyckades man ej 



att på denna väg >>permovera>> konung Kristian, skulle man skrida till 

krig. Rådet beslöt nu även att beordra Lennart Torstensson att till 

sommaren rycka upp mot sjökanten samt att infalla i Holstein. 

I det av Oxenstierna författade, den 25 maj daterade konceptet till 

order, vilket upplästes och med vissa tillägg godkändes den 26, orien

terades Torstensson närmare om det förändrade läget samt de därav 

föranledda åtgärderna och besluten. Med skärpa vände sig rikskanslern 

återigen mot ·den danska medlingsverksamheten, som endast gick ut 

på att >>hindra Sverige att draga sig ur kriget med reputation och vapen 

och någon vår nytta>>. De rustningar och truppsammandragningar, som 

verkställdes av Danmark, uppgåvos gälla Hamburg, men voro i själva 

verket avsedda att >>skrämma oss fredskonditionerna av efter sin vilja 

och te sig för världen en beväpnad underhandlare>>. lVlen hade dansken 

en gång lyckats >>turbera våra vapen och stat i Tyskland och göra oss 

klenmodigare på fredstraktaten>>, så återstode sedan blott att >>lyfta 

utur vägen de hinder, som hålla honom tillbaka att tasta oss an och slätte 

allt bakom ryggen på sig, så att om han låter oss bliva oanfäktad i år, 

han då må komma oss så mycket gillare åt [nästa år]>>. Danmarks ill

vilja mot Sverige var nu så påtaglig, att >>man med händerna kan gripan», 

och Oxenstierna upplyste Torstensson om de danska alliansförhand

lingarna med Polen och försöken att få till stånd dynastiska förbindelser 

med Ryssland. Först och sist erinrade han dock om övergreppen i 

Öresund och vid Ruden, där Danmark >>mot all rättssedvana och vän

skap och oåtvarnat>> konfiskerat svenska fartyg och gods. >>Själv är 

han anklagare, själv är han domare, och tyranniserar oss som vore vi 

hans slavar utan någon respekt till vänskap eller rikenas avskeder.>> 

Föreställningar hade väl gjorts gång efter annan, men >>resolutionen» 

var i Danmark så >>fördärvat tagen, att vi intet uträtta annat än under

kasta oss mera spott och injurier.>> Danmark var i själva verket ej mindre 

fientligt än kejsaren, och detta var så mycket betänkligare som Danmark 

ju låg närmare till. Kejsaren hade ingen för Sverige skadligare med-
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hjälpare än Danmark, som, om det fick tid på sig, inom kort skulle 

stå i landet. >>Och är i detta fallet en uppenbar fiende bättre att akta 

sig för än en falsk vän, till örlog resolverad.>> På förhandlingsvägen 

stod numera intet vidare att vinna, och rådet hade därför beslutat att 

>>medan våre vapen stå upprätt genom Guds nåde i Tyskland sätta 

kriget i Danmark>>, på det att grannen måtte bli definitivt oskadliggjord. 

Full beredskap hade alltså vidtagits i hemlandet, och Torstensson be

ordrades nu, som i annat sammanhang närmare är omnämnt, att oför

märkt sätta sin arme i rörelse mot sjökanten. 

Tre dagar senare översågas återigen dessa skrivelser; maningen till 

det danska riksrådet genomgicks ytterligare den 2 juni. 



KRIGSHÄNDELSERNA INTILL 

FEMERNSLAGET 

. DEN SVENSKA FÄLTTAGsPLANEN 

D en svenska regeringens fälttågsplan i kriget mot Danmark hade 

till grundval de direktiv för ett offensivt fört försvarskrig mot 

Danmark, som av Gustav Adolf utfärdades från Stettin den 2 

augusti 1630. Vissa oroande rapporter om danska flottrustningar hade 

nämligen då ingått från den svenske agenten i Helsingör, J o han F egraeus. 

De under förutsättning av dansk aggressivitet planerade åtgärderna 

voro i korthet följande. En arme skulle sammandragas till trakten av 

Jönköping, omedelbart inrycka i Skåne, skynda till Sundet fortast möj

ligt samt framför allt ockupera Malmö och Landskrona. På norska sidan 

skulle göras diversioner, vilka särskilt avsågos taga sikte på Jämtlands 

ockupation. Från Livland skulle ett företag riktas mot Osel. Själv äm

nade konungen ingripa söderifrån, och flottan skulle för detta ändamål 

hållas i beredskap. Denna plan innebar en preventivaktion, som lade 

huvudvikten på ett överraskande anfall till lands och sjöss mot det 

danska kärnlandet i syfte att hastigt nedkämpa de danska militära makt

medlen. Oron för ett danskt fredsbrott visade sig dock den gången 

vara ogrundad. Planen kom icke till utförande, men den omhuldades 

av Axel Oxenstierna och hölls i sikte för en senare tidpunkt, vartill 

det irriterade förhållandet till Danmark väl kunde sägas giva anledning. 

Sålunda var man år 1639 betänkt att beordra Johan Baner, >>att han 

vänder vapnen>>, om danskarna >>ville taga sig något före>>. Såsom pla-
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nens kärnpunkt framstod alltjämt möjligheten att angripa det danska 

huvudlandet från två håll. 

Då viktiga avgöranden skulle fattas i rådskammaren, stödde man sig 

flitigt på >>sal. kungens>> auktoritet och åberopade hans syn på politik 

och krigföring, sådan den tolkades av rikskanslern. Det var därför 

helt naturligt, att man i riksrådet, sedan kriget mot Danmark 1643 

beslutats, även denna gång föll tillbaka på konungens plan, som skulle 

följas >>så mycket dessa tiderna lida>>. I det dubbelsidiga angrepp, som 

alltså överraskande skulle riktas mot Danmark, uppmärksammades i 

första hand den roll, som skulle spelas av den krigsvana fälthären i 

Tyskland under sin fältherre Lennart Torstensson, vilken söderifrån 

skulle utföra huvudanfallet. Samtidigt därmed skulle under fältmar

skalken Gustav Horns befäl i Småland sammandragas en arme för 

offensiv norrifrån genom Skåne. Dess styrka hade år 1630 kunnat be

räknas till omkring 12 ooo man, vilken ungefärliga måttstock även 

denna gång kom att gälla. slutligen hade man för avsikt att förstärka 

sjöstridskrafterna. Det skulle ske genom att anskaffa skepp och besätt

ningar i Holland. 

I mitten av maj 1643 fattades beslutet om krig mot Danmark. Därom 

skulle i första hand Lennart Torstensson underrättas, och den 25 maj 

är det aktstycke dagtecknat, som för fältherren utvecklade den svenska 

regeringens planer för krigföringen. 

Skrivelsen, författad av Axel Oxenstierna, gav först i kraftiga, tvär

huggna satser en skildring - här lämnad i annat sammanhang - om 

det utrikespolitiska läge, som enligt regeringens mening gjorde ett krig 

mot Danmark ofrånkomligt och lämpligt. >>Alltså finna vi>>, skrev riks

kanslern, >>efter denne tids lägenhet gott och nu bättre och bekvämare 

än en annan gång att medan våra vapen stå upprätt genom Guds 

nåde i Tyskland, sätta kriget i Danmark>>. Målet var, att Danmark >>må 

bliva knäckt och studsas i dessa farliga consilien>. 

För att underlätta organisationen av den arme, som skulle samman-
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dragas i Sverige, beordrades Torstensson sända hem ett antal befäl 

och även en del gamla knektar och ryttare av de nationalsvenska rege

mentena i Tyskland. Fältherren skulle mindre lägga an på att söka slå 

de kejserliga än att konservera armen >>och släpa kriget där ute sommaren 

igenom>>. I augusti eller september skulle Torstensson draga sig nedåt 

sjökanten, i september eller början av oktober ockupera Holstein och 

Jylland samt över Lilla Bält vid Middelfart sätta sig i besittning av 

Fyen. Samtidigt som Torstensson bröt in i Holstein, skulle översten 

Erik Hansson Ulfsparre med 2 ooo knektar och 200 oberidna ryttare 

från Pommern gå över till Vordingborg på Själlands sydkant, göra 

ryttarna och en del knektar beridna, skingra på ön möjligen sam

mandragna trupper och rekognoscera mot - >>compertera>>- Köpen

hamn eller Kronborg. Utförandet av dessa operationer från tyska sidan 

lämnades helt åt fältherrens omdöme. I Sverige skulle man rätta sig 

efter hans åtgöranden och sekundera honom med all makt. 

Det faller genast i ögonen, att m.an i Stockholm drog synnerligen 

stora växlar på det militära svaghetstillstånd, som enligt vad man visste 

rådde i Danmark. Rikskanslern framhöll på tal härom, att den danske 

konungen egentligen endast hade länsrytteri och lantfolk, >>vilket mera 

är i apparencen än i gärningarne>>. Han trodde ej, att danskarna skulle 

ha synnerlig framgång med värvningar - svenskarna behärskade ju 

marknaden i norra Tyskland. Märkligt nog säges det i brevet till Tor

stensson icke något om den danska flottan, som dock var Danmarks 

kraftigaste vapen. Regeringens direktiv nämner intet om läget till 

sjöss. 1\-löjligt är dock, att därom var tal i de ytterligare anvisningar, 

som muntligt skulle framföras av kuriren, och om vilka vi icke äga 

någon kännedom. 

Det skickelsedigra aktstycket till Torstensson fastslog beslutet om 

krig mot Danmark men lade beslutet angående tidpunkten för fient

ligheternas öppnande i fältherrens händer. Det är emellertid klart, 

att regeringen hade avsett hösttiden. Huvudstöten skulle komma söder 
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ifrån. Synbarligen hängde det mesta på att denna operation utfördes 

så överraskande som möjligt. 

Den viktiga skrivelsen till Torstensson sattes upp i chiffer, och först 

i mitten av juni kunde kuriren avresa till Tyskland. För säkerhets 

skull hade denne fått lära sig hela skrivelsen utantill. Vidriga omstän

digheter fördröjde hans ankomst till fältherren ända till slutet av sep

tember, och först den 13 december kunde den återkomne kuriren för 

riksrådet förmäla, att Torstensson just vid denna tidpunkt ämnade 

inrycka i Holstein. Den 26 kom bud, att så hade skett. 

U n der mellantiden svävade man i Stockholm i ovisshet. Tiden gick, 

hösten hade förflutit, det började lida mot vintern, och man blev tvek

sam, visserligen icke om att kriget skulle företagas men om tidpunkten, 

då det skulle bryta löst: ännu innevarande vinter eller på sommaren 

nästföljande år. Då fälttågsplanen helt och hållet skulle byggas på 

överraskning, måste krigsförberedelserna i Sverige inskränkas till det 

minsta möjliga, så att Danmarks uppmärksamhet icke skulle väckas i 

förtid. I ett förslag från mitten av augusti angående dispositionen av 

de i Sverige befintliga trupperna angav riksrådet Lars Kagg, att i 

fält kunde brukas endast 4 412 man fotfolk och 3 104 ryttare. Ju längre 

tiden led, desto svårare blev det dock att hålla de svenska avsikterna 

hemliga. Annu i november diskuterades i rådskammaren vidlyftigt 

>>pro et contra>> ett anfall på vintern eller på sommaren. Axel Oxen

stierna var icke fältherre i egentlig mening, ehuru han med heder 

fört armeer under Gustav Adolfs tid såväl vid Rhen som under slag

samlingen till Nurnberg. I rådslagen saknades den absoluta auktoritet 

i militära saker, som förut utövats av konungen. Ett nytt direktiv till 

Torstensson utfärdades dock den 30 november. Det lade på nytt av

görandet om tidpunkten för krigsutbrottet i dennes händer. 

Då riksrådet den 13 december fick del av Torstenssons för länge sedan 

fattade beslut, som just då satts i verkställighet, uppstod en icke ringa 

överraskning vid rådsbordet. Fältherren inryckte i Holstein, men 
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något företag från Pommern mot Själland var synbarligen icke i gör

ningen. Så mycket mera hängde då på åtgärderna i Sverige. Det beslöts 

omedelbart, att Louis de Geer skulle avresa till Holland för att an

skaffa skepp. Kalmar skulle krigsrustas och allmogen i Småland hålla 

sig >>in armis>>. Lars Kagg skulle bege sig till Jönköping för att förbereda 

koncentreringen av den arme, som man ämnade sammandraga i Små

land. Men först då man fått veta, att Torstensson verkligen på beräknad 

dag överskridit den holsteinska gränsen, beslöt riksrådet, att utskriv

ning av krigsfolk skulle börja den 3 januari 1644 och mönstring ske den 

16. l\!Ian avgjorde den 29 december Hornska armens sammansättning 

samt bestämde, att platsen för dess samling skulle vara Värnamo. 

Snarast möjligt skulle den därpå rycka in i Skåne. Det utsades också, 

att Jämtland måste ockuperas, och att generalguvernören i Livland 

skulle organisera en diversion mot Ösel. 

De fattade besluten inneburo, att man följde riktlinjerna i Gustav 

Adolfs direktiv av år 1630. :Man var dock icke tillräckligt förberedd i 

Sverige. Det kunde icke hjälpas, att Horn, då Torstensson inbröt 

i Holstein, på sitt håll måste komma i efterhand. Av naturliga skäl 

gällde detta i ännu högre grad om den svenska krigsinsatsen till sjöss. 

Överraskningen lyckades därför endast ofullständigt. Detta gjorde, att 

regeringens fälttågsplan i själva verket kom av sig redan i början. 

SVERIGES SJÖMAKT TILLVÄXER UNDER 

KLAS FLEMINGS LEDNING 

Den högsta ledningen av flottan hade alltsedan de första Vasakonung

arnas tid legat i monarkens egen hand. Riksamiralen, en befattning 

som första gången nämnes i flottans annaler år r6or, hade till att börja 

med intet organiserat ämbetsverk till sitt förfogande. Det är först 



omkring år I6I8, som ett amiralitet figurerar såsom ett kollektivt be

grepp för flottans överstyrelse. Med I 634 års regeringsform utvecklades 

denna och fick då sin slutgiltiga form i amiralitetskollegium. 

Vid den nydaning av vår flotta, som Gustav II Adolf - med de 

färska erfarenheter han ägde från I6II-I6I3 års krig, då danskarnas 

överlägsenhet till sjöss i högsta grad bidrog till Sveriges motgångar -

redan några få år efter freden i Knäred satte i verket, hade han från 

början. det starkaste stöd uti sin rikskansler. Det gällde visserligen 

främst att stärka landets eget försvar. Men den spirande tanken på 

en ny Östersjöpolitik, där Sverige skulle komma att på allvar bestrida 

Danmark herraväldet på det baltiska havet, låg förvisso bakom de 

båda statsmännens handlande i denna sak. 

Med sedvanlig skarpblick vid utseendet av dugande medhjälpare på 

statsförvaltningens olika områden hade konungen från början av I6zo

talet vid flottan knutit en man, som för vapnets utveckling under de 

närmaste årtiondena skulle få den allra största betydelse: Klas Fleming. 

Visserligen stod Gustav Adolfs egen halvbroder, Karl Karlsson Gyllen

hielm, i egenskap av riksamiral för den formella ledningen av sjövapnet. 

Men med sin okuvliga energi och verksamhetslust var det dock den 

betydligt yngre Fleming, som redan från omkring I625 framstod såsom 

riksamiralens närmaste man och ställföreträdare. Han var i själva verket 

själen i det hela. Det blev sålunda Klas Fleming, som - delvis genom 

att Gyllenhielm ofta höll sig borta från huvudstaden - kom att taga 

ledningen av sjövapnets utveckling i sin kraftiga hand. 

Inom amiralitetet verkade Klas Fleming rastlöst ända till sin bort

gång år I644, en befattning, som väl borde ha krävt sin man fullt och 

helt. Men hans eminenta egenskaper på det ekonomiska området förarr

ledde, att han redan år I 629 hade kallats till räkningekammaren, där han 

avancerade till president. Ej nog härmed. Klas Fleming utövade med 

framstående skicklighet även posten som överståthållare i Stockholm 

under de sista tio åren av sin levnad, och från I637 var han därjämte 



president i kommerskollegium. Det är nära nog ofattbart, huru en 

mans arbetskraft kunde förslå till allt detta. 

Flottans uppbyggnad var likväl det centrala i hans gärning. Till en 

början sakta men säkert, längre fram i allt snabbare takt, växte vår 

flotta. Åtskilliga och i vissa fall rätt stora voro de förluster genom 

skeppsbrott och krigshandlingar, som flottan led under dessa år. Vid 

sidan av de !ena nybyggena utfördes därför även ersättningsbyggen 

och köptes sk.epp utomlands. Totala antalet fartyg vid r62o-talets 

början rörde sig omkring so-6o och hade vid Flemings bortgång 

ökat till ett go-tal. Jämsides med denna ökning av antalet enheter 

steg jämnt och säkert den kurva, som representerade fartygens medel

tonnage eller lästetal, som det då kallades. 

Med tillämpande av den indelning i stort, som ännu mot mitten av 

r6oo-talet var bruklig inom flottan, nämligen i de två stora grupperna 

skepp och farkoster, hade de förra under de berörda båda d~cennierna 

ökat från omkring 30 till45. Inom denna kategori finner man först och 

främst de största örlogsskeppen eller regalskeppen, 6 eller 7 till antalet 

och bärande sådana namn som Rikskronan, Riksnyckeln, Riksäpplet, 

Scepter och Svärdet. De hade en storlek av 450-300 läster och voro 

de kraftigast bestyckade och bemannade skeppen. Ett rs-tal skepp 

voro på 300-200 läster och de övriga på 200-roo. De minsta bland 

skeppen voro pinasserna, som ur storlekssynpunkt stodo på gränsen till 

farkosterna. Deras motsvarighet i de danska och holländska flottorna 

kallades ibland fregatter. Bestyckningen inom svenska flottan var vä

sentligen standardiserad till 24-, 12- och 6-punds kanoner- i motsats 

till vad förhållandet var i Danmark, där man höll sig med ett otroligt 

stort antal kalibrar, de grövsta pjäserna ända upp till 36-pundiga. 

Bland farkosterna, alltså de lättare örlogsfartygen, fanns ett flertal 

typer, såsom bojorter, galjoter, galärer, jakter, lodjor, strutsar m. fl., 

de flesta avsedda för såväl rodd som segling. 



Aven på bemanningens område gjordes stora framsteg under Klas 

Flemings tid, särskilt därigenom att en fastare organisation åstadkoms 

såväl bland sjöofficerarna som bland underbefäl och gemenskap. 

Genomgripande voro också de förbättringar, som infördes beträffande 

avlöningsformerna. Det var under denna tid, närmare bestämt år I623, 

som de första ansatserna gjordes till ordnandet av ett ständigt båts

manshåll på landet. Härigenom kunde flottan räkna med en stabilare 

tillgång på folk. Och den definitiva grunden till båtsmannainstitutionen 

lades år I634 genom att i rikets kustsocknar uppsattes tolv kompanier 

för ändamålet. Dessa voro territoriellt sammanförda i trenne amiralskap 

eller regementen med riksamiralen som chef för I :a (kusten söder om 

Stockholm), amiral Ryning som chef för 2:a (kusten norr om Stockholm) 

och amiral Fleming som chef för det 3:e (Aland och Finland). Beman

ningen utgjordes i första hand av sjöfolket, men - såsom förr var bruk

ligt - ingingo även knektar i besättningen. Sjöfolkets huvudmassa, 

bestående av båtsmännen och ett mindre antal bösseskyttar (kanon

riktare), uppgick inalles till 5 ooo-6 ooo man. Proportionen mellan 

sjöfolk och ombord kommenderade knektar varierade mycket med 

hänsyn till expeditionens ändamål och tillgången på personal av olika 

slag. Som exempel kan anföras, att på de rikssvenska skeppen av 

Wrangels flotta i slaget vid Femern förhållandet var ungefär 3:2, 

medan det på de värvade skeppen var omkring 2: I. 

Aven om åtgärder vidtogos för viss utbildning av personalen och för 

att höja dess yrkesfärdigheter, fick dock på denna tid den dagliga tjän

sten ombord och de i krig tillägnade erfarenheterna utgöra den verkliga 

skolan. 

Axel Oxenstiernas inställning till behovet av att i rådande läge äga 

tillgång till en stark flotta framgår av ett underdånigt memorial av 

år I 63 I, däri det heter: >>Så vitt jag kan besinna, tyckes mig vara av 

nöden, att Eders Maj :t för allting beflitar sig om att skaffa sig en 
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mäktig flotta till sjöss av goda skepp och särdeles till stort antal för att 

vara mästare i alla vinklar och vrår i Östersjön.>> Rikskanslern framhöll 

vidare, att sjöfolket borde underhållas väl, >>så att de både kunna sköta 

sin tjänst med lust och behålla hälsan>>. 

I sitt bekanta memorial av den 8 oktober 1633, vilket han från 

Frankfurt am l\1ain tillställde förmyndareregeringen, utvecklade riks

kanslern bl. a. sina synpunkter på huru han ansåg att sjövapnet borde 

vara i detalj organiserat, både vad materiel och personal angår. I 

stora drag avsåg planen att >>stora>> flottan skulle vara delad i tre 

amiralskap, sammanlagt omfattande följande enheter: 

3 regalskepp om 400-450 läster 

3 stora örlogsskepp )) 300-350 )) 

9 rätta )) )) 200-250 )} 

15 mindre )) )) 150-200 >} 

12 minsta )) )) 100-150 )) 

6 pinasser )) 60--100 )) 

6 flöjter )) 120--200 )) 

Härtill kom den >>lilla>> flottan, bestående av 24 galärer, 32 strutsar 

och 192 lodjor. Bemanningen skulle fördelas på fyra regementen 

eller amiralskap, varav tre avsågos för stora flottan och ett för lilla 

flottan. I spetsen för varje amiralskap skulle stå en amiral med sin 

amirallöjtnant såsom närmaste man. Det närmare utformandet av 

organisationen ävensom bestämmandet rörande skeppens byggande 

lade han dock >>i dheres godtycke, som haffue enkannerligen medh 

saken att göra>>. 

Agande sin konungs hela förtroende och med ett dylikt gott stöd 

från Axel Oxenstiernas sida bakom sina åtgärder för flottans uppbyg

gande, kunde Klas Fleming också träget och oegennyttigt arbeta på 

sjövapnets förkovran och, såsom han sade, se till att >>flottan med Guds 
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hjälp omsider skall komma i sitt rätta esse>>. Han fick också slutligen 

äran att i krig såsom högste befälhavare föra den stolta flotta, som 

utan överdrift kan sägas ha varit hans egen skapelse. 

DANMARKs MAKTMEDEL TILL LANDS 

I Danmark fanns lika litet som på kontinenten någon nationell här

ordning i egentlig mening. Då krig skulle föras och en fälthär upp

sättas, tog man sin tillflykt till värvade, huvudsakligen utländska sold

trupper, vilket för den danske konungen under vanliga förhållanden 

var särskilt bekvämt med hänsyn till grannskapet av den stora värv

ningsmarknaden i Tyskland. Denna värvade arme, för tillfället uppsatt, 

utgjorde de danska lantstridskrafternas enda offensiva instrument. 

Så hade det varit under kriget mot Sverige I6II-I6I3 och under det 

tyska kriget I625--I629. Efter det sistnämnda olyckliga kriget av

dankades de värvade trupperna. I det följande motsatte sig riksrådet 

till konung Kristians synnerliga missnöje alla dennes strävanden att 

uppsätta en operationsduglig arme. Förutom fästningsbesättningar av 

obetydlig styrka funnos år I643 av värvade trupper endast två rege

menten till fot, 5 ooo man, och fyra kompanier till häst, 6oo ryttare. 

Av dessa 5 6oo man lågo omkring 2 ooo man fotfolk i Skåne, I 500 

man på öarna och I 500 man i J ylland, där även de 6oo ryttarna v oro 

förlagda, spridda i köpstäderna. 

Förutom de värvade trupperna funnos även vissa nationella strids

krafter uppsatta, fotfolket genom utskrivning (lantvärn), rytteriet 

genom adelns rusttjänst. En tämligen fast organisation hade adels

rytteriet, I4 kompanier med I 200 ryttare, och tre >>gamla>> regementen 

utskrivet fotfolk, 7 ooo man. Därtill funnos endast delvis organiserade 

reserver, vilka i likhet med allmänna allmogebeväpningen (landstorm) 
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hade ringa militärt värde. Ä ven de tre gamla regementena utskrivet 

fotfolk saknade övning, tillräckligt befäl och ändamålsenlig beväpning. 

För svenska ögon tedde de sig som beväpnad allmoge. En dansk här

organisatorisk författare1 är angelägen att framhålla skillnaden mellan 

detta lantvärn och de svenska nationella trupperna, som ägde >>de 

krigiska fundamentaldygderna, nämligen hårdförhet, förnöjsamhet och 

disciplin, de dygder, på vilka Sveriges militära övervikt i det 17. år

hundradet väsentligen grundade sig>>. 

Såsom fältdugliga kunna av de danska trupperna räknas endast de 

värvade och möjligen rusttjänsten, i allt icke fullt 7 ooo man. 

Kristian IV förfogade sålunda vid krigsutbrottet i december 1643 

icke över någon i fält användbar arme. Och genom Torstenssons m

marsch i Holstein avklipptes i stor utsträckning möjligheterna till 

omedelbar värvning. 

TORSTENSSONS FÄLTTÅG PÅ JUTSKA HALVÖN 

I mitten av juni år 1643 avreste sekreteraren i kansliet Jakob Törne

sköld som kurir från Stockholm till fältmarskalken Lennart Torstens

son med regeringens nyss berörda direktiv av den 2 5 maj för anfallet 

mot Danmark. Efter åtskilliga öden och äventyr framförde Törnesköld 

sitt ärende den 23 september på det av svenskarna nyss intagna slottet 

Eulenburg i norra Mähren, där den svenske fältherren då befann sig. 

Direktivet nådde alltså Torstensson först fyra månader efter dess datum. 2 

Torstensson hade av allt att döma varit beredd på regeringens beslut 

om kriget. Han hade i direktivets anda konserverat armen och >>släpat 

1 Rockstroh, Udviklingen af den nationale Hrer i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede. 
2 Vid postgången mellan Stockholm och armen i Tyskland räknade man med i genom

snitt 4-6 veckor. Törnesköld hade i Schlesien råkat ut för kejserliga •>partier>> och t. o. m. 

varit innesluten i Oppeln. 



kriget --- sommaren igenom>>. Fältherren kunde följaktligen så 

gott som omedelbart bryta upp. Han tog vägen genom Schlesien, 

böjde av västerut vid Glogau och nådde Elbe i trakten av Zerbst. Den 

kejserlige fältmarskalken, Mattias Gallas, som på respektfullt avstånd 

följt den svenska armens gåtfulla rörelser, tröttnade snart - vilket 

rikskanslern för övrigt förutsett i sitt direktiv - och gick i vinter

kvarter i norra Böhmen. Torstensson drog nedåt Elbe, varvid på sed

vanligt sätt hos härförarna i Gustav Adolfs skola artilleriet och en del 

av infanteriet forslades flodledes. Den I I november avfärdades Törne

sköld till regeringen med underrättelse, att fältherren skulle göra sitt 

bästa >>så mycket som möjligt och mänskligt än>. Han räknade med att 

den I2 december överskrida gränsen till Holstein. Den 6 december 

nådde han Havelberg. Först här meddelade han hären vad saken gällde. 

Det var bråttom. Väl skulle det tunga artilleriet fortfarande forslas 

på Elbe till Lauenburg, men det lätta, som omedelbart åtföljde hären, 

krävde förstärkta anspann. Torstensson uppmanade befälet att lämna 

sina trosshästar, som fraktade det tagna bytet, till artilleribefälhavaren. 

Detta var väl ett av de hårdaste prov, för vilket disciplinen kunde ut

sättas vid en arme, som nästan uteslutande räknade utländska sold

trupper. Men provet bestods, och fältherren utlovade feta kvarter i 

den av kriget sedan länge skonade Jutska halvön (Holstein och Jylland). 

Den I I december stod den svenska hären som beräknat vid holsteinska 

gränsen. Marschen hade utförts med en för Torstensson karakteristisk 

snabbhet. 

Inom den svenska härens underrättelseväsende trodde man sig veta, 

att garnisonen i fästningen Gliickstadt endast räknade I 500 man, me

dan styrkan av danska värvade trupper i Holstein och Jylland samt 

på de danska öarna endast uppgick till 5 ooo man. Detta stämde icke 

så illa med verkliga förhållandet. På Jutska halvön funnos i december 

3 ooo man fotfolk och 6oo ryttare värvade trupper samt 2 ooo man till 

fot och 500 till häst nationella trupper av tvivelaktigt värde. 



Mot denna styrka kunde Torstensson sätta upp >>I2 ooo gamla, här

dade, segervana krigare>>. Om man här enligt tidens sed endast räknat 

med meniga knektar och ryttare, böra till denna summa läggas omkring 

4 ooo >>officerare>> (allt befäl)1 i den med befäl synnerligen rikligt ut

rustade svenska armen. Torstensson bör alltså ha förfogat över om

kring I 6 ooo man stridande styrka - alla välutbildade och vältränade 

soldater. Härtill kom, att hertig Fredrik III av Helstein-Gottorp visser

ligen förblev neutral men dock beviljade de svenska trupperna fritt 

genomtåg, anskaffade underhåll och upplät sina befästa orter åt dem. 

Torstensson åtföljdes av generalmajorerna Karl Gustav Wrangel, 

Arvid Wittenberg och Kaspar Kornelius de Mortaigne. Den först

nämnde som nyss fyllt 30 år, kan anses som >>fältherrens generalmajor» 

d. v. s. att han fullgjorde en generalstabschefs skyldigheter. 

Medan det tunga artilleriet fraktades på Elbe till Lauenburg och där

ifrån med hästspann marscherade efter hären, överskred Torstensson 

den 12 december gränsen till Holstein, och han gjorde det på flera kolon

ner för att underlätta förplägnaden. Den 17 hade han utan att möta 

motstånd nått linjen Kiel-Itzehoe, medan de danska fästningarna 

Gli.ickstadt och Krempe vid nedersta Elbe lämnades åsido och endast 

observerades. Den 18 togs fästet Kristianspriis, som endast hade en 

besättning om so-6o man, och på själva julafton >>accomoderade sig>> 

fästningen Rendsburg i Eiderlinjen utan att man behövt insätta något 

belägringsartilleri. Vid årsskiftet stod den svenska hären vid Eider med 

huvudkvarteret i Kiel. 

