Kalmarkrigen.
t ~ iUra~ ti\ UB n~ rUi~ ~ B Ri~ Br~ ~ ri~ ~ ~ i~ toriB.

E

Efter trykte og utrykte Kilder.

Af

Axel Larsen.

Kjøbenhavn.

,

l Kommission hos Univeraitetabogbandler G. E. C. Gad.
Trykt l Krlgamlnlaterlet ved Chr. Ra.mnllen.

1889.

•

Forord.
Efter at have gjennemgaaet, hvad der fandtes i vore Bibliotheker og Arkiver
af Efterretninger om Kristian IV's første Krig med Sverige, blev jeg ved Krigsministeriets Understøttelse sat i Stand til nnder et længere Ophold i Sverige ogsaa
at gjennemgaa det rige Materiale til denne Krigs Historie, som opbevares i det svenske
Rigsarkiv og K rigsarkiv. Mit Arbejde fremtræder derfor som i lige Grad støttet
til danske og svenske Kilder. og da det i væsentlige Punkter afviger fra den Fremstilling, som tidligere har været givet af Kulmarkrigen, hovedsagelig efter Jahn, der
igjen har haft Slange som Hovedkilde, haaher jeg, at det vil blive modtaget med
Velvillie af Vennerne af N ordens Historie, særlig da dets Krigshistorie.
Forud for den Skildring af Begivenhederne under selve Krigen, der er dette
Arbejdes Hovedopgave, har jeg indskudt to Kapitler omhandlende Hærvæsenet i de
nordiske Riger ved det 17de Aarhundredes Begyndelse og de politiske Forhold. Det
første er nødvendigt for at danne sig en Forestilling om de to Modstanderes indbyrdes Magtforhold. og det danner desuden Forudsætningen for Forstaaelsen af det
andet, da de politiske Forhandlinger først ses i deres rette Lys, naar man kjender
de Magtmidler, Parterne raade over til at give deres Fordringer Vægt. Det andet
er ikke mindre nødvendigt til Forstaaelsen af Krigsbegivenhederne ; thi Feltherren
stræber jo mod det samme Maal som Politikeren, kun med andre Midler. De politiske Forhold ere skildrede udelukkende efter trykte Kilder, da disse ere rigelig til
Stede, og et Førstehaa:ndsstudium af disse Forhold desuden laa udenfor den Opgave,
jeg havde stillet mig.
Et Arbejde af en saa speciel Natur og dog forholdsvis omfangsrigt, som nærværende, har ikke let ved at komme frem under vore Forhold, jeg skylder derfor
Krigsministeriet en ærbødig Tak, fordi det baade ved at sætte mig i Stand til at
gjennemgaa de svenske Kilder og senere ved at bevilge mig fri Trykning for et
større Antal Exemplarer af Bogen, har hjulpet mig over disse Vanskeligheder, hvilket
yderligere er blevet lettet for mig ved en Understøttelse fra den Hjelmstjerne-Rosenkroneske Stiftelse. Det vilde dog neppe være lykkedes for mig at tilendebringe Forarbejderne i en nogenlunde rimelig 'I'id, hvis jeg ikke havde mødt saa stor Imødekommenhed hos Historikerne af Faget baade i Sverige og Danmark, i Særdeleshed

hos Funktionærerne i Rigsarkivet i Stockholm og Gehejmearkivet i Kjøbenhavn, jeg
bringer dem derfor alle min Tak for den kyndige Vejledning.
Da Krigsministeriets Trykkeri er meget optaget, har Trykningen taget forholdsvis lang Tid, c. 11/2 Aar for nærværende Afsnit. Jeg har derfor foretrukket
at lade Indledningen og Skildringen af Begivenhederne i det første Krigsnar udgaa
for sig. 2det Afsnit, Felttogene i 1612 og Krigens Slutning, vil følge, saasnart Trykningen kan tilendebringes. Med sidste Afsnit følger et Oversigtskort over det sydlige Sverige, hvilket Chefen for Generalstabens topografiske Afdeling, Oberst le
Maires, Velvillie har sat mig i Stand til at lade ledsage Bogen. Tillige vil der følge
en Navneliste, ligesom ogsaa nogle Trykfejl, der have indsneget sig, ville blive rettede.
Fredericia, i April 1889.

Axel Larsen.

1ste Kapitel.

~ærvæsenet
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norais~e Ri~er vea aet 11ae ~arnunureues Be~~nuelse,

Ved det 16de Aarhundredes Slutning havde Danmarks og Norges Forsvarsvæsen i den ydre Form i alle Hovedtræk bevaret sin middelalderlige Karakter, men
efterhaanden som den krigerske Aand var vegen bort fra Folkets store Mængde,
havde Værnet mistet sin Kraft. Almuen paa Landet, der var uden Øvelse i Krigens
Idrætter og oftest kun raadede over landlige, forældede Vaaben, var naturligvis i et
saa aabent Land som Danmark, hvor Naturforholdene ingensteds vare gunstige for
en lille Krig mod en veløvet Hær, fuldstændig ude af Stand til i nogen mærkelig
Grad at bidrage til Fædrelandets Forsvar; i Norge stillede vel Forholdene sig i den
Henseende gunstigere, ligesom ogsaa Almuen der havde noget bedre Vaaben og
nogen mere Øvelse i deres Brug, men dette havde i det højeste Betydning for det
lokale Forsvar af Landets enkelte Dele, nogen Støtte for Rigernes Magtstilling var
ikke at hente derfra. Lidt bedre stod det vel til med Kjøbstædernes Borgervæbninger, deres Udrustning holdtes noget mere tidssvarende, og fuldstændig uden Øvelse
i Vaabenbrug vare de heller ikke; ved de befæstede Byer vare de vel ogsaa endnu
i Stand til at afgive brugbare Forsvarere for Voldene, men til en Kamp i aaben
Mark vare ogsaa de kun lidet skikkede. Tilbage stod altsaa kun Adelens Rostjeneste, Rigernes Rytteri; men alene ved sin Faatallighed var dette hindret i at spille
nogen betydelig Rolle; baado i Kvantitet og i Kvalitet varierede det stærkt, eftersom Kongerne vare i Stand til med større eller mindre Kraft at holde Adelen til
at opfylde sine Forpligtelser, mere end et Par Tusende Mand har det vel neppe
nogensinde udgjort. Rigerne vare derfor, naar Krig forestod, i det væsentlige
henviste til fremmede Lejetropper. Naturligvis kunde man selv i fredelige Tider ikke
ganske undvære Krigsmænd, der krævedes Soldater til at tage Vare paa Kongens
Person og til at vogte Rigernes Borge, men disse staaende Tropper vare indskrænkede til det mindst mulige.
Omkring Kongen dannede Hofsinderne et Slags Garde til Hest.
Det
var Adelsmænd, der med flere Heste tjente i Kongens Gaard, deres Tal var skiftende; 1603 da Kristian IV drog til Halmstad for at være i Nærheden af sine
Udsendinge, der mødtes med de svenske ved Grænsen, fulgtes han af 100 Heste
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(Hofsinder med Svende) foruden 200 Vognheste '): 1604 nævnes i Kjøbenhavns Slots
Lensregnskaber 34 Adelsmænd som Hofsinder, tilsammen stillede de 144 Heste:
Kansleren Kristen Fris opførtes med 12 Heste, enkelte andre med 5 eller 6, det
sædvanlige Tal var 4 Heste. Kongen synes dog ikke altid at have haft et saa stort
Antal til sin Raadighed. I December 1599 hjemsøgtes Lanland og Falster af nogle
fremmede Krigsfolk, der havde tjent Kong Sigismund af Polen mod Hertug Karl i
Sverige, men nu vare aftakkede af Admiralen J oban Gyllenstjerna j de vare uaturligvis alt andet end hyggelige Gjæster, og da deres Nærværelse kom Kristian IV for
Øre, bød han, at David Schwerin, Rytterprofos, skulde begive sig derover med 30
Heste af Hofsinderne saavelsom af Enspænderne og strængelig og alvorlig byde
samme Krigsfolk at rømme Riget uden al Forsømmelse. Hver Hofsinde skulde lade
sig følge af 2 af sine Rideheste, og siden af Enspændernes Heste tages saa mange,
at Tallet blev fuldt 30 2) . Det synes altsaa, at der 1599 har været saa faa Hofsinder, at man har maattet tage Enspænderne til Hjælp for at sende 30 Ryttere til
Laaland, men maaske bar der været andet Brug for de øvrige. Hofsindernes Aarsløn var fra 1 til 300 Daler samt en Hotklædning narlig for hver Hest, de stillede S).
I Fredstid havde Kongen Ret til at lægge sine Hofsinder i Borgleje hos Lensmændene og i Klostrene. 1525 bestemtes, at Klostrene tilsammen skulde yde Borgleje
til 82 Heste, Lenene til 118 Heste 4). Naar Hofsinderne samledes i Hovedstaden,
indkvarteredes de oftest hos Borgerne, hvad der hyppig gav Anledning til Kir,
Foruden Hofsinderne regnedes til Kongens Hustropper Drabanterne j sædvanlig udgjorde disse kun mellem 40 og 50 Mand 5) under en Høvedsmand, efter
N avnene at dømme vare de i Regleu hvervede Tydskere, dog forekomme ikke sjælden danske N avne mellem dem. Ved særlige Lejligheder øgedes deres Tal for en
kort Tid, og det var' naturligvis da væsentlig danske, der kom til. Da Kongen om
Foranret 1602 var i Halland i Anledning af Grænsemødet, fulgtes han af 100 Drabanter, men allerede i August samme Aar nedsattes Tallet igjen 6). 1603 udleveres til
Kongens Hyldingsrejse til Hamburg til Valentin Schwerin, Høvedsmand for Drabanterne, fra Kjøbenhavns Tøjhus 50 forgyldte Hellebarder, 50 Musketter med Fyrlaas
og 48 Musketter med Luntelaas, tilsammen altsaa Vaaben til c. 150 Mand 7). Drabanterne fik en narlig Løn af 20 Daler foruden 4 Daler maanedlig i Kostpenge").
Ved det 17de Aarhundredes Begyndelse have de kongelige Hustropper saaledes udgjort c. 200 Mand dels til Hest, Hofsinder med Svende, dels til Fods,
Drabanter. Ved overordentlige Lejligheder, naar enten Hensynet til den fyrstelige
Pragt eller til Sikkerheden krævede det, øgedes denne Styrke, dels ved Opbud fra
Kjøbstæderne eller Landet, dels ved at Adelen med sine Svende sluttede sig til
Kongens Følge. Da saaledes Kristian IV 1609 vilde foretag p en Rejse i Skuaue
og Halland, fik Slotsherren paa Helsingborg, Esge Bille, Befaling til af sit Len at
udtage 3 til 400 gode Skytter, som skulde være rede til med deres Bøsser at ledsage Kongen og tage Vare paa ham 9).
En særlig Afdeling dannede de aaukaldte Enspændere, der rede om Landet
') Geh. A. Sko Tgn . '8 , 1603. ' ) Geh. A. Sj. Tgn. '0 '" 1599.
B) Geh, A. Kbhvns Lensregnskaber 1604. 4) Kr. Erslev : Konge og Lensmand i det 16da Aarh., Pag. 64. 6) Geb. .8.. Rentemesterens Regnskaber. 6) Samme Kilde 1602-3. 7) O. Blom: Kri stian IV. Artilleri, Pag. 84. ") Geh. A.
Renternesterens Regnskaber. ") Geh. A. Sko Tgn. '4/B1609.
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med Kongens Bud; at de stundom ogsaa brugtes i andre mere krigerske Øjemed
ses af deres Deltagelse sammen med Hofsinderne i Sendeisen for at fjerne de fremmede Lejetropper fra Laaland. 1602 befalede Kongen Hofmarskalken Henning Gø
at aftakke alle Enspænderne paa de tre Befalingsmænd og Urban N old nær 1); men
dette kan dog neppe være sket i sin fulde Strænghed, da der i Kjøbenhavns Slots
Lensregnskab for 1604 opføres Løn til en Profos og syv Enspændere, hver med
tre Heste.
Vagtholdet paa Rigernes befæstede Slotte forrettedes af Aarsknægte, der
stede i Lensmandens Sold. I Lensbrevet var oftest fastsat hvor stort et Antal Knægte,
der skulde holdes til at vogte Slottet. Deres Tal var dog aldrig stort, de udgjorde
en Sikkerhedsbesætning, der i Krigstid øgedes med væbnede Borgere fra nærmeste
Kjøbstad, opbudte Bønderknægte eller, naar Slottet laa meget udsat og havde større
Betydning, en Fænnike hvervede Knægte. Som Exempler paa Størrelsen af Slotsbesætninger i hine Tider kan nævnes, at Elfsborg Slot i den Tid, det holdtes besat
som Pant for Krigsomkostningerne for Kalmarkrigen, havde en Besætning af 1 Lieutenant, 1 Vagtmester, 1 Bartskærer, 1 Trommeslager, 1 Piber, 1 Stokkeknægt, 16
gemene Soldater, 1 Arkelimester, 1 Arkeliskriver og 4 Bøseeskytter"). Varberg
havde 1611 en Besætning af 1 Vagtmester, 1 Bartskærer og 30 Knægte"). 1617 havde
Arensborg pa a Øsel en Besætning af 1 Kapitajn, 1 Vagtmester, 1 Profos, 1 "Fiihrer",
1 Arkelimester og 4 Roder Knægte å 9 Mand 4). Det meget vigtige Baahus havde
en Besætning af l Vagtmester, 30 til 40 gode Knægte, 1 Arkelimester og 6 Bøsseskytter"). Utvivlsomt have Slottene øst for Øresund haft forholdsvis talrigere Besætninger end de øvrige i Riget - Kronborg dog undtagen - da det var den Del
af Riget, der holdtes for mest udsat. Jydland havde, naar Borgerkrigene undtages,
ikke set en Fjende siden Grev Gerts Dage, og Forholdene ved Rigets Sydgrænse gave ved det 17de Aarhundredes Begyndelse ingen Anledning til Frygt.
Kjøbenhavns Slot havde saaledes kun 10 faste Aarsknægte"), men her laa jo ogsaa
til Stadighed Drabanter. Skytset paa Slottene tilhørte Kronen, udleveredes med
tilhørende Redskaber og Ammunition fra Kjøbenhavns Tøjhus og førtes som
Inventar.
Paa Grund af sin særlige Betydning som Sundets Vogter og som Stedet,
hvor Øresundstolden erlagdes, kunde Kronborg ikke som Rigets andre Borge nøjes
med Lensmandens Aarsknægte til Besætning; allerede fra den Tid, da Frederik II
omhyggede det gamle Krogen, fik Borgen derfor ved Siden af Lensmandens Folk en
særlig kongelig Besætning under en egen Høvedsmand. Frederik II hvervede først
Skotter til Besætning paa sit Slot, men senere fandt han det, og vist med Rette,
farligt at have fremmede Krigsfolk paa et saa vigtigt og let tilgængeligt Sted,
og han gik derfor over til at hverve indfødte. Senere maa dog dette Princip
igjen i det mindste til Dels være bleven forladt, da der 1610 gives en Del tydske
Soldater og Bøsseskytter, der paa Grund af Alder afskediges fra Kronborg, Tilla') Geh. A. Sj. Tgn. ~ol.l602. ') Geb. A. SkoHndl. Elfsborg 1613. ') Gab. A. SkoHndl. Varberg 161l.
4) Samme Kilde Arensborg 1617. 6) O. Blom: Kristian IV. Artilleri, Pag. 18. 6) Geh. A. Rentemesterens Regnskaber. Aarsknægtene vare i Modsætning til Drabanterne i Reglen danske; men,
at de fandt det fint at give siK et tynsk Sving, det ses af Navne som Anders von Lund, Jens
von Randers.
l'"
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delse til at nedsætte sig i Helsingør 1). Hvor stærk Kronborgs Besætning har været
lader sig nu neppe afgjøre, da Kronborg Lensregnskaber fra hine Tider ikke ere
bevarede.
Ved de befæstede Byer ejede Borgerne endnu baade Volden og Skytset
dertil. Dette Forhold holdt sig langt ind i det 17de Aarhundrede og var fælles for
hele Norden. Ved Kalmar 1611 skjelnedes saaledes bestemt mellem Kronens Skyts,
der stod paa Slottet, og Byens paa Byvolden, og man kjender endnu i Tegning en
Kanon, der bærer Indskrift om at være skjænket til Malmø By 1654 ') . Bevogtningen af Voldene saavelsom Vagten ved Byportene var Borgernes egen Sag, og udførtes
som oftest af Borgerne selv turvis, hvorved dog i Reglen Stilling var tilladt, sjældnere
lejedes faste Folk til at forrette hele Vagttjenesten.
Kun et Punkt i Rigerne dannede en Undtagelse herfra, nemlig Kjøbenhavn.
Medens Malmø og Landskrone ved i Tide at dagtinge med det sejrende Parti under
Grevefejden bevarede deres Volde og deres Artilleri som kommunal Ejendom, fik
Kjøbenhavn, da den endelig tvungen af den bitreste Nød aabnede sine Porte, ikke
saa gunstige Vilkaar, baade Volde og Skyts bleve Kronens Ejendom 2). Herved
lagdes Grunden til Kjøbenhavns Stilling som Rigernes Hovedvaabenplads, det var
den eneste befæstede By, hvor Kronen ubetinget var Herre j at den tillige var den
største og vigtigste By og Rigernes Orlogshavn, bidrog naturligvis yderligere til at
give den Betydning. Allerede inden Kjøbenhavn saaledes i militær Henseende blev
Kronens Ejendom, havde Kongen vistnok haft et Tøjhus i Byen, men dette blev for
lille, da det nu skulde være Hovedoplagsstedet for Rigernes Vaabenforraad. Kristian
III byggede derfor i Aarene mellem 1550 og 1560 et nyt Tøjhus, men allerede ved
Aarhundredets Slutning var dette ikke mere tidssvarende, og Kristian IV lod det
derfor afløse af en ny storartet Bygning, den samme som den Dag i Dag bruges S).
Men uagtet Kjøbenhavu saaledes militært var gaaet over til Kronen og bleven Rigernes Hovedvaabenplads, fik den dog ingen særlig Garnison. Slottet havde sine Aarsknægte og Orlogsværftet paa Bremerholm sin særegne Bevogtning, hvorom mere
senere; men Byen selv var som Rigernes øvrige befæstede Kjøbstæder ndelnkkende
betroet til sine Borgeres Omsorg. Da Vagttjenesten 1567 paa Grund af Krigen
dreves med større Strænghed end ellers og derfor var mere trykkende, antog Magistraten 100 duelige Karle til Vagttjeneste 4); men senere afskaffedes disse igjen.
1627 udviste Vagtskriverens Rulle 1280 Personer, fattige og rige, som skulde gaa
Vagt hver sextende Dag, saaledes at 80 Personer bestandig toge Vare paa Byens
Sikkerhed bande paa Volden og i Gaderne 5). Som Forholdene vare ordnede i
Kjøbenhavn, gjentoge de sig i det mindre ved de øvrige Kjøbstæder i Danmark
og Norge.
En særlig Omhu maatte naturligvis anvendes paa Bevogtningen af alle
de Værdier, der vare samlede paa Orlogsværftet, saameget mere som det laa
udenfor den egentlige Byvold. Ved Havnens Indløb laa et Batteri ved Krabbelykken besat med Bøsseskytter under en Arkelimester eller Høvedsmand; i alle
Tøjhusregnskaber fra 1592 til 1610 opføres som Vagt her 100 Bøsseskytter 6).
') Geh. A. Sj. Rgstr. 1·'1 1610. 2) O. Blom: Kristian IV. Artilleri, Pag. 2. 8) Samme Kilde,
Pag. 0-6. .) Kbhvns Diplomatarium IT B, Pag. 331. ") Samme Kilde I B, Pag. 638. ") O. Blom:
Kristian IV. Artilleri, Pag. 82.
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Paa selve Holmen forrettedes Vagttjenesten af Flaadens Mandskab. Fra Haderslevhus
udstedte Frederik II 20de November 1587 en Forordning om hvorledes denne Vagttjeneste skulde besørges. Skibshøvedsmændene skulde være forpligtede til, naar
de tilsagdes, en Gang aarlig paa en sex Ugers Tid at begive sig til Kjøbenhavn og om N-atten være om Bord i de Orlogsskibe, som laa i Havnen i om
Morgenen, naar Nattevagten ophørte og Dagvagten atter begyndte, var det dem
tilladt at gaa i Land. 4 Skippere af dem, som vare til Stede og ej vare ansatte
ved Holmen, skulde være paa Skibene i otte Nætter ad Gangen, og otte af Højbaadsmændene skiftevis i otte Dage. En Skipper og to Højbaadsmænd skulde vaage
hver Nat; af de hjemmeværende Styrmænd skulde 4 ad Gangen være paa Skibene
om Natten og to at dem vaage. Hver N at skulde der være 30 Matroser paa Skibene
og 10 holde Vagt i denne Vagt skulde Morgen og Aften op- og afføres ved lys
Dag med Piber og Trommer.
Førend Nattevagten afførtes, skulde Dagvagten
opføres; den bestod af l Skipper, 2 Højbaadsmænd, 2 Styrmænd og 2 Konstabler.
To Skippere skulde 8 Dage ad Gangen have deres Natteleje paa Holmen tilligemed
4 Højbaadsmænd og 24 Matroser, desuden skulde hver Nat 10 Matroser vaage paa
Holmen paa forskjellige Steder i ved alle tre Porte og Laager paa Holmen skulde
der staa en god, stærk Matros til Dagvagt, som hver ottende Dag ombyttedes med
en anden. Om Søn- og Helligdage skulde altid 40 af Holmens Matroser, Tømmermænd, Kokke og Kjældersvende være til Stede for alle Tilfældes Skyld 1).
I Følge sin Oprindelse udgjorde Adelen Rigets egentlige Krigerstand. Til
Gjengjæld for de store Forrettigheder, den nød, paahvilede Fædrelandets Forsvar
først og fremmest den. Den sad i Slotsloven paa alle Rigernes Slotte og vogtede
dem med sine Aarsknægte, den var Bøndernes Fører, uaar de opbødes til Grænse-eller Kystvagt, og den dannede med sine rustede Svende Kjærnen af Ledingshæren.
Under hvilken Form end en Adelsmand modtog sit Len af Kongen, paalagdes den
Pligt ham altid i Krigstid at støde til Hæren med et Antal Svende, og ikke blot af
Lenene, ogsaa af al den Jord, Adelen ejede med fuld adelig Frihed, skulde den yde
Kronen Krigstjeneste. Efterhaanden som Adelens Magt steg, aftog i samme Forhold dens Lyst til at opfylde sine Pligter, og Størrelseu af den Krigstjeneste, den
var pligtig at yde, blevet stadigt Tvistepunkt mellem Kongerne og Adelen, saameget
mere som Lensbrevene ikke altid indeholdt Bestemmelser om, hvormange Ryttere,
Lensmanden skulde stille, men lod sig nøje med saa ubestemte Udtryk som "paa
tilbørlig Tjeneste" 9). Først efter Kristjern II's Fordrivelse, da Adelen var højlig
interesseret i, at Rigets Krigsmagt holdtes paa en saadan Fod, at man var rede til
at møde den fordrevne Konges Forsøg paa at gjenvinde sin Trone, lykkedes det den
overfor Adelen ellers saa svage Frederik I paa Herredagene i Kjøbenhavn og Kolding 1525, at sætte igjennem, at Rostjenesten i Danmark, hvad der allerede længe
havde været Tilfældet i Sverige, blev sat i et bestemt Forhold til Indtægten saavel
af Len- som af priviligeret .Iordegods. Hvad Godserne indbragte blev vurderet i
Penge efter en bestemt Taxt, og af hver 100 Marks Rente skulde der stilles en fuldt
rustet Rytteri de, der havde 50 Marks Indtægt, skulde stille en ridende Skytte. Hvert
Aar skulde enhver, som Tjenestepligten paahvilede, møde til Mønstring med sine
') Garde: Efterretninger om den danske og norske Sømagt, Iste Del, Pag. 65 o. f. ') Kr. Erslev
Konge og Lensmand i det 16de Aarh., Pag. 63.
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rustede Svende i store Bøder bleve fastsatte for dem, der enten ikke mødte, eller
hvis Udrustning viste sig mangelfuld. Der blev optaget Lister over hvad Adelen og
Lensmændene skulde stille, og lignende Lister optoges senere over hver, der mødte
til Mønstring. Vel samtykkede Adelen kun i denne Ordning for et kort Aaremaal,
men hvor haardt det end faldt, nødtes den dog til stedse paa ny at tage Forpligtelsen paa sig, saalænge Freden truedes af den fordrevne Konge eller hans Venner 1).
Under de følgende Konger vedblev Størrelsen af Rostjenesten altid at være et
omstridt Punkt, og ved Frederik il's Død klagede bande Danmark og Hertugdømmerne over, at Rostjenesten tyngede for haardt. Desuden havde der særlig
under Kristian IIT fundet saa store Forandringer Sted, at de ældre Taxeringer for
Rostjeneste vare blevne ubrugelige; Kirkegods var inddraget under Kronen efter
Reformationen og ved selve Lenene og de Betingelser, paa hvilke de bleve bortgivne,
var der ogsaa sket store Forandringer. Ved Kristian IV's Tronbestigelse var Rostjenesten derfor temmelig ubestemt, der var ikke nogen fast Regel for, hvor meget Adelen
skulde stille, og endnu mindre var Styrken allerede i Fredstid paa tidssvarende
Maade delt i taktiske Enheder; den mønstredes provinsvis, men dette var kun en
ren administrativ Inddeling.
Ville vi danne os et samlet Billede af Danmarks og Norges militære Forhold ved Kristian IV's Tronbestigelse, finde vi altsaa Rigernes egentlige Ledingshær - alt hvad der fandtes af virkelig øvede Tropper - indskrænket til Kongens Hustropper , Adelens Rostjeneste samt manske en lille Fænnike hvervede
Knægte paa Kronborg og nogle kongelige Bøsseskytter ved Tøjhuset i Kjøbenhavn,
en Styrke, der tilsammen ikke har overskredet 2000 Mand. Ba.g denne lille Styrke
staa Borgervæbningerne og Almuens Opbud som et Slags Territorialhær af temmelig tvivlsomt Værd, især da Rigernes Fæstninger og Borge, til hvis Forsvar de
nærmest maatte anvendes, ingenlunde vare holdte i tidssvarende Stand, hvad ikke mindst
gjaldt om Hovedfæstningen Kjøbenhavn. Søværnet viste et noget lysere Billede. Vel
udgjorde Flaaden 1590 kun 15 Skibe med fra 12 til 80 Kanoner og 7 Smaaskibe paa
under lOK anoner 2), men indenfor selve Værnet rørte der sig dog ogsaa i Fredstid et
ret kraftigt Liv. For at holde Farvandene ryddelige for Sørøvere og Kapere maatte hyppigt Flaadeafdelinger sendes i Søen. Besætningerne udskreves efter gammel Skik afKjøbstæderne i Rigerne, lagdes om Vinteren i Borgleje i Stæderne og mødte om Foraaret til ny Tjeneste. DIH'\'ed uddannedes en fast Stok af Orlogsgaster med en
ganske anderledes krigersk Opdragelse end deres Byfæller i Borgervæbningen; desuden krævede Arbejderne ved og Bevogtningen af Orlogsvæftet til Stadighed N ærværeleen af en Del Baadsmænd og Bøsseskytter. Forsvarsvæsenets Tilstand i det
hele retfærdiggjør fuldstændig Arild Hvitfelds Udtalelse til Kongen 1599: "Hvad
nu vor Krigsmagt angaar, saa bestaar den af Rytteri, Fodfolk og den kongelige
Flaade. OlU Elnaden vil jeg ikke tale, hver Mand ved, at den er fornøden, og at
vor Velmagt for en stor Del beror paa den, thi disse Lande ere omflydte; men
hvad vort Fodfolk angaar, saa har vi i lang Tid foragtet vore egne og brugt fremmede . Vore egne ere værgeløse, der findes hverken Bøsse eller Spyd hos Almuen,
') Kr. Erslev : Konge og Lensmand i det 16de Aarh., Pag. 64 og 65.
om den danske og norske Sømagt, lste Del, Pag. 75.
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og det for en Del af den Aarsag, at de ej skal skyde Dyr. I deres Sted har vi
brugt fremmede, der ere kjøbte med stor Bekostning, hvorved Landets Rigdom med
Skat og Skyld er udført i fremmed Land og Sold tropper har spist os op og huseret
slemmere end Fjenden i vort fredelige Land."
V are Hærforholdene saaledes i Danmark og Norge forstenede i forældede
Former, havde de, hvilket senere skal blive vist, udviklet sig saa meget desto kraftigere
i Sverige, og da Forholdet til dette Rige ved det 17 de Aarhundredes Begyndelse
ingenlunde var godt, var det derfor intet Under, at Kristian IV ved sin Regeriugstiltrædelse fandt det højlig fornødent at arbejde saa meget som muligt paa Forsvarsvæsenets Forbedring. Dette gjorde han ogsaa trolig, og hvad han udrettede i de
fjorten Aar, der gik forud for Kalmarkrigen, ville vi gjøre til Gjenstand for nærmere Undersøgelse, i del vi følge Udviklingen af de tre Hoveddele, hvoraf Værnet
dannes, Hæren, Flaaden, Fæstningerne.