Då Torstensson inföll i Holstein, mötte intet motstånd. Konung 

Kristian fick först den 17 december i Köpenhamn underrättelse om 

1 Denna summa motsvarade ungefär befälsstyrkan i den >>ordre de bataille>>, i vilken 

Torstenssons arme var formerad under fälttåget i Mähren före avmarschen till Danmark: 

9 brigader fotfolk och 45 skvadroner ryttare. 
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krigsutbrottet och trodde för övrigt till en början, att det endast var 

fråga om svenska strövkårer. Han beordrade omedelbart riksmarsken 

Anders Bille att samla de fåtaliga trupperna och motsätta sig den sven

ska invasionen så gott det nu kunde gå. Trupperna skulle samlas i det 

befästa lägret vid Snoghöj nära Kolding mitt emot Middelfart på Fyen. 

Konungen vidtog dessutom vissa finansiella åtgärder, beordrade trupper 

till Fyen och anordnade omedelbart värvningar, särskilt i Tyskland. 

Han begav si'g därefter över till Fyen, där han i slutet av december 

synes ha lett arbetet för att ordna öns försvar. 

Det synes ursprungligen ha varit Torstenssons avsikt att med i Kiel 

befintliga fartyg verkställa landstigning på Fyen, men han övergav 

denna tanke som han själv skriver på grund av den inträdande frosten. 

Han fortsatte i stället framryckningen norrut med huvudkrafterna över 

Slesvig-Flensborg-Haderslev mot Kolding och med en kolonn längs 

västra kusten mot Ribe. Det första egentliga motståndet mötte i trak

ten av Kolding, där det danska rytteriet - I 400 man under överste

löjtnanten Fredrik von Buchwaldt -- den 9 januari skingrades av 

svenskt rytteri under översten Robert Douglas. En del av det danska 

kavalleriet undkom till lägret vid Snoghöj. Torstensson besatte Kol

ding, varefter han lät sitt artilleri beskjuta lägerskansens föga mot

ståndskraftiga försvarsverk. 

Riksmarsken Anders Bille hade av allt att döma till lägret endast 

lyckats samla en del av det värvade infanteriet jämte en mer eller mindre 

fast organiserad styrka av de nationella trupperna. Han insåg utsikts

lösheten i att bjuda effektivt motstånd samt begav sig till Fyen, dit en 

del av trupperna kunde överföras. Då Torstensson den I4 januari 

uppmarscherade i slagordning framför skansen, sträckte återstoden 

av de danska trupperna gevär. Förutom en del avsuttna ryttare 

utgjordes styrkan av omkring I ooo värvade soldater och 3 soo man 

>>landfolk>>. De värvade togo svensk tjänst; bondeknektarna fingo löpa, 

sedan de blivit >>avklädda>> av svenskarna. 
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Vid Kolding och Harlerslev gjordes efter skansens intagande för

beredelser för övergång till Fyen, och Torstensson återvände till Ha

derslev, dit han förlade sitt huvudkvarter. I februari gjordes från 

Harlerslev ett svenskt försök att med 70 båtar gå över till Fyen, men 

detta avslogs, och försöket upprepades icke. Däremot fick översten 

Helmut Wrangel med en del av kavalleriet fortsätta norrut genom 

Jylland. Den I7 januari stod han i Aalborg, skingrade en styrka upp

bådade· bönder och besatte under de närmast följande dagarna hela 

norra Jylland intill Skagen. Den längs Jyllands västkust framryckande 

svenska styrkan besatte utan motstånd Ribe och Nordfrisiska öarna. 

Karl Gustav Wrangel följde operationerna på Jyllands västkust, där 

han även lät hopsamla farkoster. I slutet av januari meddelade Tors

tensson till Stockholm, att han ockuperat Jutska halvön. Han ämnade 

upprätthålla sträng ordning men utsuga landet, så att danskarna icke 

där skulle kunna organisera några trupper. 

Övergången till Fyen hade alltså icke kunnat verkställas strax 

efter intagandet av Kolding och skansen vid Snoghöj. Härigenom 

hade danskarna fått rådrum. En styrka om 3 ooo-4 ooo man fotfolk 

samt I ooo-2 ooo dock delvis oberidna ryttare kunde samlas på Fyen; 

dit förlades också en flottilj bevärade slupar, vilka skulle hindra sven

skarna att samla farkoster för överskeppningen. Torstensson fort

satte dock sina ansträngningar att hopbringa fartyg, och Karl Gustav 

Wrangel var jämte amiral Blum för samma ändamål verksam icke blott 

på Jyllands västkust utan även i Aalborg och Aarhus. Men Anders Bille 

på Fyen vidtog sina motåtgärder. Natten till den I maj gick han över 

sundet vid Middelfart, överrumplade den svenska garnisonen i Kolding 

och skingrade den samt förstörde eller bortförde alla farkoster, som 

svenskarna där hade hopsamlat. Torstensson beslöt nu att invänta 

Louis de Geers i Holland värvade svenska hjälpflotta, vars första fram

stöt emellertid, såsom omtalas i annat sammanhang, under loppet av maj 
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misslyckades. Fältherren hade nu att invänta understöd av stora flottan 

och ett nytt försök av de Geers värvade flotta. I detta läge inträffade 

omständigheter, som helt omkastade hans planer. 

* 

Redan under senare delen av maj 1644 hade till den svenska regeringen 

inkommit underrättelser, som förebådade, att den svenska huvudhären 

i Jylland måste rikta sin uppmärksamhet åt annat håll än de danska 

öarna. Gallas hade uppbrutit ur sina vinterkvarter och skulle komma 

Danmark till hjälp. Traditionen vet berätta, att den kejserliga fält

herren ämnade fånga >>räven i säcken>> på samma sätt som han sju år 

tidigare velat fånga Baner. Hans marsch blev dock icke något snabbt 

företag. Först den 19 juli överskred han holsteinska gränsen med 

I I ooo-IZ ooo man och framryckte till Oldesloe, där han stannade 

för att invänta förstärkning av en dansk värvad styrka om 3 500 man 

från Ghickstadt samt av I ooo man nationellt lantvärn. Sedan dessa 

trupper anlänt, förfogade Gallas således över I5 ooo-16 ooo man. 

Med denna här framryckte han mot Kiel och slog läger sydöst om 

staden. Den 3 augusti besatte han denna - som det skulle visa s1g 

alltför sent för att bereda den svenska flottan obehag. 

Annu vid midsommartiden stod Torstenssons här spridd över Jutska 

halvön, dock med starka grupper kring huvudkvarteret i Raderslev 

och vid Rendsburg (generalmajor de Mortaigne ). Fältherren själv 

konfererade i Kristianspriis med amiralen Klas Fleming, vilken med 

flottan låg instängd av danskarna i Kielfjorden. Vid denna tid synes 

man ha erhållit närmare underrättelser om den kejserliga armens 

rörelser, och Torstensson uppgav sina planer att från Jyllands östkust

hamnar verkställa landstigning på Fyen. Den svenska hären skulle 

sammandragas norr om Eiderlinjen, varvid enskildheterna ordnades av 
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Karl Gustav Wrangel. Torstensson bevistade personligen stora flottans 

expedition till Femern i slutet av juni men återvände den I juli till 

Kristianspriis omedelbart före slaget på Kolberger Heide. Efter ytter

ligare rådslag med Klas Fleming begav sig Torstensson till Baderslev 

men sände Wrangel till Kristianspriis som sin representant hos flottan. 

Annu en gång återvände emellertid Torstensson till Kristianspriis. 

Detta skedde omedelbart efter Flemings död för att ordna befäls

förhållandena på flottan. Därefter slöt han sig åter till sin nu samlade 

här för att vända sig mot Gallas. Då stora flottan skulle bryta sig ut och 

segla hem samt Gallas intog en flankställning i Holstein, funnos icke 

några möjligheter för övergång till de danska öarna inom överskådlig 

tid, och det blev följaktligen Torstenssons beslut att med all kraft 

fortsätta det tyska kriget. Fältherren stod nu i spetsen för en arme om 

I 8 ooo man samt var sin motståndare kvalitativt och i någon mån även 

kvantitativt överlägsen. 

Den 5 augusti gick Torstensson över Eider vid Rendsburg i avsikt 

att leverera batalj, vilken dock undveks av Gallas, som drog sig söderut 

och i mitten av augusti övergick Elbe vid Lauenburg, medan den 

danska hjälpkåren kvarstannade i Holstein. Därmed inleddes de opera

tioner, vilka före årsslutet skulle medföra, att den kejserliga hären 

praktiskt taget blev förstörd. 

* 

I Hamburg slog man efter härarnas avtåg ur Holstein en skådepen

ning med en inskrift: >>Vad Gallas har uträttat i Holstein kan man i 

korthet läsa på andra sidan.>> l\! len den andra sidan var blank och bar. 

Detta var utan tvivel samtidens tanke om Gallas' operationer, men 

omdömet är icke så litet orättvist. Om den kejserlige fältherren hade 

fortsatt sin marsch uppåt Jutska halvön, hade han sannolikt blivit sla

gen ännu grundligare, än han sedermera blev i Tyskland. Nu uppnådde 



han likväl, att Jylland och Holstein så gott som fullständigt blevo ut

rymda av svenskarna, vilket ur dansk synpunkt innebar en betydande 

avlastning. För den svenska krigsledningen hade Torstenssons fälttåg 

trots de stora ursprungliga territoriella vinsterna icke gått efter beräk

ning. Som läget nu var, insåg man, att Torstensson måste >>opponera 

sig kejsaren» samt av både militära och politiska skäl med eftertryck 

fortsätta kriget i Tyskland. Den svenska huvudarmen var icke längre 

disponibel för det danska kriget. Dock fick icke den stora kraftkälla, 

som Jutska halvön utgjorde för Danmark, lämnas >>oturberad>>. I början 

av september, innan Torstensson på allvar åter fördjupade sig i Tysk

land, detacherade han Helmut W rang el med r 200 man fotfolk, 4 ooo 

ryttare och 400 dragoner, i allt 5 6oo man, till Jutska halvön. Den 

överdådigt tappre men hänsynslöse rytteriöversten skulle, framför allt 

genom kontributioner och härjningar, i möjligaste mån beröva fienden 

möjligheten att för kriget utnyttja Halsteins och Jyllands resurser. 

För en övergång till de danska öarna var Wrangels styrka däremot 

otillräcklig. 

Wrangel återtog i rask följd Itzehoe, Kiel, Flensborg, Haderslev, 

Kolding och på Jyllands västra kust Ribe samt lade sig i borgläger i 

Randers, varifrån hans partier genomströvade landet. På dansk sida 

skulle överbefälet på Jutska halvön föras av konung Kristians son, 

ärkebiskopen i Bremen, prins Fredrik. Denne stod med en styrka 

om 3 ooo man fotfolk och 2 ooo ryttare i Holstein och skulle samverka 

med Anders Bille på Fyen. Bittra tvister om huru operationerna skulle 

ske förlamade dock all handlingskraft, och den till styrkan betydligt 

underlägsne Wrangel fick efter behag brandskatta det olyckliga Jylland. 

Visserligen begav han sig i januari r645 till Hamburg men endast 

för att draga till sig förstärkningar och förråd. Därpå återvände 

han till Holstein och hemsökte svårt de områden därav, som hörde 

till Danmark. 
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GUSTAV HORNS FÄLTTAG I SKANE 

OCH HALLAND 1644 

Den svenska fälttågsplanen hade räknat med att Lennart Torstensson 

och Gustav Horn skulle räcka varandra handen på de danska öarna. 

Då regeringen den 26 december 1643 fick kunskap om att Torstensson 

den r 2 infallit i Holstein, blev det sålunda brådskande med den för 

fälttåget mot Skåne avsedda armen. Dagen för armens samling vid Vär

narna bestämdes till den 24 januari. Den 12 januari skulle Horn med 

Lars Kagg som sin generallöjtnant- närmaste man- inträffa i Jön

köping för att ordna allt till >>hastigt tåg>>. 

Armens samling fördröjdes något, och det var först den 8 februari, 

som Horn kunde mönstra sina trupper, en effektiv styrka om ro 6oo 

man, varav 2 900 ryttare.1 

I överensstämmelse med den allmänna fälttågsplanen borde Horn 

icke inlåta sig på någon belägring av Kristianstad, den nya starka 

vapenplatsen i östra Skåne, utan oskadliggöra i fält stående fientliga 

stridskrafter och sätta sig i besittning av Öresundsfästningarna, d. v. s. 

Hälsingborg, Landskrona och Malmö. Den 9 februari, omedelbart 

efter mönstringen, avmarscherade Horn från Värnamo. 

Han följde Lagastigen, den urgamla härvägen till Skåne, och gick 

rakt mot Hälsingborg. Den 14 överskred han gränsen söder om Mar

karyd. Armens högra flank tryggades av översten Fredrik Stenbock 

på gränsen till södra Halland, där denne skulle hålla ett öga på de 

danska garnisonerna i Laholm och Halmstad samt >>leva utun> Halland. 

Något synnerligt motstånd mötte Horn icke. De fåtaliga värvade 

och även de nationella danska trupperna lågo mestadels spridda i 

Skånes, Hallands och Blekinges fästningar, vilka voro åtta: Varberg, 

1 Enligt förslag bland Axel Oxenstiernas koncept. I denna styrka är befälet inräknat. 
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Halmstad, Laholm, Hälsingborg (obesatt), Landskrona, Malmö, Kris

tianstad och KristianopeL Kommendanten i Kristianstad, överstelöjt

nanten Ebbe Ulfeld, hade visserligen samlat en styrka nationella 

trupper och väpnad allmoge samt besatt skansen vid Vittsjö. Men 

Horn gick utan vidare förbi, och Ulfeld återvände till Kristianstad. 

Horn kringgick även de bråtar, som allmogen enligt gammal sed hade 

anlagt. Han besatte utan motstånd Angelholm och den 17 februari 

även l;Iälsingborg, som saknade garnison. På nio dagar hade svenskarna 

tillryggalagt närmare I 9 mil. 

Vid Hälsingborg kvarlåg Horn tio dagar, sannolikt under rekognosce

ring av möjligheterna att komma över Sundet och i avvaktan på under

rättelser om Torstenssons operationer. Den 27 februari fortsatte Horn 

ned mot Söderslätt för att utnyttja dess rika underhållsmöjligheter. 

Den 29 slog fältmarskalken upp sitt huvudkvarter i Lund och inväntade 

ankomsten av belägringartilleriet. Sedan detta anlänt, vände han sig 

den 30 mars mot Landskrona, som dagtingade den 7 april. 

Under tiden hade Ebbe Ulfeld förmått den stridbara allmogen i 

Göingebygden till resning och organiserat ett ganska besvärande snapp

hanekrig mot svenskarna. Då det blev klart, att planerna på en sam

tidigt från väster och öster företagen svensk operation mot de danska 

öarna måste uppskjutas, och då Horn var för svag att utan flottans 

hjälp belägra Skånes huvudfästning Malmö, bröt han i mitten av april 

upp från Landskrona mot Kristianstad, snapphaneväsendets huvud

stödjepunkt. Då han nalkades denna fästning, erfor han emellertid, att 

Kristian IV riktat ett angrepp mot Göteborg, och att Ulfeld avmar

scherat genom Halland för att understödja sin konungs operationer. 

I Stockholm hade man efter underrättelsen om Kristians företag 

mot Göteborg ansett som sannolikt, att Ebbe Ulfeld skulle deltaga i 

operationen. Att Horn skulle följa efter denne till Göteborg, hölls 

emellertid för >>irraisonabelt>>, men det ansågs lämpligt, att fältmar-
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skalken efter Landskronas övergång skulle inrycka i Halland och hindra 

därvarande garnisoner att förstärka Ulfelds kår. Horn passerade även 

denna gång Vittsjö, vars skans nu övergivits av fienden. Han vände 

sig mot Laholm, som kapitulerade den 14 maj. Under tiden kom under

rättelse, att konung Kristian vid Göteborg åter inskeppat sina trupper 

och gått till sjöss - en följd av den holländska hjälpflottans ankomst 

till västdanska farvatten. Horn inskränkte sig då till en rekognoscering 

av Halmstad, .varefter han den 12 juni återvände till Skåne. 

Den svenska krigsledningen hade emellertid nu måst avstå från pla

nerna att hastigt avgöra kriget genom Torstenssons och Horns sam

verkande operationer mot de danska öarna. Det var Gallas' anmarsch 

som jämte motgången för Louis de Geers flotta hade rubbat cirklarna. 

Horn erhöll då order att fullfölja Skånes erövring, i första hand genom 

att taga Malmö, varvid han skulle understödjas av stora flottan samt 

av lodjeflottan, vilken senare skulle tillföra fältmarskalken förstärk

ningar och förråd. Horn tågade sålunda mot Nialmö, som han cerne

rade i avvaktan på stora flottans ankomst. 

Läget var nu sådant, att de avgörande krigshändelserna kommo att 

äga rum till sjöss, och de utföllo icke till svenskarnas fördel. Stora 

flottan återvände efter utbrytningen ur Kielfjorden i början av augusti 

till Stockholm. Lodjeflottan anlände till Y stad. Den kunde dock i det 

givna läget icke vara Horn till synnerlig nytta och oroades dessutom 

av danska sjöstridskrafter. I mitten av augusti lämnade den Skånes 

kust. Horn måste kvarligga overksam i sitt läger utanför Malmö. 

Den svenska örlogsflottans återgång till Stockholms skärgård och 

Torstenssons avtåg från Jutska halvön medförde för Danmark en märk

lig lättnad i krigsläget. K var i fält stod nu endast Horns ganska svaga 

arme, vilket för den danske konungen öppnade strategiska möjligheter 

även till lands. Han riktade härvid sin huvuduppmärksamhet mot 

Skåne. Ebbe Ulfelds trupper, som från Halland överförts till Köpen

hamn, fingo fortsätta till Malmö, dit även Anders Bille ankom från Fyen 
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med några tusen man. Själv anlände konung Kristian den 6 septem

ber till Malmö, där han tog befälet över den här, som koncentre

rades till denna fästning, och slog läger utanför vallarna. Ungefär 

hälften av fotfolket och en tredjedel av rytteriet voro värvade, återsto

den nationella. Armen räknade den 20 september, då den mönstrades, 

en effektiv styrka av omkring 1 o ooo man fotfolk samt 4 ooo ryttare 

och dragoner. 

Horn uppskattade den danska härens styrka till 10 ooo man fotfolk 

och 3 ooo ryttare; synbarligen var han ganska väl underrättad om mot

ståndaren. Talrika detacheringar, icke minst en följd av snapphane

kriget, hade försvagat hans egen här, som i detta läge sannolikt under

steg 10 ooo man. Den svenska regeringen ansåg honom särskilt svag 

beträffande infanteri. Otvivelaktigt var han sin motståndare avsevärt 

underlägsen. De svenska trupperna utsattes för förplägnadssvårig

heter och tilltagande sjuklighet. Horn befann sig sålunda i ett föga 

avundsvärt läge, liknande det, som så ofta drabbat svenska härar, 

vilka inträngt i Skåne. Ställningen blev ohållbar. Natten till den 27 

september utrymde han sitt läger och intog en fördelaktig ställning 

vid Uppåkra söder om Lund, där han bättre var i stånd att motsätta 

sig det anfall, som han förmodade, att den danske konungen skulle 

rikta mot honom. 

Konung Kristian ville dock icke leverera batalj. Det är sannolikt, 

att hans nyuppsatta arme icke i krigsduglighet kunde mäta sig med 

den svenska. Horns stora rykte som härförare torde även ha verkat 

återhållande, och konungens krafter voro säkerligen ännu nedsatta 

av såret från slaget på Kolberger Heide. Alltnog, han föredrog att 

manövrera bort sin motståndare. Detta lyckades också. Horn gick 

tillbaka först till Landskrona och därpå vidare norrut. Han stod den 

25 oktober öster om Vegeålinjen och tog sitt huvudkvarter i Ängelholm. 

Erövringarna i Skåne voro till största delen förlorade; dock voro Lands

krona och Hälsingborg ännu i svensk besittning. I hög grad uppmunt-
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rad av framgången hyste Kristian nu planer att flytta kriget till Sverige 

genom en offensiv från Kristianstad in i Småland. 

I detta läge skedde då åter en hastig ändring. I mitten av oktober 

erhöll konungen plötsligt underrättelse om en allvarlig motgång, som 

drabbat den danska flottan. Trots detta syntes han visserligen till 

en början böjd för att fortsätta operationerna i Skåne. Men senare 

ändrade han mening. Helmut Wrangel stod nu åter i Jylland, de danska 

öarna voro hotade för andra gången, och det var fara värt, att svenska 

flottan skulle spela mästare i Sundet och avskära förbindelsen mellan 

Själland och den danska hären i Skåne. Konungen beslöt att återgå 

till ett försvar av öarna. Den 29 oktober steg han vid Råå ombord på 

en fiskebåt och begav sig till Köpenhamn. Hären fördes tillbaka till 

lVIalmö och dess huvuddel därifrån till de danska öarna. 

Horn ägde åter frihet för sina operationer. Hans arme var blott ut

manövrerad, icke slagen. I början av november ryckte han åter nedåt 

södra Skåne och förlade sina trupper i vinterkvarter i de rika trakterna 

kring Ystad. Utom lVIalmö och Kristianstad var Skåne i svenska hän

der, och ingen dansk styrka stod i fält på Skånes jord. 

Det var sjöslaget vid Femern den 13 oktober, som åstadkommit 

den avgörande omsvängningen i krigsläget. 

KRISTIAN IV:S FRAMSTÖT MOT GÖTEBORG 

Det var icke långt efter krigsutbrottet, som konung Kristian blev på 

det klara med att den första motoffensiv, han skulle låta sin fiende 

få känna på, var ett angrepp mot den ömma punkt, som Sverige ägde 

uti Göteborg. Här sköt det svenska riket fram sin mark till dess 

enda anknytning med Västerhavet. Samtidigt betecknade Göteborg den 

ur strategisk synpunkt för det dansk-norska väldet besvärande kilen 

i landförbindelsen mellan de båda rikshälfterna. Kom Göteborg med 



Alvsborg i dansk hand, vore mycket vunnet för den fortsatta krig

föringen. Redan i mitten av januari beordrade konungen sin rikshov

mästare Korfits Ulfeld att vid första öppet vatten låta sända upp 

ett par skepp till Alvsborg för att bevaka inloppet, till dess ståt

hållaren i Norge, Hannibal Sehested, hunne att där anlägga ett par 

skansar, den ena på Rya Nabbe och den andra mitt emot på Billingen, 

varigenom all trafik från sjön skulle förhir;dras. Med ytterligare några 

skepp ·stördes även den för den svenska hären på Jylland så viktiga 

postförbindelsen med hemlandet via Göteborg, allt till stort men 

för den svenska regeringen. 

Kristians planer på Göteborg utvecklade sig följdriktigt under de 

oroliga vintermånaderna, då Torstenssons trupper översvämmade 

Jutska halvön, Horn bröt in i Skåne, och en styrka under Stenbock 

härjade i Halland. Göteborg med Alvsborg skulle utsättas för ett kom

binerat anfall från land- och sjösidan. Sehested skulle med sina norska 

trupper gå till angrepp norrifrån, medan Ebbe Ulfeld med en del av 

den i Skåne sammandragna danska kåren skulle genom Halland sätta 

in stöten söderifrån, samtidigt som en dansk sjöstyrka under konungens 

eget befäl skulle spärra mynningen av Göta älv. Konung Kristian räk

nade även med att ett dylikt angrepp skulle föranleda Horn att lämna 

Skåne i fred och i stället draga till Göteborgs undsättning. 

Försvarsanstalterna vid Göteborg bestodoväsentligenav skansarna vid 

Gullberg (sedermera Lejonet) och Ryssåsen (sedermera Kronan) samt 

Alvsborgs slott och några strandbatterier. Stadens och befästningarnas 

sammanlagda garnison uppgick till omkring 3 ooo man. Kommendant i 

staden var landshövdingen och översten Nils Assarsson lVIannersköld, 

en beprövad krigare, som ej skulle bli så lätt att ha att göra med. 

Rustningen av den danska flottan, på vilken så mycket skulle komma 

att bero i detta krig och som var Kristian IV :s ögonsten, skedde under 

konungens personliga ledning, och i senare delen av mars månad var 

den till stor del klar. Aven i Norge rustades fartyg, s. k. defensions-



Amiral Ove Geddes namnteckning 

skepp, vilka ställdes under amiralen Ove Geddes befäl. Den för Göte

borg avsedda styrkan, bestående av tio skepp med det stora Trefaldig

hed såsom flaggskepp, lämnade Köpenhamn den I april och Sundet 

två dagar senare. Ombord befunno sig omkring I zoo soldater och 

många timmermän, varjämte virke och andra materialier medfördes 

för de blivande befästningsarbetena. Den 5 april ankrade den danska 

eskadern i Göteborgs inre skärgård, och åtgärder började snart vid

tagas för att anlägga en skans på K yrkogårdsholmen, där sedermera 

Nya Alvsborgs fästning fick sin plats. Från denna ö, vars säregna skap

nad föranledde Kristian IV att döpa den till >>Gottenbrille>>, avsåg 

konungen att bestryka farleden, >>så att Louis de Geer med hans säll

skap inte äventyrar sig att gå härin». Med hjälp av från Bohus och 

lVIarstrand kommenderade soldater samt norsk allmoge fullföljdes 

befästningsarbetena; blockhus uppfördes och bestyckades, dessutom 

sänktes några stenlastade fartyg i älven mellan Rya Nabbe och Billingen. 

Sehested fick order att draga sina trupper, som lågo vid Värmlands

gränsen, ned mot Göteborg för att deltaga i anfallet, samtidigt varmed 

rykten utspredos, att denna styrka uppgick till ej mindre än IO ooo 

man. Konung Kristian bearbetade vidare Mannersköld med upprepade 

uppfordringar att giva sig och vände sig till de svenska gränsborna 

med en rad plakat, i vilka han sökte förleda dem att övergå till danska 

kronan. Men kommendanten i Göteborg lät inte skrämma sig att 

falla till föga för den danske konungens >>rätt barnsliga brev att prata 

av honom sagda ort>> utan avvisade varje försök i den vägen. 



I mitten av månaden, då konung Kristian gjort en avstickare till 

Bohus för att där samråda med Sehested om operationerna, lyckades 

skeppet S:t J\!latheus, tillhörande den i Holland för svenska kronans 

räkning värvade flottan, jämte en postförande holländsk galjat att taga 

sig in till Göteborg förbi den danska eskadern, ehuru ej utan strid. 

Med det förstnämnda fartyget följde ett antal för svenska flottans räk

ning i Holland värvade officerare och underofficerare. 

Sehegted ankom omsider med I 200 man, och jämte ytterligare upp

bådade trupper torde fiendens styrka ha uppgått till omkring 2 ooo 

man, med vilka konungen omkring den 25 april höll mönstring på Hi

smgen. 

Att med dessa trupper åstadkomma något allvarligare företag mot 

det försvarsberedda Göteborg var dock nu så mycket mindre tänkbart, 

som den danska häravdelning under Ebbe Ulfeld, vilken brutit in i 

Halland och var avsedd att angripa Göteborg från detta håll, alltjämt be

fann sig i landskapets södra delar, invecklad i strid med svenskarna. 

Konung Kristian, som visserligen hade reda på Louis de Geers 

uppdrag i Holland, synes ännu i senare delen av april icke ha hyst 

planer på att gå dennes flotta till mötes utan planerade att, sedan amiral 

Gedde med i Norge utrustade defensionsskepp avlöst honom vid Göte

borg, segla in i Östersjön och >>giva Oxenstierna så lustig en sommar, 

som han haver gjort mig vintern». Och trots att han vid påsktiden 

(omkring den 21 april) fick underrättelser om att en del av den vär

vade flottan lämnat Holland, var han fortfarande beredd att bege sig 

med sin flotta till Östersjön. IVfen när så meddelande ingick, att de 

Geers sjöstyrka visat sig utanför Gliickstadt vid Elbe, kom detta honom 

att totalt kasta om sina planer. Han gav u p p hela företaget mot Göte

borg och upphävde blockader.. i avsikt att segla till Elbe och avvärja 

den hotande faran. Inom kort fick han emellertid veta, att den värvade 

flottans huvudstyrka under amiral lVIaerten Thijssen var färdig att 

utlöpa. Därmed var Kristian IV på det klara med sitt beslut: att uppsöka 
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och slå den värvade flottan, varigenom en förening mellan denna och 

den svenska huvudflottan kunde förhindras. Under natter. till den r 

maj lät han sålunda återföra folk och kanoner ombord. Blockhusen på 

Gottenbrille lades av danskarna själva i ruiner och brändes. Därpå 

lättade flottan och seglade ut till Vinga, där tre skepp tillstötte. Sedan 

fem av skeppen detacherats för olika ändamål, avseglade kung Kristian 

med de återstående tio till Flekkerö i Norge, det nuvarande Kristian

sand, som ända till mitten av juni blev hans bas för de följande opera

tionerna. 

LOUIS DE GEERS VÄRVADE FLOTTA. 

SLAGEN VID LISTERDYB 

För att sätta i verket den i fälttågsplanen ingående avsikten att till 

de kommande sjöoperationerna mot Danmark förstärka svenska flottan 

med ett antal i Holland förhyrda, bevärade skepp med besättningar, 

ditsände regeringen i slutet av december r643 sin förtroendeman, den 

holländskfödde finansmannen och industrimagnaten Louis de Geer, 

sedan år r627 svensk medborgare. I de Geers >>secreta>> uppdrag in

gick att söka i första hand förmå Generalstaterna att förena sina vapen 

med Sveriges och genom en flottexpedition avtvinga danske konungen 

en bindande förklaring, att navigationen i Sundet för framtiden skulle 

vara >>fri och omolesterad>>. Som man räknade med att den nederländska 

regeringen skulle ställa sig oförstående till kravet på ett ingripande i 

kriget mot Danmark, hade de Geer därnäst att söka uppmuntra pro

vinsen Holland eller staden Amsterdam till förståelse för de svenska 

önskemålen om hjälp, pekuniär eller in natura. I sista hand borde han 

vända sig privat till i Östersjöhandeln intresserade köpmän och redare 

för att förmå dem att utrusta en eskader eller åtminstone till svenska 



kronan uthyra ett antal skepp, som under sken av konvoj skulle inlöpa 

i Östersjön och förena sig med den svenska flottan. 

Louis de Geer ankom till Amsterdam den 6 februari och började 

omedelbart sina underhandlingar. Det blev en tid av ytterst påfres

tande överläggningar och diskussioner med både myndigheter och andra. 

Mycken bristande förståelse mötte honom i hans strävanden att komma 

till resultat. Från Generalstaternas sida var som väntat ingenting att 

hoppas, ty Sverige ansågs ha överskridit I 640 års traktat med N eder

länderna genom att börja kriget utan att på förhand varsko dess rege

ring om saken. Och övriga myndigheter voro ej heller lätta att få med 

om förslagen, i all synnerhet som en mycket energisk dansk emissarie 

anlänt till Holland kort efter Louis de Geers ankomst. Han hade 

order att på allt sätt motarbeta de svenska aspirationerna och fastmer 

söka skaffa Danmark skepp, sjöfolk och krigsförnödenheter. Trots 

alla svårigheter höll dock Louis de Geer modet uppe. Han var en varm 

förespråkare för sitt nya fosterlands intressen och samtidigt sporrades 

han i sina strävanden säkerligen av en viss personlig inställning gent

emot Danmark, orsakad av tidigare trakasserier från dansk sida och 

av betydande förluster, som han lidit i samband med vapenleveranser 

till danska kronan. 

Genom de goda förbindelser de Geer ägde i Holland, kunde han 

också småningom fullfölja sitt uppdrag. I första hälften av mars hade 

han lyckats anskaffa några skepp med bemanning, men de vägrades att 

avsegla. Efter ytterligare en månads förhandlingar fick han den 6 april 

tillstånd av Generalstaterna att expediera av honom för svenska kronan 

förhyrda eller inköpta skepp till ett antal av 2 5. Då förhoppningarna 

om nederländska subsidier gingo om intet, nödgades de Geer tillsätta 

egna medel för att finansiera kostnaderna, vilka blott delvis täcktes av 

anslag från Sverige. 

Trots mötande hinder fortgick rustningen av den de Geerska flottan. 

Den utgjordes dels av en till örlogs utrustad styrka om 22 skepp och 

88 



Loms DE GEER 
SPA 

dels av en styrka om ro stycken transportfartyg, avsedda för överfö

rande av svenska trupper från Jylland till de danska öarna. Flottan 

var förhyrd för fyra månader och provianterad för sex månader samt 

försågs med vapen och ammunition i görlig utsträckning enligt svenska 

amiralitetets direktiv. Till amiral över flottan hade antagits en beprövad 

sjöman och krigare Maerten Thijssen, viceamiral blev Rendrik Ger

retsen och schoutbynacht Pieter Marcussen. I den förstnämnda styr

kan ingingo samma skepp, som återfinnas i tablån sid. 131 med undan

tag av Jupiter och Nieuw Gottenburg. Thijssens flaggskepp från början 

hette Vergulde Swaen (z8 kanoner, roo man) och dessutom tillhörde 

skeppen Drij Croonen och Nortcoping (vartdera om zo kanoner och 
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Amiral Maerten Thijssen Anckarhielms 
vapen och namnteckning 

8o man) samt skeppet Lange Bark (I8 kanoner, 40 man) den nu ut

gående flottan. Skeppen voro i allmänhet ej vidare stora, och även 

bestyckningen var jämförelsevis klen: I8-pundiga kanoner utgjorde 

den grövsta förekommande kalibern. 

Planen för den värvade flottans uppträdande gavs Thijssen av de 

Geer och överensstämde givetvis i stort sett med vad den svenska re

geringen önskade. Meningen var alltså, att flottan skulle genom ett 

angrepp västerifrån tvinga konung Kristian att dela sin flotta och hindra 

honom från att med Danmarks samlade sjömakt vända sig mot den 

svenska örlogsflottan, som beräknades vara färdig att löpa ut i Öster

sjön omkring den I maj, och med vilken Thijssen i stället skulle söka 

förena sig. Vidare skulle Thijssen med sina transportskepp bistå 

Torstensson vid erövringen av de danska öarna, för vilket ändamål 

amiralen underställdes fältmarskalkens order. Närmast var det me

ningen, att den värvade flottan skulle avsegla direkt till Aarhus, där 

inskeppningen skulle äga rum, m en på grund av Torstenssons med

delande, att konung Kristian den I april avseglat med en del av danska 

flottan från Köpenhamn nordvart, ändrades orderna så, att destina

tionen blev Listerdyb på Slesvigs västra kust, där skeppens besätt

ningar skulle förstärkas med ett I ooo-tal musketerare ur svenska armen. 
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Viceamiral Henrik Gerretsens namnteckning 

I den mån utrustningen fortskred, samlades skeppen i sin utgångs

hamn, Vlie. Viceamiral Gerretsen fick taga befälet över de först klara 

r8 skeppen och avseglade i början av april på kryssning i Nordsjön för 

att genom kaperier skada den danska sjöfarten. Som ju den värvade 

flottan förde ~vensk flagg, fick Gerretsen order att i vilseledande syfte 

vid lämpliga tillfällen föra holländska eller danska flaggor. Han gjorde 

härunder, omkring den r 5 april, en diversion till Elbemynningen dels 

för att söka en del danska örlogsskepp, som skulle befinna sig där, dels 

för att bistå Kärrigsmark vid företaget mot Gliickstadt. De danska ör

logsmännen lyste emellertid med sin frånvaro. Då Gerretsen fann 

staden alltför starkt befäst åt sjösidan, uppgav han företaget och av

seglade till Listerdyb, där han ankrade den 2 maj. 

Thijssen med återstoden av skeppen hade blivit åtskilligt försenad. 

Först den 3 maj lämnade han Vlie och ankom två dagar senare till 

Listerdyb, där alltså hans hela flotta nu var samlad. Genast begav sig 

Thijssen till Haderslev, där Torstensson då hade sitt huvudkvarter, 

samt återvände efter ett par dagar med order, att flottan skulle omedel

bart dubblera Skagen för att i Aalborg och Aarhus förena sig med ett 

antal transportfartyg, som där anskaffats, varefter ett angrepp på Fyen 

skulle göras. Av tillgängliga trupper ombordsände Torstensson 700 

tyska knektar, vilka fördelades på skeppen. Några danska krejare, som 

tagits, förändrades under uppehållet i Listerdyb till brännare. 

Innan Thijssen hunnit gå till sjöss, kom en dansk flotta i sikte. Det 

var kung Kristian, som nu visade sig utanför Listerdyb. Efter sitt 

företag mot Göteborg hade han den 8 maj gjort ett kort uppehåll i 

Flekkerö och därpå begivit sig med de nio skeppen Trefaldighed (flagg

skepp, 44)1 Neptunus (24), Hollandske Fregat (ro), Norske L0ve (3o), 

1 Siffra efter skeppsnamn anger antalet kanoner. 



Tre Lover (38), Sorte Rytter (24), Phoenix (zo), Lindormen (4o) och 

Postillionen ( 14), till farvattnen på Jyllands västkust för att möta Thijs

sen. Vid Föhr, där han ankrade den II maj, fick han veta, att denne 

låg med sin flotta i Kongens Havn på insidan av ön Sylt vid Lister

dyb, och den I 5 maj seglade han upp mot List och ankrade utanför 

gattet, beredd att dagen därpå, om så behövdes genom varpning, taga 

sig in och anfalla. Thijssen, som den I4 detacherat sin schoutbynacht 

l\!Iarcussen med 7 skepp på kryssning nordöver, hade endast 13 av 

sina örlogsskepp tillhands. l\!Ied dessa och de tio transportskeppen 

gick han på morgonen den 16 för en svag ostlig kultje ut att möta det 

väntade danska angreppet. Det uppstod snart stiltje, och för att inte 

med ebben driva förbi den danska flottan, som ännu låg till ankars, 

ankrade Thijssen på nytt. När vinden återkom, lättade han, och därpå 

uppstod en flera timmars ganska häftig strid med den danska flottan, 

som ävenledes gått till segels. Trefoldighed, som låg något skild från 

de övriga danska skeppen, fick till att börja med ensam utstå den värsta 

elden. De svagt bestyckade transportskeppen höllo sig försiktigvis på 

betryggande avstånd från de stora danska örlogsskeppen, och även 

flertalet av Thijssens övriga skepp gjorde en rätt klen insats i striden. 

Det var framförallt hans eget flaggskepp Vergulde Swaen, sekunderat 

av skeppet Groote Dolphijn (viceamiral Gerretsen) samt skeppet Brouwer 

(kapten Brouwer), som utkämpade heta duster med de betydligt kraf

tigare motståndarna. Danskarna droga sig småningom ut på rum 

sjö följda av de nämnda tre skeppen. Emellertid kastade vinden om, 

så att danskarna fingo loven och därmed gåvo de holländarna >>intet 

litet om öronen». lVIen så hade också danskarnas skepp ända upp till 

36-pundiga kanoner. Särskilt Vergulde Swaen blev illa åtgånget, hade 

ett 6o-tal man stupade och svårt sårade, >>armlösa och benlösa>>. Med 

anlitande av floden och den stående sjövinden drog sig hela den vär

vade flottan åter in i Listerdyb. Även danskarna hade emellertid lidit 

betydande skador. Amiralsskeppet måste stadigt hålla pumparna igång, 



Amiral Pros Munds namnteckning 

andra hade fått sin tackling sönderskjuten, och när striden efter sju 

timmars kanonad upphört, ankrade kung Kristian utanför Listerdyb för 

att reparera skadorna. Han hade drivit in den värvade flottan i hamn, 

delvis illa tilltygad, och därmed tills vidare vunnit sin avsikt att förhindra 

dess insegling i Östersjön och förening med svenska huvudflottan. 

Emellertid komma dagen därpå några svenska örlogsskepp ute till 

sjöss i sikte från den danska flottan. Konung Kristian släppte nu ett 

tämligen säkert byte för att söka fånga ett annat. Han lättade med hela 

sin styrka och tog upp jakt på de siktade skeppen, som ej voro några 

andra än Marcussens kryssningseskader på återväg mot Listerdyb. 

När Marcussen märkte avsikten, var han ej sen att styra rätt ut i Nord

sjön, och fåfängt förföljdes de välseglande holländska skeppen hela 

dagen av danskarna, vilka i den svaga nattbrisen slutligen måste giva 

tappt. Konung Kristian satte sedan kurs mot Flekkerö, under det att 

Marcussen med sina sju skepp åter förenade sig med Thijssen den 19 

maj på morgonen. 

Under den senast gångna natten hade en ny dansk sjöstyrka uppen

barat sig i dessa farvatten. Det var en under amiral Pros lVIund stående 

eskader, åtta segel stark, nämligen skeppen Sancta Sophia (flaggskepp, 

40), Tre Kroner (30), Delmenhorst (28), Nellebladet (zo), Markatten 

(16), Pelicanen (36) och Graa Ulv (3o) samt Samsons Galej (14). Härtill 

hörde fyra i Norge utrustade defensionsskepp under amiral Gedde. 

Mund hade i början av maj lämnat Öresund med flertalet av de ovan

nämnda skeppen och avgått till Flekkerö för att förena sig med konung 
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Kristian. Men då denne redan var gången därifrån, fortsatte Mund 

efter ett par dagars uppehåll i Flekkerö ned mot Jyllands västkust. 

Under denna segling passerade de båda danska sjöstyrkorna varandra 

ovetande nattetid, konungen på nordgående långt ute till havs, Mund 

på sydgående närmare land. På aftonen den I9 maj var Pros l\!Iunds 

eskader utanför inloppet till Listerdyb. Inför detta nya hot hölls krigs

råd på Thijssens flotta. Man beslöt att omedelbart anlägga två batterier 

(med J:8-pundiga kanoner) för att spärra inloppet och till skydd för 

fartygen. De bemannades med ett par hundra knektar från flottan. 

Därjämte sändes viceamiralen till fältmarskalken Torstensson i Raders

lev med underrättelse om läget. Samma dag detta skedde, den 24 

maj, komma I I av fiendens skepp inseglande rätt i gattet och ankrade 

tätt intill det ena batteriet. Dagen därpå återkom Gerretsen med be

sked. I överensstämmelse härmed beslöt ett förnyat krigsråd, att flottan 

snarast skulle löpa ut mot fienden med alla skepp och brännare - åt

skilliga reparationer efter striden den I 6 v oro ännu ej verkställda -

men dock hålla sig på defensiven för att sedan kunna fullfölja planen 

på en genomsegling av Bälten samt söka sjön. 

Den 25 maj skedde avseglingen i tryckande värme. Dessförinnan 

förnaglades kanonerna i batterierna, och de ilandsatta knektarna om

bordtogos. Redan i början inträffade det, att alla tre brännarna gingo 

på grund. När flottan i övrigt kom till sjöss, seglade skeppet Gampen 

sin stormast över bord, och mesanmasten splittrades av ett åskslag. 

Ett av Thijssens bästa skepp var härmed ur räkningen. Gampen 

föll av och seglade ned åt Helgoland, åtföljd av några av de· övriga, 

>>vilka från den förra attacken ännu hade skräcken kvar i benen>>. Det 

blåste hård kultje, som så småningom övergick till storm. Vid den 

svenska flottans utsegling droga sig danskarna till sjöss. I det svåra 

vädret blev det förnämligast en kanonad på rätt långt håll under några 

timmar, från land åsedd av Lennart Torstensson, som från sitt huvud-
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Farvattnet vid Listerdyb efter ett sentida sjökort 

kvarter avrest till Ballum innanför Listerdyb för att vara händelserna 

närmare. Blott ringa skada uppstod av skottväxlingen. I den tilltagande 

stormen skildes motståndarna åt, och den värvade flottans egna fartyg 

blevo under den följande natten skingrade. Thijssen lyckades samla 

en del av dem för att uppsöka den överenskomna rendezvousplatsen 

vid Jutska revet och ämnade sedan med dem fortsätta till Göteborg 

för reparation och därpå fullfölja sitt ursprungliga uppdrag. lV[en med 

de svaga krafter, som han nu hade, ansåg han sig ha föga utsikt till 

framgång och vände därför mot Vlie, dit fartygen i hans flotta små

ningom samlades. Den 2 juni voro alla tillbaka. 

Expeditionen var ju en uppenbar svensk motgång. Så utnyttjade 

fienden den också för sin propaganda. >>I Danmark>>, skriver holländske 
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residenten Cracauw från Helsingör ett par veckor efter slagen vid 

Listerdyb, >>förlitar man sig nu mest på sin örlogsflotta och har fått 

gott courage, sedan H. Maj:t stred med 7 örlogsskepp mot 26 a 28 

av Louis de Geers, vilket här utropas såsom en stor seger, varöver 

tacksägelser hållas i kyrkorna, fastän man ingen säker grund har för 

hur det i verkligheten förhållit sig och vilka skador H. Maj :ts skepp 

lidit, vilket förtiges. I Köpenhamn har man låtit utge tryckta pamfletter 

om st~;iden, fulla av lögner.>> Han berättade vidare, att danskarna nu 

se holländarna över axeln och spefullt kalla dem >>svenska holländare>>. 

SVENSKA ÖRLOGSFLOTTAN LÖPER UT. 

SLAGET PA KOLBERGER HEIDE. 

BLOCKADEN I KIELFJORDEN. 

UTBRYTNINGEN OCH HEMSEGLINGEN 

När flottan våren I 644 skulle rustas, var den ur tidssynpunkt tyvärr 

som vanligt >>på efterkälken>> jämfört med den danska. Medan konung 

Kristian i början av april hade en stor del av sin flotta färdigrustad och 

redan var i full gång med framstöten mot Göteborg, lågo isarna i 

Stockholms skärgård hårt tillfrusna. Men arbetet på skeppens klar

göring bedrevs under Flemings outtröttliga ledning med all kraft, och 

redan i senare delen av april kunde amiralitetet sända ut fem smärre 

skepp på kryssning för att få någon underrättelse om >>fiendens con

tenance, emedan vi här äro lika så gott som blockerade och inneslutne>>. 

Utom den sjögående stora flottan rustades även en för direkt samarbete 

med fältmarskalken Gustav Horn i Skåne avsedd och av ett 70-tal 

farkoster, huvudsakligen lodjor, sammansatt sjöstyrka. Denna blev 

klar i början av maj och avgick då till Dalarö. Först den 22 maj var stora 

flottans klargöring avslutad. Den avseglade ävenledes till Dalarö, 

där knektarnas embarkering skulle äga rum. Här tog den till högste 



Amiralssvärd (från år 1657). Kungl. livrustkammaren 

befälhavare öv~r hela flottan utsedde amiralen Klas Fleming befälet 

med skeppsmajoren Henrik Hansson som ledare för lodjeflottan. Un

der Flemings befäl stod även skeppsmajoren Lars Mattsson med en i 

Stralsund liggande sjöstyrka av lätta fartyg. Stora flottan indelades i 

tre eskadrar, av vilka Fleming själv förde den första med Scepter (58) 

såsom flaggskepp, amiralen Åke Ulfsparre förde den andra och amiral

löjtnanten Klas Bielkenstierna den tredje. Sammanlagda antalet enheter 

i denna flotta var 33 skepp, 8 brännare, I pinass och I galjot. Den förde 

en bestyckning av omkring I 040 kanoner och hade en bemanning av 

sammanlagt omkring 6 ooo man sjöfolk och knektar. I närvaro av den 

unga drottningen och de flesta av regeringens medlemmar avseglade 

flottan från Dalarö den I juni. 

Regeringens instruktion, som för övrigt på grund av ovissheten om 

situationen både på landkrigsskådeplatserna och beträffande danska 

flottans dislokation var tämligen svävande, ålade Fleming närmast att 

uppsöka Barnholms farvatten och därifrån sätta sig i förbindelse med 

de båda fältmarskalkarna Torstensson och Horn, vilkas planer han 

skulle befordra. I stort sett gällde det alltså att föra den förres arme 

över till Fyen eller helst Själland och att hjälpa den sistnämnde att in

taga Malmö. Lodjeflottan sändes via Kalmar till Skånes östra farvatten 

för att stå till Horns förfogande. 1 Flemings handlingsfrihet var betyd-

1 Lodjeflottan, som i Kalmar ombordtog trupper till förstärkning av Horns arme, 

landsatte dessa i Ystad i början av juli. Under uppehållet därstädes anfölls den två gånger 

av danska örlogsfartyg och miste härvid och genom storm på hemvägen åtskilliga lodjor. 

Med återstoden ankom Hansson till Kalmar omkring den 23 augusti. 
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ligt bunden, skyldig som han var att inhämta både Torstenssons och 

Horns råd- i huvudsak skulle han dock >>rätta sig efter>> Torstensson

innan han företog sig någonting, och då ju dessutom kommunikatio

nerna voro ytterst långsamma och osäkra, var hans uppdrag allt annat 

än lätt. 

Flottan ankom den 8 juni till Dornbusch, nordväst om Stralsund, 

där Fleming uppehöll sig fem dagar under livligt korresponderande 

men med föga positivt resultat, varpå han seglade upp till Drogden. 

Där kunde han konstatera, att I3-I4 danska örlogsskepp lågo på Kö

penhamns redd, och att farleden norr över var befäst och spärrad. 

För att söka komma i direkt kontakt med Torstensson seglade han därpå 

med flottan till Kielfjorden. Här erfor han nyheten om värvade flottans 

misslyckade expedition samt att Torstensson låg sjuk i Haderslev. 

Emellertid kunde den sistnämnde något senare avlägga besök på flottan, 

och det fastslogs vid de båda befälhavarnas överläggningar, att före

taget mot Fyen-Själland måste övergivas dels på grund av brist på 

lämplig överskeppningsmateriel och dels emedan Gallas med sin arme 

var i annalkande. Däremot beslöt man att söka ockupera ön Femern. 

Den 28 juni lämnade flottan Kielfjorden, dagen därpå började landstig

ningen, som skedde under Torstenssons personliga ledning. Den 30 

juni var ön helt i svensk hand. 

Sedan Kristian IV efter slaget vid Listerdyb den I 6 maj reparerat 

skadorna i Flekkerö, återvände han med sina samlade styrkor till Kö

penhamn, dit han ankom den 22 juni. Han fick då underrättelse om 

att svenska huvudflottan en vecka tidigare varit synlig vid Drogden. 

Konungen beslöt att söka upp sin motståndare, och med en flotta 

om ett 40-tal fartyg lämnade han Köpenhamn den 29 juni. Den länge 

förutsedda kraftmätningen mellan de båda nordiska sjömakterna stod 

nu för dörren. Den I juli på morgonen kommo de praktiskt taget jämn

starka flottorna i sikte av varandra. Den svenska låg då ännu till ankars 



ost om Femerns norra udde efter företaget mot ön men lättade och gick 

till segels. Vinden var till en början NO-lig, således gynnsam för dan

skarna, men drog sig under dagens lopp över syd mot väst. lV1ed upp

märksamt begagnande av vindförhållandena lyckades Fleming sty

rande västvart pressa sig nära land och kom efter att ha rundat udden 

därigenom mellan Femern och sin motståndare, som därmed förlo

rade lovartsläget. Stri.den öppnades vid r-tiden på middagen med ett 

första svenskt· anfall, en artilleriduell på ganska långt håll. Fleming 

vände emellertid och gick på nära håll till förnyat angrepp på mötande 

kurser. Både hans eget flaggskepp Scepter och den danske general

amiralen Jörgen Vinds Patientia blevo rätt illa åtgångna och måste 

dragas ur linjen. Konung Kristian själv på Trefaldighed blev i detta 

skede av slaget sårad och miste sitt ena öga, där han >>stod ved h0jen 

Mast>>. Fleming började senare ett tredje anfall i avsikt att genombryta 

den danska flottan, men danskarna höllo undan, och när han för fjärde 

gången sökte komma sin motståndare till livs, började mörkret falla på, 

och de stridande komma därmed ur sikte för varandra. Personalförlus

terna i slaget voro ringa, och intet skepp förlorades på någondera sidan. 

Den danska flottan ankrade under påföljande natt ost om Femern 

för att reparera sina skador, medan Fleming med den svenska ännu 

dagen efter bataljen höll sig kryssande på valplatsen. Då ingen fiende 

syntes till, satte han emellertid kurs på Kielfjorden och ankrade den 

3 juli vid Kristianspriis. Här kunde flottan repareras och besättningarna 

vila ut, varjämte utsikt fanns att skaffa proviant. Slaget på Kolberger 

Heide får ur taktisk synpunkt betraktas som oavgjort, även om båda 

parterna tillskreva sig segern. Men sett i större sammanhang hade den 

gamle konung Kristian i alla fall genom detta slag återigen lyckats 

korsa den svenska sjömaktens planer. 

Detta skulle än mera visa sig vara förhållandet, då den danska flottan 

några dagar senare ankrade utanför Kielfjordens mynning och därmed 

började en nästan månadslång blockad. Hoppet stod till att den vär-
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vade flottan, när den nu för andra gången var i begrepp att lämna 

Holland, snart måtte låta höra av sig. Fleming var inom kort klar med 

sina reparationer och ämnade för sin del, så snart vinden medgåve, 

bryta sig ut och i värsta fall ej vänta på Thijssens ankomst. l\!Ien Tor

stensson, som var den bestämmande, avrådde därifrån. Den 16 juli 

ljusnade emellertid läget helt oväntat. Då kom, såsom längre fram be

skrives, Fleming i kontakt tvärs över halvön med den samma dag till 

Ribedyb anlände Thijssen, vilken anmodades snarast möjligt taga sig 

in i Östersjön, och därmed skulle den danska flottan sättas mellan tvenne 

eldar. Danskarna flyttade sig småningom allt längre in i fjordmyn

ningen och tillslöto densamma helt. Emellertid började provianten 

på svenska flottan att tryta och sjukdomar breda ut sig, allt medan Gallas' 

trupper närmade sig Kiel, varför Fleming vid upprepade tillfällen fram

höll nödvändigheten av ett utbrytningsförsök. Hoppet att kunna ruinera 

den svenska flottan kom Kristian IV att hysa stora planer: >>då vill jag 

gå direkt till Sverige och bemäktiga mig Alvsnabben, som ligger allra 

främst i skären, där man löper in till Stockholm>>, skrev han den z6 

juli till sin rikshovmästare. Så inträffade på morgonen sistnämnda dag 

genom en märklig ödets skickelse, att en förlupen kula från ett någon 

dag tidigare på fjordens östra strand uppkastat danskt batteri ändade 

Klas Flemings liv. Före sin bortgång- han dog av blodförlust ett par 

timmar efter det skottet fallit - hann Klas Fleming att överlämna 

befälet över flottan. Han frångick härvid dock sin instruktions orda

lydelse, som föreskrev att i första hand amiral Ulfsparre skulle efter

träda honom, och anmodade i stället den unge generalmajoren Karl 

Gustav Wrangel att föra flottan >>till Hennes Kungl. Maj:ts tjänst väl 

igenom [den danska] och låta vårda sig om flottans conservation». 

Knappt hade Fleming gått bort, förrän vinden samma dag blev västlig 

och möjligheter för en utsegling öppnade sig. Torstensson gav nu 

W rang el order att överlägga med amiralerna, begagna den gynnande 

vinden och >>hasta till sjöss>>. 
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Den 28 gjorde man ett första försök att bryta sig ut, men elden från 

det nyssnämnda batteriet visade sig så besvärande, att flottan nödgades 

ankra igen men längre ut från land. Kort därpå lät likväl Torstensson 

storma den olycksbringande skansen, och dess eld upphörde. Danska 

flottan hade, då utbrytningsförsöket iakttogs, lättat och flyttat sig något 

längre ut. Det danska avantgardet, fört av amiralen Peder Galt, beordra

des dagen därpå av konung Kristian att lätta ankar och >>söka fienden, 

som han ligger·och giva honom först den ena sidan och sedan den andra>>. 

Men Galt gjorde ingendera delen. När svenska flottan på morgonen 

den 30 juli för svag SW -lig vind styrde ut till sjöss med kurs åt Femern, 

gjorde varken Galt eller någon annan av de danska eskadercheferna 

något för att hindra utseglingen. Vinden dog småningom ut samt kas

tade ofta om riktning. Mot kvällen förlorade flottorna känning med 

varandra. Följande dag sökte svenska flottan göra ett angrepp på den 

danska men nådde den aldrig, enär det åter mojnade. Vinden gick sedan 

över på ost. Som svenska flottan nödgats lämna hamn med proviant 

för blott ett par dagar, begagnade man >>motvinden>> och seglade åter 

in i Kielfjorden för att komplettera förrådet och ankrade på kvällen. 

Danska flottan lade sig strax utanför. Efter den 1 augusti skedd pro

viantering beslöts vid hållet krigsråd, att man redan samma dag på af

tonen efter mörkrets inbrott skulle söka smyga sig ut förbi danskarna. 

Vinden var svag SW-lig med tendenser att öka. Allt gjordes klart, 

inga lanternor eller andra ljus fingo synas, och när lättningssignal gavs 

med två muskötskott klockan tio på kvällen, blåste det frisk kuling. 

I en enda lång ljudlös rad av skepp seglade den svenska huvudflottan 

ut förbi den danska blockadstyrkan, där man ingenting märkte. På 

morgonen den 2 augusti passerades Femern, för god bris fortsatte 

seglingen förbi Bornholm, och den 5 klockan 7 f. m. passerades Lands

ort, varpå flottan senare samma dag lyckligen ankrade i Alvsnabbens 

gamla välkända och skyddande hamn. 

För Kristian IV var det naturligtvis en stor missräkning, att den 
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svenska flottan för andra gången och definitivt sluppit undan den 

danska sjömakten. Märkvärdigt nog sattes dock ingen förföljning på 

allvar igång, när man upptäckte vad som hänt. Amiral Ottesen befalldes 

visserligen morgonen därpå att spana åt Femern-hållet, men det var 

också allt. Detta hindrade do~k icke, att underrättelser senare nådde 

Sverige från Köpenhamn, vari förmäldes, att >>jutarna gloriera mycket 

och prahla stort, huru de hava jagat och förföljt flottan hit i skären, 

men», .konstaterades det på svensk sida, >>det är bäst att hela världen är 

bekant, det jutarnes art är av födelsen till lögn inclinerad>>. 

LÄGET I BÖRJAN AV OKTOBER 1644 

Krigshändelsernas utveckling i danska kriget hade ingalunda mot

svarat den svenska regeringens förväntningar, då de snabba framgångar 

på vilka den svenska fälttågsplanen byggt, hade uteblivit eller åter gått 

förlorade. 

Lennart Torstenssons invasion på Jutska halvön hade icke kunnat 

fullföljas genom en övergång till Fyen, och genom de kejserligas diver

sion hade den svenske fältherren förmåtts återvända till Tyskland. 

Den svenska huvudhären var på nytt bunden i det tyska kriget och kunde 

icke påräknas i kampen mot Danmark. Visserligen hade Jutska halvön 

genom Helmut W rangels detachering åter blivit krigsskådeplats, men 

hans styrka var alldeles för svag för avgörande operationer mot de 

danska öarna. Han var nätt och jämnt i stånd att hålla de danska strids

krafterna i Holstein och på Fy en stången. U n der de givna förhållandena 

hade en svensk kupp från tyska kusten mot Själland icke kommit till 

utförande. 

På andra sidan om de danska öarna, i Skåne, hade det lyckats den 

handlingskraftige konung Kristian att samla en överlägsen arme och 
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med framgång operera mot den andra svenska fälthären, den Hornska. 

Denna var icke slagen men utmanövrerad, och Horn behärskade endast 

Skånes nordvästra hörn med Hälsingborg och Landskrona. 

Det har i den föregående skildringen icke varit anledning att ingå 

på krigshändelserna vid fronten mot Norge. Denna ansågs av den 

svenska ledningen med rätta vara en sekundär krigsskådeplats, där 

man borde hålla sig på defensiven, likvisst med ett undantag -Jämt

land och Härjedalen skulle ockuperas. Det hade emellertid icke kunnat 

hindras, att Hannibal Sehested, den dådkraftige ståthållaren i Norge, 

hade bränt Vänersborg och härjat i Västergötland. Jämtland hade 

väl ockuperats men åter gått förlorat genom en norsk motoffensiv. 

Och norrmännen hade därifrån till och med företagit plundringståg 

in på svenskt område. Det synnerligen ofördelaktiga strategiska läget 

i mellersta N ordand var således bestående. 

Den svenska planen att genom anfall från väster och öster mot de 

danska öarna med ett hastigt grepp avgöra kriget hade misslyckats. 