Med de kongelige Hustropper skete i dette Tidsrum ingen Forandring. I
det foregaaende have vi set hvorledes det stod til med Rostj eneste n ved Frederik
li's Død. Da Adelen faa Dage efter den afdøde Konges Ligfærd var samlet i
Roskilde Domkirke, lode Regeringsraaderne forespørge, om den, hvis noget Riget
paakom, vilde lade sig finde villig med Hest og Harnisk sit Fædrenerige at forsvare.
En stor Del af den forsamlede Adel gav intet andet Svar herpaa end en lang Klage
over alle de Punkter, hvor den mente, den afdøde Konge var traadt dens Rettigheder
for nær. Ikke bedre gik det paa Landdagen i Kiel, da Breide R antzau og Henrik
Ramel paa den unge Konges Vegne skulde modtage Hylding af det holstenske Ridderskab; Ridderne fordrede som Betingelse for Hyldingen, at Rostjenesten paa Stifterne, Klostrene og de adelige Godser sattes paa en vissere og mere taalelig Fod. -Formynderregeringen modtog disse Udtalelser med Uvilje, og baade
1588, 1589, 1591 og 1592 blev Rostjenesten i Kongeriget mønstret og taxeret 1).
Da Kristian IV selv havde overtaget Regeringen, og da Forholdet til Sverige 1601
antog en mere truende Karakter, befalede Kongen, at Adelen over hele Riget
skulde taxeres for hvormange Heste og Knægte, d~ skulde holde ikke alene af
det Gods, de havde i Forlening, men ogsaa af deres Arvegods.
Adelen blev
derfor opbudt til Mønstring hver i Hovedstaden i sin Provins, for J ydland i
Viborg, for Fyn i Odense, for Sjæland i Roskilde, for Skaane i Lund. Slange
siger herom, at dermed blev Rostjenesten sat paa en saa fast Fod som den aldrig
var tilforn, og beløb den sig imod 2000 Mand og Heste 2). Hvad den første Bemærk.
ning angaar, faar det at staa hen, om Taxeringen under Frederik I ikke satte Rostjenesten paa en ligesaa fast Fod, og Tallet henimod 2000 er sikkert for højt, med
mindre det ikke blot skal gjælde for Rytterne, men ogsaa for Knægtene, hvorved
kun kan forstaas Aar&knægtene paa Borgene. Baade 1602 og 1603 var Rostjenesten øst for Store Belt opbudt i Anledning af truende Troppesammendragninger
i Sverige.
Først 160!:.l lykkedes det Kristian IV at faa en fast bestemt Skik sat paa
1) Kr. Erslev : Aktstykker og Oplysninger til Rigaraadets og Stændermødernes Historie.
Raadets Virksomhed udenfor Møderne i disse Aar. I) Slange: Kristian IV Historie. Pag. 171.
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Rostjenesten i hele Danmark, saaledes at Adelen ikke alene paa ny blev taxeret for
hvad den skulde stille bande af Len og Arvegods, men ogsaa at Styrken for første
Gang allerede i Fredstid blev delt i taktiske Enheder med bestemte forud udnævnte
Førere og Underførere. Ved et Møde, Kongen holdt med den jydskc Adel i Viborg,
dannedes 3 jydske Adelsfaner eller Kompagnier, nemlig "den hvide Fane" eller Aarhus Fanen, hvortil stilledes af Len 53 Ryttere, af Arvegods 119, tilsammen 172,
"den røde Fane" eller Aalborg Fanen, til hvilken stilledes af Len 38 Ryttere, af
Arvegods 147, tilsammen 185, Ilden gule Fane" eller Riberfanen, til hvilken stilledes af Len 45 Ryttere, af Arvegods 125, tilsammen 170. Under Riberfanen red
ogsaa Rostjenesten fra den kongelige Del af Sønderjydland l).
29de Marts oprettede Kongen ved et Møde i Odense med den fynske Adel
en fynsk Fane, hvortil stilledes af Len 40 Ryttere, af Arvegods 109, tilsammen 149.
Ved et Møde med den skaanske Adel oprettedes 14de Juli i Lund to
Faner, nemlig den skaanske Fane, hvortil stilledes af Len 27 Ryttere, af Arvegods 92, tilsammen 119, og en hallandsk Fane, til hvilken stilledes af Len 44
Ryttere, af Arvegods 73, tilsammen 117 Ryttere. Endelig oprettedes 24de Juli
den sjælandske Fane, til hvilken stilledes af Len 56 Ryttere, af Arvegods 152,
tilsammen 208.
Disse 7 Rytterfaner udgjorde altsaa en Styrke af 1120 Mand,
et Tal, der er temmelig langt fra de henimod 2000, som Slange 1601 sætter
Rostjenesten til.
Sammen med Hoffanen. der vel talte henimod 150 Ryttere,
raadede Kongen saaledes over 8 nationale Rytterfaner med en Styrke af c.
1270 Mand, og dette udgjorde ved Kalmarkrigens Udbrud det samlede danske
Rytteri. I N orge vare Slotsherrerne paa Baahus og paa Akershus de eneste Lensmænd, der vare pligtige til Rostjeneste. Akershus stillede 12 Heste 2). Den norske
Adel og en Del Adelsbønder vare vel pligtige at stille Ryttere af deres Arvegaarde,
men 1611 gav Kongen 'I'illadelse til, at de for hver Hest maatte stille 2 Skytter;
hvorimod de danske Adelsmænd, der ejede Gods i Norge, ligesom ogsaa de Lægmænd, Kanniker, Gejstlige og Borgere, som det efter Norges gamle Lov tilkom at
stille Heste eller Folk, skulde paa lovlig Maade opfylde deres Rostj eneste S). Nogen
samlet Rytterfane har den norske Rostjeneste dog ikke dannet, den synes snarest
spredt mellem Almuens Opbud i de forskjellige Landsdele at have afgivet de til Udridere, Ordonnantser o. s. v. højst nødvendige Ryttere.
Var det vanskeligt for Kongen at faa Adelen til at samtykke i Rostjenestens Porbedring, saa stege disse Vanskeligheder, ja bleve vel endog uovervindelige, naar Talen var om Oprettelsen af et nationalt Fodfolk. Selvom Rostjenesten tyngede haardt paa den enkelte Adelsmand, saa medførte den dog ingen
Fare for Standens Rettigheder, tvært imod blev den, saalænge den dannede Rigernes
eneste staaende Krigsmagt, snarere en Sikkerhed for Adelens Magtstilling. Helt
anderledes forholdt det sig med Fodfolket; allerede paa Grund af det brede Grundlag, hvorfra dette maatte hente sin Tilgang baade af Befalingsmænd og Menige,
naar det skulde naa et hlot nogenlunde fyldestgjørende Tal, maatte det altid blive
et mere demokratisk Vaaben, hvor Adelens Indflydelse kun blev ringe, men Kongens
som Krigsherre desto større. Fra Sverige havde Adelen jo netop paa denne Tid et
I) Geh. A. Sj. Tgn.

Itls 1609.

2) Norske Registranter

u/7 1608.

S) Samme Kilde
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nærliggende Exempel paa hvad en Folkehær i en kraftig Fyrstes Haand lod sig
bruge til, og den frygtede derfor, maaske ikke med Urette, at give sin unge
Konge et saa farligt Vaaben i Hænde. Derfor lød Arild Hvitfelds Hjærtesuk over
det danske Fodfolk forgjæves i vel søgte Kongen indenfor de meget snævre Grænser,
der paa dette Omraade vare afstukne for hans Magt, efter Evne at forbedre denne
Del af Værnet, men Resultatet blev og kunde kun blive ringe.
Haand i Haand med den gjennemgaaende Ombygning og Forbedring af
Rigets Fæstninger og Borge, som Kristian IV strax paabegyndte, maatte naturlig
gaa Forsøg paa en fastere Ordning af Borgervæbningerne. 2den August 1598 udsendte Kongen en Rundskrivelse til Lensmændene, som Kjøbstæderne havde i Forvaring, om Mønstring af Borgervæbningen. "Vi ere komne i Forfaring" , skriver
han, "hvorledes Borgerne her i vore Kjøbstæder ikke skal være saaledes med Vaaben
og Værge stafferede som det sig bør, ikke heller rigtig at være taxerede for hvad
V aaben oz Værge, enhver skal holde og have i Forraad, og det af den Aarsag at
for en ringe Ting her til Dags er derefter agtet, og at enhver haver fast redt sig
selv og holdt hvad Slags Yaaben og Værge, han selv lystede. Da paa det at Vi til
alle Tider kunne vide Vores Undersaatter, Borgerne udi Kjøbstæderne, tilbørlig med
Vaaben og Værge stafferede, saa de kunne være Os og deres Fædrenerige til rede
om Behov gjøres, bede Vi dig og ville, at du strax med det første kalder Borgerne
for dig i vor Kjøbstad N., som du udi Befaling haver, og dem siden taxere saa at
hver holder slig Vanben og Værge, som de af deres yderste Formue kan afstedkomme agtendes ungefærlig det Forslag, saavidt det ske kan, at hvor der er 100
Mand, blive 60 Skytter med Stormhuer, 20 med lange Spidser i deres fulde Rustning, som dertil hører, og 20 Hellebarderer. N aar de ere taxerede, skal du mønstre
dem og siden indsende rigtig Register paa dem. Du skal optegne hvor mange Harnisk, Spyd, Bøsser og Hellebarder, som dem fattes. Hvo der mangler Vaaben, skal
inden førstkommende Pauske skaffe sig Penge til at kjøbe det for. Vi vil da skaffe
dem Vanben for billig Betaling, da Vi have gjort store Bestillinger i Udlandet" l).
Borgervæbningens Pligt var ikke indskrænket til Byens Forsvar j naar Omstændighederne krævede det, maatte Dele af den drage ud, hvorhen Kongen ønskede
det. Da Kristian IV saaledes under Grænsemødet 1603 ængstedes for de samtidige
svenske Rustninger, sendte han 23de Februar Brev til Borgmester og Raad i Kjøbenhavn og Malmø, om af hver By at udgjøre 100 Skytter, som til Krigsbrug tjenlige
vare. sørge for at de bleve ustraffelig udstafferede og med det første fremkom. Hver
By skulde vælge en af Borgerne, som var tjenlig dertil, til at føre dem, for Malmøs
Vedkommende befalede Kongen dog udtrykkelig Kristoffer Perlestikker til denne Post.
Skytterne skulde selv medføre Proviant for nogen Tid 2).
1610 udgav Kongen for Kjøbenhavn en særlig Bestemmelse om, hvorledes
Borgerne skulde forholde sig, naar de bleve tilsagte at være i Rustning og Mønstring.
Forordningen bestod af 8 Artikler.
1. Alle de, som ere taxerede for Rustning, ere delte i Roder, ti Personer i
hver Rode, af hvilke den tiende er forordnet til Rodernester eller Formand, og de
ni, som ere hans ,.Rotgesel1er", skulle gjøre sig paa det bedste og sirligste færdig,
- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ') Geh. Å. Sj. Tgn.
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naar Trommen første Gang omslaaes, saa at de kunne være i deres Rustning til
Stede hver for sin Rodernesters Dør, naar Trommen anden Gang omslaaes, under
1 Marks Bøde.
2. Naar Trommen tredie Gang omslaaes, skal hver Rodemester med sine Rot-·
geseller uden al Forhaling forføje sig for sin Fændriks Bolig med deres fulde Vaaben
og Værge, de ere taxerede for. Hvis han det forsømmer, bøder han fire Mark.
3. Siden skulle de skikkeligen hver i sin Led gaa af Byen eller staa paa de
Steder, som de blive forordnede til, og skulle Muskettererne og Hageskytterne alvorlig
være paamindede om ikke at skyde, naar det er forbudt, under fire Marks Bøde.
Dog hvis af saadan Skyden sker yderligere nogen Skade eller Ulejlighed, blive de
ydermere straffede for sin Gjerning, som det sig bør.
4. Item naar de igjen i Byen indkomme, skal ingen træde af sin Led, men
følge til Pladsen og være til Stede, naar Høvedsmanden aftakker, under fire Marks
Bøde.
5. Derefter skal hver Rodernester med sine Rotgeseller pligtig være først at
følge deres Fændrik til hans Bolig og siden samme Rotgeseller at følge deres Rodemester til hans Hus og tage Afsked der, hvor de først samlede sig, og ingen før
bortgaa under fire Marks Bøde.
6. Bliver nogen hjemme uden lovligt Forfald og uden Øvrighedens Tilladelse,
han bøde derfor tyve Mark.
7. Desuden skal det være alle og enhver alvorligen forbudt, saavel før de af
Byen udgaa som iden, at fratræde deres tilforordnede Led eller Sted, førend de
haver taget Afsked, som før er meldt. Ikke skulle de heller hverken i Gaderne eller
til Huse begive sig til Driks, paa det ingen Ulejlighed deraf skal foraarsages, men
enhver holde sig ædruelig og skikkelig og være Høvedsmanden og Befalingsmændene
i al billig Maade hørig og lydig. Saafremt nogen findes at have handlet derimod,
skal han derfor have forbrudt tyve Mark.
8. Ligeledes skal hver Rodemester have flittig Tilsyn med sine Rotgeseller, at
deres Navne blive opskrevne, som sig herimod forse, paa det Bøderne desto bedre
kunne kræves af dem, som brøstfældige ere, og komme til Regnskab og Deling.
Hvis Rodemestrene findes forsømmelige heri, og det med skjellig Grund bevises kan,
skulle de selv være pligtige de Brøstfældiges Bøder at udgive og betale. Og hvilke
Bøder, der saaledes kunne falde og forbrydes, skulle efter Rodemestrenes overgivne
Registre indføres og siden deles i tre Skifter, Kongen og Byen den første Part,
Høvedsmanden, Fændrikkerne og Befalingsmændene den anden Part og alle Rodemestrene den tredie, hvor efter enhver kan vide sig at rette og for Skade at tage
Vare l).
.
Til Trods for den Omhu, Kristian IV sualedes viste for Borgervæbningens
bedre Ordning og Øvelse, havde han dog selv ikke store Tanker om dens krigerske
Duelighed, hvilket blandt andet kan ses af et Brev af 10de November 1611 fra Kongen til Anders Sinklair, der den Gang sad som Slotsherre paa det erobrede Kulmar :
"Udaf din Skrivelse haver jeg fornommet allehaande, som dig mangle skulle", hedder
det heri, "først begjære du, at du maatte bekomme 300 Mand af Kjøbstæderne her
') Kbhvns Diplomatarium I Bind, Pag. 582.