Kriget hade dragit ut på längden. Därmed följde, att den gamle kärn

fulle danske konungen fick tid att samla stridskrafter till lands, utrusta 

sin flotta och draga nytta av det läge på de inre linjerna, som han inne

hade. Framför allt hade dock denna tidsfrist givit de kejserliga möjlig

het att ingripa. Följden härav hade blivit, att den förnämsta maktfaktor 

till lands, varmed den svenska ledningen beräknat att föra kriget mot 

Danmark, förlorat grundvalen för sin offensiva handling. 

Som läget tedde sig kring månadsskiftet september-oktober 1644 

syntes Danmark i huvudsak tack vare sin flotta ha räddats från det 

sammanbrott, som hotade strax efter årsskiftet 1643--1644. Till 

lands voro inga avgörande händelser i sikte, och för nästa år skymtade 

knappast något annat händelseförlopp än ett förhärjande gränskrig 

av samma natur som så många gånger förr. Läget till lands föreföll 

fastlåst. Skulle något kunna utföras av krigsavgörande betydelse, 

måste detta ske genom flottorna. Tyngdpunkten i det danska kriget 
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låg på havet. Att ett avgörande skulle kunna falla ännu år 1644, syntes 

föga troligt, särskilt om man räknar med tidens allmänna åskådnings

sätt. Kristian ansåg årets sjötåg praktiskt taget avslutat med den sven

ska flottans reträtt till sin bas vid Stockholm. Denna uppfattning blev 

hans stora felräkning, som skulle göra alla hans beundransvärda an

strängningar om intet. Ty i slutet av september hade i Kalmarsund 

en betydande eskader av svenska stora flottan förenat sig med Louis 

de G~ers värvade hjälpflotta. Det var denna händelse, som skulle 

få ett avgörande inflytande på det danska krigets utgång. 



SLAGET VID FEMERN 

RUSTNINGEN AV WRANGELS FLOTTA 

R edan dagen efter den stora flottans återkomst till Alvsnabben den 

5 augusti r644 diskuterades i rådet frågan om vilka åtgärder, som 

borde vidtagas för att i fortsättningen hålla flottan till sjöss. Att 

denna åter skulle klargöras för expedition, därom var man från början 

ense. Det gällde huvudsakligen att avväga, i vilken utsträckning detta 

skulle ske, och vilka instruktioner den borde erhålla. Med hänsyn till 

den stundande hösten menade man, att i varje fall de svåraste skeppen 

borde få stanna hemma och ej riskeras i de trånga farvattnen kring de 

danska öarna. Man diskuterade olika planer för flottans uppträdande. 

Bl. a. undersöktes men förkastades tanken på en samverkan med Gustav 

Horn vid belägringen av Malmö, likaså möjligheten att höstetid kunna 

verkställa en överskeppning till Fyen från fastlandet. Däremot hoppa

des man allvarligt, att ett särskilt av rikskanslern omhuldat projekt 

att bemäktiga sig Gotland skulle kunna bli framgångsrikt. Men 

även detta uppslag fick falla, och i mitten av augusti hade planerna 

inskränkts till att den flotta, som borde rustas, skulle verkställa vissa 

konvojeringar samt över huvud taget kryssa i Östersjön och skydda 

Sveriges sjöhandel. 

Det var emellertid icke lätt för rådet att fatta avgörande beslut i dessa 

spörsmål, förrän man kunde säkert överblicka den aktuella tillgången 

på personal och materiel inom flottan. Det tillstånd, vari denna befann 

sig vid hemkomsten, var nämligen allt annat än gott. Sjukdomar här-
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jade, provianten var till största delen förtärd, och i förråden hade man 

intet att ersätta med. Skeppen och deras utrustning voro efter somma

rens sjökampanj givetvis i stort behov av översyn och reparation samt 

krävde noggrann rengöring och rökning med >>svavel och eneris>>. En 

del av folket, ej minst bland de knektar, som av Torstensson värvats 

i Tyskland, begav sig på rymmarstråt. Svårigheter yppade sig även 

med de många sjuka, åt vilka man sökte bereda inkvartering hos all

mogen ·i skärgården, >>på det de må komma i frisk luft och bliva behöri

gen skötta>>. Från Stockholm anlände en >>Doctor Capitaine>>, som 

gjorde allt vad göras kunde, dock utan större framgång. Dödsfall 

inträffade snart sagt dagligen bland besättningarna. Vakanserna blevo 

slutligen så omfattande, att man fruktade, att >>månge skep - - -

icke mäkta lyfta sine ankan>. 

Läget var sålunda synnerligen bekymmersamt. Sedan W rang el och 

Bielkenstierna rest upp till Stockholm för att inför regeringen avlägga 

rapport både om flottans tillstånd och om förhållandena på krigsskåde

platsen, var det amiral Ulfsparre, som tills vidare fick sköta om flot

tans svårbemästrade problem. Skeppen lågo från den 8 augusti samlade 

till ankars i Dalarö hamn sånär som på ett eller annat av de mindre, 

som hölls ute på kryssning utanför Landsort. 

Overläggningarna i rådet under den följande tiden resulterade i att 

de största skeppen ävensom en del av de övriga beordrades segla in 

till Stockholm för uppläggning. Endast 14 skepp skulle klargöras 

för att åter gå ut. Dessa tänkte man låta förflytta till Djurhamn för 

att vinna större säkerhet i händelse av ett danskt angrepp från sjö

sidan mot Stockholms södra skärgård. Men sedan man den 17 augusti 

fått den glädjande underrättelsen, att Maerten Thijssen med den vär

vade flottan lyckligen sluppit in i Östersjön, ansågs faran överstånden, 

och de 14 skeppen fingo ligga kvar i Dalarö för att där fullborda sin 

klargöring. Med stora svårigheter på grund av rådande personalbrist 

förde Ulfsparre den övriga delen av flottan upp till huvudstaden, och 
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Farvattnen omkring Femern enligt moderna sjökort. De cirkelrunda, svarta fläckarna 
äro kustfyrar 

holmamiralen i Stockholm, maJoren Rikard Clerck, sändes att taga 

befäl över Dalaröskeppen samt leda deras reparation och utrustning. 

Några av de utsedda skeppen voro emellertid i sådant tillstånd, att ett 

par måste helt uteslutas, och vissa fingo lov att utbytas mot andra. 

slutligen bestämde regeringen att allenast 12 örlogsskepp skulle ingå 

i den blivande sjöstyrkan, nämligen Draken, Göteborg, Smålands L e

y on, 

frun, 

R egina, 

Enhorn 

Jägaren, Nya 

och Månen. 

Fortuna, Svanen, Kattan, Tigern, Hav

Aven bland dessa ansågs likväl Tigern, 

Enhorn och Månen vara för >>gamla och utlevade>> och därmed >>obe

kväma>>, varför de ersattes med Leoparden, Gamla Fortuna och Achilles. 

Clercks uppdrag var ej av det tacksammare slaget. Ovissheten in 

det sista om vilka skepp, som verkligen skulle komma till användning, 



och eJ minst proviantbristen beredde honom stora bekymmer. Den 

proviant, som äntligen anskaffades, var ofta skämd och oätbar. Själv 

hade han ej ens en skrivare som biträde för att utföra de många expedi

tionella göromålen. I bevekande inlagor till amiralitetskollegium sökte 

han vinna stöd och rättelse i de svåra förhållandena, men i kollegiet 

fanns inte längre den ledande kraft, som Klas Fleming en gång varit, 

och den gamle riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm var kanske ej 

mannen att nu bringa reda i förhållandena. 

Under återstoden av augusti och början av september månad lycka

des man emellertid omsider klargöra de senast bestämda I 2 skeppen 

jämte 2 brännare, Caritas och Meerman, samt 2 galjoter, den ena vid 

namn Postpferd. De blevo i själva verket väl försedda med utrustning; 

bl. a. fingo skeppen dubbel uppsättning av segel och ankartåg samt 

bestyckades med möjligast >>grove skytt efter vart och ett skepps krafter 

och villkor>>. Dessutom medfördes Ioo järnkanoner för bestyckande 

av uppbringade, till örlogs användbara priser samt av skansarna på tysk 

botten. Vidare blev flottan provianterad för två månader framåt. 

Arbetena påskyndades, särskilt sedan man fått visshet om den värvade 

flottans ankomst till Kalmar. 

I bemanningen av Wrangels flotta synas vissa vakanser ha funnits, 

trots alla de ansträngningar man gjorde för att komplettera besätt

ningarna till full styrka. Enligt amiralitetskollegii >>designatiom> av den 

29 augusti på de I 2 skeppens besättning skulle denna utgöras av 979 

båtsmän och bösseskyttar samt 620 knektar. Styrkan för de båda 

brännarna och de båda galjoterna är ej där angiven. Antalet knektar 

blev dock enligt senare dispositioner1 utökat till 686, befäl och under

befäl m. fl. inräknade. Krigsfolket uttogs ur 

Upplands regemente med I42 man 

Kalmar )) )) 332 >) 

Hälsinge )) )) 204 )) 

1 Se bil. I. 
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/ 
Viceamiral Peter Blums namnteckning och vapen 

Den rapport, som Wrangel avgav efter inspektion den 16 september, 

upptager för samma 12 skepp en brist av 101 man sjöfolk och 46 

knektar. Att döma av ett senare uttalande av Wrangel blev dock sjö

folket i huvudsak ersatt före avseglingen från Dalarö. Beträffande 

knektarna är att märka, att den nyssnämnda siffran 46 avsåg före

fintliga vakanser inom U p p lands och Hälsinge regementen. D enna 

brist blev till fullo ersatt genom att 50 man ur Kalmar regemente, 

förlagda till Björnhävda skans på Öland, beordrades ombord på flottan 

vid dess ankomst till Kalmarsund. Beträffande soldatmaterialet må an

föras, att när i början av september folk ur Hälsinge och Upplands 

regementen uppbådades för att fylla vakanserna på Wrangels flotta, 

krigskollegium särskilt föreskrev, att >>de bästa och dugligaste både 

officerare och gemene>> borde utväljas. 

Till >>kommendant>> över de sålunda rustade skeppen utsågs vice

amiralen Peter Blum med skeppsmajoren Rikard Clerck som närmaste 

man. Den sistnämnde ersattes dock före avseglingen av den franske 

sjöofficeren Abraham Duquesne, vilken just gått i svensk tjänst och 

erhållit skeppsmajors grad. Generalmajoren Karl Gustav Wrangel, 

som så lyckligt lett utbrytningen ur Kielfjorden och därefter hemfört 

flottan till svenska skären, utsåg~ av K. M:t att i egenskap av >>över-
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kommendant>> taga högsta befälet över såväl den inhemska flottan som 

den i Kalmar liggande värvade flottan och dessutom över fyra av de 

i Wismar liggande örlogsfartygen samt de i Stralsund stationerade lätta 

farkosterna, vilka skulle förena s1g med flottan enligt närmare order. 

Instruktionen för Wrangel, utfärdad den 9 september, visade, att 

den relativa modlöshet, som kan spåras i de första diskussionerna inom 

rådet efter flottans hemkomst, fått vika för en mera hoppfull uppfatt

ning, sedan det sjöstrategiska läget blivit helt omkastat till svensk favör 

efter hjälpflottans ankomst från Holland. Nu gällde det åter att för

hindra, att >>konungen i Danmark - - - helt må sig utan motstånd 

Östersjöns dominium tillägna>>. Instruktionen föreskrev bl. a. att -

sedan förening med den värvade flottan skett vid Ölands södra udde, 

alternativt i Kalmarsund eller vid Ö lands norra udde -W rang el genom 

utsända spaningsfartyg skulle söka erfara, om och till vilken styrka den 

danska flottan vore i sjön. Var den ute i sin helhet - vilket regeringen 

höll för osannolikt - och befann den sig i farvattnen vid Möen eller 

Bornholm, skulle W rangel ost om sistnämnda ö segla ned mot Hinter

pommern och därefter åt Wismar, förena de där liggande skeppen med 

sin styrka och upprätta förbindelse med Lennart Torstensson. Han 

ställdes för övrigt under den stundande hösten och vintern principiellt 

under fältmarskalkens >>kommando och direktion>>. Skulle det visa sig, 

att danska flottan blott till en mindre del (20-24 skepp) vore till sjöss, 

hade Wrangel att direkt söka uppnå södra inloppet av Stora Bält och 

där fatta beslut om sina vidare åtgöranden med ledning av det läge, 

vari Torstensson befunne sig gentemot Gallas. Om den förre alltjämt 

höll Holstein besatt, skulle Wrangel inlöpa till Kristianspriis, eljest till 

W is mar. Därest danska flottan härunder komme i sikte, förväntade 

K. M:t, att Wrangel gjorde sitt bästa för att >>kreckia [ = kränka] 

fienden och genom Gudz nådhe erhålla victoriem>. Dessutom hade 

han att rensa Östersjön från danska fribytare och vålla all dansk handel 

så stor skada som möjligt. Under hela hösten och vintern borde danska 
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ABRAHAM DUQUESNE 

flottan hållas >>i alarm>>, så att konung Kristian bleve nödsakad att splittra 

sina sjöstridskrafter till skydd för såväl Öresund som Bälten och öarna. 

Den värvade flottan, som ju drog dyra pengar i hyra, skulle före vin

tern hemsändas till Holland för att krigskostnaderna i någon mån skulle 

kunna nedbringas. Härvid skulle Wrangels egen flotta, om så behövdes 

med våld, bispringa hjälpflottan att genom Stora Bält komma ut i 

Västerhavet. 

Den inhemska flottan skulle till vinterläge ha Kristianspriis, Wismar 

eller annan lämplig hamn, och under alla förhållanden skulle skansar 

anläggas till skeppens säkerhet. I den mån >>krigets skäl sådant kan 

äska och tillråda>> borde Wrangel slutligen ha sin uppmärksamhet riktad 

på önskvärdheten av en ockupation av Fyen. 

Slutligen må anföras, att Wrangel i instruktionen anbefalldes att, 

sedan han tagit befälet över ·den förenade flottan, vid sina beslut taga 
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hänsyn till >>bägge amiralernas, så ock viceamiralens och maJorernas 

föregångna kommunikation och inråd>>. 

Den 14 september hade Wrangel jämte Blum, Duquesne och den till 

brännarkapten antagne franske sjöofficeren Banos avskedsuppvaktat 

i rådet. På anmaning om att visa manlighet samt tillönskan om lycklig 

resa, lovade de att handla en hommes d' honneur. 

Två dagar senare ankom Karl Gustav Wrangel till Dalarö, övertog 

befälet·över den därvarande sjöstyrkan och hissade sin flagg på skeppet 

Smålands Lejon, flottans bästa seglare. Efter omedelbart verkställd 

inspektion av flottan framförde han till riksamiralen sina betänklig

heter rörande vissa brister i utrustningen ävensom förefintligheten av 

en del vakanser bland besättningarna samt begärde komplettering sna

rast, >>så att flottan icke länge måtte bliva här uppehållen». Särskilt 

brandskeppen voro alldeles underbemannade. I den mån så lät sig göra, 

blevo, såsom nyss nämnts, de anmärkta förhållandena avhjälpta. Den 

19 september ansåg sig Wrangel klar att kunna gå till segels. Men 

nu var vinden motig; den höll sig mest på W och SW. Det framgår 

oförtydbart av Wrangels korrespondens med kollegiet under hans 

vistelse i Dalarö, hur full av verksamhetslust han var och hur ivrig 

att fort komma till sjöss. För honom var det därför säkerligen en hård 

prövning att behöva ligga och vänta fåfängt dag för dag. - Så gick 

vinden den 28 äntligen över på NW och blev därmed gynnsam för en 

utsegling från Dalarö. 

Före lättningen mottog Wrangel en depesch från regeringen med se

naste nyheter från krigsskådeplatsen. Torstensson hade dragit sig åt 

mellersta Tyskland, men överste Helmut Wrangel var med en styrka 

sänd till Holstein och skulle rycka vidare in i Jylland. Beträffande 

danska flottan hade erfarits, att amiralen Pros Mund med 22 skepp ob

serverats vid Bornholm. 

Följande segelordning visar, att Blums flotta blivit indelad i två 

eskadrar, av vilka Wrangel själv förde den första, under det att Blum 
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Wrangels flaggskepp Smålands Lejon, utsnitt ur van de VeJdes på annat ställe 
återgivna bataljteckning över slaget vid Femern 



förde den andra. Den hade av överkommendanten utfärdats att till

lämpas, sedan man lämnat skären: 

o 
Leoparden 

o 
Kattan 

o 
Svanen 

o 
Gamla Fortuna 

o 
Smålands Lejon 

o 
Postpferd 

o 
Re gina 

o 
Caritas 

Co) 

Draken 

o 
Galjoten 

o 
Jägaren 

o 
Meermanl 

o 
Göteborg 

o 
Nya Fortuna 

() 

Achilles 

o 
Havfrun 

DEN VÄRVADE FLOTT ANS ANDRA EXPEDITION 

Trots de nedslående underrättelser, som nådde Louis de Geer vid 

den värvade flottans hemkomst till Vlie efter dess första expedition, 

fällde han ingalunda modet. Ej utan skäl insåg han, att även om hans 

hjälpflotta lidit nederlag och ej kunnat fullfölja den uppgjorda planen, 

så var det i varje fall en vinst, att man tvingat danske konungen att dela 

sin flotta och hålla dess huvudstyrka borta från Östersjön. Allt borde 

därför göras för att fullfölja den ursprungliga avsikten med sjötåget. 

1 I en variant av denna segelordning, dagtecknad Kalmar den 31 september 1644, 

ha både Caritas och Meerman fått sin plats akterst i första eskadern. 



De skadade skeppen skulle genast repareras och flottan förses med nya 

förråd. Vis av erfarenheterna från de båda slagen i Listerdyb begärde 

Thijssen större skepp och förstärkning av manskapet, men intetdera 

kravet kunde de Geer tillmötesgå, då tillgång till båda saknades. 

Generalstaterna utrustade nämligen samtidigt ett 40-tal örlogsskepp 

under ledning av amiralen Witte Cornelisson de With, som med sin 

sjöstyrka skulle dels konvojera en till Östersjön destinerad kofferdiflotta 

om ej mindre än 700 fartyg, dels överföra ambassader, vilka såväl i 

Danmark som i Sverige skulle söka mäkla fred. 

Var det sålunda vid denna tidpunkt svårt att få både manskap och 

bättre skepp för den nya utrustningen, så skulle dock ytterligare något 

mycket värre tillstöta. På de hemvändande skeppen utbröt nämligen 

ett synnerligen elakartat myteri. Knappt hade ankarna gått i botten, 

förrän matroserna bemäktigade sig båtarna och flocktals begåvo sig 

i land. De få, som stannade ombord, förklarade, att de för intet pris i 

världen ville gå till sjöss igen. De ansågo sig bedragna och voro miss

nöjda med förhållandena ombord. Rörelsen spred sig till Amsterdam, 

och till och med sjömanshustrurna ingrepo i händelsernas gång. De 

Geer lyckades dock med myndigheternas hjälp och genom vidtagande 

av stränga åtgärder dämpa upprorsandan och återställa ordningen. 

Med orubblig energi fullföljde han sitt verk, och småningom förbätt

rades ställningen. lVIot löfte om högre hyra lyckades han förmå en hel 

del av rymlingarna att återvända ombord, och även nyrekryteringen 

började taga fart. Omsider blevo besättningar och utrustning komplet

terade, mycket tack vare ett utmärkt samarbete mellan de Geer och 

hans amiral. De omkring 700 tyska knektar, som av Torstensson på 

sin tid sattes ombord i Listerdyb, voro alltjämt embarkerade på skeppen. 

Allt gjordes för att påskynda den värvade flottans avsegling. 

I den ursprungliga sammansättningen av flottan hade ett par änd

ringar nu blivit gjorda, i det att Thijssen erhållit ett nytt flaggskepp 

Jupiter i stället för Vergulde Swaen. Vidare hade skeppet Lange Bark 
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fått stanna hemma. Av de till den förra expeditionen hörande trans

portskeppen deltogo denna gång endast Gecroonde Leeuw, Cop och 

Jonkvrouw Maria, de båda förra såsom lastdragare och den sistnämnda 

som depeschfartyg. De övriga hade blivit avdankade såsom obehöv

liga, sedan den ursprungliga planen - i vad avsåg den svenska härens 

överförande till Fyen- måst övergivas. Vidare är att märka, att skep

pet S:t Matheus, som i april avseglat till Göteborg, alltjämt kvarlåg 

där. 

Vid ingången av juli månad voro klargöringsarbetena avslutade. 

Den 4 juli stack amiral Thijssen till sjöss från Vlie med 7 skepp jämte 

några till brännare avsedda fartyg. Två dagar senare skulle viceamira

len Gerretsen ha följt efter med 6 skepp och tvenne jakter, men han 

blev fördröjd av motvind och stiltje och lämnade ej Vlie förr än den 

ro juli. Båda dessa styrkor skulle därpå förena sig med schoutby

nachten Marcussens 7 skepp, vilka redan voro gångna till sjöss. 

För sitt handlande hade Thijssen att följa direktiv, som lämnats 

honom av Louis de Geer. Enligt de underrättelser, denne erhållit 

från Sverige om läget, hade svenska huvudflottan under Klas Fleming 

äntligen lupit ut i Östersjön, och kung Kristian hade för att möta den 

dragit tillbaka större delen av sina sjöstridskrafter ur Västerhavet. 

De Geer förmenade det därför ej vara någon större risk att med den 

värvade flottan söka direkt uppnå Aarhus, varifrån Thijssen borde sätta 

sig i förbindelse med Torstensson och senare söka slå sig igenom Bälten 

för förening med Flemings flotta. För att spana i farvattnet kring Ska

gen och kunskapa om svenskarnas läge vid Aalborg, Aarhus och andra 

platser sände Thijssen fregatten Harderinne i förväg, vederbörligen 

camouflerad och förande Oraniens flagga samt utgivande sig för hol

ländsk örlogsman. A v påträffade fiskare erfors därvid, dels att några 

danska örlogsfartyg lågo på vakt utanför Aalborg och dels att av sven

skarna i Aalborg vidtagna åtgärder för att utrusta trupptransportfartyg 

hade blivit inhiberade. Thijssen fick sålunda genom dessa upplys-
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ningar bekräftelse på att den tidigare >>desseinen» - att han med den vär

vade flottan skulle skydda en transport från J yllands ostkusthamnar till 

Fyen - hade omöjliggjorts. Han sände därför omgående en galjot 

in till Ribe för att söka kontakt med Lennart Torstensson, som för

modades ha sitt huvudkvarter i Haderslev, och erhålla dennes vidare 

direktiv. Själv avbröt han med sin flotta seglingen mot Skagen och 

gick in till Ribedyb, där han synes ha ankrat den I 6 juli på mor

gonen. Härifrån avfärdades omedelbart brev om ankomsten till Tor

stensson (denne befann sig i själva verket i Slesvig), vilken i sin tur 

vidarebefordrade det med eget brev till Klas Fleming, som med sven

ska huvudflottan låg i Kielfjorden, blockerad av den danska. Fleming 

svarade redan samma afton och begärde, att Thijssen snarast skulle 

söka segla till Kiel för att förena den värvade flottan med Flemings, 

varpå de skulle gemensamt >>antasta>> fienden. 

Som >>brevvisare>> använde Thijssen chefen för de ombord kommen

derade knektarna, en tysk major. Denne synes ha presterat en verklig 

snabbritt. Han lämnade nämligen Ribe på morgonen, red sannolikt 

över Haderslev-Aabenraa-Slesvig, där ett rätt långt uppehåll måste 

ha gjorts i Torstenssons huvudkvarter, vidare över Eckernförde till 

Kristianspriis, en sammanlagd vägsträcka på i det närmaste 20 mil, 

och dock var han framme i så god tid, att Fleming hann samma afton 

besvara Thijssens brev! 

Thijssen lämnade Ribedyb den 21 juli, rundade Skagen och satte 

kurs ned mot Stora Bält. Den 26 hade han nått så långt som till höj

den av Stevnshoved på J yllands ostkust norr om inloppet till Stora 

Bält, där han dock tvangs att ligga i motvind tre hela dagar. Under

rättelsen om den svenska värvade flottans färd mot Stora Bält orsakade 

stor uppståndelse i Danmark, och inom regeringen ansåg man, att det 

illa överensstämde med att Nederländerna samtidigt sände ambassa

dörer för fredsmedling. Redan då det i Köpenhamn hade blivit känt, 

att Thijssen för andra gången lämnat Vlie, hade ambassadörerna all 



möda att övertyga danskarna om att Generalstaterna som sådana var

ken med råd eller dåd bidragit till den värvade flottans utrustning. 

De erbjödo sig till och med att söka upp konung Kristian i Östersjön 

och, till förekommande av all vidare blodsutgjutelse och krigsförläng

ning, avgiva förklaring. Men rikshovmästaren avrådde dem, enär det 

a.,nsågs utsiktslöst, att konungen - som dessutom icke hade något av 

sina riksråd med sig, utan vilka beslut ej kunde fattas- skulle resol

vera att låmna sjön >>förrän endera av de båda flottorna vore ruinerad>>. 

Eftersom motvinden höll i sig och för att ej i onödan förlora tid, 

beslöt Thijssen att lämna ankarplatsen vid Stevnshoved och sätta kurs 

på Göteborg. Han hade nämligen tidigare erfarit genom amiral de With, 

som nu var på väg till Sundet, konvojerande den tidigare omnämnda 

kofferdiflottan, att en dansk eskader om fem skepp låg utanför Göteborg 

och blockerade sjöfarten. 

På vägen från Stevnshoved upptäckte Thijssen tvenne danska örlogs

män, som lågo till ankars på Aalborgs redd. De lättade genast, och 

den ena lyckades undkomma, men den andra, defensionsskeppet 

Sophia, ett >>förträffligt nytt skepp>> om vid pass 200 läster men bestyckat 

med blott 14 kanoner, togs efter en kort fäktning. Med den tagna stora 

prisen i täten fortsatte Thijssen mot Göteborg. Dessutom medförde 

han även 3 i Kattegatt uppbringade danska skutor, I krejare och I 

bojort, alla med full last av proviant från Norge. När han den I au

gusti tidigt på morgonen inpasserade i skärgården, hade tre av den 

danska blockadstyrkans fartyg redan dagen förut lämnat Göteborg. 

De två övriga gåvo sig vid anblicken av den värvade flottan skyndsamt 

iväg och löpte inomskärs åt Marstrand. Göteborgs inlopp var därmed 

fritt från fiender. Thijssen berättar i sin rapport om ankomsten till 

Göteborg, att >>vi välkomnades --- av H. Ex. Riksdrotsen greve 

Per [Brahe J och andra herrar, såsom herr Stenbock, och skedde staden 

på tisdag en dubbel välgärning, i det att nämnde greve hade ankommit 

med 2 ooo man till häst och till fots och jagat iväg danskarna med stor 
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konfusion, många stupade och andra flydde till Bohus, varvid de för

lorade 4 metallkanoner och annan ammunition, vilka kanoner nu stå 

och prunka i Göteborg>>. 

Under uppehållet i Göteborg infördes ytterligare några av hollän

darna uppbringade priser, bl. a. ett med 11. kanoner bestyckat danskt 

defensionsskepp, som utanför Marstrand erövrats av skeppet Witte 

Engel. Det vid Aalborg tagna skeppet Sophia bemannades och utrusta

des helt till ör.logs. Det bestyckades med 24 kanoner och införlivades 

av Thijssen i den värvade flottan under namnet Nieuw Gottenburg. 

Sedan Thijssen konfererat med Per Brahe och kommendanten Manner

sköld, och då det efter i Göteborg föreliggande underrättelser om sven

ska huvudflottans beträngda läge i Kielfjorden var uppenbart, att det 

låg vikt uppå, att den värvade flottan snarast sökte förening med den

samma, beslöt man, att Thijssen utan dröjsmål skulle avsegla. 

På morgonen den 8 augusti lämnade han alltså Göteborg med sin 

flotta, som utom med Nieuw Gottenburg nu utökats med skeppet S :t 

c-~t-''~~. f .. ~4'f.,'ll" 
l:'• ... 'f'&r:? f"'"lJ" 

Capitain Pieter Pieterssen Sloos, chef i skeppet S:t Matheus 

Matheus. Styrkan utgjordes alltså nu av 22 örlogsskepp, de 3 trans

portskeppen och 3 mindre f. d. priser, avsedda till brännare, inalles 

28 segel. Som Thijssen ansåg det >>mycket osäkert, långsamt och 

besvärligt>> att segla genom Bält, valde han att taga den kortare vägen 

genom Sundet -ett i sanning djärvt beslut, då han ju kunde vänta 

det starkaste motståndet denna väg. Gynnad av en >>durchstående>> vind 

och hållande intill den skånska kusten, passerade hans flotta redan 

påföljande dag på förmiddagen med fulla segel och de svenska flaggorna 

i topp >>de sleutels van de Sont» - nycklarna till Öresund: Helsingör 

med slottet Kronborg var ju alltjämt danskt, men Hälsingborg med 
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sitt slott var i svenska händer. I en lång rad med den tagna prisen 

Nieuw Gottenburg sist i formeringen, vilket skepp Thijssen dock, kanske 

på trots, lät föra danska flaggor och dansk vimpel, seglade de 28 skep

pen in i >>Kongens Stmmme>>. Kronborgs kanoner öppnade visser

ligen eld mot inkräktarna, men intet av de sju avgivna skotten nådde 

fram till målet. :Med två skott från varje skepp- svensk lösen- besva

rade Thijssen den danska kanonaden och fortsatte åt det av svenskarna 

besatta. Landskrona, där ankring skedde mot aftonen. Inga danska 

örlogsfartyg hade under dagen varit synliga. 

I Helsingör orsakade den värvade flottans genomsegling och ankring 

på Landskrona redd stort alarm, enär man trodde meningen vara att 

där taga ombord trupper och verkställa en landstigning i den danska 

stadens närhet. 

Thijssen sände efter ankomsten till Landskrona en galjot till Häl

singborg för att inhämta order från Gustav Horn. Av kommendanten 

därstädes erfor han, att den svenska flottan en vecka tidigare brutit sig ut 

från Kiel - Flemings död var emellertid då ännu ej känd - och någon 

anledning att fullfölja färden dit förelåg alltså ej mer. Av Horn mottog 

nu Thijssen order om den förändrade destinationen. - Ankringen vid 

Landskrona var föranledd även av behovet att söka lotsar för den vidare 

passagen genom Öresund, men dylika stodo ej att få. 

Thijssen drog nytta av den alltjämt gynnsamma vinden och lättade på 

morgonen den 10 augusti samt styrde ned mot Drogden. Den svensk

holländska flottan vållade en betydande uppståndelse och ängslan i 

Köpenhamn, vilket ju var förklarligt nog, ty konung Kristian hade ej 

disponerat sin sjömakt för att möta en framstöt från detta håll. Han 

hade tvärtom nyligen beordrat amiral Erik Ottesen att med två tredje

delar av den danska flottan begiva sig till södra delen av Stora Bält 

för att där passa på Thijssens flotta och >>såvitt möjligt ruinera den». 

Själv låg han med en mindre eskader på bevakning syd om Sundet för 

att möta från Östersjöhållet möjligen uppträdande svenska sjöstrids-
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krafter. Alltnog, beskådad av stora människomassor, som tagit sig upp 

på vallar och i torn eller kört med kalescher och karosser ut till 

Amager för att se den ovälkomna förstärkningen till svenska flottan, 

seglade Thijssen oförskräckt tätt förbi den danska huvudstaden ned 

genom Drogdenrännan. Till dennas försvar funnos utlagda två stora, 

med 8-10-pundiga kanoner bestyckade pråmar eller blockhus. Mot 

dessa gav nu skepp för skepp eld med ena sidans fulla lag vid passe

randet med det resultat, att de båda pråmarna snart blevo redlösa, ka

nonerna demolerades och endast fem man på den ena överlevde beskjut

ningen oskadda. Av elden från pråmarna hade inalles tre man på flottan 

fått sätta livet till. När flottan väl var igenom rännan, upptäcktes en 

dansk eskader om 10 skepp syd om Amager, det var den under konung 

Kristians eget befäl stående styrkan. Denna sökte nu komma sin fiende 

närmare och inledde en resultatlös skottväxling. Thijssen för sin del 

hade med sina i jämförelse med de danska svagt bestyckade skepp ingen 

anledning att inlåta sig på något allvarligare nappatag. Han begagnade 

den förande vinden och egna fartygs goda seglingsförmåga samt styrde 

mot Falsterborev, förföljd av Kristians eskader. På vägen kom ännu 

en dansk sjöstyrka i sikte; det var Ottesens flotta, som låg till ankars 

nära Möen, 30-32 segel stark. Den gick till segels och började för

följa den värvade flottan, dock utan resultat, och mot natten gåvo dan

skarna upp försöket och återvände mot Köpenhamn. Thijssen hade 

då delat upp sin flotta i tvenne delar och fortsatte själv med 19 skepp 

på ena sidan om Bornholm, medan viceamiral Gerretsen ledde de övriga 

9 på den andra. Av mötande kofferdiskepp sökte man förgäves vinna 

upplysning om var den svenska huvudflottan vore att söka - denna 

hade ju i själva verket redan åtta dagar tidigare passerat dessa far

vatten på hemväg från Kiel. På höjden av Bornholm avfärdade Thijssen 

det lilla skeppet Jonkvrouw Maria, kaptenen Douwe Bockes, till Stock

holm med brev till regeringen för att underrätta om sin närvaro. 

Den 16 augusti inlöpte Jonkvrouw Maria i Dalaröskären, och kaptenen 
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anmälde sig på flottan hos amiral Ulfsparre. Han vägrade dock att 

lämna breven ifrån sig, då han hade order att segla vidare till Stock

holm och personligen överlämna dem till regeringen. Emellertid ord

nades saken så, att kapten Bockes morgonen därpå sändes landvägen 

från Dalarö med sitt viktiga ärende. 

lVIed anledning av den hugnesamma nyheten beslöt regeringen den 

20 att sända holmkaptenen Herman Fleming till Kalmar för att väl

komna.Thijssen och rådgöra om flottans angelägenheter. Fleming, som 

påföljande dag anträdde sin resa, kan dock rimligtvis ej ha fått tillfälle 

framföra sitt ärende, enär - såsom av det följ ande synes - Thijssen 

redan lämnat Kalmar och begivit sig upp till Stockholm. 

Den värvade flottan hade alltnog småningom närmat sig södra delen 

av Kalmarsund, och den 12 augusti rapporterades densamma ligga 

>>under Utlänga Ö>>. Dagen därpå sände Thijssen upp en galjot till 

närmaste svenska hamn, Kalmar, för att meddela om sin ankomst 

samt spörja om var >>K. Maj:ts skeppsflotta>> befunne sig. Av lands

hövdingen i Kalmar, Konrad Falkenberg, tillråddes Thijssen att segla 

in i Kalmars und, och den I 6 ankrade hela flottan lyckligen vid Kalmar. 

Maerten Thijssen hade därmed fullbordat en enastående djärv och 

skicklig segling: utan förlust av ett enda av sina skepp hade han tagit 

sig igenom danskt farvatten och förbi hela den danska flottan. >>Be

tydelsen av hans bedrift>>, säger E. W. Dahlgren med fullt fog, >>låg 

däri, att han yppat för världen, att Danmarks konung saknade makt 

att försvara sitt påstådda dominium över Sundet och hävda sin själv

tagna rätt att kräva skatt vid en av den internationella samfärdselns 

viktigaste vägar.>> 

Redan dagen efter sin ankomst till Kalmar begav sig Thijssen på 

väg till Stockholm för att uppvakta regeringen och anhålla om order. 

Han använde härvid fregatten Harderinne, i vars sällskap även följde 

en vid Bornholm tagen, med sex kanoner bestyckad dansk kunglig jakt, 

Danska Prinsen. Med dessa seglade Thijssen upp till Södertälje och 
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ankom själv landvägen till Stockholm den 22 augusti på aftonen. 

Thijssen, som av Louis de Geer fått varma rekommendationer hos 

myndigheterna, blev synnerligen väl mottagen. Han erfor nu, att den 

svenska huvudflottan låg i skären utanför Stockholm. I ett brev till 

Louis de Geer berättar han, att han under väntan på order uppehöll sig 

några dagar i Stockholm och därunder hade >>äran få kyssa Hennes 

Maj:ts hand och njuta mycken favör såväl från H. M:ts som riksrådens 

sida>>. Ej nog· härmed. Regeringen beslöt, att såväl Thijssen som hans 

viceamiral och hans schoutbynacht skulle tilldelas gu1dkedjor. Thijssen 

själv blev den ro september adlad samt antog namnet Anckarhielm. 

Samma dag erhöll han även fullmakt som amiral i svensk tjänst. Det 

var sålunda ingen tvekan om hur högt man i Sverige uppskattade det 

sätt, varpå han genomfört sitt uppdrag. 

Anckarhielm återvände därpå till sin flotta i Kalmar, dit han anlände 

den 17 september. Här gjordes nu alla förberedelser för att man skulle 

vara klar, när Wrangelska flottan kom. Särskilt pågick provianteringen 

för fullt, vilket var så mycket angelägnare, som provianten vid ankom

sten till Kalmarsund var så gott som slut. U n der värvade flottans uppe

håll i Kalmar sändes ett par av skeppen på konvoj åt Danzig, och i öv

rigt hade enstaka fartyg varit utsända på kunskapning och bevakning. 

Några >>juteskepp>> hade de ej sett i sjön men väl erfarit, att 27 dylika 

skulle ligga i Köpenhamn. 

WRANGELS FLOTTA FÖRENAR SIG MED ANCKARHIELMS. 

OPERATIONERNA TILL SJÖSS INTILL SLAGET 

När vinden i Dalarö den 28 september sprang om till NW, lät W rangel 

med ett kanonskott kalla allt folk ombord. På skeppen gjordes sjöklart, 

och vid pass kl. 2 e. m. lättade flottan ankar och gick >>i Herrans nampm 

till segels. Det blåste friskt. Då Landsort passerats vid 6-tiden, drog sig 
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vinden över på nordlig. Med denna goda >>chance>> höll flottan en me

delfart av åtskilligt över 7 knop, och redan vid 8-tiden påföljande mor

gon styrde man in i Kalmarsund mellan Jungfrun och Öland. Ankring 

skedde vid s-tiden på e. m. vid Kalmar >>hos den holländska flottan». 

Överläggning ägde omedelbart rum mellan W rangel och Anckarhielm 

om de närmaste planerna. Man beslöt att gå till segels, så fort Anckar

hielm om ett par dagar vore klar med provianteringen. Det gällde nu 

att mec;l den förenade flottan >>försöka, vad som vid närvarande tid efter 

lägenheten och tillfällen, som lände H. K. M:t och Fäderneslandet till 

god tjänst och fienden till avbräck, efter all mänsklig möjlighet kan vara 

till att effektuera>>. Till skeppsmajoren Lars Mattsson i Stralsund sän

des order, att han med sina underlydande strutsar och andra farkoster 

skulle göra sig klar att vara flottan till mötes vid Dornhusch med all 

för densamma avsedd proviant samt allehanda skansverktyg. Mattsson 

skulle också söka förhyra några styrmän, som hade go d kännedom 

om Stora Bält och farvattnen däromkring. 

Vidare tillskrevs Lennart Torstensson om flottans förestående av

segling åt tyska kusten. Wrangel beklagade, att planen på en ockupa

tion av >>Fyen med andra orten> - vilken på grund av att danske 

konungen dragit större delen av sina trupper därifrån till Skåne aldrig 

varit >>practicablare>> än vid detta tillfälle - synbarligen måste över

givas. Torstensson befann sig nämligen inåt landet med sin här, och 

de svenska ockupationstrupper, som funnos i Jylland, voro för svaga 

att även tagas i anspråk för ett företag mot Fyen. 

Den 3 oktober synes man ha varit klar att kunna gå till segels. Då 

rådande västlig vind medgav emellertid ej lättning, och när den dagen 

därpå gick över på nordan, blåste det så hårt, att W rangel ej ville veder

våga en utsegling genom den grunduppfyllda >>trängslen» vid G rimskär, 

strax syd om redden. 

Tidigt på morgonen den 5 oktober hade stormen bedarrat och vinden 

gått över på NW, varför Wrangel lättade med flottan vid 7-tiden och 
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gick ut på redden och ankrade. Signal gavs därpå för alla officerare 

att komma ombord på flaggskeppet. När de nu mottoga sina order, 

talade Wrangel till dem på såväl svenska som holländska, allvarligen 

befallande dem, att var och en skulle >>passa på sitt verk och förordnade 

amiral eller kommendant, camportera sig manligen emot fienden, som 

de det kunne tänka till att ansvara, såsom och hålla sig i sjön alldeles 

sine order likmätige>>. Det dröjde ej länge efter det konferensen på 

flaggskeppet ·var över, förrän ett skott hördes från Smålands Lejon 

samtidigt som dess mesan gjordes loss - signalen för flottan att gå 

till segels. Vid 2-tiden på e. m. lättade den förenade flottan ankar och 

styrde ut förbi Grimskär. Wrangels närmaste mål var Dornbusch, 

där major Mattssons nyssnämnda sjöstyrka skulle ansluta sig, varpå han 

ämnade fortsätta mot Wismar och efter erhållen förstärkning med de 

fyra Wismarskeppen söka fienden »var han kan vara till att attaquera>>. 

I södra delen av Kalmarsund började det att mojna, samtidigt som vin

den gick över på ostlig. Bornholm passerades dagen därpå. Mot afto

nen den 6 kastade vinden åter om och gick över i hård nordlig hagel

storm, som varade nästan hela natten och tvingade flottan att lägga bi. 

Med full nordan fortsattes därpå mot Möen, där Smålands Lejon 

ankrade vid 8-tiden på morgonen den 7 i lä om ön för att invänta de 

under den gångna stormnatten skingrade skeppen. En dansk skuta, 

lastad med ärter och på väg till Köpenhamn, passerade ankarplatsen 

och togs jämte sin välkomna last som god pris. Av dess skeppare fick 

man veta, att en dansk eskader uppehöll sig utanför Wismar, varför 

Wrangel efter samråd med Anckarhielm och Blum beslöt att genast 

söka upp fienden i dessa farvatten. Till major Mattsson sändes med

delande, att W rangel inhiberat angöringen av Dornbusch, och att 

:Mattsson hade att avvakta vidare order. 

Vid midnatt lättade flottan åter och styrde, alltjämt för frisk nordlig 

. vind, sydvart ned mot den mecklenburgska kusten. Redan vid 8-tiden 

på morgonen hade Rostock passerats. Sedan man under dagen för-
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gäves spanat mellan fastlandskusten och F emern efter den danska 

flottan, ankrade Wrangel mot mörkningen den 8 oktober ute på Wis

mars redd. Han hade under dagen låtit avfärda ett brev till guvernören 

i Wismar, översten Erik Hansson Ulfsparre, med anmodan att denne 

ville beordra cheferna på de i hamnen liggande skeppen att hålla sig 

segelfärdiga. Han begärde även, att lotsar skulle vara beredda att, om 

så erfordrades, föra in flottan till staden. Några timmar sedan Wrangel 

ankrat; kom Ulfsparre ombord och redogjorde för krigsläget. Under 

den 9, då vinden höll sig på NW, voro Anckarhielm och Blum hos över

kommendanten för överläggning, och på aftonen förenade sig de tre 

Wismarskeppen Tre Kronor, Lammet och Fenix samt brännaren Lilla 

Delfin med flottan. Som de ledo brist på proviant, blevo de hjälpta 

därmed av de övriga skeppen. För ett 30-tal soldater på Tre Kronor, 

som befunnas >>nakna och så eländiga, att man dem till sjöss nu icke 

bruka kam>, sändes ersättning ur Wismars garnison. Av ett par lybska 

skepp på väg till Kurland erhöll Wrangel underrättelse om att en dansk 

flotta om 16-17 skepp skulle ligga >>vid huken emellan Lolland och 

Langeland>>. Med rådande >>contrarie>> vind var det dock ingen utsikt 

att man skulle kunna komma dit, varför W rang el nödgades bida tiden, 

tills vinden blev fogligare. Den ro blevo samtliga officerare åter kallade 

ombord på flaggskeppet och fingo en förnyad förmaning att i den vän

tade striden >>manligen, väl och tappert tasta fienden am>. 

Innan en fortsättning följer om den Wrangelska flottans öden, må 

en blick kastas på den danska sjömaktens dislokation efter den vär

vade flottans genombrytning av Öresund. 

När konung Kristian den I 3 augusti återkom till sin huvudstad efter 

att förgäves ha sökt hejda Maerten Thijssens insegling i Östersjön, 

lämnade han flottan och begav sig i början av september till den med 

trupper från Själland och Fyen förstärkta danska hären i Skåne. Hu

vuddelen av Danmarks flotta lät han avrusta och lägga upp. Han levde 
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nämligen i den övertygelsen, att någon svensk ör logsflotta eJ mera 

vore att vänta till sjöss detta år. >>Att de svenske låter sig se sommartid, 

det är deras gamla maner, men de plägar inte bida länge>>, skrev han till 

sin rikshovmästare Korfitz Ulfeld. Han ansåg det nog att under 

hösten hålla en mindre styrka i sjön, vilken vore tillräcklig att hindra 

den värvade flottans väntade utsegling ur Östersjön. Den 25 augusti 

var denna styrka sjöklar och ställdes under befäl av amiralen Pros 

Mund (han benämndes generalamiral i egenskap av självständig befäl

havare över flotta). Den utgjordes av I7 skepp, varav 4 stora och 

kraftigt bestyckade (se omstående sid.). De danska skeppen uppges ha 

varit synnerligen rikligt försedda med segel och annan utrustning. 

Enligt en för Mund den 7 september utfärdad instruktion skulle han 

hålla sig mellan Femern och Lollandoch passa den holländska hjälp

flottan samt hindra den att göra angrepp mot de danska öarna. F ör 

att kunna bli varskodd i tid skulle Mund sända ett av de lättare 

skeppen på vakt åt Kalmar till. P ros M und lämnade Köpenhamn 

den I2 september och stack till sjöss. Med huvudstyrkan höll han 

sig kryssande på sin station vid södra inloppet till Stora Bält. I början 

av oktober mottog han här befallning från konungen, att han >>de 

svenske holländarna till behag [skulle J bliva något längre ute, än som 

först var orden>. Från observationsposten i Kalmarsund fick han emel

lertid det beskedet, att fiendens skepp lågo >>velforvarede i deres Havn», 

och då Wrangel den 5 oktober med den förenade flottan lämnade Kal

mar och seglade sydvart, tycks den danska underrättelsetjänsten full

ständigt ha brustit. Och knappast torde heller Pros Mund ha fått 

någon kännedom om att den svenska flottan några dagar senare befann 

sig i riskabel närhet av hans egna betydligt svagare stridskrafter. 

Han borde i så fall ha haft möjlighet att i tid draga sig undan. 

Vid den svenska flottan på Wismars redd utvecklade sig förhållandena 

på följande sätt. Den I I oktober på morgonen kastade vinden om till 

SW, varför Wrangel omedelbart gick till segels för att mellan Lolland 
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Eskaderordning för danska flottan den 13 oktober r644 

Bemanning 

Förband Skepp Kan. Sjö- l Knek-
Befälhavare 

folk tar 

Generalens Patientia 49 240 Generalamiral Pros Mund 

Esquadron Kapten David Daniel 

Stormarn 26 89 Schoutbynacht Henrik Mund 

Pelicanen 36 110 Kapten Brernt Orning 

Delmenhorst 28 89 Kapten Hans Knudsen . 
Lammet 16 103 Kapten Frans Nielsen 

Markatten 16 59 Kapten Johan Koppen 
Tre Lover 38 192 Viceamiral Korfitz Ulfeld 

Kapten Peter Gorresen 

Hojenhal d 8 30 Kapten Stoffel Haugers 

Amiralen~ Lindormen 40 

f 7301 
215 Amiral Joachim Grabow 

Esquadron Kapten Nils Manli 

Fides 28 120 Kapten Klaus Kaas 

Tu Lova 22 107 Kapten Mourits Brun 

Havhesten 14 59 Kapten Laurits Bertelsen 

Kronet Fisk 16 90 Kapten Klaus Holst 

Nellebladet 20 89 Kapten Robert Williams 

Neptunus 24 83 Kapten Mikkel Mortensen 

O l denborg 32 192 Viceamiral Stenzel von J asmund 
Kapten Niels Eriksen (?) 

Ga!joten 2 6 Kapten Richart Andersen Stud 

och Langeland uppsöka fienden. Då den svenska flottan nådde upp 

på ostsidan av Femern, hållande nära land, kom den danska omkring 

kl. 2 e. m. i sikte. Det visade sig, att den låg till ankars under öns 

nordvästra udde och räknade inalles 17 segel. Wrangels avsikt var att 

omedelbart gå till anfall, men som dagen var rätt långt framskriden, 

och det dessutom började blåsa upp till storm från WNW, ansåg han 

sig ej kunna i den hårda motvinden angripa fienden samma afton utan 

ankrade så nära inpå denne som möjligt för att hålla honom i sikte och 

dagen därpå kunna verkställa anfallet. Ankringsplatsens exakta läge 

är icke känd, lika litet som den danskas, men angives i samtida källor 

1 Rörande detta antal se sid. I43· 
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till >>omkring 1 mil [4 dist. min.] från fienden» och med största sanno

likhet i bäring 0--0SO från denne. Läget var i varje fall desto lämp

ligare valt, som W rang el härigenom lagt sig emellan den danska flottan 

och dess bas, Köpenhamn. 

Det stormiga vädret höll emellertid i sig med oförminskad styrka 

under hela den 12 oktober, så att man på ömse håll hade nog att göra 

med att bärga skeppen för haverier. I den rådande grova sjön var det 

över huvud taget omöjligt att >>regera stycken och seglen och slåss med 

fienden>>. De båda motståndarna lågo alltså stilla den dagen, med upp

märksamhet bespejande varandras >>contenance>>. Wrangel höll här

under överläggning med >>de andra amiralerna>>, och det beslöts, att 

något angrepp ej skulle företagas, förrän vädret >>något stillat sig>>. 

Vidare utfärdade Wrangel nu de order, >>Ordonnantien ende reglement 

etc>>1 , vilka skulle iakttagas vid den väntade bataljen. Dessa order be

stämde bl. a., att de fem eskadrarna2 skulle segla i följande slagordning: 

I. Överkommendanten W rangels eskader 

z. Amiral Blums )) 

3· Amiral Anckarhielms )) 

4· Viceamiral Gerretsens )) 

5· Schoutbynacht Marcussens )) 

Vidare innehöllo de signaler och förhållningsorder för förbandens 

och skeppens taktiska uppträdande i olika lägen, för erövrande av pri

ser, mot olaga plundring m. m. För förseelser mot orderna stadgades 

hårda straff. Därjämte utdelades sejnbrev för flottan, angivande olika 

allmänna signaler för lättning, ankring, vid haverier, vid fiendens sik

tande, för jakt, för inre kommunikationer, för igenkänning o. dyl., 

allt för såväl dag som natt. 

1 Se sid. I 32 och bilaga II. 
2 Se tablån sid. I JO-I 3 I. 
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Förband 

Eskaderordning för svenska flottan den 13 oktober 1644 

Överkommendant generalmajor K. G. Wrangel 

Skepp Kan. 

Bemanning 

Sjö- l Knek-
folk tar 

Befälhavare 

DEN INHEMSKA FLOTTAN Generalmajor K. G. Wrangel 

Wrange1s 
eskader 

Blums 
eskader 

W ismar
skeppen 

Smålands Lejon 

Regina 
Göteborg 
Leoparden 
Nya el. Vester-

30 

viks Fortuna 24 
Kattan 22 

Meerman (brän-
nare) -

Caritas (brän-
nare) -

Postpferd (galjot) 2 

Draken 

Jägaren 
Havfrun 
Achilles 
Svanen 
Gamla Fortuna 
En galjat 

Tre Kronor 

Lammet 

Fenix 
Lilla Delfin 

(brännare) 

JO 
24 
26 
28 
r8 

32 

12 

119 

99 

123 

73 

30 

20 

9 

123 

77 
6o 
68 

58 
68 

9 

8o 

21 

JO 

65 

65 
65 
55 

55 
44 

66 

55 
42 

55 
55 
56 

66 

25 

>> K. G. Wrangel 
Kapten Rollof Johansson 
Major Abraham Duquesne 
Kapten Mathijs Corneliusson 
Kapten Regert Stafford 

Kapten Jacob de Boer 
Kapten Tönnes Adriansson Speck 

Löjtnant Jochim Jochimsson* 

Kapten Mike! Corneliusson* 

? 

Amiral Peter Blum 
Kapten Cornelius Lucifer 
Kapten Enoch Marinnissen Wien 
Kapten Cornelius Adriansson Cattwijk 
Kapten Jan Ades de Vries 
Kapten Tering Henriksson 
Kapten Peter Lucifer 

? 

Major Berent Stubbe* 
Kapten Jöran Mattsson Eissmanskarl 
Kapten Cornelius Adriansson Nawe 

[Nauoog]* 
Kapten Didrik Olufsson 

Kapten Banos (>>capiteine des brulots>>) 
Löjtnant Nils Danielsson* 

* Det har ej med full visshet kunnat fastslås, att de med * betecknade officerarna ut

övade ifrågavarande befäl, men det förefaller av verkställda undersökningar att döma 

vara mest sannolikt. 



Bemanning 

Förband Skepp Kan. 
Sjö- l Knek-

Befälhavare 

folk tar 

DEN VÄRVADE FLOTTAN Amiral Maerten Thijssen Anckarhielm 

Anckarhielms Jupiter 34 8s 1 )) M. Th. Anckarhielm 
eskader l Kapten Aldert Heeris 

Coninck van 
Sweden 28 6o Kapten Claes Sipkens 

Gampen 26 6o Kapten Dierick Corneliusson Os 
Patientia 24 6o Kapten Arent Gabbesen 
Witte Engel 34 78 Kapten Hessel Diericx 
Prins 20 57 Kapten Cornelius Jacobssen Nauooge 
Brouwer 20 ss Kapten Cornelis J anssen Brouwer 
Harderinne 8 30 Kapten Carel Janssen 

Gerretsens Groote Dolphijn 38 8o Viceamiral Rendrik Gerretsen 
eskader Kapten Crijn Ciaessen Velsen 

Swarte Rave 26 7S Kapten Jan Terstegen 
Swarte Arent 22 6o 66r Kapten Jacob Siwertssen Spanimmes 
S:t Maerten 20 7S Kapten Abraham Wittboom 
Liefde van Hoorn 20 40 Kapten Syrnon Diericksen Crab 
S:t Matheus 24 70 Kapten Pieter Pieterssen Sloos 

Marcussen s Out el. Groot 
eskader Vlissingen z6 90 Schoutbynacht Pieter Marcussen 

Gecroonde Liefde 3I 6o Kapten Cornelius Lenertssen Blaeuw 
Nieuw Vlissingen 24 90 Kapten Willem Huybertssen Metaleman 
Vergulde Post-

hoorn 20 ss Kapten J an Pieterssen 
Wapen van Me-

den b lik 20 70 Kapten Lucas Pieterssen 
Nieuw Gatten-

bur g 22 52 

J 
Kapten Jacob Gabbesen 

De Galliote 2 6 Kapten Aris Janssen 

Under de båda nätterna på denna ankarplats ävensom under dagen 

den 12 voro skeppen Fenix, Kattan, Svanen och Gamla Fortuna jämte 

fregatten Harderinne utsända på kontinuerlig >>brandvakt>> för att noga 

observera fiendens skepp och hålla denne på alerten. Härvid var Fenix 

vid ett tillfälle så närgången, att hon fick sig en träff i akterskeppet från 

Patientia. 
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Ingressen till Karl Gustav Wrangels order till flottan av den 12 oktober 1644. 
Originalet har tillhört skeppet Gamla Fortuna. Se vidare bil. II 

I de ovan berörda orderna av den 12 oktober hade slutligen fast

ställts, att varje skepp skulle tidigt morgonen därpå vara på anbefalld 

plats inom sin eskader. 

SLAGET DEN 13 OKTOBER 1644 

U n der natten bättrades vädret i sådan grad, att man 1 grymngen 

söndagen den 13 oktober >>sig hantera kunde>>. Dagen var klar och vac

ker. Korum och bön höllos på skeppen i vanlig ordning, varefter Wran

gel omedelbart gav signal från Smålands Lejon till hela flottan att gå 

till segels samt att göra klart skepp. Vinden hade nu gått över på 

SW och därmed blivit >>favorablare>> för svenskarna. Efter verkställd 

lättning och rangering i den förut omnämnda slag-( segel-)ordningen 

sökte Wrangel pressa sig så nära upp under Femernlandet som 

möjligt för att komma- till lovart om den danska flottan. Där om

bord hade man, när man märkte svenskarnas lättningsarbeten, även-
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ledes lättat och gått till segels. Under stormdagarna hade emellertid 

en del av de danska skeppen draggat och drivit ned något åt lä, alltså 

ungefärligen ostvart. Pros Mund, som med huvuddelen av danska 

flottan låg längst i väst, styrde till en början ifrån sin motståndare 

men vände tillbaka igen i avsikt att samla upp de skepp, som blivit 

efter, och rangera sin styrka.1 

Då nu W rang el kom anseglande med hela sin underlydande flotta, 

synes lVIund B.a beslutit sig för att möta dennes angrepp. l.VIed hänsyn 

till de svenska eskadrarnas inbördes lägen och till den då rådande vind

riktningen, förefaller det icke osannolikt, att han härvid hade för avsikt 

att söka komma igenom i en lucka mellan Blums och Anckarhielms 

eskadrar och därmed i lovart om den sistnämnde. Han skulle därigenom 

ha kunnat avskära holländarna från svenskarna. Detta antagande stödes 

även av samtida uttalanden. I täten för sin flotta gick Pros Mund nu 

sin motståndare oförfärat till mötes och sökte med all makt vinna loven. 

Emellertid hade vid denna tidpunkt vinden än mer ändrat sig till 

svenskarnas favör, varför Mund trots allt förlorade möjligheten att 

genomföra sin plan. De svenska skeppen kunde dessutom ligga högre 

i vind än de stora danska samt voro mera lättmanövrerliga och jäm

väl mindre djupgående än dessa, varför de vågade hålla något när

mare land. Wrangel utnyttjade dessa taktiska fördelar till det yttersta. 

De båda flottorna kommo varandra härunder allt närmare, och när 

tätfartygen kommo inom skotthåll, öppnades kanonelden på ömse sidor. 

Klockan var då omkring I o f. m. 

Medan de i den danska täten liggande större skeppen sålunda kom

mit i stridskontakt med den svenska täten, och en het artilleristrid här 

uppstod, föllo däremot de smärre danska skeppen av betydligt och av

lägsnade sig från huvudstyrkan, varigenom den danska flottan kom att 

bilda två skilda grupper. Det är ej uteslutet, att Pros lVIund avsiktligt 

upptog strid mot svenska täten just med >>sina bästa och amiralsskepp>> 

1 Se tablån sid. 128. 

1 33 



UTKAST TILL SLAGSKISS 

I bevarade källor om Femernslaget förekommande upplysningar 

beträffande både lägesangivningar och tidpunkter äro beklagligtvis så 

vaga qch så ofullständiga, att det visat sig ogörligt att med stöd av 

dem framställa en grafisk bild av slaget, vilken med tillbörlig grad 

av säkerhet kan sägas återge de verkliga förhållandena. På vidstående 

skiss angivna lägen äro därför blott att betrakta såsom ungefärliga. 

I. Danska flottans ankarplats den 11 oktober på e. m. till den 13 på morgonen. 

2. Svenska flottans ankarplats under samma tid. 

3· Område för huvuddrabbningen mellan på svensk sida bl. a. skeppen Smålands 

Lejon, Göteborg, Regina och Draken samt på dansk bl. a. skeppen Patientia, Lind

ormen och Oldenborg ävensom sistnämnda skepps slutliga strid med de svenska 

Nya Fortuna, Svanen och Tre Kronor (ev. Leoparden). 

4· Område för striden mellan det danska Tre Lover och på svensk sida bl. a. de vär

vade skeppen Jupiter, Patientia och Swarte Arent ävensom erövringen av de 

danska Tre Lover, Havhesten och Fides. 

5· Område för strandningen och erövringen av de danska skeppen Neptunus, Helle

bladet, Stormarn och Kronet Fisk samt uppbrännandet av Delmenhorst. 

6. Område för strandningen av de danska skeppen Markatten och Hojenhald samt 

Ga~·oten. 
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för att giva sina svagare kamrater en möjlighet att draga sig undan över

makten. A andra sidan fasthöll Wrangel de större danska skeppen med 

sin egen och Blums eskadrar, så att Anckarhielm med den värvade 

flottan kunde fånga upp och angripa resten. 