11

i Danmark; saa maatte jeg gjerne vide, hvad Betænkende det skulde være, at man
nogle uforsøgte Borgere skulle lægge udi slig en Fæstning, undtagen at du varst
ræd, at de Folk, du haver der hos dig, var ikke nok til at æde den Mad op, som for
Haanden er" l). At det ikke gik bedre i Sverige, ses af, at Karl IX 1607 aldeles
afskaffede Borgervæbningen i Stockholm, da Borgerskabet ikke skikkede andet end
en Hob Drenge og 'I'iggergubber").
Saafremt der skulde være Tale om Dannelsen af et nationalt Fodfolk, maatte
Almuens almindelige Opbud naturligvis danne Grundlaget for dette, men netop paa
dette Omraade skortede det Kongen i høj Grad paa Midler til at udrette noget af
Betydning. Han indskrænkede derfor sine Bestræbelser for at gjøre dette Opbud
nogenlunde brugbart til Landets østlige Dele, der vare mest udsatte for fjendtligt
Overfald, og hvor derfor ogsaa den . største Redebonhed til Offer kunde ventes.
12te Juli 1598, samme Dag som Brev udgik om Mønstringen af Borgervæbningerne, udgik ogsaa Befaling til nogle af Lensmændene i Skaane om at tilsige Bønderne i deres Len at være færdige med deres Værger, naar de bleve tilsagte derom B).
lade Januar 1600 udgik paany Breve til alle Lensmændene i Skaane om at mønstre
Almuen. "Vi ere komne udi Forfaring", skrev Kongen, "at menige Bønder udi det
Herred, du i Forvaring haver, ikke have til Rede deres Bøsser og Værger, som det
sig bør og de pligtige ere at holde, og endog Vi (Gud være lovet) ikke vide Os
noget Uvenskab at have med nogen vore omliggende Naboer, da synes Os dog billig
og raadelig være, at hver af Vore Undersaatter altid haver til Rede slig Værge,
som han bør at holde, dermed at afvende Vort og Rigens Skade om uforvarende
noget paakom. Thi bede Vi dig og ville, at du med det allerførste taxerer Vore
og Kronens, saa og Adelens og Gejstlige deres Tjenere udi de Herreder, du udi
Befaling haver, saa hver af dem kan holde slig Værge, som Ret er og hans Formue
tilsiger, og at du anvender den største Flid, at de fleste Skytter, mulig er, maatte
blive tilvejebragte og saa dennem alvorligen forelægger, at enhver til St. Hansdag til
Rede haver de Værger, han bliver taxeret for, og at en Gang inden Paaske førstkommende en klar Register paa Mandtallet indskikkes udi Vort Kancelli. Vi tilskikke dig og herhos Vort aabne Brev samme Sag anlangende, hvilket du til Tinge
skal lade forkynde, for at Menigheden derefter kunne have dennem at forholde "').
Efterhaanden som Forholdet til Sverige antog en mere truende Karakter,
øgedes ogsaa Kongens Umage for at ruste den skaanske Almue. 4de Februar 1602
udgik Brev til samtlige Lensmænd i Skaane om, at Kongen, da han havde faaet at
vide, at der i Sverige skete Præparation med Krigsrustning, med Folk at antage,
Mønstring at holde og i anden slig Maade, saa dog, uagtet han ikke vidste sig at
have noget udstaaende med sine N aboer, vilde have Almuen noget øvet i Vaabenbrug. Han sendte derfor nogle Soldater til at øve Almuen og befalede Lensmændene at hjælpe til at disse Øvelser bleve afholdte og skaffe Soldaterne Kvarter hos
fremstaaende Bønder"). Samme Dag udfærdigedes Befaling til Jakob Bek paa
Varberg og Sten Madsen (Laxmand) paa Halmstadgaard om ' af Krigsmændene paa
de Befæstninger, de havde inde, at udtage nogle af dem, som vare mest forfarne,
') Brevet i Rigsark. i Stkh. !) Hallenberg, K. Gustaf II Adolfs Histeria.
TRn. »i; 1598. 4) Samme Kilde 18/ 1 1600. 5) Samme Kilde
1602.
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til at undervise Bønderne i deres Len. Anders Sinklair i Gladsax fik Brev om
personlig at forestaa disse Øvelser 1). Ligeledes udsendtes samme Dag aabent Brev
til Bønderne i Skaane, saavel Kronens som Adelens og de Gejstliges, om at lade
sig Øve af de udsendte Krigsmænd L).
1603, da Forholdet til Sverige blev endnu mere spændt, og Kristian IV sammendrog Lejren ved Halmstad, blev der gjort Forsøg paa at indordne den vaabenøvede Almue i militære Afdelinger. Allerede i Januar udgik igjen Brev til Jakob
Bek, Sten Madsen Oll; denne Gang ogsaa til Brostrup Gedde paa Laholm om at
udsende Krigsfolk til at øve Almuen i Vaabenbrug, være Høvedsmænd for dem og
holde dem sammen 2). Til Esge Bille paa Helsingborg, Henrik Rarnel i Villands
Herred og Axel Gyldenstjerne i Kristianopel gik Bud om at mønstre Bønderne i
deres Len og sætte Peder Holst, Hans Sikrarn og Johannes Gurtrame til Høvedsmænd fol' dem S). Hans Grabo skulde mønstre Bønderne i Østerherred i Bleking og
holde dem sammen i en Hob"]. Almuen i Gjønge Herred fik Brev om at være
Mogens Svave til Svomisholm hørig og lydig, hvad enten han tilsagde dem til Vagthold eller paa Togt at drage 4). Samtidig lod Kongen udgaa et aabent Brev til Bønder og menige Almue i Skanne, Balland og Blekinge, hvori han underrettede dem
OID det til Februar torestaaende Grænsemøde ved Flakkebæk i V arberg Len, og
samtidig lod dem vide, at han, endskjønt der ikke var Grund til at frygte nogen
Ufred, dog fandt det raadeligst at være forberedt paa alt og derfor befalede dem
at lade sig mønstre hvor og naar de bleve tilsagte, og siden fremdrage til Grænsen for at vare paa deres Konge, hvis noget skulde tildrage sig ;'). Største Delen
af Bønderne fik dog denne Gang Lov at nøjes med Øvelserne i Hjemmet, kun
fra Gjønge Herred fik Mogens Svave Ordre til at sende 200 Skytter til Lejren
ved Halmstad, pau samme Tid som Kjøbenhavns og Malmøs Skytter til sagdes til
Møde der").
1604 mønstredes Bønderne i flere Herreder af dertil udsendte Høvedsmænd,
og fik Ordre til at holde sig rede til at gaa pau. Grænsevagt, men nogen Øvelse
synes ligesaalidt at have fundet Sted dette Aar som de paufølgeude indtil 1609.
1608 besøgte Kristian IV Bornholm, og delte ved denne Lejlighed Landet i Roder
og Kupitajnskaber samt forordnede hvormange Mand til Hest og til Fods hvert
skulde stille 7). 1609 udstedte Kongen 21de April Befaling om, at menige Bønder
i Skaane, H alland og Blekinge tvende Gange om Aaret i Maj og September skulde
mønstres af Lensmændene, for at det kunde ses, om de havde de Værger, de vare
taxerede for, i god Orden 8).
Ved disse Mønstringer og Øvelser var dog kun nærmest tænkt pau at gjøre
Almuen nogenlunde brugelig til Vagt langs Grænsen, men Kongen .begyndte nu
ogsaa at tænke paa at uddanne en mindre Del til virkelige Soldater, der forstode
"att drille, med Lontte Røer at omgaais, derris Slag og Thogordning at forst aa och
huis dennem mere bliffuer at vide". I den Hensigt fik Mogens Kaas pau. Halmstad
23de April Ordre til at udtage af Lenet 30 Bønderkarle af Kronens, Adelens og
l) Geh. Ark. Sko Tgll. 4/2 1602. !) Samme Kilde 27/. 1603. 9) Samme Kilde 21/1 1603.
4) Samme Kilde '" l 1603. ") Snuune Kilde 21/ 1 1603. ") Samme Kilde 28/, 1603. ~) Slange, Kristian
rvs Historie, Pag. 244. ~) (teh. A. Sko Tgll. 21/ 4 1609.
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Kapitlets Bønder og i 30 Dage exereere dem paa Slottet, efter den Tid skulde de
hjemsendes og andre 30 tages i deres Sted, og saaledes fremdeles til videre Besked.
De skulde holde sig selv med Kost"). 22de .runi fik Kristen Barnekow paa Landskrone Befaling til af sit Len at udtage 50 Knægte af ungt rask Folk, der ikke
havde eget Hus og Hjem, og selv føre dem til Kjøbenhavn 2), og 24.de September
fik Siverd Grubbe paa Malmøhus Befaling til paa samme Maade i sit Len at udtage
100 Mand og ligeledes selv føre dem til Hovedstaden S).
1610 vedblev Kongen med denne Uddannelse af det skaanske Mandskab, der
oprettedes en Exereerskole paa Kronborg og senere en mindre i Halmstad; til
disse Skoler sendtes turvis Mandskab fra de skaanske Len. 21de Januar fik Anders
Siuklair Befaling til af Gladsaxe med Albo Herred at udtage 50 unge, stærke Karle
og sende dem til Kronborg'). 16de April gik Ordre til Froste, Gers og Villands
Herreder om at udtage i hvert 50 Karle og holde dem rede til at sendes til Kronborg 5). I Maj foretoges endnu større Udskrivninger. Den lOde fik Sten Maltesen
Sehested Ordre til at sende 50 Mand fra Varberg Len til Kronborg sammen med
Den 28de gik Bud til
et lignende Antal fra Villands og Gers Horreder 6 ) .
Siverd Grubbe paa Malmøhus og A.nders Bille paa Helsingborg om af deres Len
at udtage henholdsvis 200 og 100 unge Karle af hvilkensomhelst Stavn, de vare
at bekomme, dog ikkun unge, stærke Karle, som ikke sadde for Hus og Gaard, og
sende dem til Kronborg 7). Da Kongen senere fik at vide, at nogle af disse udskrevne Karle havde lejet for sig og fremsendt andre i deres Sted, pautalte han
dette og bød, at den rette Mand strax skulde indfinde sig S). Mogens Gyldenstjerne,
der 7de April havde afløst Sten Maltesen Sehested som Slotsherre paa Varberg, fik
l6de Juli Befaling til at indtage 50 Mand af Borger og Bønder paa Slottet, lade
dem exereere af Soldaterne Hans Kallundborg og Morten U, og efter en Maaneds
Forløb lade dem afløse, som det var sket ved Halmstad 9). Ved Slutningen af Aaret
fandtes saaledes i Skanne henimod 1000 exereerede Bønderknægte. En Del af dem
beholdt ved Hjemsendelsen deres Bøsser, hvorved en Del gode Vaaben spredtes
mellem Almuen I0).
Vare lignende Foranstaltninger blevue trufne over hele Riget, vilde derved
være gjort en god Begyndelse til Dannelsen af et nationalt Fodfolk, men desværre
findes ikke Spor hertil.
1 dskrivningerue vare udelukkeude indskrænkede til de
skaanske Provinser, men omfattede her ogsaa baade Kronens og Adelens Bønder,
uden at det nogensinde ses, at Adelen har gjort Indsigelse herimod. Særlig i J ydland har man vistnok haft Grevens Fejde i for frisk Minde til at turde give Almuen
gode Vaaben i Hænde. At Jyderne desuagtet ikke som Laalikerue behøvede kongelige Hofsinder til at skaffe dem Fred for ubudne Gjæster, viste de i Foraaret 1609.
Et Skib med engelske Lejetropper, bestemt til Sverige, strandede paa Kysten ved
Thy, og den farlig e Ladning blev bjerget i Land, vel sagtens til liden Glæde for
Kystboerne. Da der senere viste sig flere Skibe med Soldater ved Kysten, flokkede
Fiskerne og Bønderne sig sammen for at afslaa den mulige Landgang ; denne blev
l) Geh. Å . Sko Tgn. 23 . 1609. 2) Samme Kilde ~2/6 ·1609. ") Samme Kilde 24/ 9 1609. 4) Samme
Kilde "Il 1610. O) Samme Kilde 161. 1610. 6) Samme Kilde 10h 1610. 7) Samme Kilde 28 / 0 1610.
11) Samme Kilde e/ 6 1610. 9) Samme Kilde 16 7 1610.
l0) Samme Kilde " /to 1610.
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dog ikke forsøgt, men da Kystboerne nu en Gang vare samlede, nyttede de LeJligheden til at skaffe sig af med de ubudne Gjæster. Alle de engelske Soldater
bleve bundne, og tre af dem, med hvilke der vel har været et særligt Mellemværende,
bleve dræbte. Da Sagen kom Kongen for Øre, befalede han Lensmanden paa Odden,
Jørgen Lunge, at lade Bønderne vide, at" de ikke maatte samle sig af sig selv, men
fremtidig, naar der kom Orlogsmænd i Søen, skulde de først underrette Lensmanden
derom og siden samles paa hans Bud og være ham lydige. De engelske Fanger fik
Befaling til strax over Land at gaa til Thisted, derfra til Skibs til Aalborg, hvor
det tillades dem at hyre Skib til Sverige l).
For i Tide at være forberedt paa at kunne skaffe nogle fremmede Tropper
hurtig ind i Riget, havde Kongen i Reglen allerede i Fredstid nogle fremmede
Oberster eller Kapitajner i sin Sold. De fik en aarlig Pension mod til Gjengjæld
inden en vis nærmere fastsat Tidsfrist, naar Kongen forlangte det, at føre et bestemt
Antal Ryttere eller Knægte ind i Riget. Ved Kristian rv's Regeringstiltrædelse
omtales ingen saadanne fremmede Krigsmænd, men allerede to Aar efter antages
Rudolf von Karlowitz som "bestaltetel' Krigshopmand", han faaer en Pension af 200
Daler mod, naar Kongen forlanger det, at antage og hverve et Antal Krigsfolk og
med dem at lade sig bruge til Lands og til Vands, hvor Kongen befaler 2). 23de
Juli samme Aar faaer Eustachius von Thiimen Bestalling som Ritmester, han skal
mod en aarlig Pension uf 300 Daler og sædvanlig Hofklædning paa 5 Personer stille
300 Ryttere, naar han faaer Ordre dertil"). Aar 1600 antoges Willom Stuard som
Oberst, han faaer 400 Daler mod at staa til Kongens Raadighed, man ikke pantage
sig nogen anden Tjeneste uden Kongens Samtykke, og skal i hvert Fald strax forlade denne, naar Kongen kalder ham 4). Paa samme Tid antages Maximilianus de
Henning som Høvedsmand; mod 300 Daler aarlig Pension skal han, naar det befales, skaffe Kongen gode, nederlandske, raske Heste og Ryttere, hver med Harnisk,
Stormhue, to Pistoler og hvad ellers hører til"), Rudolf von Karlowitz maa omtrent
ved samme Tid være afskediget, da hans Pension ikk e mere føres i Regnskabet.
1604 forsvinder ogsaa Maximilian de H enning og 1605 Willom Stuard. Eustachius
von Thiimen derimod forbliver i Kongens Tjeneste og ansættes, da Rostjenesten
ordnes 1609, som Ritmester for den sjælandske Adelsfune. Ib l I, da denne Fane
kaldes under Vaaben til Kalmarkrigen, afgiver han Kommandoen til Peder Basse.
1606 antages en Kapitaju Carsten v. Manteuffel i Kongens Tjeneste med 200 Daler
i Pension 6), han havde dog allerede længere været i Landet, da han 1603 nævnes
blandt Kongens Livdrenge 7). Han synes ogsaa snart at have opgivet sin Stilling
som Landkriger, thi 1608 er han under Godske Lindenav i østersøen med Orlogsskibet "Penitens" , og under Kalmarkrigen tjente han Kongen paa Søen.
1605 tages Englænderen Jon Pulii i Kongens Tjeneste som Krigsøverste 8);
han skal have 400 Daler i aarlig Pension og skal, naar Kongen ønsker det, skaffe
1000 engelske Soldater ind i Riget; nemlig under sit eget Kompagni 300 Mand,
under hans Lieutenant 200 Mand , under en Sergent-Major 200 Mand og under hver
') Geh. A. jydake Tgn. .!...!..:::.~ 1609. I) Rentemesterens Regnskaber 1597-98. Bestalling af
22/. 1598. 8) Samme Kilde. .) Samme Kilde. Bestalling af 16/s 1600. 6) Samme Kilde. S) Samme
Kilde, Bestalling af 6/6 1606. 7) Kjøbenhavns Slots Lensregnskaber. 8) Renternesterens Regnskab.
Bestalling af 2/ 8 1605.
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af 2 Kapitajner 150 Mand. Sansnart Obersten derom faar Kongens Brev, hvilket skal
afleveres "til Lundenn udi Dolffin i en Silkekræmmers Hus", skal han 6 Q ger efter
være rede til at gaa til Skibs fra Harwich. Kongen skulde forpleje dem godt paa
Rejsen, men de skulde hverken have Løbepenge eller Løn, før de kom ind i Riget.
Under Krigen var samme Jon Pulii Oberstlieutenant og Kompagnifører i Robert
Willeby's engelske Regiment.
Lidt senere antoges Heinrich von Dringelberg som Høvedsmand med 200
Dalers Pension; han stillede under Krigen et Kompagni under Gert Rantzaus
Regiment.
Endelig antoges ved Tiden omkring 1610 en dansk Mand Jørgen Ejlersen
Grubbe til Hageløse (en Ladegaard under Malmøhus Len) som Ritmester, han skal
pa a Forlangende skaffe Kongen 200 tydske Ryttere, hver med Harnisk, Armskinner.
Stormhue, to Pistoler og ellers anden Nødtørft. 10 Uger efter Tilsigelsen, skal han
skaffe Rytterne og Hestene ind i Riget.
Gjennem disse Krigsøverster, som Kongen saaledes allerede i Fredstid lønnede og havde i sin Tjeneste, søgte han at sikre sig en fremmed, hvervet Styrke
paa mellem 1500 og 2000 Mand, der i Løhet af et Par Maaneder skulde være indført i Riget.
Som bekjendt viste Kristian IV stadig Norge megen Interesse, og denne
strakte sig naturligvis ogsaa til Forsvarsvæsenet. I 1604 udkom den norske Lovbog
"overset, corrigeret og forbedret", og i denne handler det andet Afsnit, der kaldes
"Udfare eller Landeværne Balken", om Forsvarsvæsenet. "N orges Konge skal raade
og byde over hans Undersaatter efter Loven", saaledes begynder første Kapitel, 0R byde dem i Leding og Udfærd, naar Behov gjøres . Ikke maa Undersaatterne forsømme Kongens Leding, men ere pligtige med ham Rigens Fjender at afværge. Og maa han udbyde halv Almue og flere, naar Behov gjøres.
Kommer Fejde paa Riget, hedder det videre, da maa Kongen udbyde al
Almuen til Landhjælp eller til Skibs med Vaaben og Kost eller saa mange, ham
med bedste Mænds Raad synes Behov at gjøres. Kommer Krigshær. eller noget
Oprør begynder i Landet, da skal den, som sligt i Sandhed fornemmer, opskære
.Budstikke og lade den fare Landet igjennem, og de Bud skal fare ret almindelig
Vej i det mindste med tre myndige Mænd. Landeværnet skal samles paa Landet,
baade Bonde og Dreng, og hver Bonde skal holde sig selv og sit Folk med Kost.
Hvo, som ikke fremkommer, vorder fredløs. Hvis Kongen mistroer nogen, skal denne
sætte Kongen Gissel.
Formodes der Fejde paa Riget, skal Vedvarder og Vardehuse gjøres færdige. Ombudsmænd skal tilsige Bønderne at gjøre Varder paa de Steder, de af
gammel Tid have været. Yardehuset skal bygges med Tag paa og med 4 Døre paa
hvert Hus. Tre frelse og fuldmyndige, indenlands fødte Mænd, paa hvem øjne, Øren
og Fødder ere "helbrede", skulle holde Vagt og vare paa Varden, naar de tilsiges.
Varden skal tændes, naar tre Orlogsskibe eller flere ses i Søen. Hvo, som forsømmer
at tænde Varden, mister sin Boslod.
Kommer fredløs Mand i Riget og bærer sand Fejdetidende, som Indbyggerne ikke før vidste, gjenvinder han sin Fred, endog han før gjorde Niddingsværk.
Bærer nogen Frelsernand falsk Fejdetidende, bliver han fredløs.
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Hver Odelsbonde eller Lejlænding, som boer paa en fuld Redsels Gaard,
skal have en lang Bøsse med Fyrlaas for og nødtørftig Krudt og Lod, en Teszack l}
og en Øxe, Den Lejlænding, som sidder paa en halv Redsels Gaarc1, skal have en
lang Bøsse og en Teszack. Den, som boer paa en tredings Gaard, skal have en
Bøsse og en 0xe. Den, som boer paa en fjerdings Gaard, skal have en Hellebard
med Jernskinner 2 Alen langs ned ad Stagen og en Teszack. Ødegaardsmand skal
have de første tre Aar, efter han haver bygget paa .1 orden, en Hellebard og en
Teszack, men siden efter Gaardens Storhed. Hver Husmand, som boer i Gaarde
hos Bonden, skal have en Hellebard med Jernskinner og en 0xe. Hver Strandsidder, som haver god Formue, skal have en lang Bøsse med sit Tilbehør og en Teszack.
Den, som ringere formaaer, skal have en Hellebard og en Teszack eller et Spyd og
en 'l'eszack, eftersom dem af Tingmændene paalægges, og som deres Formue er til.
Hver Tjenestedreng, der tjener for fuld Løn, skal have et Spyd og en Teszack.
Den, som tjener for halv Løn, skal have et Spyd og en Haandøxe. Hvem, som fattes
nogen af disse Værger, bøde Kongen en Mark Sølv for hvert han fattes, og skal
alligevel forskaffe sig samme Værge og være "halffrettis Mand", indtil han skaffer
sig saadant Værge.
Vanbenting skal holdes over hele Norge, dog ikke større Hobe tilsammen
end Skibredsting. Det skal begynde ved Kyndelmisse og have Ende ved Midfastetid. Budstikken skal opskæres, naar det 'ring holdes, og til det Ting skal enhver
Bonde søge med sit Folk og Værger; hvo, der ikke kommer, bøder to Mark Sølv
og for hvert Vaaben, han skulde haft, en Mark Sølv. Kongens Ombudsmænd
skal skikke dem i Orden, 3 Mand i hver Række, saa skulle de gaa skikkelig, saa,
at Ombudsmænd med andre gode Mænd kunne se deres Vanben. Gaa de tykkere,
saa Ombudsmanden kan ikke skue deres Vaaben, da gjelde hver, som det gjør, Kongen en Mark Sølv for Ulydighed. Befindes nogen at have laant de Vaaben, han
bærer til Vaabenting, da ere de Vaaben forbrudte til Kongen, og han, der laante
Vaaben, bøde Kongen Vuabenvide. Ingen Ombudsmænd maa forlove nogen at være
fri for at holde Vanben og Værge uden det første Aar, han sætter sig ned. Befindes Ombudsmand at tage Gave for Vaaben, at nogen ikke holder dem, han mister
sit Len.
Disse strænge Bestemmolser faldt dog ingenlunde i den norske Bondes Smag;
endnu samme Aar, som Lovbogen udkom, fik Bønderne i Jæmteland og Herjedalen
et særligt Tilhold om at holde deres Værger færdige. "Vider", skrev Kongen, "at
eftersom Vi komme udi Forfnrinz, hvorledes I skulle findes meget forsømmelige med
eders Bøsser, Værger, Helleburder og Knebelspyd, saa og Krudt og Lod at holde
færdigt og vedlige, eftersom 1 af Vores Befalingsmand paa vor Gaard under Trondhjem ere taxerede for, sua li t naar I fr emkomme paa Vaabenting, man ge af eder have
en Bob forrustede, gamle, forda-rvede Værger ganske og aldeles uduelige - - - saa bede Vi og byde og hermed strængeligen og alvorligen befale, at I
rette eder efter enhver at holde til rede hvis Værge, Bøsser, Hellebarder og Spyd,
han er tuxoret for, saa og Lod og Krudt" 2). Anret efter, 1605 , fik Bønderne i Sundshverv Skibsrede og 'I'ønsberg Len et strængt Tilhold, om ikke at vise sig modvillige
I) Et Slags kort Sabel.