Vid kampen mellan Wrangels eskader och de stora danska skeppen, 

nämligen Patientia, Lindormen och Oldenborg, blev Smålands Lejon, 

som närmast kommit i strid med de båda förstnämnda, redan i början 

rätt il~a åtgången i tacklingen. Segel och skot blevo sönderskjutna, 

varjämte hon fick tre skotthål i vattengången, varför skeppet måste 

draga sig undan för att reparera skadorna. Wrangel kunde därmed 

ej fullfölja sin avsikt att lägga ombord med och äntra Patientia. Be

fälhavaren på den i avantgardet ingående brännaren Delfin, den gamle 

franske kaptenen Banos, var just i begrepp att segla fram och lägga 

ombord med Patientia men måste avstå därifrån för att ej riskera an

tändning även av de svenska skepp, som efter Smålands Lejon slöto 

upp för att borda och äntra henne. Kapten Mathijs Corneliusson med 

skeppet Göteborg var sålunda den förste att förverkliga detta angrepp 

på det danska amiralsskeppet. Nästa fartyg i formeringen, Regina, 

major Duquesne, kom sin kamrat till hjälp och bordade ävenledes 

Patientia. En utomordentligt hård närstrid uppstod. En av Göteborgs 

officerare, löjtnant Erik Eriksson, fick under äntringen sin högra arm 

avskjuten, så att handen och svärdet föllo i sjön. Den tapprePros M und, 

som med blottat slagsvärd ställt sig framför sin kajuta, ivrigt uppmunt

rande de sina, värjde sig i spetsen för sitt folk oförfärat mot de anstor

mande fienderna. En holländsk löjtnant, tillhörande Regina, råkade 

komma för nära den danske överbefälhavarens svärd och fick sitt ena 

öra avhugget, varjämte han sårades av åtskilliga pikhugg. Då Pros lVIund 

ej ville begära kvarter, blev han nedskjuten av tvenne musketerare. 

Som den danske amiralen ej igenkändes av det svenska krigsfolket, 

blev han liksom de andra stupade enligt tidens sed avklädd och kasta

des över bord genom en kanonport. Efter en timmes tappert försvar 



var Patientia erövrad. Det tagna danska amiralsskeppet insattes därpå 

i striden på svensk sida, varvid bland andra skeppet Delmenhorst blev 

mål för dess eldgivning. 

Under tiden hade Wrangel beordrat brännaren Meerman att söka 

sticka amiral Grabows skepp Lindormen i brand, vilket snart nog med 

framgång genomfördes. Lindormen hade redan genom det första kanon

skottet från Smålands Lejon fått sin storstång skjuten över bord. När 

branden spred sig alltmer och alla ansträngningar att släcka elden 

visade sig förgäves, sökte den danske amiralen rädda sig genom att 

äntra ut på bogsprötet på sitt brinnande skepp. Hållande en penning

pung i handen, stod Grabow där, länge ropande på hjälp. Då Wrangel 

iakttog hans svåra belägenhet, lät han sända en båt till undsättning från 

amiral Blums flaggskepp Draken. När den nådde fram till det brin

nande bålet, uppmanades Grabow från båten att hoppa i sjön. Penning

pungen kastade han ned, och som ingen möjlighet fanns för honom att 

fira sig ned i båten, störtade han i havet i förlitan på den utlovade rädd

ningen, drogs upp och fördes över till närmaste svenska skepp. Ett 

so-tal man av Lindormens besättning omkom i lågorna, resten blev 

bärgad av svenska skeppsbåtar och gjord till fångar. Med en fruk

tansvärd knall sprang skeppet slutligen i luften. 

Kort sedan Lindormen satts i brand, hade Nya Fortuna, kapten 

Jacob de Boer, bordat amiral Stenzel von Jasmunds skepp Oldenborg, 

övermannat dess besättning och erövrat skeppet. Härunder inträffade 

det, att löjtnanten på Nya Fortuna, skotten George Liddel, vilken 

av sin fartygschef beordrats leda äntringen, i sin iver råkade komma 

ensam över på motståndarens däck, där han av amiralen själv blev 

slagen tillbaka. lVIen strax fick han sitt folk med sig. Med svärd i 

handen stod han plötsligt >>mitt ibland hopen där han sökte amiralen 

så nän>, att denne måste bedja honom om kvarter. Liddel ropade över 

till de Boer och frågade om sådant finge lämnas. Det bifölls, varpå 

löjtnanten med handsträckning >>krafteligen försäkrade>> danskarna det-
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samma, och det svenska manskapet tillhölls, att ingen orätt fick veder

faras fienden, som ju nedlagt sina vapen. När detta var klart, och vakt

poster satts ut på Oldenborg, närmade sig skeppen Tre Kronor- en

ligt en annan uppgift skulle det ha varit Leoparden - och Svanen 

i tro att Nya Fortuna behövde bistånd. Liddel sprang fram i förstäven 

på Oldenborg och ropade upprepade gånger med hög röst till båda skep

pen, att dansken redan givit sig, varför de ej skulle komma närmare 

eller skjuta eller skada folk och skepp. Det hjälpte icke. Plötsligt blev 

han, där han stod, skjuten genom båda låren av en soldat på Svanen. 

Då han ansågs vara död, blev han >>av vårt eget folk utplundrad, 

som det hade varit själve fienden>>. Den hjältemodige Liddel kom sig 

likväl men blev för framtiden lam. Amiral Stenzel von J asmund togs 

jämte hela besättningen till fånga. 

Medan tre av amiralsskeppen i den danska täten sålunda invecklats 

i strid med Wrangels och Blums eskadrar, synes det fjärde, Tre Lover, 

ha börjat falla ur formeringen för att undgå Lindormens öde samt i 

avsikt att taga ledningen av den övriga flottan. Härvid kom Tre Lover 

i lä om täten av Anckarhielms eskader. Med sitt flaggskepp Jupiter, 

närmast och kraftigt sekunderad av det värvade skeppet Patientia, 

kapten Arent Gabbesen, gick Anckarhielm till anfall. Under eldstriden 

lyckades Tre Lover skjuta skeppet Swarte Arent, kapten Jacob Siwerts

sen Spanimmes, i sank. Detta, som framför andra häftigt förföljt 

Tre Lover, och därför blivit utsatt för koncentrerad eld från flera 

danska skepp, gick efter tappert motstånd till botten strax intill sin 

baneman. Hela dess besättning blev emellertid bärgad, vilket till stor 

del var kapten Spanimmes' förtjänst. Jupiter och Patientia hade därpå 

inom kort med sin eld tystat kanonerna på Tre Lovers däck och 

överbyggnader samt drivit undan folket, varpå skeppet bordades. 

Efter kort motstånd föll det i svenskarnas händer. Viceamiral Ulfeld, 

vilken fått ena låret avskjutet, dog två dagar senare i svensk fången

skap. 
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SPA 

KLAS HANSSON BIELKENSTIERNA 

Kaptenerna på den övriga delen av den danska flottan, alltså de smärre 

skeppen, vilka· åsett de stora skeppens öde och förlorat sina ledare, 

tappade nu modet och togo till flykten. Begagnande den gynnande vin

den föllo de av ostvart för att söka undkomma åt Östersjön. Under 

bordningen med Tre Lover hade Jupiter ej blivit ordentligt fastgjord 

vid motståndaren, en sönderskjuten kanon råkade falla ned på ror

pinnen, som låstes, och plötsligen skuro skeppen ut från varandra. 

Jupiter kom sålunda helt oväntat loss från Tre Lover, medan Patientia 

fullbordade erövringen. Anckarhielm, som iakttagit, huru de smärre 

danska skeppen råkat >>i confusiom> och flydde undan från valplatsen, 

begagnade nu sitt fria läge, och i täten för sin flotta tog han upp jakt 

1 39 



på fienden. Det dröjde ej länge förrän tre av de flyende danskarna voro 

>>impatrionerade>>, nämligen Tu Lover, Havhesten och Fides. Det först

nämnda erövrades av viceamiralen Rendrik Gerretsen med skeppet 

Groote Dolphijn. Intet av dem gjorde något nämnvärt motstånd, ja 

Fides lossade ej ett enda skott mot den förföljande lilla fregatten Har

derinne, som av Anckarhielm beordrats borda henne, enär han själv 

med sitt skepp ej kunde segla in Fides. 

De övriga danska skeppen förföljdes alltjämt hårt och pressades upp 

mot Lolland. Neptunus, Nellebladet, Stormarn och Kronet Fisk nöd

gades sätta på land. Nellebladets chef, kapten Robert Williams, hade 

stupat under striden. Besättningarna lämnade sina fartyg i sticket 

och övergåva dem i båtar och espingar. En sjukling var den ende, som 

påträffades, när man tog sig ombord på de strandade fartygen. Hol

ländarna v oro ej sena att varpa dessa av grund och göra dem till priser. 

Det danska skeppet Delmenhorst, som även tillhörde de flyende, jagades 

likaledes i land på Lollands kust. Chefen, kapten Hans Knudsen, 

ville ej låta sitt skepp utan vidare falla i fiendens händer. Allt under 

det en livlig kanoneld underhölls mot förföljarna, vilka småningom 

skola ha uppgått till fyra stycken, lät han timmermännen hugga och 

borra hål i skeppet. Detta, som dessutom erhållit en del träffar i 

vattengången, började snart vattenfyllas och strandade slutligen på 

17 fots vatten. Svenskarna ankrade akter om Delmenhorst och besköto 

henne långskepps. De lade sig enligt ett samtida danskt vittnesbörd 

så nära, >>at de ikke kunde skyde nogen Gang forg~ves>>. Därpå sän

des fyra fullbemannade espingar för att bemäktiga sig skeppet. Knud

sen hade nu ej mer än 30 man tjänstedugliga, krutet var i det när

maste bortskjutet, och kanonerna kunde ej längre riktas mot fienden. 

Han lyckades då lämna sitt fartyg och undgick därmed fångenskapen. 

Som Delmenhorst låg orubbligt fast på grund, måste varje tanke på 

att taga henne loss övergivas. Brännaren Delfin sändes då fram och 

satte skeppet i brand. Det sprang därefter i luften. 
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Holmkaptenen HERMAN FLEMING 

Ytterligare tre danska örlogsmän, Markatten, H@jenhald och Galjoten, 

vilka även jagats i land, sökte holländarna morgonen därpå med båtar 

bärga ut på fritt vatten. Besättningarna hade efter strandningen lämnat 

sina fartyg men nu åter bemannat dem, och därjämte försvarade sig 

danskarna med både kanon- och musköteld från ett på stranden be

läget batteri. lYian måste därför till slut uppgiva försöken att taga 

fartygen loss eller att sticka dem i brand, så mycket mer som det var 

för långgrunt att med de egna skeppen komma båtarna till understöd. 

De återstående enheterna i Pros Munds eskader, skeppen Pelicanen 

och Lammet, lyckades undkomma ehuru >>illa medfarna>>. Wrangel 

sände fyra av sina bäst beseglade skepp under ledning av Duquesne, 

nämligen Regina, Jägaren, Gamla Fortuna och Kattan att förfölja dem, 

men då mörkret föll på, kommo danskarna ur sikte och måste släppas. 



De båda synnerligen välseglande fartygen i denna lilla grupp stodo under 

ledning av chefen på Pelicanen, kapten B::ernt Orning, som var känd 

som en av danska flottans >>bästa kaptener och förfarnaste sjömän». 

Det blev deras lott att till Köpenhamn befordra underrättelsen om det 

svåra nederlaget, ett budskap, som W rang el förmodade >>ej skulle vara 

mycket välkommet>>. Det egentliga slaget varade till fram emot kl. 

6 e.m. 

FÖRLUSTER OCH TROFEER 

Den svenska övermakten i slaget vid Femern var påfallande. Antalet 

enheter på svensk sida var 41 mot 17 på dansk, antalet kanoner 914 

svenska mot 415 danska. En viss utjämning till dansk favör före

ligger däruti, att de danska amiralsskeppen voro betydligt större och 

delvis försedda med flera eller grövre kanoner än något skepp hos mot

ståndaren. Över huvud taget var bestyckningen på svensk sida och 

särskilt beträffande den värvade flottan genomgående svagare än på 

dansk. Den exakta personalstyrkan är icke med full visshet känd be

träffande någondera parten. I runda tal kan bemanningen beräknas 

ha varit följande: 

Svenska flottan 

Sjöfolk Knektar 

Förband Befäl och 

l 
Befäl och 

l 
Summa 

underbefäl Gemene underbefäl Gemene 
m. fl. m. fl. 

Wrangel ............ 200 

l 
I 240 

l 
2IO 

l 
6os 

l 
2 2SS 

Anckarhielm ........ so I 3IO 2S 66o 2 04S 

2SO l 2 sso l 23S l I z6s l 4 300 



Danska flottan 

Sjöfolk Knektar 

Förband Befäl och 

l 
Befäl och 

l 
Summa 

underbefäl Gemene underbefäl Gemene 
m. fl. m. fl. 

Mund .............. 1 420 l I 450 l 730 l 2 6oo 

F ör danska flottans del måste dock härvid en bestämd reservation 

göras beträffande riktigheten av antalet knektar. Den angivna siffran, 

730, har nämligen erhållits genom att antalet sjöfolk, 1 870, är draget 

från en given totalsumma av 2 6oo. Den sistnämnda, vilken tyvärr 

är den enda upplysning, som ur nu tillgängliga danska källor stått att 

vinna rörande hela bemanningen av Pros Munds flotta, återfinnes 

i en visserligen något romantiserad skildring, >>Vore S0helte>> av kom

mandör V. Hansen. Då det väl får förutsättas, att författaren icke 

gärna kan ha gripit denna uppgift ur luften, har den här utnyttjats. 

Det finnes emellertid en märklig samtida upplysning rörande just i 

vilken utsträckning knektar ingingo i de danska skeppens besättning, 

lämnad från svensk sida av Karl Gustav W rangels eget ombud för över

bringande av stridsrapporten till K. IV1aj :t, kaptenlöjtnanten Gustav 

Wrangel. När denne, som själv deltagit i slaget, ankom till hemlandet, 

visste han berätta, att Pros Munds flotta >>inga soldater innehaft hade, 

utan allenast varit med sjöfolk försedd>>. Aven om det kan ligga någon 

överdrift i denna upplysning - skäligen oförklarlig, när den kommer 

från segrarens håll, om den ej hade åtminstone något fog för sig - är 

det sannolikt, att skeppen voro underbemannade beträffande krigsfolk. 

Detta styrkes även i viss mån av en nutida dansk sjöhistoriker, orlogs

kaptajn P. Holck, som uppgiver såsom en generell företeelse inom dan

ska flottan under detta krig, att >>det skortede - - - paa soldater

besretning till Skibene>>. Det ovan angivna antalet 730 får sålunda an

ses för högt, men som någon hållpunkt för angivande av ett korrektare 

tal icke finnes, har det likväl här medtagits. 
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Att slaget resulterade i en överväldigande svensk seger, kan knap

past förvåna, då styrkeförhållandena voro så ojämna. Pros Mund var 

onekligen en tapper amiral, som ej tvekade att djärvt taga upp strid 

med övermakten, även om utsikterna till framgång måste ha tett sig 

skäligen små. Som det taktiska förloppet av slaget i flera fall tog den 

för tiden vanliga formen med äntringsstrider såsom avgörande moment, 

är det uppenbart, att danskarna, trots all visad tapperhet, måste ligga 

under 1 närkampen mot de med krigsfolk väl bemannade svenska skep

pen. De förluster, den danska flottan led denna dag, voro också för

krossande. Den rikssvenska flottans fartyg övermannade och togo så

lunda de båda stora amiralsskeppen Patientia och Oldenborg samt 

brände amiralsskeppet Lindormen och skeppet Delmenhorst. Den 

värvade flottan tog amiralsskeppet Tre Lover samt skeppen Stormarn, 

Fides, Tu Lover, Havhesten, Kronet Fisk, Nellebladet och Neptunus. 

På grund jagades de små skeppen Markatten och Hojenhald samt Gal

joten. Av dessa lyckades dock Markatten några dagar efter slaget åter 

komma loss och anlände omsider till Köpenhamn, dit de båda åter

stående skeppen av Pros Munds flotta, såsom förut omtalats, räddade 

sig undan de svenska förföljarna. Aven Hojenha/d synes under hös

tens lopp ha blivit flottagen. 

Med dessa kännbara fartygsförluster följde även synnerligen svåra 

förluster av personal. Förutom generalamiralen Pros Mund, som stu

pade, och viceamiralen Ulfeld, som avled av sina sår, förlorade dan

skarna i >>stupade, drunknade, brända och sårade>> officerare och man

skap ett okänt, men troligen ej ringa antal. På dessa >>utav fiendens 

folk kan man», säger en samtida svensk källa, >>icke veta något visst 

antal, medan som de gemene mestadels äre kastade över bord>>. 

I fångar förlorade danskarna två flaggmän, nämligen amiralen 

Grabow och viceamiralen von J asmund, samt flera skeppskaptener 

och andra officerare1 , underofficerare och meniga, inalles omkring 

1 Se bil. II I. 
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SLAGET VID FEMERN DEN 13 OKTOBER 1644. Slagbilderna sannolikt utförda av Willem 

van de Velde. Första skedet av slaget sett ost ifrån. Skokloster. 

Slagets senare skede sett väst -ifrån. På denna bild framträda bl. a. Wrangels flagg

skepp Smålands Lejon samt Patientias äntring (till höger). Skokloster. 





I ooo man, ja en samtida källa uppgiver, att antalet fångar, >>soldater 

och sjöfolk inbegripet>>, skall ha uppgått till I 200 man. För den dan

ska flottan var det manfall, som drabbade densamma i slaget vid 

Femern, så mycket mer kännbart under återstoden av kriget, som det 

till stor del var >>det uddannede Personel, som gik tabt ved Slaget>>. 

På svensk sida var allenast att inregistrera förlusten av det värvade 

skeppet Swarte Arent. I övrigt bestodo de materiella skadorna huvud

sakligen i >>sönderskjutna master, segel och annat tackelverk». Personal

förlusterna voro märkligt låga och utgjordes av 3 löjtnanter och 56 

meniga stupade samt säkerligen ett däremot svarande antal sårade, ehuru 

någon siffra därom ej gått till eftervärlden. 

* 

Den avgörande sjösegern utlöste givetvis yttringar av glädje och tack

samhet inom det svenska väldet. Redan två dagar efter slaget lät så

lunda kommendanten i Wismar >>för en sådan vietaria - - - skjuta 

fröjdeskott med 2 omgångar av alla stycken». Och då säker underrät

telse om de svenska vapnens framgång nådde Sveriges huvudstad den 

26 oktober - redan omkring den 20 hade från Lubeck ett rykte nått 

regeringen - tillkännagavs segern för Stockholms invånare. Den 

högtidlighölls dels genom offentlig tacksägelse i alla kyrkor dagen därpå, 

varvid församlingarna sjöngo Te Deum laudamus, dels genom att där

efter dubbel svensk lösen sköts från >>åtskillige orten> 1 staden, där 

kanoner utplacerats, såsom Skeppsholmen, Brunkeberg, Helgeands

holmen och Gråmunkeholmen. Aven de i Stockholm varande hol

ländska ambassadörerna >>betygade - - - deras glädje med skju

tande och fröjdefyr, och blev esomoftast svenske lösen däribland 

skjuten, så att den hugnad och rejouissance över vederfaren lycka 

är så mycket solennare i tvenne dagar efter varandra vorden conti

nuerad>>. 
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En annan då för tiden ej ovanlig form för glorifierandet av en 

vunnen seger var tillkomsten av hyllningsdikter. Av sådana, berörande 

Femernslaget, finnas några i behåll, här återgivna i bil. IV. 

Med de ro erövrade skeppen hade ståtliga trofeer fallit i svenska 

händer. Utom själva skeppen voro särskilt deras kanoner och andra 

vapen samt flaggor och befälstecken av utomordentligt stort värde. Av 

de tagna 275 styckenavoro ej mindre än 257 kanoner av koppar, resten 

av järn. Bland de förra fanns en kanon gjuten 1505, alltså 139 år gammal, 

och ytterligare sex voro från r 500-talet, medan resten till största delen 

härstammade från r6oo-talets första decennium samt från r62o- och 

r63o-talen. Endast nio pjäser voro gjutna efter r64o. Med största 

sannolikhet fingo kanonerna tills vidare fortsatt användning som be

styckning på skeppen. De tagna danska flaggorna och befälstecknen 

-så när som på fem a sex flaggor, vilka man behöll på flottan för att 

använda till vilseledande av kapare och fribytare - hemfördes till 

Sverige med skeppen Patientia och Oldenborg, när dessa lämnade Wis

mar den 14 november. Såsom särskild belöning för visad tapperhet 

under slaget blev förre chefen på skeppet Göteborg, >>vilken först bor

dade med Patientia>>, kaptenen Mathijs Corneliusson, av Wrangel satt 

att föra sistnämnda skepp upp till Stockholm, och skeppsmajoren 

Berent Stubbe, >>som uti äntrandet haver comporterat sig som en 

redelig krigsman», beordrades medfölja skeppen, sannolikt såsom för

bandschef. W rangel rekommenderade dessa bägge officerare till det 

bästa hos drottningen, >>oppå det de andre måge animera sig därav 

exempel till K. Maj:ts och Fäderneslandsens framdeles gode tjänsten>. 

En uppgift att befälet på Oldenborg anförtrotts dess erövrare, förre 

kaptenen på Nya Fortuna, Jacob de Boer, förefaller mycket sannolik, 

ehuru förhållandet ej särskilt omnämnes av W rang el. 

När de båda amiralsskeppen den 24 november hade passerat Vax

holm, ankrade de först vid Blockhusudden. Här ordnades för den 



, -
., -d ) / f i• i\1'1-

Samtida lista på några hemkomna sjökrigare, vi lka voro med i sjöstriden 

den 13 oktober, där den var som hetast 



Bild av slaget vid Femern på baksidan av drottning Kristinas 
december 1644 slagna medalj : 

>>Hjeltinnans hufvud krönes, när hon scepter tar, 
med lager, som i Bält dess vapen vunnit har.>> 

(C. R. Berchs översättning, 1788) 

vidare infärden. Överst på alla masttopparna samt på kampanstocken 

akterut hissades svenska flaggor och bulsaner eller långa vimplar. 

Strax därinunder fördes danska flaggor med danska bulsaner, flaggorna 

hopknopade vid tungorna. Alla övriga flaggor och bulsaner, som till

hört de i Wismar kvarliggande f. d. danska skeppen, hängdes ut från 

märsarna, runt galleriet akterut, på gäckmasten, vid alla rånockarna 

och på andra ställen, som befunnas lämpliga. Patientias amiralsflagga, 

som i striden förts på dess stortopp, hängdes nu ut från skeppets galleri 

sådan höjd, att dess tungor släpade något i vattnet. 

Därpå lättades åter, och inseglingen tog sin början. D å skeppen kom

mit upp på Strömmen >>på den ort, varest amtrent skjutas plägan>, 



väl på höjden av Tegelviken eller nuvarande Kastellholmen, gav först 

Patientia svensk lösen, vilken besvarades från slottstornet samt de på 

Strömmen liggande skeppen Falken, Månen, Oxen och Västgöta Le

jon ävensom den från danskarna tagna jakten Danska Prinsen, vardera 

med två skott. Sedan sköt även Oldenborg svensk lösen och erhöll 

svar på likartat sätt. 

När denna kanonad var till ända, började pukslagarna och trum

petarna på skeppet Falken att utföra musik. Och sedan denna hade 

upphört, gav först Patientia och sedan Oldenborg salut med alla sina 

kanoner i tur och ordning med två skott i taget. Så hördes åter pukor 

och trumpeter från Falken, och när de tystnat, avfyrades samtliga ka

noner på de nyssnämnda ankarliggarna, den ena efter den andra och 

alltjämt med två skott per kanon. Den ståtliga paraden avslutades med 

att det åter >>pukades och blåstes>> från Falken. 

Det var en underlig ödets nyck, att just skeppet Patientia, som av 

konung Kristian på sin tid använts för att förhjälpa Gustav Adolfs 

efterlämnade drottning ur riket, skulle på detta sätt överantvardas i 

Sveriges ägo. Säkerligen var det med en stark känsla av tillfreds

ställelse som Karl Gustav W rang el var i tillfälle att hemsända detta 

skepp såsom en trofe till sitt fosterland. 

SEGERNS UTNYTTJANDE, DESS MILITÄRA 

OCH POLITISKA FÖLJDER 

Huru utnyttjade nu Wrangel den vunna segern? För att bedöma 

denna fråga är det nödvändigt att följa de operationer till sjöss, som 

ägde rum under den närmaste tiden. 

Sedan de dagen efter slaget utförda försöken att kapa eller bränna 

de tre på Lollands kust kvarstående danska örlogsfartygen måst upp-

149 



givas, lämnade Wrangel medförande de tio priserna Femerns farvatten. 

Begagnande rådande NNO-lig vind avseglade han till Kristianspriis 

såsom närmaste lämpliga hamn för att få tillfälle att reparera under 

striden uppkomna skador .. Uppehållet här blev dock åtskilligt längre 

än som avsett var. När flottan ankrade på kvällen den 14 oktober, 

råkade nämligen skeppen Lammet, Wapen van Medenblik, Stormarn 

och Nellebladet på grund, och som det var ii>ärskilt lågt vattenstånd, 

måste man invänta dess stigning. Amiral Blum, som anförtroddes 

ledningen av bärgningsar betena, lyckades äntligen den 2 5 få Lammet 

och Stormarn flott och dagen därpå även Nellebladet. Däremot synes 

Wapen van Medenblik, som stött så hårt, att det var fullt av vatten, 

icke ha kunnat bärgas trots stora ansträngningar. Under uppehållet 

i Kristianspriis torde de danska fångarna ha sänts till Wismar, emedan 

W rang el ansåg sig >>för allehanda orsakers skull icke kunna hava dem 

på flottan>>. Vidare skickade han den 20 oktober den tidigare om

nämnde kaptenlöjtnanten Gustav W rang el, embarkerad i skeppet Gamla 

Fortuna, till Stockholm för att till regeringen överbringa rapport om 

den för de svenska vapnen så lyckosamma utgången av slaget vid 

Femern. Skeppen Nya Fortuna och Svanen, sedermera avlösta av 

Lammet och tvenne bojorter, utsändes på kryssning i de lybska far

vattnen för att hålla ett öga på danska kapare och särskilt för att för

hindra en väntad transport till Danmark av i Liibeck värvat krigsfolk. 

Transporten tvangs också återvända i hamn, då den omsider sökte ge 

sig ut till sjöss. Även farvattnet mellan Femern och Lolland hölls 

under bevakning av en bojort. 

För att kunna fortsätta sina egna operationer var det Wrangels av

sikt att, så snart reparationerna v oro klara, avgå till Wismar med pri

serna och lägga upp dem där, enär han saknade folk att bemanna dem. 

Wrangels tanke var, att - sedan Patientia och Oldenborg hemsänts 

såsom trofeer till Sverige - de övriga skulle till våren kunna bilda 

en särskild flotta, bemannad med nyanskaffade besättningar. Vidare 



Sjöslaget vid Femern den 13 oktober 1644 efter intarsia på ett Karl Gustav Wrangel 
tillhörigt schack- och brädspel, enligt traditionen skänkt av svenska amiralitetsofficerare. 

Säby slott 

avsåg han att snarast sända den penningslukande värvade flottan hem 

till Holland efter dess synnerligen väl ,förrättade värv. 

Som närmaste militära mål tänkte sig W rangel nu ett besittnings

tagande av Femern, som återtagits av danskarna, och därnäst fann 

han det >>practicabelt>> att göra ett anfall mot F yen. För detta ända

mål beordrades skeppsmajoren Lars Mattsson att med sina till när-



mare ett 40-tal uppgående farkoster förfoga s1g från Stralsund till 

flottan, varefter rytteriet på lämplig ort skulle embarkera. Wrangel 

fann det dock beklagligt, att fältmarskalken Lennart Torstensson ej 

var så nära, att folk ur hans arme kunde avses att säkerställa en land

stigning. Detta var så mycket mer olägligt som det just nu var >>en 

behaglig tid>> att igångsätta ett sådant företag. En annan svårighet, 

som tillstötte, var att sjukdomar med åtföljande dödsfall började in

träffa på flottan. 

Först den 30 oktober på morgonen kunde Wrangellämna Kristians

priis. Då man vid II-tiden kommit ut på öppet vatten, detacherades 

Anckarhielm med den värvade flottan, som för SW -lig vind sträckte 

upp mot Stora Bält på färden mot hemlandet. Tre av de holländska 

skeppen hade dagen förut sänts i förväg för att kunskapa och hålla 

Anckarhielm successivt underrättad under seglingen genom de danska 

farvattnen. På grund av under vägen mottagna upplysningar, att åtta 

danska örlogsskepp blockerade Göteborg och att ett stort antal sten

lastade fartyg lågo vid Kristianiafjorden, klara att avsegla till Göte

borg för att sänkas i inloppet, beslöt Anckarhielm - >>väl inseende 

Göteborgs stads och hamns betydelse för H. Maj :t>> -- att segla dit för 

att fördriva den fientliga blockadstyrkan och förekomma den tilltänkta 

försänkningen. De danska örlogsskeppen, som lågo i Kalvsund under 

amiralen Ove Geddes befäl, drogo sig omedelbart undan till 1\!Iar

strand. För att säkerställa Göteborg mot överraskningar från sjösidan, 

lämnade Anckarhielm vintern över kvar ett par skepp ur den värvade 

flottan, vilka jämte fyra svenska örlogsfartyg ställdes under viceamiral 

Gerretsens befäl. Själv seglade Anckarhielm under senhösten till 

Holland med resten av sin flotta. 

Sedan Wrangels och Anckarhielms flottor skilts åt utanför Kiel

fjorden, seglade Wrangel ostvart för en laber bris och ankrade på kvällen 

utanför Hohwachtbucht för att morgonen därpå fortsätta fram till 

Femern, där ankring skedde på öns östra sida vid 3-tiden på e. m. 



Omedelbart därpå bemannades flottans alla espingar med soldater >>uti 

fullt gevär samt små stycken ·och falkonetten> och sattes i land. Öns 

danska garnison, omkring 300 man, hade redan fem dagar tidigare med 

hjälp av några lybska skutor tagit sig över till Lolland, och något mot

stånd mötte ej, utan hela ön gav sig i svensk >>devotion». Av öns be

folkning utkrävdes en krigskontribution av proviant, och dessutom 

tvangs den att mottaga sjuka från flottan. Hälsotillståndet om

bord hade nämligen alltmer försämrats. >>En sådan hastig sjukdom>> 

hade gripit omkring sig, att Wrangel hade oerhörda svårigheter att 

ordna bemanningen av sina egna och de danska skeppen. Han skriver 

härom till riksamiralen, att >>med vad stor möda och arbete jag haver 

samma skepp med folk bemannat, kan E. Exc. icke trm>. Ett stort 

antal sjuka sattes dagen därpå i land på Femern. 

Den 2 november lättades åter för seglingen mot Wismar, men på 

grund av motvind nådde man ej fram förrän under den 4, då kom

mendanten Ulfsparre kom till mötes på redden med lotsar, så att man 

dagen därpå äntligen nådde in i Wismars hamn. 

Här blev nu flottan liggande en vecka framåt, varunder Patientia 

och Oldenborg bemannades och klargjordes för resan till Stockholm 

samt Wrangels egen sjöstyrka fick en välbehövlig översyn. Det framgår 

av en den I I november dagtecknad skrivelse hem till riksamiral en, att 

Wrangel med hänsyn till det allmänna läget numera såg sig nödsakad 

att helt uppgiva tanken på ett företag mot Fyen. Den främsta orsaken 

härtill var den stora personalbristen. Aven inverkade, att provianten 

började tryta och att penningmedel saknades i tillräcklig utsträckning 

både för folkets nödiga underhåll och för avlöningars rätta utbetalande. 

Icke minst av vikt för en kombinerad operation var, att tillgång fanns 

på trupper. Men som Torstensson var >>uppbruten», saknades även 

den betingelsen. 

Emellertid hade Wrangel emottagit en skrivelse från regeringen, 

daterad den 29 oktober eller tre dagar efter det denna fått hans rapport 
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om segern vid Femern. Han anbefalldes däri att med så många av sina 

fartyg han kunde bemanna med svenskt eller värvat folk, dock ej danskar, 

avgå till Öresund för att där upptaga tull, varigenom kronans kostnader 

för underhållet av hans flotta skulle väsentligen kunna nedbringas. 

Genom sin förläggning i Sundet borde han även kunna förhindra den 

danska hären i Skåne att retirera till Själland. För detta ändamål 

fick han regeringens tillåtelse att ännu en tid behålla värvade flottan. 

NäF Wrangel erhöll denna order, hade likväl den holländska hjälp

flottan redan enligt tidigare direktiv sänts iväg från Östersjön, varför 

det var med helt andra resurser som han måste söka omsätta rege

ringens planer. Blott nio skepp och en brännare lämpade sig för 

denna nya expedition, och den 12 november var W rang el klar med 

utrustningen. För att bemanna dem någorlunda fulltaligt, var han 

nödsakad använda en del fångar, men han tröstade sig med att flertalet 

av dem >>icke voro jutar utan norrbaggar>>. 

Den 12 gick Wrangel till segels med skeppen Smålands Lejon, 

Draken, Jägaren, Svanen, Kattan, Nya Fortuna, Achilles, Leoparden 

och Fenix samt brännaren Caritas. Han avsåg att göra en framstöt 

mot Köpenhamn för att övertyga sig om den danska flottan alltjämt 

vore rustad eller icke. Dessutom ämnade han konvojera de båda pri

serna Patientia och Oldenborg förbi Sundet, när de nu sändes hem till 

Sverige. Ett fullföljande av regeringens plan på att lägga flottan i 

Öresund för upptagande av tull, ansåg han genom händelsernas för

lopp icke längre genomförbart. 

Flottan ankrade på redden för natten och anträdde seglingen på

följande morgon. Skeppen Kattan och Svanen skickades i förväg åt 

Köpenhamn för att kunskapa, och på kvällen ankrade flottan vid 

Darsserort. Morgonen den 14 november lyfte den åter ankar. Efter 

lättningen blevo Patientia och Oldenborg detacherade, och med SW-lig 

vind satte de kurs mot Sverige, medan W rang el med den övriga flottan 

styrde upp mot Möen. Där funna de före sig de båda utsända krys-
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Karl Gustav Wrangels ropare (över manslängd). 
Skokloster 

sarna. Ankring skedde på e. m . öster om Möen. Tidigt morgonen 

därpå sände· Wrangel skeppen Jägaren, Kattan och Svanen på rekog

noscering upp mot Dragör vid inloppet till Drogden och följde några 

timmar senare efter med huvudstyrkan. Vid 3-tiden på e. m . ank

rade den i Köge bukt, där flottan fick rida ut ett par dagars hård 

WNW -lig storm. På vägen dit hade en vetelastad dansk skuta upp

bringats, och av dess besättning erfor nu Wrangel, att konungen av 

Danmark dragit tillbaka sina trupper från Skåne till Själland. Under 

den 16 sändes skeppet Fenix på spaning uppåt Dragör och återkom 

med rapport, att alla >>konungen av Danmarks skepp>> voro avtacklade 

och förlagda vid Holmen, alltså örlogsvarvet i Köpenhamn. 

Wrangel beslöt då att personligen övertyga sig om läget och avseg

lade med tvenne skepp den I 7 på morgonen till Köpenhamns redd, 

medan flottan i övrigt kvarlåg i Köge bukt, >>och kommande Köpen

hamn förbi sköt H. Generalen lösen under staden ut på farvattnet>> 

och hade därunder tillfälle konstatera riktigheten av Fenix' rapport, 

varpå han återvände och ankrade i Köge bukt. 

För den händelse .vVrangel över huvud taget kunnat villfara regeringens 

önskemål att lägga sin flotta i Sundet, visade sig utsikterna att komma 

igenom Drogdenrännan syd ifrån nu mera lovande än förut under året. 

Ty de pråmar, som efter Thijssens genomsegling i augusti ånyo utlagts, 

stödda av ett par skepp, voro jämte skeppen sedan början av november 

åter indragna. Konung Kristian hade ~att stor lit till denna spärr, och 

samma dag, som hans egen flotta blev i grund slagen, skrev han med 

den värvade flottans väntade utbrytning i tankarna: >>Hållas dessa prå-
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rnarna och skeppen blott väl i akt, som det sig bör, då skall det komma 

dem surt an, innan de slipper igenom.>> 

Såsom det sjöstrategiska läget nu var, fann Wrangel intet hinder att 

definitivt låta sin anförtrodda flotta gå i vinterhamn, så mycket mer som 

senhösten med sina stormar gav sig oförtydbart tillkänna och han, ju 

längre tiden led, med hänsyn till besättningarnas sjuklighet ansåg det 

allt svårare att bringa flottan >>in salvo>>. 

Vid 1·-tiden på natten lättade man alltså, och nu började en sex da

gars av hårda och motiga vindar och ett flertal ankringar kännetecknad 

återresa till W is mar. Härunder ville W rang el den 19 på kvällen göra 

ett landstigningsföretag på Möen för att indriva proviant, men de 

påbörjade förberedelserna måste avbrytas på grund av en uppväxande 

storm. Den 23 november ankom Wrangel slutligen till bestämmelse

orten, och flottan lades upp för vintern. 

Det har i litteraturen diskuterats, om W rangel verkligen utnyttjade 

den förkrossande seger han vunnit, och även i samtida källor har frå

gan kunnat spåras. Man har främst förvånats över att den i de svenska 

planerna så ofta skymtande, centrala tanken på ett landstigningsföretag 

mot de danska huvudöarna - Danmarks hjärta - uteblev, trots att 

den danska flottan då var satt ur spel. A v den föregående skildringen 

har dock framgått, att den grundväsentliga förutsättningen för ett all

varligt ockupationsförsök av Fyen eller Själland, nämligen tillgång 

på disponibla landstridskrafter, helt enkelt icke förelåg vid tidpunkten 

för Femernslaget eller under återstoden av seglationsåret. Aven andra 

tankar ha framförts om huru Wrangel borde ha handlat. Man har på

talat, att han genom det halvmånadslånga uppehållet i Kristianspriis 

försatt möjligheten att avskära konung Kristian och hans här i Skåne 

vägen tillbaka till Själland. J a väl, men man vet också, att flera av hans 

skepp omedelbart efter striden voro i fullt behov av reparation, ty 

danskarna hade bitit bra ifrån sig. Man vet vidare, att en del skepp olyck-



ligtvis grundstötte vid Kristianspriis och därmed fördröjde operations

möjligheterna, och det är slutligen uppenbart, att Wrangel icke kunde 

lämna de tagna priserna åt deras öde på en sådan plats som Kielfjorden, 

vilken låg långt in på danskt område. Det var endast genom en kraftig 

reduktion av egna besättningar, som han över huvud taget lyckades 

bringa dem i en säkrare hamn. 

Wrangel var, sin natur likmätigt, den förste att vilja effektivt utnyttja 

segern och >>fuller själv med flottan ville hålla stadigt alarm i sjön», 

men det var framförallt den av sjukdomar - >>mycket mer än som i 

förleden sommars>> - framkallade personalbristen, som tvang honom 

till den begränsade verksamhet till sjöss, han efter slaget kunde ut

veckla. 

De militära och politiska följderna av den svenska segern vid Femern 

voro likväl av allra påtagligaste slag och för Danmark ödesdigra. Vad 

först det sjöstrategiska läget beträffar, hade herraväldet på Östersjön 

helt övergått i svensk hand i och med att den utevarande delen av den 

sjögående danska flottan - till styrkan i det närmaste hälften av den

samma- så gott som förintats, medan resten låg ur tjänst i sitt vinter

läge. Och den genom segern frigjorda värvade flottan hade drivit 

undan vid Göteborg opererande danska blockadstyrkor och öppnat 

Sveriges sjöförbindelser på Västerhavet. 

Den gamle kung Kristian, som den r 3 oktober befann sig vid den 

danska hären i Skåne och där gjorde sitt bästa för att driva Horn ur 

denna provins, mottog sorgebudet först sex dagar senare. Han kände 

djupt och bittert, vad som övergått hans flotta- hans egen stolta ska

pelse - och sade sig vid meddelandet därom ha >>med bedrövelse för

stått den stora olycka till sjöss, som Den Allerhögste haver velat be

straffa>> honom med. Han sökte dock för egen del känna en tröst däruti, 

att han själv »ingen orsak haver givit till detta verk>> men väl >>gjort allt 

det jag haver kunnat till dessa rikens och länders konservation och 

intet sparat liv, gods och hälsa>>. 
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Den direkta följden av segern vid Femern, alltså vinnarrdet av 

herraväldet till sjöss, medförde emellertid även, att svenskarna under 

resten av kriget kunde ostörda fortsätta med transporterna över havet 

till Tyskland, där den svenska huvudhärens operationer alltjämt på

gmgo. 

En ytterligt viktig militär följd av Femernslaget blev, att den danska 

hären utrymde Skåne. Konung Kristian var i förstone fylld av för

tvi v lan -över vad som hänt hans flotta. Han greps av farhågor, att en 

svensk landstigning på de danska öarna var överhängande- att förut

sättningarna därför på svensk sida ej voro för handen, kunde han icke 

veta - och han fattade därför ett snabbt beslut att med sina trupper 

förstärka försvaret av Själland och Fyen. Den danska armens reträtt 

gick över Malmö och var så brådstörtad, att såväl de sjuka som stora 

delar av härens tross måste lämnas i sticket. Härmed hade även krigs

läget till lands rönt en väsentlig inverkan av slaget vid Femern. Kung 

Kristians hopp att med sin här kunna manövrera ut Horn från Skåne 

hade helt gått till spillo. Men även på andra delar av den svensk

danska landkrigsskådeplatsen inverkade den svenska sjösegern. Gustav 

Horn blev i tillfälle att sända avsevärda förstärkningar till den svenska 

häravdelning, som skyddade västgötagränsen mot från Halland infal

lande danska trupper. Och den norske ståthållaren Hannibal Sehesteds 

i november igångsatta offensiv in i Värmland och Dal, som allvarligt 

hotade dessa landsändar, blev omsider hejdad av Gustav Otto Stenbock. 

Denne hade dock härför nödgats taga trupper dels från Västergötland 

och dels från Götaälvsgränsen. Sådana blottor i försvaret av vår 

västra gräns täpptes nu till av Horn, som ditsände förstärkningar 

från Skåne. 

Ur politisk synpunkt hade den svenska segern vid Femern ävenledes 

betydande verkningar. Det var det hårdaste slag, som träffade Danmark 

under kriget. lVIodiöshet bredde ut sig i landet, och den allmänna upp-



fattningen spred sig mer och mer, att det danska riket skulle kunna 

finna vägen ur sitt farofyllda läge endast genom hjälp utifrån. Kejsa

rens ingripande hade upphört efter Gallas' motgångar. Från Polens 

eller Rysslands sida var intet att vänta och ej heller från Englands. 

Hoppet stod till Nederländerna, som redan i början av år I 644 hade 

erbjudit såväl Danmark som Sverige sina bona officia i och för en 

fredsmedling. Även Frankrike hade för övrigt sänt en ambassadör till 

de nordiska hoven och erbjudit medling. 

Förhandlingsläget i detta avseende vid tidpunkten för Femernslaget 

kan karakteriseras så, att vissa sonderingar på ömse håll blivit gjorda. 

Översändandet av de båda ambassaderna i avsikt att inleda fredsför

handlingar hade erhållit ett starkt stöd genom närvaron i de nordiska 

farvattnen av amiral de Withs tidigare omnämnda flotta. Nederländska 

regeringen hade utan tvivel den biavsikten med denna demonstration 

av sin sjömakt att begagna det gynnsamma tillfället för att erhålla största 

möjliga fördelar för egen del. Danmarks hävdvunna påläggande av 

Öresundstullen på den holländska sjöhandeln sågs av Generalstaterna 

med oblida ögon, och en kraftig nedskärning av densamma eftersträ

vades, men man hade heller ingen lust att se Sverige allenarådande 

inom Östersjöområdet. 

Den värvade flottans genomsegling, som framkallade mycken vrede 

i Danmark och så när höll på att vålla avbrott i konungens kontakt 

med N ederländernas ambassad, kom honom dock, när han väl insett 

det helt omkastade sjöstrategiska läget, att återupptaga diskussionerna. 

Kristian hade, icke utan framgång, lyckats i vissa avseenden bearbeta 

såväl den franske som de nederländska ambassadörerna till dansk 

förmån, då plötsligt det förlamande meddelandet om Femern slog ned 

som en blixt. >>Die - - - Friedenshandlungen [ sind] in einen 

ellenden Standt gebracht worden», säger i ett brev den kejserlige 

gesanten i Köpenhamn. Kung Kristian, som tidigare framställt vissa 

ur hans synpunkt oeftergivliga villkor, vågade nu ej längre fasthålla 
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vid dessa, varigenom hela fredsmedlingen kunde ha riskerats. Han 

fick giva vika. U n derhandlingarna fortskredo därefter på ett tillfreds

ställande sätt, och parterna enades om att fastställa dag för ett freds

mötes öppnande - den I 5 december I 644 (den blev av olika skäl 

sedermera framflyttad till därpå följande 8 februari). Sjösegern vid 

Femern gjorde sålunda sitt inflytande gällande även på fredsprelimi

närernas område och därmed i sin mån på utgången av det kommande 

fredsslutet i Brömsebro, vändpunkten i Skandinaviens historia. 

Men det var ej blott i förhållandet till det med oss krigförande Dan

mark, som detta märkliga sjöslag hade betydelse. Dess verkningar 

sträckte sig ut i världen till de sedan I64I i Osnabruck och Munster 

pågående fredsförhandlingarna mellan parterna i det stora europeiska 

kriget. Sveriges ledande legat vid detta tillfälle, J o han Oxenstierna, 

skriver en månad efter slaget, att denna >>härlige victorie mot Danne

mark under Femern» jämte de fördelar Torstensson vunnit gent emot 

kejsaren väsentligen underlättat Sveriges ställning vid fredsförhand

lingarna. >>Så styva och enbändiga som de kejserliga vore i våras, und

vikandes då traktaten med förevändning, att de intet kunde eller dem 

ej borde traktera utan Danmark, som så högt var meriterat av kejsaren 

och det romerska riket: Så mjuke och villige låta de sig nu finna, och 

taga med oppräckta händer emot det de då av högmod försakade.>> 

FEMERN- ETT FÖRINTELSESLAG 

Bland dem av sjöhistoriens många drabbningar, i vilka större styr

kor deltagit på ömse sidor, kan man finna åtskilliga, som slutat tak

tiskt oavgjorda och stundom utan avsevärda förluster för någondera 

av de kämpande. Vid andra sjöslag ha förlustsiffrorna sprungit i höj

den - icke sällan för båda parterna. A v naturliga skäl har segraren ofta 
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kunnat tillfoga sin motståndare betydande förluster. Andock har -

i full överensstämmelse med vad som skett och sker vid krigföringen 

till lands - högst sällan inträffat, att endast den ene av de stridande 

fått vidkännas så väldiga förluster, att man må ha rätt att tillgripa be

greppet förintelseslag för att känneteckna det, som i själva verket 

inträffat. 

Det är i nyare tid särskilt ett sjöslag, som plägar framhållas såsom 

ett skolexempel på vad man menar med förintelseslag, nämligen den 

brittiska flottans seger över fransmännen vid Aboukir år I798. Den 

franska flottan bestod i detta slag av I3 linjeskepp och 4 fregatter samt 

låg till ankars på redden, när den engelska, som var ungefär jämn

stark, under befäl av Nelson överraskande gjorde sitt angrepp. Endast 

två franska linjeskepp och två fregatter undkomma, fem skepp togas 

av engelsmännen, resten förstördes - en totalförlust för den franska 

flottan om I 3 skepp av I 7 eller 76 %. På brittisk sida förlorades 900 

man i döda och sårade, medan fransmännens personalförluster upp

gingo till 3 500 man. 

Betraktar man utgången av några andra bland de mest bekanta sjö

slagen i historien, där förlusterna på ena sidan varit så stora, att be

teckningen förintelseslag möjligen kan anses tillämplig, visar det sig, 

att den förenade fransk-spanska flottan vid Trafalgar år I8os förlo

rade I8 skepp av 33 eller 54 1 / 2 %. Vid Tsushima år I905, där 

den japanska flottan var mycket överlägsen i styrka, hade ryssarna en 

förlust om 28 enheter av 38, motsvarande ungefär 73 1 / 2 %. 
Den danska flottans fartygsförluster vid Femern voro, såsom tidi

gare har visats, I4 skepp av I7, vilket motsvarar icke mindre än något 

över 82 %. Medan engelsmännen efter slaget vid Aboukir kunde in

förliva fem av de tagna priserna med sin egen flotta, blev den svenska 

flottan efter Femernslaget utökad med IO danska enheter, av vilka tre 

voro amiralsskepp. Förlusten av personal på dansk sida var likaledes 

överväldigande stor. 
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Att det lyckats den svenska ledningen att på rätt plats och i rätt tid 

samla sjöstridskrafter, som i de flesta avseenden voro motståndarens 

tydligt överlägsna, kan givetvis icke minska segerns värde ur sjöstra

tegisk och taktisk synpunkt. Till följd av de omständigheter, under 

vilka sjöstriden utkämpades, och genom dess för Sveriges motståndare 

förintande resultat kommo följderna att bli av krigsavgörande bety

delse. Vid bedömandet av slagets plats i vår sjökrigshistoria bör därtill 

ännu ·läggas, att striden utkämpades ute på öppna havet. 

Ur dessa synpunkter är slaget vid Femern den 13 oktober 1644 

ett bland den svenska örlogsflottans största segerminnen. 
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KORT ÖVERSIKT ÖVER OPERATIONERNA 

EFTER FEMERN. 

FREDEN I BRÖMSEBRO 

H ändelserna till sjöss närmast efter Femernslaget och under tiden 

int_ill dess seglationen för året var till ända, ha tidigare berörts. 

Over vintern 1644-1645 lågo de svenska och danska sjö

stridskrafterna, såsom brukligt och nödvändigt var på segelfartygens 

tid i våra nordliga farvatten, upplagda i hamn: svenska huvudflottan 

i Stockholm och Wrangels flotta i Wismar jämte några få fartyg i 

Göteborg och Stralsund, medan den danska flottan i sitt reducerade 

skick låg i Köpenhamn. 

Den svenska regeringens planer för sjöoperationerna 1645 gingo 

väsentligen ut på att de båda nämnda svenska flottorna - efter att ha 

förenats i södra Östersjön- skulle med samlade krafter hålla den dan

ska flottan blockerad i Köpenhamn, hindra undsättning från Själland 

till Skåne och samverka med Horn vid betvingandet av l\!Ialmö. Men 

utrustningen av de båda svenska flottorna gick ej snabbt. Först den 

22 maj kunde huvudflottan, bestående av 23 skepp, 3 brännare och ett 

par smärre fartyg, lämna Dalarö under befäl av amiralen Erik Ryning, 

och för W rang el hade betydande svårigheter yppat sig att få skepps

besättningarna kompletta. Den 3 I maj kunde han slutligen avgå 

från Wismar för att förena sina 21 skepp med Rynings flotta. 

För spelöppningen till sjöss stod Danmark även detta är. Trots 

oerhörda svårigheter, särskilt den rådande penningbristen i landet, 



lyckades man rusta ut en flotta, som bestod av 16 örlogsskepp. Liksom 

1644 gällde det åter ett kombinerat företag mot Göteborg, denna gång 

närmast föranlett av Hannibal Sehesteds åtgärder. Med sin norska 

här stod denne i begrepp att cernera staden från landsidan i samverkan 

med en dansk häravdelning i norra Halland. Den nyligen till riksamiral 

utnämnde Ove Gedde förde befälet över flottan. Han avseglade från 

Köpenhamn den 15 maj. Utom nyssnämnda skepp ingingo i hans 

styrka· även 12 andra bevärade fartyg samt 40 transportskepp, lastade 

med trupper och förråd. Efter landsättning av trupperna i Varberg, 

fortsatte han till Göteborgs skärgård. Härinne låg emellertid vid denna 

tidpunkt till Geddes stora överraskning en svensk eskader om 14 skepp 

under befäl av Anckarhielm, beredd att försvara staden från sjösidan. 

Gedde drog sig då för ett omedelbart anfall. I en svår storm drevo 

tre av hans skepp på grund och blevo vrak, däribland hans eget stora 

amiralsskepp Sancta Sophia (40 ). Efter ytterligare några dagar åter

kallades Gedde och avseglade med flottan till Köpenhamn. Därmed 

måste hela företaget mot Göteborg uppgivas. Sannolikt var det under

rättelser om att såväl svenska huvudflottan som W rangels flotta i 

Wismar voro klara att sticka till sjöss, som föranledde danska flottans 

hemkallande. 

I vår flottas långa historia har förvisso mången amiral fått erfara 

besvikelsen av upprepade >>motväden>, som hejdat honom vid genom

förandet av hans uppdrag. Men sällan har någon förföljts av en sådan 

enastående otur som Ryning, när han detta år skulle föra sin flotta 

nedåt Sundet för att i förening med Wrangels flotta lägga tyngden av 

hela den svenska sjömakten i vågskålen till Sveriges favör vid de på

gående fredsunderhandlingarna i Brömsebro. Sex gånger på en månad 

blev han driven tillbaka till Stockholms skärgård, och ej förrän den 

20 juni kom flottan definitivt iväg. lVIen fortfarande visade sig vädret 

ogunstigt, och först den 5 juli hade han lyckats uppnå Barnholms 

farvatten, där föreningen med Wrangels flotta äntligen skedde. Under 



den långa väntan på Ryning hade Wrangel redan i mitten av juni 

gjort en kupp mot samt ockuperat Bornholm, som därefter förblev 

i svensk besittning till fredsslutet. För sin flottas räkning pålade Wran

gel invånarna en kontribution av ej mindre än ett helt års skatter. 

Märkliga ting hade under försommaren hänt i Öresund. General

staterna ville med begagnande av Danmarks försämrade läge efter 

nederlaget vid·Femern draga fördel av situationen och söka framtvinga 

ett avskaffande eller åtminstone en nedsättning av Öresundstullen, 

allt till den holländska sjöfartens favör. Ej utan påtryckningar från 

Sveriges sida och trots energiska framställningar i motsatt riktning 

från Danmark utrustades på våren 1645 en stark holländsk örlogs

flotta. Den sändes till Sundet, även denna gång under befäl av amiral 

de With. Generalstaterna togo därmed denna gång öppet parti 

mot Danmark. Amiral de With skulle samverka med de svenska sjö

stridskrafterna, därest han mötte danskt motstånd, men eljest hålla sig 

neutral. De With var sålunda fullt beredd på väpnad konflikt med 

Danmark. Men när den stolta holländska flottan, 4 7 segel stark och 

konvojerande några hundra kofferdiskepp, den 5 juni passerade Kron

borg, från vars vallar konung Kristian själv med dov och bitter för

tvivlan bevittnade händelsen, lossades därifrån icke ett enda skott för 

att hindra denna kränkning av Danmarks gamla höghetsrätt över Sun

det - nederlaget vid Femern hade för Danmark förblivit en hemsk, 

alltjämt verkande realitet. De With förde sedan handelsflottan lyck

ligen även förbi Köpenhamn, på vars inre redd den danska flottan låg 

som overksam åskådare. Hela sommaren kvarstannade den holländske 

amiralen med huvudstyrkan av sin flotta i närheten av Köpenhamn, 

därmed bindande den danska sjömakten till händer och fötter, utan att 

öppen krigsförklaring någonsin skedde. Inga som helst tullavgifter 

i Öresund funno holländarna för gott att betala, ett ytterligare svårt 

besvär för Kristian IV med hänsyn till Danmarks dåliga finansiella läge. 



WITTE CoRNELissoN DE WITH 

Efter de båda svenska flottornas förening vid Bornholm den 5 juli 

övertog Ryning högsta befälet. Han kvarlåg några dagar för korres

pondens med Gustav Horn. Denne, som otåligt väntat på huvud

flottans ankomst, för att Malmö skulle kunna bli blockerat från sjön, 

innan hären började inneslutningen från landsidan, blev högeligen 

bekymrad, då Ryning på grund av proviantbrist nödgades först angöra 

Dornhusch vid Riigen för ombordtagande av dit beställda förråd. 

>>Icke något av värde kan jag med armeen företaga>>, skriver Horn, om 

ej >>flottan kan cooperera till den dessein Hennes Kungl. Maj :t - - -

oss anbefallt haven>. Först den 23 juli var provianteringen klar, och 

flottan kunde segla mot Sundet. Under de tidigare stormperioderna 

hade några skepp gått förlorade eller måst sändas hem, varför den 

förenade flottan nu bestod av 34 skepp, 3 brännare och 3 galjoter med 

en bestyckning av nära r roo kanoner och en besättning av omkring 
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6 ooo man sjöfolk och knektar. Två dagar senare ankrade svenskarna 

i norra delen av Köge bukt. Äntligen låg nu den samlade svenska sjö

makten invid porten till Danmarks huvudstad och Öresund. Ett i 

detalj planerat anfall mot de bestyckade blockhusen och pråmarna 

vid Drogden inhiberades av Ryning, sedan han genom amiral de With 

fått kännedom om att farleden dessutom var spärrad med försänkta 

fartyg. Omedelbart igångsattes då upplodning av farvattnet ost om 

Saltho1m, alltså Flintrännan. Flottan var härigenom i början av au

gusti beredd att åtminstone med sina mera grundgående fartyg kunna 

taga sig upp till Malmö, därest Horn fullföljde avsikten att belägra 

staden. Med några av de större skeppen ur flottan, ställda under W ran

gels befäl, planerade man att i samverkan med skepp ur Anckarhielms 

styrka i Göteborg göra en diversion i Stora Bält och hota Fyen för 

att därigenom utöva ytterligare påtryckning mot Danmark. Ingendera 

åtgärden behövde emellertid sättas i verket. Ty redan ett par dagar 

efter det Horn påbörjat belägringsarbetena, fick han underrättelse, 

att fredsslutet var i görningen, samt order att upphäva belägringen. 

Ryning, som just var klar att skicka upp sina lättare fartyg genom Flint

rännan, kunde då inställa såväl detta företag som avsändarrdet av Wran

gel till Stora Bält. 

En vecka sedan freden undertecknats i Brömsebro, lämnade svenska 

flottan Köge bukt för hemsegling. I denna ägde ett kortare avbrott 

rum med ankring utanför Y stad, varvid i Horns närvaro en festlighet 

hölls ombord till firande av det lyckligt genomförda fredsslutet. Sedan 

sändes Wrangel med några av sina skepp till Wismar, varpå flottan i 

övrigt fortsatte till Stockholms skärgård och ankrade vid Dalarö den 

28 augusti. 

* 

Med den stora holländska flotta, som i juni r644 sändes till Öster

sjön, hade följt gesanter till både Danmark och Sverige. Men även Bran-



denburg och Frankrike erbjödo sm medling. Richelieu såg ogärna, 

att Sverige drog sina stridskrafter från den tyska fronten, och önskade 

ej, att det gjorde alltför stora erövringar på egen hand. Sannolikt syf

tade även Frankrike i likhet med sin spanske medtävlare till att för 

egen räkning bättre tillgodogöra sig transitotrafiken över Östersjön. 

Den franske residenten i Haag, Gaspard Coignet de la Thuillerie, 

avfärdades alltså till Norden. Medan svenskarna innehade obestritt 

herravälde på havet, behärskade Skåne - med undantag av Malmö 

och Kristianstad- samt Laholm i Halland, delvis besutto Blekinge och 

hade erövrat Femern, måste konung Kristian bekväma sig att acceptera 

medlingen. Aven i Sverige ställde man sig villig härtill, men omständig

heterna gjorde, att förhandlingarnas öppnande uppsköts ända till feb

ruari 1645. 

Till mötesplats för detta sista och märkligaste svensk-danska gräns

möte utsågs en liten holme i det obetydliga vattendrag, Brömsebäcken, 

som utgör en del av gränsen mellan Småland och Blekinge. Här upp

fördes nu tält för de franska och holländska medlarna liksom för de 

svenska och danska delegaterna: vid den sida av bron, som vette åt 

Blekinge, vistades danskarna, medan svenskarna uppehöllo sig på 

Smålandssidan. Vid mötets högtidliga öppnande möttes båda parter 

i ett tält på holmen men togo därefter plats på var sin sida om gräns

pålarna. Den bittra stämningen mellan dem gjorde, att förhandlingarna 

fördes skriftligen, och snart måste man inskränka sig till att framställa 

sina förslag genom medlarna, vilka sedan vidarebefordrade innehållet 

i skrivelserna, klätt i modifierade former. 