Y) Norske Registranter
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naar Fredrik Lange vilde mønstre dem i det nyttede ikke, de paaberaabte sig gamle
Friheder givne af fremfarne Konger j Kong Kristian fordrede sin Lov adlydt l).
Derimod toges der mere Hensyn til Bøndernes Mening, naar Talen kom paa hvilke
Vaaben, de skulde holde. Saaledes fik Bønderne i Bergenhus Len Tilladelse til at
holde Bøsser med Luntelaas, da de klagede over, at det faldt dem svært efter Loven
at holde Bøsser med Fyrlaas, som de desuden ikke vare vante til at bruge 2). Da
Bønderne i Trondhjems Len "fast besværge dennem Fyrlaase til deres Bøsser at
kunne bruge, medens de med Snaplanse behændigt vide at omgaaes", faa de Lov at
bruge Snaplaasen 8).
Det ses af disse Bestemmelser, at Ordningen var ren defensiv, udelukkende
beregnet paa det rent lokale Forsvar af de enkelte Dele af det vidtstrakte Rige.
Om nogen egentlig Vaabenøvelse, som med den skaanske Almue, tales ikke, ligesaalidt
som om noget ordnet Opbud til Krig udenfor Rigets Grænser eller til Understøttelse for Tvillingriget.
Hvad Danmark og Norge ved egne Midler formaaede at sætte paa Benene,
faar man et Indtryk af ved at betragte Rustningerne 1603. Som alt tidligere omtalt foretoges disse i Anledning af, at Karl IX under Grænsemødet i Flakkebæk
samlede Tropper ved Grænsen. Kongen drog da selv til Halmstad med Hoffanen,
der var 100 Heste stærk foruden 200 Vognheste, tillige tilsagdes til Møde her den
sjælandske og den skaanske Rostjeneste janslaaes hv.er af disse efter Beregningen
1609 til omtrent 200 Heste, bar Kongen altsaa haft c. 500 Ryttere samlede. Hertil kom 100 Skytter fra Kjøbenhavn, 100 fra Malmø og 200 fra Gjønge Herred,
altsaa tilsammen 400 Skytter til Fods. Sandsynligvis have Drabanterne, uden at
det dog findes omtalt noget Steds, været med i et Antal af omkring 100, saaledes
at Kongen har ligget ved Halmstad med c. 1000 Mand, Halvdelen til Hest, Halvdelen til Fods. Desuden var Almuen opbudt over hele Skaane og samlet i Hobe
under tilforordnede Høvedsmænd, eller indlagt paa Slottene for at øge disses Besætninger 4).
Samtidig med disse Bestræbelser for at uddanne det levende Værn, samlede
Kongen flittig Vaaben i sit nye Tøjhus. 1608 havde han her af Haandskydevaaben
2668 Musketter med Luntelaas, 6852 Lunterør, 1444 lange Rør med Fyrlaas og
6043 med Snaplaas, tilsammen 17007 Haandskydevaaben 5), et meget rigeligt Tal
i Forhold til det Antal kyndige Brugere, Rigerne formaaede at opvise.

Kong Hans havde begyndt at skabe en dansk-norsk Rigsflaade med Hovedstation i Kjøbenhavn, men Borgerkrigene ved Fredrik I's og Kristian m's Tronbestigelse tilintetgjorde for største Delen hans Værk, saaledes at Kristian m igjen
maatte begynde saa temmelig paa bar Bund. Han indrettede Værftet paa Bremer') Norske Registranter 16/1 1605. I) Samme Kilde 18/8 1607. 8) Samme Kilde 11/8 1610. 4) Det
er denne Rustning, om hvilken Slange fortæller (Kristian IV Historie, Side 184), at Kongen ved
Halmstad mønstrede 8000 Mand. Ved Halmstad har der kun været c. 1000, Slotsbesætningen fraregnet, om de øvrige Bondeopbud have udgjort 7000 Mand, faar at staa hen. 8) O. Blom,
Kristian IV Artilleri, Pag. 58.
8
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holm, den senere saakaldte Gammelholm, der dog først under Fredrik II blev til
et virkeligt Orlogsværft med Beddinger, Reberbane, Smedie osv., og hvortil knyttedes
en fast Stok af Arbejdsfolk og Mestre foruden en Del Bøsseskytter og Baadsmænd
til at vogte paa Værftet og Skibene. Dog var der endnu ikke Tale om noget til
Flaaden knyttet fast Personel, der nævnes vel Admiraler, Kapitajner og Lieutenanter, men dette var Benævnelser paa tjenstlige Stillinger, ikke paa faste Grader, som
vedkommende Person besad. Skibshøvedsmændene, der ofte vare danske eller norske
Adelsmænd, boede i Reglen paa deres Gaarde og kom kun til Hovedstaden, naar
deres Vagttur paa Holmen krævede det.
Ethvert Krigsskib af nogenlunde Størrelse og sidevæbnet kaldtes i hine Tider
et Orlogsskib. Det 16de Aarhundredes Orlogsskibe havde fra Middelalderens Galejer
arvet den for et Sejlskib stygge, klodsede Snabel; for og agter ragede store lukkede
Kasteller til Bøsse- og Bueskytter op, og paa hver Skibsside vare Aabningerne til
Stykkerne uregelmæssig anbragte. Masterne vare i et Stykke og ofte i et Antal
af indtil fem, hvorfor Orlogsskibene endnu i den anden Halvdel af det 16de Aarhundrede betegnes som Skibe med 3, 4 eller 5 Mers. Sejlene vare for største Delen
Latinsejl. Først henimod Aarhundredets Slutning kom Topstænger, faste Merssejlog
Gangspil i Brug i England. Masternes Antal fastsattes samtidig til 3 for et fuldrigget Orlogsskib, og de svære Kasteller for og agter ombyttedes med Bak og
Skanse med Hytte.
Ved sin Tronbestigelse modtog Kristian IV en Flaade paa 19 Orlogsskibe
og 3 Galejer. Skibene havde fra 6 til 80 Kanoner!); men en stor Del af Skibene vare
gamle, i det mindste sex af dem havde deltaget i den nordiske Syvaarskrig, skreve
sig altsaa fra Aarhundredets Midte og tilhørte en forældet Skibstype. Det største
Skib "Fortuna" paa 80 Kanoner havde allerede været i Søeu 1555. Da Flaaden
1611 rustedes til Krigen, nævnes kun 4 af Skibene fra Fredrik Il's Tid nemlig
"Josaphat" paa 52 Kanoner (fuldstændig ombygget 1608), "Giueon" paa 30 Kanoner, "Raphael" paa 22 og "Michael" paa 12, foruden de to Smaaskibe "Jonas" paa
8 og "Den røde Løve" paa 6 Kanoner. Resten af Skibene maa altsaa antages pua
dette Tidspunkt at være udgaaet af Flaadens Tal. Aar 1600 lod Kongen de fire
Orlogsskibe "FOl'tuna", "Herkules" , "Samson" og "Josva" afkontrefeje 2), de havde
alle fire deltaget i Syvaarskrigen, og Kristian IV vilde niaaske derved bevare Billedet af den Skibstype, han havde kjeudt fra sin Ungdom.
Det første Orlogsskib, der sattes i Vandet i Kristian IV's Tid, var det 1597
ved Haderslev byggede "Victor':. Det har været paa omtrent 50 Kanoner og nævnes ~ en længere Aarrække stadig som Kongens Livskib S). Samme Aar handlede
Kongen med den skotske Skibsbygger David Balfour fra St. Andrews om, at han
ved Svovlhuset ved Kjøbenhavns Slot skulde bygge en Galej.
Kjølen skulde
være 40 Alen lan g, og der skulde paa hver Side være Plads til 24 Aarer. Til
Galejen skulde høre Orlogsmast og Spryd samt 50 Aarer. Galejen skulde gjøres
færdig "saavic1t 0xe og Naver kræver baade med Drift og andet, saaledes at Baadsl) Garde, Efterretninger om den danske og norske Sømagt I R, Pag. 75. ") Geh. A. Rentemesterens Regnskab 1599-1600 27/3, 8) Samme Kilde 1598. l\falerregnskabet. "Viktor" males baade
paa det Galleri bag omkring og paa Gallionen,
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mændene strax kunde gaa om Bord og fare dermed, hvor Behov gjordes". Skibsbyggeren skulde være selv tolvte paa dette Arbejde og have 200 Daler til Løn paa sig
og Folkene, foruden Kost til sig og dem l). Kongen kjøbte yderligere samme Aar
et Skib af Fru Margrete Gø, Enke efter Erik Lykke til Skovgaard ll).
I 1598 blev sluttet Akkord med David Balfour om Bygning af en Galej i
Blekinge S). I det følgende Foraar begyndte han paa Bremerholm Bygningen af et
Orlogsskib '), der 1601 blev sat i Vandet og kaldet "Argo". Der blev strax igjen
sluttet Kontrakt med ham om Bygningen af endnu et Skib som dette eller lidt mindre ved Flensb org 1»; i Foraaret 1604 kom det til Kjøbenhavn og blev kaldet "Tre
Kroner" vel ikke uden Hentydning til .det den Gang meget spændte Forhold til
Sverige og Sveriges idelige Mindelser om Spørgsmaalet om de tre Kroner i Vaabnet6) .
Foruden "Tre Kroner" nævnes i Sommeren 1604 første Gang Skibene "A.rgorose"
og "Leoparden", uden at det kan ses, hvorledes de ere tilgaaede Flaaden. Aaret
efter nævnes det engelske Skib og 1608 det nye Skib "Charitas" og Orlogsskibene "St. Anna" og "Turtelduen" samt det nye Orlogsskib, der blev bygget bag
Tøjhuset her ved Kjøbenhavn. Samme Aar blev det gamle Skib "Josaphat" underkastet en grundig Reparation.
Disse Orlogsskibe var det, som vakte Beundring overalt, hvor de kom frem;
hvor stor en Del af Æren herfor, der tilkommer Kristian IV og hvormeget David
Balfour, lader sig næppe nu afgjøre, ligesaalidt som, hvilke Forbedringer der indførtes efter udenlandske Mønstre og hvilke, der skyldtes dansk Opfindelse. Hidindtil
havde England paa Skibsbygningens Omraade været den ledende Magt; under Dronning Elisabeth havde Sir Walter Raleigh ivrig virket for Skibsbygningens Forbedring,
og efter ham arbejdede Phineas Pett videre i samme Spor. Han afskaffede den
svære Snabel, der i høj Grad havde misprydet de store Skibe og indførte den sirlige
Galion, Tømmerforbindingerne bleve styrkede saaledes, at der kunde anbringes 11
til 13 Porte i Laget, og der blev yderligere taget af det høje Overskib, hvorved
Skibene bleve mere sødygtige. Orlogsskibet (Linieskibet) fremtraadte derved i den
Skikkelse, Bom det i Hovedsagen beholdt til Udgangen af det 18de Aarhundrede.
Disse Forandringer vare i England gjennemførte med Orlogsskibet "Royal
Prince", der sattes i Vandet 1610, men 1606 var Kristian IV i England med en
Eskadre af syv Skibe, nemlig "Victor", "Al'go", "Gideon", "Raphael", Tre Kroner",
"Penitens" og "Markat" 7). Skibene vakte megen Beundring og vare jo ogsaa næsten
alle nye, statelige Skibe med Galion og iøvrigt udstyrede med al den Smag og Pragt,
Kristian IV lagde for Dagen ved alle sine Byggeforetagender. Kosteligt Snitværk
prydede Bjælkehovederne og udskaarne Menneske- og Dyreskikkeiser sirede Galion
og Agterspe.jl; fra Flagene straalede i Guld Kongens og Rigernes Vaaben, Om
"Victor" og "A.rgo" bleve Mønstre for "Royal Prince", eller 'I'ypon alt var udviklet
i En gland og med David Balfour ført til Danmark, det faar at staa hen 8).
') Geh. A. Rentemesterens Regnskab 1597. 1601 faar Elias Jørgensen Penge for at have
malet Kongens nye store Galej. ') Samme Kilde 8/10 97. S) Samme Kilde '/, 98. ') Samme
Kilde It/s 99. ") Samme Kilde 1601. 8) I Listen over Flaaden ved Kr. TV's Død nævnes "Tre
Kroner" som gammelt Skib med 50 Porte og 42 Kanoner. 1) Geh. A. Sj. Rgstr. 2/8 1606. 8) Disse
Oplysninger om Skibsbygningens Udvikling gjennem det 16de Aarhundrede skyldes Hr.Marineintendant .Tordening.
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Paa Raadsmødet i Odense 1604 fremkom Raaderne blandt andre Grunde,
der talte mod Krigen med Sverige, ogsaa med den, at de frygtede, Kongen ikke var
Sverige mægtig paa Søen. 1611 var der derimod ingen Tvivl om, at Danmark-Norge
var Herre i Østersøen og Kattegat. Hvor stærk Flaaden var paa den Tid, lader sig
dog næppe nøjagtig angive. Regeringsraaderne i Kjøbenhavn svarede 9de Juli 1611 paa
Jørgen Daas Anmodning om at faa et Skib til Hjælp ved Blokaden af Elfsborg, at
han skulde faa et, hvis det var mulig at undvære det i Østersøen, ellers maatte han
hjælpe sig l); man kan altsaa vel gaa ud fra, at paa det Tidspunkt var hele den
dansk-norske Flaade i Søen. Foran Elfsborg laa da under J ørgen Daa sex Orlogsskibe, hvoraf de fleste dog vistnok vare smaa, Godske Lindenov kom til Kalmar
Sund 25de Juni med 5 gode Orlogsskibe, og Mogens Illfeld kom 20de Juli derind
med 9 Orlogsskibe, hvor stærk den Eskadre, der under Erik Urne laa ved Kulmar
Slot, paa dette Tidspunkt var, lader sig ikke bestemme, sandsynligvis har den udgjort 4 Orlogsskibe foruden Galejer og J agter, Kristian IV har derfor 1611 vistnok raadet over omtrent en Snes Orlogsskibe paa fra 20 til 50 Kanoner og mellem 10 og 15 mindre, foruden Galejer, væbnede .Iagter og Skjærbaade.
I Norge bestod endnu den ældgamle Pligt for Almuen til selv at bygge,
udruste og bemande Fartøjer til Kongens og Rigets Tjeneste i Fejdetid. I norske
Lov af ] 604 blev denne Pligt nærmere fastsat. I Lovens andet Kapitel bestemmes
om Ledingsflaadens Vedligeholdelse: "Vorder Skib for gammelt, saa at det ikke
længer kan bruges, da skal efter Kongens Raad bygges andet igjen, ~om Bønderne
skal koste. Det maa de opsætte, som de selv synes, dog saa at det ikke gjør Skade
paa Ager og Eng. Paa Kongens Jord (om den er til) skal Skib opsættes. I Kongens og i hver Mands Skov skal Tømmer til Landeværnsskib hugges; thi ikke skal
en Mands Skov alene ødes. Tømmermænd skal tilnævnes og alle de, som ere inden
fjerdings Fylke og videre, om Behov gjøres. Naar Kjølen er sat paa Bankestokken
og nogen da undløber fra sit Arbejde, er det Stavn Tømmermand, han bøde til
Kongen otte Ørtuger og tretten Mark Sølv, hver Fylkings Tømmermand 5 Mark
Sølv. Naar Skibet er færdigt, skal det sættes i Skibshus, om det er til, er det ikke
skal det bygges. Sejl, Anker, Baad og Redskaber skal med Kongens Raad anskaffes,
hvilket Bønderne skal betale, saa Skibet bliver fuldt færdigt".
Lovens ottende Kapitel indeholder Bestemmelser for Ledingskibenes Bemanding. "Kongen eller hans Ombudsmand skal nævne den, Skipper skal være; men
Skipperen skal nævne dem, med ham skal fare . Skipper og Styrmand skal have til
Løn, naar de komme hjem igjen, for hver Maaned, som Bønderne skal betale, eftersom de med dem skal forliges, uden at de have anden Løn eller Tillæg derfor.
Skal hver fare , som nævnes, og ikke løsgives uden lovlig Forfald. Hvem nogen
forlover for Penninge, bøde imod Kongen otte 0rtuger og tretten Mark Sølv".
Om Skibets Udsætning, dets Monstring og Proviantering, hedder det i Lovens
9de Kapitel : "Naar Skib skal udsættes og Skipperen lader tilsige saa mange som
dertil Behov gjøres, da skal hver, som ikke kommer ud uu lovlig Forfald, bøde Kongen to Mark Sølv og flytte dog Skib i Havnen og forfare det, til det bliver anlagt.
Skipperen skal ogsaa tilsige de Mænd, der ere tilnævnte, vis Dag til at komme til
I) Geh. Å. Sj. Tgll . "/7 1611.
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Skibs og skal da holdes Mønstring og beses deres Varuben og Klæder, s?m medfare
skulle. Fattes nogen Vaaben, da skal de med Skipperens Raad tages, hvor de belejligst ere at faa, og hver forvare sine Va aben efter Loven. H vel' Baadsmand og
hver Kok skal have slig Løn, som Bønderne kan forliges med dem. Bønderne skal
udgive til Skibs Behov tre Maaneders Fetallie udi Smør, Mad og Mel. Paa hver
Rode er til hver tolv Mand hver halve Maaned tre Pund Bygmel, tre Løber Smør,
tre Pund i hver Løb. Den Fetallie skal Skipperen tage til sig og dermed holde
Mændene i tre Maaneder efter gammel Sædvane".
Om Udrustning med Vaaben hedder det i 10de Kapitel: "Ved hver Tofte
akal ligge en lang Bøsse, som de to derpaa sidder og roer skal forskaffe sig, eller
gjælde to Mark Sølv til Kongen og dog forskaffe sig Bøsse. Dertil skal Bønderne
forskaffe dem Lod og Krudt saameget Behov gjøres. Vil Kongen have flere Folk
til Skibs, da skal flere Skibsreder tilhjælpe, saa Skibsfolk haver saamegen Kost, som
før er sagt. Farer Mand paa andet Skib, end han er tilsagt, da gjør han begge
Roerleding og bøde derfor.
Skipperen skal have Tilsyn med Kokken, at han ikke fordærver Fetallien,
gjør han det, saa straffes han derfor som vedbør.
N aar Skib løses af Fæste, da skal hver Mand søge sit forordnede Sæde eller
bøde en Mark Sølv.
Hvo, som fælder eller forsømmer slig Færd, være fredløs i tre Aar".
Om Orlogsfærd og Strandling byder Loven: "Hvilken, som undløber fra
Skibet, medens Kongen ligger til Landeværn, bøde Kongen otte 0rtuger og tretten
Mark Sølv. Undløber Skipperen, da være han fredløs og Forræder mod Kongen.
Skib skal ikke længer være ude, end de have Halvmaaneds F'etallie inde af
Mad, Mel og Smør. Det skal de lade dem vide paa de andre Skibe og vise dem,
de have ikke mere Ko st.
N aar Skib kommer i Havn, da skal Skipperen skikke Bud saa vide Behov
gjøres, at de kunne være stærke nok at opdrage Skibet. Hvo som ikke møder, naar
han er t ilsagt, bøde Kongen en Mark Sølv. Baadsmændene ere pligtige at bære
Sejl og Redskaber til Kirken og forvare det saa, at det ikke fordærves. Brænder
Kirken og Sejl med, skal Bønderne fly Sejl igjen".
Bønderne vare dog ikke synderlig nøjagtige i at opfylde disse Bestemmelser
"til Trods for de høje Bøder, og Kongen maatte derfor gjennem Lensmændene hyppig minde dem om at gjøre deres Skyldighed. 1604 fik Sten Bille paa Trondhjemsgaard Brev om at paase, at der af Nordmøre Len blev stillet 2 Skjærbaade, af
Fosen Len 2, af Namdalen 1 og af Romsdalen l, og at Bønderne paa hver Baad
p aa egen Bekostning skulde skaffe et Kobberstykke, som, uaar det var færdig, skulde
veje 10 Voger '). Senere fik Bønderne Lov at kjøbe Stykkerne af KronenS). De
fleste Lensmænd i Norge fik efterhaanden lignende Tilhold. 1604 skjænkede norske
Bønder Kristian IV fire Skjærbaade, der bleve nedførte til Kjøbenhavn S).
Disse Baade havde naturligvis kun Betydning for det rent lokale Kystforsvar, kun ved Angrebene paa Elfsborg spillede de under Kalmarkrigen nogen Rolle.
Til Rigernes Hovedflaades Bemanding udskreves Bandsmænd af Kjøbstæderne
') Norske Registranter Ul, 1604.