De svenska underhandlarna krävde enligt sin instruktion främst 

oinskränkt tullfrihet i Öresund för invånarna i Sverige med dess 

underlydande områden, Mecklenburg och Pommern inbegripna, var

jämte man underkände den danske konungens anspråk på rätt till 

överhöghet i Sundet. Instruktionen krävde vidare, att de, sedan denna 

fråga avgjorts, skulle yrka på säkerhet för freden - till en början 
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Skåne, Halland och Blekinge jämte de östra vattnen i Öresund. Ford

ringarna kunde dock nedskäras till - ytterst - en penningsumma mot 

pant i vissa fasta orter och län. Därjämte skulle svenskarna främja 

de holländska kraven och arbeta på en allians med Nederländerna. 

Kunde en dylik allians åstadkommas, antyddes varken mer eller mindre 

än en delning av Danmar k. 

V oro de svenska villkoren hårda, så voro de danska fordringarna å 

sin sida föga. anpassade efter verkligheten: krigsskadeersättning, åter

lämnande av alla erövrade landsdelar, återställande av Stettinfreden. 

Detta var att spänna bågen för högt; villkoren voro dock utan tvivel 

tänkta med prutmån. - Mellan dessa motsatser hade medlarna att 

jämka. De la Thuillerie fullgjorde oförtrutet sin uppgift ehuru med 

en viss benägenhet att taga parti för danskarna. Tydligen var det hans 

avsikt att begagna tillfället till att draga dem över från det habsburgska 

till det franska lägret. Holländarnas uppträdande var mera tvetydigt. 

De voro inte enbart medlare utan på samma gång även parter. För 

dem gällde det främst att utverka så förmånliga villkor som möjligt 

för sin ÖstersjöhandeL 

I Danmark rådde stor oenighet och villrådighet. lVIedan lågadeln höll 

sig till dem, som ville ha ett slut på kriget till varje pris, visade sig präster 

och borgare ej helt obenägna att pröva krigslyckan. Finansnöden i 

landet var emellertid utomordentligt tryckande, och från riksrådet 

genmältes därför, att man måste skaffa sig en fred, >>hurudan Gud än 

vill giva den». Omsider måste konung Kristian trots sin harm samtycka 

härtill. Den 2 april befullmäktigade han de danska delegaterna att 

sluta en fred med svenskarna, >>som I kunne eragte det, Os og V ort, 

såvel som Eders F::edreland kan v::ere tj::enligst og gavnligst og som 

den bedst er at bekomme>>. På svenska sidan var den unga drott

ningen i början krigiskt sinnad, men snart instruerades hennes dele

gater till eftergifter och till att i sina yrkanden mot Danmark rätta 

sig efter omständigheterna. 



Underhandlingarna i Brömsebro blevo både långa och segslitna. 

Från svenskt håll hade yrkats på att början skulle göras med Öresunds

tullfrågan, men när denna togs upp, fingo förhandlingarna mycket raskt 

en sådan vändning, att holländarna från medlare övergingo till att bli 

parter på svenskarnas sida. Vittgående krav framfördes beträffande 

den nederländska sjöfartens frihet. Förkastades dessa, skulle Neder

länderna i förening med Sverige angripa Danmark. Den 12 maj till

kännag;J.vo de holländska gesanterna officiellt, att de ej längrevoro med

lare, varefter de begåvo sig till det svenska kvarteret. Det fordrades 

nu de la Thuilleries hela uthållighet för att avvärja ett definitivt skepps

brott för underhandlingarna. När de några veckor senare återupptogos, 

visade det sig, att danskarna voro redo till betydande eftergifter. För 

att ge eftertryck åt sina ord lät o emellertid N ederländerna vid denna 

tidpunkt - såsom i det föregående beskrivits - en stor holländsk 

örlogs- och handelsflotta under befäl av amiral de With segla in i 

Östersjön. Full av grämelse måste Kristian IV från Kronborg be

vittna, huru denna styrka den 5 juni styrde förbi för fulla segel och 

med flaggan uppe utan att hälsa. Den holländska eskadern ankrade 

utanför Köpenhamn i syfte att kvarligga där, tills freden var sluten. 

Ämnade Danmark icke bevilja tullfriheten i Öresund, skulle de With 

tillsammans med svenskarna med våld söka genomdriva denna, hette 

det i amiralens instruktion. 

Först sedan Rynings och Wrangels eskadrar löpt in i Köge bukt, 

varifrån de hotade både Malmö och Köpenhamn, där den danska hu

vudflottan låg instängd, kom det fart i fredsförhandlingarna. 

Den 8 juli höllos för första gången personliga överläggningar mellan 

de svenska och danska delegaterna, och de återupptogas under föl

jande veckor. Den 23 augusti slöts äntligen den definitiva freden i 

Brömsebro. Med alla sina underlydande landsändar - Finland, Inger

manland, Estland, Livland, Pommern och Wismar - erhöll Sverige 

en >>oturberad, ocircumscriberad, olimiterad, obesvärad, obehindrad 



och ouppehållem> tullfrihet i Öresund och Bälten samt vid Gliickstadt. 

Dock skulle företes certifikat, för vilka formen nu fastställdes. Där

till upphävdes den ömsesidiga tullfriheten mellan rikena, vilken bestått 

sedan I soo-talet. Örlogsskepp till ett antal av fem och krigsfolk till 

ett antal av I 200 man skulle utan anmälan kunna få passera Sundet, 

men i.övrigt skulle detta hållas spärrat för alla främmande, fientliga flot

tor. Danmark avträdde vidare Härjedalen, Jämtland, Gotland och Ösel 

till Sverige .. Som säkerhet för tullfriheten skulle Danmark vidare på 

30 år avträda Halland, vilket efter denna tidrymd antingen skulle av

stås helt och hållet eller ersättas med ett annat landskap av samma 

värde1 • Båda parter skulle behålla vad de erövrat i fartyg och artilleri. 

Alla fångar skulle utan lösepenning sättas på fri fot. Hertig Fredrik 

av Holstein- Gottorp skulle återinsättas i sina besittningar, och allt som 

skett under kriget skulle vara glömt och förgätet. 

En tvistefråga, som nu icke blev avgjord, var spörsmålet om resti

tution av Bremen och Verden, vilka under kriget ockuperats av de 

svenska trupperna. Förgäves bemödade man sig på dansk sida att få 

sina yrkanden beaktade. Från svenskt håll svarades, att dessa tvister 

hörde till de tyska angelägenheterna, och när hertig Fredrik tre år se

nare (I648) efterträdde sin fader som konung av Danmark, måste 

han avsäga sig alla anspråk på biskopsstiften. 

Samtidigt med freden i Brömsebro nödgades Danmark i Kristianopel 

ingå ett särskilt fördrag med Nederländerna, för vilka tullen i Öresund 

nedsattes till omkring en fjärdedel och den vid Gliickstadt helt slo

pades. Framgångarna betecknades dock av holländarna själva som 

halva, och den tanken började nu på allvar slå rot i Holland, att 

det vore lyckligare, om Danmark icke vore i besittning av Sundets 

b å d a stränder. 

1 De båda socknarna Säma och Idre vid Östra Dalälven förblevo även förenade 

med Sverige, ehuru de icke omnämndes i fredsfördraget och ehuru danskarna i det 

följande vägrade att acceptera detta. 



Man var i Danmark böjd att lägga skulden till fredsförhandlingarnas 

olyckliga utgång på de egna underhandlarna. De borde, menade 

man, med större fasthet och duglighet ha kunnat uppnå en mindre 

förkrossande: fred. Man förbisåg emellertid, att ingen av dem ifråga 

om personlig auktoritet kunde tävla med Axel Oxenstierna. Sammanhåll

ningen mellan de danska delegaterna, vilkas ledare var Korfitz Ulfeld, 

var för övrigt icke heller den bästa. Liksom det danska folket vid denna 

tidpunkt voro de modlösa och misströstande. När den gamle kung 

Kristian av sin måg Ulfeld fick sig fredsfördraget förelagt till under

skrift, nekade han först med häftighet att underteckna det. slutligen 

måste han väl bekväma sig därtill. 1\!Ien när dokumenten blivit signe

rade, slog han Ulfeld i ansiktet med dem, yttrande: >>där har du dem, 

som du har gjort dem>>. I sin harm glömde konungen, att han själv 

bar en dryg anpart av skulden. 

De svenska kraven på Danmark hade ursprungligen gått vida längre, 

än som framkom i fredsslutet. Oxenstierna hade krävt tullfrihet i 

Öresund för alla länders fartyg, icke blott för det egna landets, väl 

inseende, att tullfrihet endast för något land eller några länder jämte 

sänkt tull för andra var både farligt och onyttigt. Vidare hade han yrkat 

på överlämnande av både Skåne, Blekinge, Bornholm, V endsyssel och 

Pinneberg och hade måhända även kunnat genomdriva dessa krav, 

för så vitt han ej i detta fall måst taga hänsyn till Frankrike, som 

motsatte sig, att förhandlingarna drogo ut på längden. Vinsterna blevo 

dock stora nog för Sverige. 

Freden i Brömsebro blev - kan man här fastslå - ej blott den för

sta fred, som Danmark fick köpa genom avträdelser av sitt eget gamla 

riksområde. Genom förvärvet av Jämtland och Härjedalen nådde 

Sverige fjällvärldens naturliga rålinje. Med Jämtland kunde man, som 

Oxenstierna yttrade i rådet, >>slå en re el skans och försäkra hela N arr

land för Sverige>>. Därmed antyddes de nyvunna norra provinsernas 



betydelse för Sveriges säkerhet. Med förskrivningen av Halland 
nåddes äntligen Västerhavet på bred front och togs även ett första 

steg mot hela Sydskandinaviens stundande införlivande med det 

svenska väldet. Befrielsen från tullen i Öresund innebar, tillsammans 

med Sveriges övertagande av Gotland och Ösel, att Danmark tvangs 

dela >>dominium rnaris Baltici>> med sin granne. Brömsebrofreden möj

liggjorde för Sverige att - som nyvorden stormakt - vid Frankrikes 

sida diktera .Westfaliska freden. Ytterst var det segern vid Femern, 

som hade säkrat Sveriges förbindelser med dess härsmakt på konti

nenten, och sjöstriden den 13 oktober r644 var sålunda en väsentlig 

förutsättning för att Sverige kunde bringa jämväl det tyska kriget till 

en lyckosam fullbordan. 
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Bil. I 

PA WRANGELS FLOTTA KOMMENDERADE OFFICERARE 

OCH KNEKTAR UR ARMEN 

(Utdrag) 

EFTERSCHREFFNE SKIEPZ BESÄTTNINGH MEDH KRIGZFOLLCK 
DENN 6 SEPTEMB: r644: 

;..: 
OJ 
!::: 

.!l 
·ä 
"' u 

Drakenn ............. I 

Giöteborgh ........... I 
Smålandz Leijonet .... I 

Re gina •• o ••••••••••• I 
Jägarenn ............. I 

Wästerwijks Fortlina ... I 
Swanen .............. I 

Leoparden . . . . . . . . . . . I 
Achilles .............. I 

FortUna ............. I 
Kattenn .............. 
Haffriienn ............ 

IO 

Tillordnas av fölliande 
Regement:r 

Upplänninger ........ z 
Smålänninger1 ........ 6 
Hellsinger medh Cap t: 

Daniell ............ z 

IO l 

(Skoklostersamlingen, RA.) 

.c ;+j ;.; b1 u 
~ OJ «·"O o 1-< l 1-< 

OJ !::: d !::: !::: b1 ~ 1-< o; 
" OJ ..ö OJ OJ OJ OJ s .......... 1-< .;..; "Ou 1-< s OJ 
:;l OJ OJ 

"' !:::i:E o s s <>.c ~N !::: p., s ~u :;l ;:Jo 1-< OJ :;l 

" 
o :;l o UJ o 

:::E u 1-< 
~ E-< 

z z I 3 4 I 53 66 

z z 3 4 I s z 6s 
z I 3 4 I 53 6s 
z I I 3 4 I s z 6s 
z I 3 3 I 44 55 
z I I 3 3 I 43 55 
z I 3 3 I 44 55 
I I 3 3 I 45 55 
I I I z 3 I 45 55 
z I z 3 I 46 so 
z I z z I 36 44 
z I I z 36 4Z 

z z I4 

l 
4 3I 38 II 5481678 

4 5 z 8 II IO IOO I4Z 

I4 9 z I8 33 IO Z40 33Z 

4 4 I4 I8 z I60 Z04 

z z l 18 l 4 l 40 l 6z l z z lsoo 16781 

Actum Stockhollm utsupra 

Simon Simonsson 
Snare 

m p 

1 Enligt verkställd undersökning avses härmed Kalmar regemente. 

;.; 
ui E ~ ..ö s o 

"' "' .c OJ u 1-< 

:::E ::a "' i5 p., 

il< o 
OJ 1-< 

ö "' ~ ö Il.. 
1-< 

~ ~ Il.. 

l 

- I I I I 

I - - I -

- - - I -

l l l l l 

!::: 
OJ 

6 
OJ 
bO 

B 
i5 

-

I 

-
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Bil. II 

WRANGELS STRIDSORDER 

Såsom på sid. 129 omförmäles, utfärdade Karl Gustav Wrangel dagen före slaget vid 
Femern till sin underlydande flotta vissa order, vilka skulle iakttagas vid den väntade 
bataljen. Av dessa order, omfattande dels segelordning m. m. (ingressen härtill av
bildad på sid. 132) och dels ett sejnbrev, finnes veterligen endast ett på holländska 
skrivet exemplar i behåll. segelordningen ätergives här nedan i översättning: 

Order och bestämmelser, vilka envar, som tillhör den under herr gene
ralmajoren Wrangels befäl och i Hennes Majestäts och Kronan Sveriges tjänst 
stående flottan, skall hava att följa. 

För det första, när herr generalen finner lämpligt angripa fienden eller lägga 
ombord med honom, kommer han att låta sin toppstandert eller vimpel vaja 
under flaggan på mesanmasten och skall då en var göra sitt yttersta bästa för 
att lägga ombord jämte herr generalen, herr amiral Maerten Thijssen Anckar
hielm, herr amiral Blum, herr viceamiral Hendrik Gerretsen och herr Pieter 
Marcussen schoutbynacht, envar i sin eskader. På grund härav ålägges envar 
strängeligen att hålla sig så tätt till sin eskader som möjligt är, utan att likväl 
skeppen få hindra varandras skjutning. Detta gäller anfall. 

Och om vi påträffa fienden i sådant läge, att vi jaga honom och han icke anser 
sig stark nog att slåss utan tager till flykten och hans skepp skingras, så får icke 
jakt göras med tre skepp mot ett men väl med två, och med fyra skepp mot två 
samt med en hel eskader mot tre. Även detta gäller anfall. 

Och om fienden är oss för stark och vi måste strida defensivt, skall envar 
hålla sig tätt till sin eskaderchef och lämpa segelföringen så, att han där förblir 
och ej löper förbi, allt vid risk av förlust till liv och lön. 

Och om några skepp erövras, skola de [som erövrat dem] genast bege sig där
med till flaggskeppet, och äga inga erövrare taga något ur skeppen av fiendens 
tillhörigheter eller annat, ingenting undantaget, förr än de kommit till herr gene
ralen, i hans frånvaro till den ene eller andre av herrar amiraler och i deras från
varo till herr viceamiralen eller schoutbynachten, envar vid sin eskader, vilka 



\ 

sedan giva dem tillåtelse att plundra. Vid risk av förlust av själva bytet samt 
det straff, som kan befinnas lämpligt. Och detta för att förekomma olyckliga 
överraskningar och annat omak. 

Och i händelse en pris erövras genom ombordläggning eller på annat sätt, 
skall bytet fördelas lika mellan de två ombordläggande eller de två erövrarna, 
och så vidare efter erövrarnas antal. 

Och åläggas alla kaptener, stående under denna flotta, uttryckligen att envar 
skall såväl om dagen som om natten vid segling, vid passage av sund, vid ankring, 
vid anfall på fienden och eljest, hålla sig till den eskader, där han är kommen
derad för att följa sin eskaderchefs order, och i övrigt rätta sig efter de vidare 
instruktioner, som må utfärdas av herr generalen. Och skall vid seglingen herr 
generalens eskader gå i täten, därnäst herr amiral Blums eskader, därefter herr 
amiral Anckarhielms eskader, därefter herr viceamiralens, därefter schoutby
nachtens eskader. Och skall envar tidigt på morgonen befinna sig vid sin eskader, 
allt vid risk av förlust i respektive fall av en halv månadslön, eftersom vi finna 
detta nödvändigt för Hennes Majestäts och Kronan Sveriges tjänst. 

Actum den 12 octob~ 1644-

(Skoklostersamlingen, RA.) 
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Bil. III 

FÖRTECKNING 

ÖVER FANGNA DANSKA OFFICERARE 

Nedanstående förteckning, överlämnad till Karl Gustaf Wrangel den 3· de
cember 1644, upptager i slaget vid Femern tillfångatagna danska officerare samt 
varest de blivit i Wismar inkvarterade. 

! 
' l 

! 

V erzeichnus 
l Am 3· december Derer Denischen Gefangenen Offi-

A. 1644 cerer, so von der Königl. Schwe-
Ihr Gnd. den dischen Flote ab, arrhero bracht, 

l 

herrn Gen: Majoren und be i j Specificirte herbergen 
l 

1n 
vbergeben zu finden. 

l 

Cap i tein David Danneli 
Am Capitein Nilss Erickson 

24 Octobr: Lieutenant Jacob Bar In 
Einbracht Lieutenant Hans Brun der Hamburger 

Schiffer Jacob Paulson herberge l 

Admiral Ki.ihne Joachim Grabow i 

l Admiral Stenzel von J assmon d 
l ! 

Am Cap i tein Mauritz Briine 
l 

l 

5· Novembr: Capitein Peter Goriss In 
Einbracht Lieutenant Thomas Dietrichson der Hamburger i 

i Schreiber Henrick Knutson herberge 
i Am Capitein Clauss Ko oss, mit In l emem 

6. Novcmbr: Knecht der Hamburger 
Einbracht Capitein Lorentz Bartelson herbergc 

l Am Capitcin Nicolaus Manle In 
! 

7· Novembr: Lieutenant Peter Mathison Rep er der Dantziger 

l 
Einbracht herberge 

Am Lieutenant Nilss Jonson In l 
! 9· Novembr: Schreiber Gabriel Jacobson der Schwerinisch 
1 Einbracht herberge l 

l 
Am Lieutenant Jurgen Lorentz In l 

l 

IO. Novembr: der Hamburger 
Einbracht l herberge 

----" 



i Zweij Frister; welche Ihr Gnd. der 

l 
herr General Major am 14. No- l 
vembr: Erlassen. l 

l 
Am Nicolaus Wichman, Doctor unnd l 

2. Decembr: bestalter Medicus der Schiffs 

l Eingeschrieben Flote 
l 

l Am NB. Jurgen Schardt, Sergeant; Im 
l 

l 10. Novembr: Schwarzen Kloster 
l Einbracht l 

(Skoklostersamlin~en, RA.) 
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HYLL N I N G S D I K T E R 

TILL SLAGET VID FEMERN 

Bil. IV 

Av hyllningsdikter, skrivna med anledning av sjösegern vid Femern den 13 
oktober 1644, ha i samband med forskningarna för minnesskriften anträffats 
fyra stycken, av vilka tvenne återgivas i denna bilaga. Den första (a) skriven på 
svenska, synes av ordalagen att döma vara författad av någon i striden deltagande. 
Den finnes tryckt i Hylten-Cavallius' och Stephens' arbete >>Sveriges Historiska 
och Politiska Visor>>. Här har dock följts det i Uppsala Universitetsbibliotek i 
Palmsköldska samlingen bevarade exemplaret av denna år 1669 till trycket be
fordrade >>Triumph-Sång>>. 

Den andra (b) är skriven på holländska och har till författare amiral Anckar
hielms sekreterare Gedion Moris. Den är tillägnad Axel Oxenstierna samt 
åtföljde Anckarhielms brev till rikskanslern, daterat Kristianspriis 8. nov. (29. 
okt.) 1644. 

Vidare finnes en på gammaldags och delvis ganska knagglig franska avfattad 
versifierad hyllning till Karl Gustav Wrangel. Aktstycket, även det av Gedion 
Moris' hand, tillhör skoklostersamlingarna i Riksarkivet. Och slutligen ingår 
en dikt i det av D. F. Scheurleer år 1912 utgivna stora holländska samlingsverket 
>>Onze mannen ter zee in dicht en beeld>>, som där har rubriken >>Slag in het Lister
diep 23 oct. 1644>>, men som i själva verket åsyftar Femernslaget. Den hyllar 
såväl Karl Gustav Wrangel som Maerten Thijssen Anckarhielm, den sistnämnde 
även för hans genombrytning i Öresund. 

a. 

Canticum Triumphale. Eller Triumph-Sång. Om then Stoore Slacht
ning. Ja endtligh lyckelighe Victorie som Gudh them Swenskom gaff vthi 
Östersiön påthen 13. Dagen vthi Octobri Månadt. Then första1 Siunges vnder 
then Thon: 

Adels och Prästers ähra, etc. 

Anno M. DC. XLIIII. 

1 >>Then andra>> i samma häfte tryckta sången har karaktär av psalm. Intet i texten 

hänsyftar på slaget vid Femern. 
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I. 

Af Swea Land vthdragne, 
Skeppen medh Rustning stoor 

Polsanerne vthslagne, 
Gingo i stadigh floor. 

2. 

På thet åhret Christi, 
sexhundrat fyretijo fyra, 

Tjugunde dagh Septembris, 
Ottonde .reestom wij. 

3· 
Flottan från Daalan lade 

Åth Calmar rätta koos: 
Rollendske wij där hade: 

Som lågh och wänte oss. 

4· 
Namnen wil iagh beskrifua: 

Hwart effter annat här: 
Androm tilkänna gifwa, 

Som tå ey wore när. 

5· 
W ar altså thet första, 

Smålandz-Leyonet båld: 
Räknadt ibland then största, 

Som giorde Juthen wåld. 

6. 

Thet förde Commendanten: 
Then ädle General: 

Herr Gustaff Wrangel, 
Som war wår Principal. 

7· 
Snöde Drak thet andra: 

Lustigt i Floden gick, 
Admiralen ther på wandra, 

Vthi sitt rätta skick. 

8. 

Majors Skepp Regina: 
Tredie Ordning war, 

Medh Flaggor månde skijna, 
V nder Solenne klaar. 

9· 
Göthenborg medh Katten: 

Vthi theras gestalt, 
Kommo och mechtigh wackra, 

Såsom them war befalt. 

10. 

Effter them månde fölia, 
Jägar medh Hwijta Swan, 

Lupo på Haffzens Bölia, 
I Order hoos hwar annan. 

II. 

Charitas thet sköna, 
Sampt snälle Leopard, 

Från Swenske Dalaröna, 
Kommo medh samma art. 

12. 

Gamble och Ny Fortuna: 
Medh then Achille starck, 

Så och lustigh Haffzfruna, 
Gingo medh theras macht. 

13. 

Jbland månde och wara, 
Then löpande PostPerdt: 

Galliarten och then snara, 
W ar medh 1 samma färdh. 

14. 

Ther til höga 3· Croner, 
Phenix medh spaka Lamb: 

Medh goda Takel och Luner, 
Omsijder och ankom. 

15. 

Thenne beskreffne Flotta, 
Medh rätskaftens Krijgsmän, 

Månde hett från sigh spotta, 
Som spordt har hwar och en. 

16. 

Fort Fienden vpsökte: 
Vthi then Öster Siöö, 

Modh och Blodh föröktes 
Vtaff godt Ööl och Brödh. 
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17. 

Och strax man Danske Flottan, 
Wid Femeren liggia sågh, 

Lustige öfuermåttan, 
war både Högh och Lågh. 

!8. 

Modigt tå Swenske Skepen, 
At Danske Flottan gick, 

Juten han fick wist bråttom 
Hiertat lät them pick pick. 

I g. 

V ppå Trettonde dagen, 
I Månan Octobri, 

När Klockan Nijo slaghen, 
Begyntes thenne Strijdh. 

20. 

Som war vppå en Söndagh, 
Försanning säger iagh, 

Efwen på Middagzstunde, 
Angick thetta Quastebadh. 

2!. 

Först bleff Chorum hållit, 
På Swenske Skeppen all, 

Och Gudh troligh åkallat, 
Som Segeren har i wåld. 

22. 

När Gudztiensten war endat, 
Sade wår General, 

)>Rätt nu må wij oss skynda, 
hwar och en vthi sin stadh.)> 

23. 

Förrnante Faleket meera, 
Medh höfwelige Ord, 

)>Betrachter eder ähra)>, 
Sade then Herren godh. 

24· 
)>0 Swenske barn fromme, 

Ach redlige Swenske Blodh, 
Står nu bij Sweriges Crona, 

frisk vp och har godt modh. 

25. 

J Jesu Nampn begynner, 
gifwer nu Salwa an, 

J agh hoppas wij skull winna, 
fort, fort, rätt nu huar man.)> 

26. 

Trumpeter medh stämma, 
Blåste och högt alarm, 

Slogs och på Puker gärna, 
Ther hördes lustig klang. 

27. 

Tå begynte dundra, 
J a dunder och så braak, 

Hördes at sigh förvndra, 
Tusend på Landet satt. 

28. 

The Kopparstycker swåra, 
Spottade treffligh vth, 

Lood och Kulor hårda, 
Ther öddes myckit Krwt. 

29· 

Röök och Damb månde funcka, 
Vthi tirname fem, 

At enarn tycktes sjunka, 
Och alt i grund förbränd. 

30. 

The store Skep och starcka, 
Måste och bäfwa widh, 

För the Kulor skarpa 
Som fora som en Pijl. 

3!. 

Takel och Togh måste rista, 
Och rifwas såsom Näät. 

Masterna och så brista. 
Witnar then som sågh thet. 

32· 

Och innan war vthrunna, 
Fem stunders Timmeglaass, 

Mång Juthe ladz at blunda. 
Som skarpt hade fått baass. 



33· 
Förnemst vtaff the Juthar, 

W ar tå theras Prossmund, 
Som most och vnderluta, 

Somnade i samma stund. 

34· 
Corffus som kallas Vlfeldt, 

Bleff medh i samma Slacht, 
Slaghen igenom Pälsen, 

Och nedh til J orden lagd t. 

35· 
På samma dagh och tijmma, 

Vthi then Östre Siöö. 
Lade mång ögon sina, 

Samman och moste döö. 

36. 

Folket på Femerlande, 
Vp i Kyrkspitzen stodh, 

Ansågho thet medh bange, 
Kolnadt war theras modh. 

37· 
>>Ach Ach>> sadhe the alle, 

>>Gudh tröste oss thenne stund, 
Swenske haa öfwerhanden, 

The Danske gå i grund.>> 

38. 

Tijo Skep medh alla, 
Dansken wij wunno aff, 

The Juthar måste falla, 
Oss Gudh then Segeren gaff. 

39· 
Aff Eelden bleff förbrände, 

Lindorm medh Delmenhorst, 
Tw och på grunden rände, 

Som flychten tagha måst. 

40. 

Pelican månd vndkoma, 
Med ett som heete Lamb, 

Lupo som mest the kunna 
Heem fort til Köpenhampn. 

41. 

Nogh Fångar wij tå fingo, 
Ammiraler ther ibland, 

Som oss til handa gingo, 
Måste taa Hatt i Hand. 

42· 
Orsaak til thetta Krijget, 

Haar Juten gifuit sielff, 
Och så mången bracht om Lijfwet, 

Som endligh slogz ihiäl. 

43· 
Enckior söria och gråta, 

Sampt Faderlösa barn, 
J Danrnarek illa låta, 

Mist haa the mången Man. 

44· 
Gemene man säya plägar, 

Falskhet sin egen Herr 
Offta gärna förråder, 

Thet är wäl sant ty wärr. 

45· 
So mond hon Juthen lura, 

Ty hon är honom kär, 
At han måst in om Murar, 

Nu sittia fast rädder, 

46. 

Ty är bäst Sanning bruka, 
Rättwijsa och troo Ord, 

Så kan man Freden niuta, 
Här vppå thenna J ord. 

47· 
Then höge Commendanten, 

Medh Ammiralen Blom, 
Sampt Officerer andra, 

Prijser wist Sweriges Cron. 

48. 

Capitener och Leutnampter, 
Skeppare som Styremän, 

Constapler, Adjutanter, 
Hafwa tack hwar och en. 



49· 
För the som tappert stridde, 

Och wågade sit Blodh, 
The Juthar manligh bidde, 

Tack bör them på all orth. 

so. 
För all ting skee Gudh ähra 

Och glori i all Land, 
Thet wij honom heembära, 

Hwar ährliger Krigsman. 

b 

51. 
Och bidie at han wille, 

Wara oss allom när, 
All Krijgh och Örligh stilla, 

Både fierran och när. 

s z. 
Wijsan är Componerat, 

Och enfaldeligen stäldt, 
Tienstligh edicerat, 

ThemJsom war medh i Feldt. 

Op de Victorie te Water onder Lalandt 
Octob~ 13. 1644. 

Tot gods Loff, Swedens eer, en eeuwigher Memorj 
Octobrj thien en dry, viel sdeensche Coninx glorj 
van schepen seventhien, zyn thien by ons genomen 
En twee verbrant, en twee zyn mette Vlucht ontkomen, 
En dry aent Landt gejaeght, genoech tot niet ghebracht 
lek laet u duneken vrient, oft Kersten daerom lacht! 

:$ Lalandt heeft het gesien, en Femeren ghehoort, 
i=ll den Reuck die cam van ver 'T Eylandt Furren aen boort, 
g· Maer Stockholm at de V rucht, die haer met Lust we l smaeckte 
g Cappenhaven 't ghevoel met pyn, dat 't herte craeckte. 

uwer Ex. ootmoedighe, doch onbekende dienaer 
der flotten Secreth. ende Fiscal 

Gedion Moris. 

Diktens huvudinnehåll: 

Den 13 oktober 1644 blev en tung sorgedag för konung Kristian. Tio av 
danska flottans skepp togos av oss, två brändes och två undkomma med flykten, 
medan tre jagades på land och sannolikt blevo vrak. Författaren förmodar, 
att >>Kerstem>, alltså den unga svenska drottningen, gläder sig åt sina vapens 
framgång. Anspelande på de fem sinnena säger han, att striden kunde ses från 
Lolland och höras från Femern, lukten från densamma nådde ända bort till Fyen, 
och medan segerns frukter smakade Stockholm förträffligt, erfor Köpenhamn de 
smärtsammaste känslor. 
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