2) Samme Kilde 16/. 1608. ") Samme Kilde 2." 1604.
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baade i Danmark og Norge. Om Efteraaret, naar Skibene lagdes i Vinter1eje, bleve
Baadsmændene paa en mindre Del nær, der holdtes tilbage til Tjeneste ved Holmen,
sendte i Borgleje i de Kjøbstæder, hvorfra de vare udskrevne, og ved Foraarstid fik
de saa Tilhold om at møde igjen, Penge fik de ikke med paa Rejsen, men de skulde
have fri Fortæring og Natteleje i Kjøbstæderne, naar de meldte sig til Byfogden 1).
Svandt deres Tal ved Sygdom eller Rømning for stærkt ind eller forestod større
Rustninger, bleve nye Udskrivninger foretagne.
Sædvanlig lagdes omkring 700
Mand i Borgleje i Danmark og vr-l lidt flere i N orge.
Til fast Tjeneste ved
Holmen havdes i Regnskabsaaret 1603-04 l Bartskærer, l Brademester, l Sejllæg uer, l Rebslager, l Skibsbygger (Mester Hans Madtzen), 7 Aarstømmermænd,
9 Højbaadsmænd, 2 Sejlmagersvende, 6 i Kjøkkonet paa Holmen, 5 i Kjælderen,
2 Pibere og Trompetere, 2 i Blokkedrejerhuset, 75 Bandsmænd og 13 Pøekere
(Pøjker o: Drenge 2). Samtidig lønnedes ved Holmen 23 Skippere og 9 Styrmænd,
efter Navnene at dømme næsten alle danske eller norske 2), og havdes til fast
Tjeneste 8 Skibshøvedsmænd med en aarlig Løn af 200 Daler og to Hofklædninger.
Under sædvanlige Forhold har der til de aarlige Udrustninger været mellem 1500
og 2000 Baadsmænd og Bøsseskytter til Tjeneste, og dette rakte vel til; men
naar hele Flaaden skulde i Søen, som 1611, har den næppe krævet en mindre Besætning end omkring 6000 Mand. Store Udskrivninger maatte da foretages og Skibskapitaj ner sendtes til Rigernes Kyster for at udtage Folk. I Januar 1611 sendtes
sanledes Isak Pedersen Maaneskjold til Baahus, Akershus og Tønsberg Len, Hans
Konningham til Bratsberg og Agdesiden og Oarsten Manteuffel til Stavanger og
Bergen Len, de skulde tage Mandskab baade af Kjøbstæderne og Bygderne 5). Lignende Udskrivning holdtes i Jydland. Det var heller ikke blot Bandsmænd og Bøsseskytter, der sanledes udtoges; ogsaa Læger, Skibstømmermænd, Pibere og Trommeslagere bleve udskrevne. Undertiden toges ogsaa Søfolk fra de fremmede Skibe, der
passerede Øresund. 1609 fik Tolderen i Helsingør saaledes Ordre til at tage en eller
to Bandsmænd af hvert Skib, naar der kom en større Flaade til Sundet:'), og 1610
fik samme Embedsmand Ordre til at tage 100 Baadsmænd af fremmede Skibe").
Paa Søkapitajner skortede det ikke, naar Krig stundede til. 1610 gaves Bestalling
til 41 nye K apitajn er, mellem dem 6 danske Adelsmænd 6) og 1611 gaves igjen Bestalling til 10, hvoraf 2 Adelsmænd 7).

Ligefra sine første Regeringsaar arbejdede Kristian IV ivrig paa at bringe
Rigernes Fæstninger i god Stand. Han modtog dem næsten alle i en meget forældet Skikkelse; den langt overvejende Del af dem søgte endnu deres Styrke i udækkede Mure, uagtet Datidens Artilleri allerede besad en Ødelæggelseskraft, mod hvilken Stenene kun kort fortuaaede at yde Modstand. Som Statsmand og Kriger indsaa den unge Konge fuldtvel Fæstningernes store Betydning, som Tekniker interes!lprp"!! han sig personlig levende for deres Forbedring, og ledede og tilsaa stadig
') Geh. Å. JtI. 'l'gn. 2814 12. 2) Geh. Å. Kbhvns Lens Regnskaber. 3) Norske Registranter
11. 4) Heh. Å . Sj. Tgn, 17 17 1609. 3) Samme Kilde "17 HilO. 8) Samme Kilde 19/,,, 1610.
7) Samme Kilde "I. 1611.
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selv de dermed forbundne Arbejder. De samme Grunde, som havde gjort det nødvendig først og fremmest at søge at ordne det levende Værn i Norge og i Provinserne hinsides Øresund, bragte naturlig ogsaa Kongen til først at rette sin Opmærksomhed paa Fæstningerne i disse Landsdele.
.Allerede fra gammel Tid var det sydlige Norge og de skaanske Provinser
forholdsvis særdeles rigelig forsynede med Borge, og Erfaringen havde desværre vist,
at dette ingenlunde var overflødigt. Mod N ord laa det faste, aldrig sværdtagne
Baahus, som et vigtigt Støttepunkt for Tvillingrigernes Magt ved Kattegats nordlige
Strande og som en stadig Trusel mod de svenske Hære, der fra Vestergøtland
langs Gøtaelven agtede at gjæste Halland eller Viken. Liggende paa en Klippeholm
midt i Gøtaelven, der hvor den deler sig for at omslutte Hissingen, herskede det
over hele Elvens øvre Del og afgav paa en Gang en Udfaldsport for Hærtog mod
Vestergøtland og Dalsland og et Tilflugtssted for Afdelinger, der maatte vige ud fra
disse Landskaber. Allerede inden Kristian IV besteg Danmark-Norges Trone havde
Baahus syv Gange set Fjenden for sine Porte; alene i den nordiske Syvaarskrig
havde det udholdt fire Belejringer; men skjønt Muren den ene Gang alt var lagt i
Bresche og den stormende Fjende stod i et af Slottets Taarne, værgede dog den kjækkc
J ens Holgersen Ulfstand saa tappert for sin Rede, at Fjenden maatte vige igjen og
Banhus gamle Ry for Uindtagelighed blev hævdet. Æren for først at have henledet
Opmærksomheden paa dette, til Anlæg af en middelalderlig Borg saa fortrinlig
egnede Sted, tilkom en af Erik Glippings Mordere, Kong Valdemar Sejrs Sønnesøns
Søn, Grev J akob af Halland. 1308 lagdes Grundstenen, og siden havde baade
norske og danske Konger arbejdet paa at styrke Befæstningen; men nu henstod den
omtrent i samme Skikkelse som ved Syvaarskrigens Slutning, det vil sige som en
gammel Befæstning efter det italienske System med Mure og 'I'aarne '),
Det lange. smalle Halland var under en Krig med Sverige altid i særlig Grad
uds at for fjendtlige Indfald; for at modvirke disse fandtes langs Kysten de tre Borge
Varberg, Halmstad og Labolm.
Varberg var en ældgammel Fæstning, ældre ~nd Baahus, den nævnes første
Gang 1305, da Grev Jakob af Halland afstod sit Grevskab til den norske Kong
Hakon V 2) , ligesom Banhus henstod den endnu i samme Skikkelse som under de gjentagne Belejringer i den nordiske Syvaarskrig. Halmstad havde en særegen Betydning paa Grund af Beliggenheden ved Nissaaens Udløb i Kattegat; langs denne
Aa gik nemlig en af de danskes gamle Hærveje ind i Sverige frem mod J ønkøping.
Halmstad havde aldrig ejet nogen befæstet Borg, men vel en Kongsgaard, Halmstadhus, derimod var selve Byen omgivet af en Ringmur med foran værende Grav.
1563 havde den udholdt en svensk Belejring, vel væsentlig paa Grund af, at Angriberen manglede Artilleri og at Fredrik II i rette Tid bragte Undsætning"), men for
et Artilleriangreb paa Karl IK's Tid var den et let Bytte.
Laholm Slot udgjordes af et i Middelalderen opført højt Taarn, omgivet af
Bygninger indesluttede af en Ringmur'). Peder Skram havde under den nordiske
l) Jahn Kalmarkrigen, Pag. 10. 2) P. v. Møller, Bidrag till Halland! Historie, Pag. 2.
9) Samme Kilde, Pag. 217. 4) Samme Kilde, Pag. 182.
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Syvaarskrig afvist to svenske Forsøg paa at overrumple Slottet; men dets Befæstning
var nu fuldt saa forældet som de andre hallandske Borges.
I Skaane laa langs Øresund Helsingborg, Landskrone og Malmø.
Helsingborg bestod ved det 17de Aarhundredes Begyndelse af et firkantet
Taarn, Kærnen, og uden om det Slottet omgivet af en dobbelt Mur. Paa øst- og
Nordsiden var en dyb Grav, mod Vost fandtes stejle, ubestigelige Skraaninger 1).
Landskrone dannedes af et Slot, omgivet af en Mur, uden om hvilken en
bred, vaad Grav.
Malmø var fra gammel Tid en befæstet By. Dens ældste Befæstning skriver
sig fra den Tid Byen under Interregnet efter Kristoffer U's Død første Gang kom
under Sverige. Erik af Pommern befæstede Slottet. Under de senere Konger blev
stadig arbejdet pall. Byens Forsvar, sanledes at den, som det viste sig under
Grevefejden, kunde yde en betydelig Modstand. Fredrik II fortsatte med disse
Arbejder, der først for den Gang afsluttedes under Formynderregjeringen 2); den
østre Fæstningsgrav blev gravet 1597 5) . Malmø fremtræder sanledes ved Kristian
IV's Tronbestigelse som den eneste By i Riget med en tidssvarende Befæstning.
Langs Skaanes Østkyst og i Blekinge fandtes ingen Borge af nogen Betydning. Trindt om i Laudet laa en Del befæstede, adelige Herresæder, der vel vare
i Stand til at holde omstrejfende Hobe borte, men som kun besade ringe Modstandsevne mod et virkeligt Angreb.
Medens de ovenomtalte Fæstninger dannede den første Linie under en Kamp
med Sverige, fulgte i anden Linie Akershus, Kronborg og Kjøbenhavn.
Akershus var bygget ved det 13de Aarhundredes Slutning paa en fremspringende Odde i Oslo Fjord, den havde under sit lange Levnetsløb prøvet mangen haard
Dyst, men fremtraadte ved det 17de Aarhundredes Begyndelse som .en meget forfalden Borg i middelalderlig Stil.
Kronborg stod som Fredrik lI's skjønne Værk og Sundets mægtige Vogter
fuldtud i Stand til efter Datidens Fordringer at røgte sin vigtige Gjerning.
Kjøbenhavn havde, siden den i det l3de Aarhundrede blev befæstet, bestandig
indtaget en betydningsfuld Plads blandt Rigets befæstede Stæder; under de tvende
Belejringer 1523 og 1535-36 havde Byens Befæstning været stærk nok til at afholde
Belejrerne fra et virkeligt Angreb og tvinge dem til at nøjes med en Indeslutning.
Under Kristian III arbejdedes der næsten uafladelig paa Byens Befæstning, men
allerede under hans Eftermand klages der 1567 over, at den var i Forfald, og Fredrik II synes ikke at have haft Uret i sin Klage; thi Aaret efter lykkedes det
nogle oprørske udenfor Volden lejrede Landsknægte en Nat at snige sig ind i Byen
paa et Sted, hvor den ikke var befæstet, hvilket Kongen med Rette ansaa for ikke
blot farligt, men spotteligt og haanligt 4). Krigen med Sverige havde imidlertid forarmet Borgerne saaledes, at der ikke var Tale om at arbejde paa Befæstningen
den Gang; først i Aarene 1581 og 82 toges der fat igjen 5) ; men Befæstningskunsten var da skreden saaledes frem, at Forbedringer ved det gamle ikke frugtede
I) Follin, Helsingborgs Histo ria. 2) Bruzelius, Beskrifning orver Malmdhuslån. ") Sjdberg,
Skånes Histeria. ') Lassen, Aktstykker til Kjøbenhavns Befæstnings Historie, Pag. 16. 6) Samme
Kilde, Pag. 18.
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stort, hvad der trængtes til, var en fuldstændig Ombygning af Voldene om Byen, og
denne Opgave ventede endnu pua sin Løsning, da Kristian IV kom paa Tronen.
Rigets øvrige Fæstninger: Nakskov og Nyborg i Danmark, Rensborg i Holsten,
Fredriksstnd i N orge traadte foreløbig mere i Baggrunden, kun det lille Krampe
fik nogen Betydning ved sin Beliggenhed nær Grænsen af det nylig undertvungne
Ditmarsken.
Der var sanledes ved Fæstningerne som paa alle andre Omraader indenfor
Forsvarsvæsenet nok at ta ge fat paa for den unge Konge, og der blev taget kraftig
fat. Ingensinde er der i Danmark udfoldet en saadan Virksomhed paa Fæstningsbygningens Oruraade som i den første 'rid af Kristian IV's Regering, det gjaldt om
intet mindre end at ombygge eller oftest saa godt som fra ny af at opføre næsten
alle Rigets befæstede Punkter, paa Kronborg og Malmø nær, og denne Opgave
løstes i det væsentlig te i Løbet af en forholdsvis kort Aarrække.
Befæstningsarbejderne i Halland begyndte omtrent samtidig med den unge
Konges Re geringstiltrædelse. Først toges fat paa Halmstad, paa hvilken ogsaa den
største Bekostning og det meste Arbejde anvendtes, analedes at den blev Hovedvanbenpladsen i Halland. 27de September 1598 udgik Befaling til Bønderne i Halmstad og Aarstad Herreder om at arbejde paa Halmstads Befæstning!). Senere bevilgede Adelen i Halmstad og Varberg Len, at deres Bønder endnu i to Aar maatte
arbejde paa di se Befæstninger 2) ; den synes imidlertid at have været noget træg til
at opfylde dette Løfte, thi baade 1607 og 1609 5 ) minder Kongen om, at dette
Arbejde endnu ikke er udført. Halmstad By laa, som alt tidligere nævnt, ved Nisaaens
nordvestre Bred nær Aaens Udløb i Kattegat; de nye Volde droges i en Halvkreds
om Byen fra A abred til Aabred, og dannede en bastionær Befæstning efter det
ældre hollandske System med 6 Bastioner, Fløjene forbandtes ved et retlinet 'tykke
Vold langs Aaen, brudt ved to Bastioner. Udenværker brugtes i denne Periode meget
sjældent; det var først efterat Gustaf Adolph 1611 havde overrasket Kristianopel
ved at sprænge Porten med en Petarde, at man ængstedes ved de udækkede Porte
og begyndte at lægge Halvmaaner foran; en saadan anlagdes 1612 foran Halmstads POl't 4 ) .
Næst Halmstad fulgte i Betydning Varberg ; selve Byen var her ubefæstet
til Trods for den Skæbne Byen havde fristet, da den 1565 faldt i Svenskernes
Hænder; det gamle Slot laa bag Byen paa et i Søen fremspringende Næs, omkring
dette lagdes de nye Befæstninger. Landfronten kom til at bestaa af 2 Bastioner
med Kassernatter og Hvælvinger, den mellemliggende Kurtine, gaves, ukjendt af
hvilken Grund, en Bøjning udaf paa Midten, dPI' hindrede Bastionerne i at flankere
hin anden. Den korte Sydfront ud imod Havet :fik ligeledes 2 Bastioner, men disse
kom hinanden altfor nær. Nordfronten bestod af en Voldmur, 16 Fod høj, og
ovenpaa den en Vold, der sammen med Brystværnet gav det Hele en Højde af 42
Fod. Vestsiden, hvor stejle. Skrænter førte umiddelbart ned til Søen, dannedes af
en Mur med en enkelt Bastion paa Midten 5). Allerede Aar 1600 vare Arbejderne
') Geh, Å . Sko Tgn. n /u 159B. 2) Samme Kilde la 11 1604. S) Samme Kilde Sis 1607 og u/~ 1609.
') Geh. Å . Sko Hanp, Halmstads Lensregnskaber 1612. S) P. v. Møller, Bidrag til Hallands Historia.. Pag. 2.
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her begyndte l). Ligesom ved Halmstad bevilgede Adelen Arbejde af dens Bønder
til Befæstningens Fremme uden dog at gribe Sagen an med synderlig Iver. Arbejderne sluttedes først omtrent Aar 1620, og der var da anvendt over 100,000 Daler
paa Forsvarsværkerne.
Den sydligste af de hallandske Borge Laholm, laa ved Lageaaens nordlige
Bred omtrent 1 Mil fra Aaens Udløb i Kattegat og dækkede Tilgangene fra Halland til Skaane. Uden om Slottet lagdes en Vold, der dannede en bastionær Firkant, foran hvilken en bred vaad Grav. Ogsaa her bevilgede Adelen Arbejde til
Befæstningen.
Ved Stæderne langs Øresund, Helsingborg, Landskrona og Malmø foretog
Kristian IV ingen Forandringer, derimod havde han strax Blikket rettet paa det
uheldige i, at Skaanes østkyst og Blekinge aldeles manglede befæstede Punkter,
hvorved fjondtlige Indfald her lettedes og Riget selv kom til at savne et Udgangspunkt for offensive Bevægelser mod Småland. Med Tanken vel nærmest rettet paa
denne sidste Omstændighed valgte Kongen Stedet for den nye Fæstning omtrent en
Mil sønden for Brømsebro, hvor Kystveien fra Blekinge førte ind i Småland, og ved
Begyndelsen af Kulmar Sund, hvor hidindtil den lille Flække Avaskjær havde ligget.
3die Februar 1600 skrev Kongen til Knud Lavridsen Grubbe, Lensmand i Lykaa
med tilliggende Herreder, at han vilde lade befæste en Plads ved Avaskjær, hvor der
ogsaa skulde lægges en Kjøbstad, hvorfor Kjøbstæderne Avaskjær, Lykkeby og Elleholm skulde afskaffes 2). Allerede i Maaneden derefter udgik Bud til Byerne i
Skaane om at sende Murere og Kalkslagere til Avaskjær "). I de følgende Aar faa
de skaanske Lensmænd jævnlig Tilhold om at sende Haandværksfolk til Kristianopel,
som den nye Fæstning blev kaldet efter Kongens ældste Søn, og 1610 stod Fæstningen færdig; men Udenværker havde man heller ikke her tænkt paa, hvad der
senere haardt straffede sig. Fæstningen laa paa en smal Halvø, der i Retningen
N ord til Syd strakte sig ud fra Blekiriges Kyst. Den korte Nordfront skiltes fra
Fastlandet ved en Vig af Dynesund, over hvilken den eneste Adgang til Byen
førte. Østfronten var paa et kort Stykke mod Nord dækket af en vaad Grav, ellers
beskyllede Kalmar Sund her Byvoldens Fod. Foran Sydfronten strakte en blød
Eng sig ud til Dynesund, og dette skilte hele Vestfronten fra Fastlandet. Det hele
dannede en Rektangel, hvis Længde omtrent var 5 Gange Breden. Mod Nord, Vest
og Syd omsluttedes Byen af en regelmæssig bastionær Vold, den næsten retliniede
Østfront mod Søen brødes kun af smaa fremspringende Flankeringsværker. I den
sydligste Del af Byen Iaa paa en større aaben Plads en stor Magasinbygning bestemt til at rumme de kongelige Forraad 4). Med Rette kunde Kristian IV mene
her at have skaffet sig en sikker Depotfæstning nær Sveriges Grænse.
Paa Nødvendigheden af Hovedstadens tidssvarende Befæstning havde Kongen
tidlig sin Opmærksomhed henvendt. 29de Marts 1600 udgik en Skrivelse til Rigets
Raad om at samtykke i, at Adelens Bønder i Sjæland maatte arbejde sex Dage paa
') Geh. A. Sko Tgn. 4 / 8 1600. Kongen lader dette Aar Slotsherren Jakob Bek vide, at han
har antaget en Svend ved Navn Jakob Corneliussen til i sin Fraværelse at føre 'I'ilsyn mec1 Bygningen. 2) Samme Kilc1e 8/2 1600. ") Samme Kilde 19/9 1600. 4) Beskrevet efter en Plan af Byen
med Fæstningsværker fra c1et 16c1e Aarhundredes Begyndelse, der findes i Krigsarkivet i Stockholm.
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eget Underhold og Bekostning ved Kjøbenhavns Befæstnings Forbedring og UdvideIse, da Kongen skjønnede sligt at skulle blive Riget nødtørftig og til
Gavn. Kongens og Kronens Tjenere skulde gaa i Arbejde lige med Adelens 1).
Raadet nægtede dog denne Gang at samtykke i Kongens Forlangende. 1606
bragte Kongen Sagen frem igjen, dog ikke ved en Henvendelse til Ruadet,
men til "alle . Vore kjære tro Undersaatter, Riddersmænds Mænd, Fruer, Jomfruer
og alle som frie og frelse kjendes, og frit Jordegods have og bygge og bo over alt
Vort Land Sjæland, saavel som og eder, der sammesteds have -Jordegcda liggendes
og udi andre Vore Lande ere bosiddendes", han bad dem ligesom hidindtil om at
samtykke i, at alle deres Tjenere i sex Dage uden Udgift for Kronen maatte arbejde
paa Kjøbenhavns Befæstning, da sligt skete "dette ganske Kongerige til en Prydelse
og Ære, og til forefaldende Nødtørft og Lejlighed dette ganske Lands Indbyggere
til et Værn, Tilflugt og Beskyttelse" ~). 17de Januar Aaret efter udgik en lignende
Anmodning til Adelen og Ridderskabet paa Lauland og Falster, som dog paa
Grund af den store Afstand fik Valg imellem at yde sex Dages Arbejde eller
betale saa meget som en lejet Mand maatte koste").
Paa Landstinget i Ringsted i Januar 1607 forhandlede kongelige Kommissairer med Adelen herom, men det synes heller ikke denne Gang at være lykkedes
Kongen at sætte sit Ønske igjennem ; Adelen paa Sjæland, har ikke været saa
føjelig som den skaanske, eller ikke anset Befæstningerne for saa paatrængende nødvendige. Kongen lod dog ikke denne Gang Sagen falde dermed. 16de Februar skrev
han til Professorerne ved Kjøbenhavns Universitet og meddelte dem, at han af sine
og Kronens Bønder i 8jæland, Laaland og Falster med omliggende Øer vilde udskrive
en Skat og Landehjælp til Kjøbenhavns Befæstning j han beder dem derfor samtykke
i, at Universitetets Bønder og Tjenere deltoge heri lige med Kronens, uden at der
dog derved skulde skabes noget for Universitetet ugunstigt Præcedens"). Heri indvilgede Professorerne, og 22de Februar 1607 udgik saa en almindelig Befaling til
menige Kronens, Kapitels, Universitets, Vicarie, Præstøtjenere og menige Almue over
al Sjæland, Laalaod og Falster at komme Kongen til Hjælp med en mærkelig Sum
Penge til Kjøbenhavn noget ydermere og bedre end hidindtil at lade befæste og
med Volde og Grave og anden Nødtørft at lade forbedre. Hver 10 jordegne Bønder
skulde give 20 enkelte Dalere, hver 10, der ikke havde frit Jordegods, 10 Rigsdaler,
hver Professionist l a 1/ 2 Rigsdaler, hver Husmand og Indsidder til 1/~ RigsdalerLensmændene skulde pause at ingen forurettedes ved Fordelingen og at Pengene
indkom til Pintsedag 5). ISde Marts, samme Aar, udgik Befaling til Borgmester og
Randmænd i Kjøbenhavn om Skat af Grundejere og fremmede Kræmmere til Byens
Befæstning. Kongen siger her, at Byen for egen Bekostning skal bygge og forfærdige den Runddel og Skanse, som skal henlægges mellem Nørre- og Vesterport ;
men da hertil vil medgaa en mærkelig stor Omkostning, hvortil Byens Formad
ganske lidet eller intet kan forstrække, saa befales det at alle, baade verdslige og
gejstlige, som have Ildhuse eller Boliger at leje bort her i Byen eller og her strax
udenfor Portene, hvad enten de bo her sammesteds eller og paa andre Steder,
') Geh. A. Sj. Tgn. !II s 1600. 2) Samme Kilde B/'2 1606. ") Kbhvns. Diplomatarium V. Pag. 9.
') Samme Kilde V. Pag. 10. 6) Samme Kilde V. Pag. 11.
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skulle komme Byen til Hjælp med en Rigsdaler. Og skal herved ingen være forskaanet hverken Borgmester eller Raad, gejstlige eller verdslige priviligerede Personer, vore daglige Tjenere eller nogen anden, eneste Vore Undersaatter udaf Adel,
de Fattige, og saamange udaf Borgerskabet, som udi den sidst udgangne Skat ere
blevue taxerede, hvilke hermed og paa denne Tid skulle være og blive umolesterede
og ubesværede. Dernæst da Kongen har forfaret at de flensborg er Kræmmere bruge
stor Handel og Bedrift, saa de ere ved en "trefflig formue", da skulle de i lige
Maade være forpligtede til samme Bygnings Behov at contribuere, eftersom de efter
deres Haandtering kristeligen kunne taxeres. Paa samme Maade skulle ogsaa de
fremmede og udlændinge baade Lybækkere. Stettinere, Hollændere og andre, som
her udi Byen ligge og bruge deres Handel og Vandel, være forpligtede dennem til
samme Befæstnings Behov efter deres Formue og Haandtering at lade taxere
og sætte 1).
Denne betydelige Skat paulagdes igjen næste Aar, og da over hele Riget"),
sanledes at nu alle bidrage til Arbejderne paa Hovedstadens Befæstning undtagen Rigets høje Adel. Der toges strax fat paa Værket. 29de Januar 1607
var udgaaet en Skrivelse til Lensmændene om at lade samle til Hobe et Antal Personer af Løsgængere og tjenesteløse Folk, som dog Undersaatterne til Besværing
løb og omstrippede Landet, og hvis af dem ikke det tilbørlige Antal kunde faaes,
da at udtage andre ledige Karle, som ikke randede for Hus og Gaard og sende dem
til Kjøbenhavns Slot, saa at de vare der 1ste Marts"], ved denne Tid ere Arbejderne
begyndte og, som det ses af de bevarede Arbejdskontrakter, fortsatte til 1611, da de
vel i det væsentlige vare afsluttede. Her er dog ikke Tale om den store Udvideise af Byen og dermed af Befæstningen, som hele den hinsides Kongens Nytorv
liggende Del af Byen skylder sin Tilblivelse j i det væsentlige var det en Ombygning
af Byvolden, omtrent hvor den stod; kun mod øst fandt en mindre Udvidelse Sted,
idet Østerport blev flyttet hen omtrent for Enden af den nuværende Østergade, og
den store Ankersmedie paa Bremerholm, der senere ombyggedes til Holmens Kirke
kom indenfor Volden. Fra Holmens Kanal tæt sønden for Holmens Kirke strakte
Befæstningen sig i en Bue om Byen til Kalvebodstrand. Det var som alle de andre
Byvolde fra Kristian IV's Tid en Befæstning efter det ældre hollandske System; den
havde 10 Bastioner med mellemfaldende Kurtiner og foran Volden en bred Grav, med
murede Dæmninger og Sluser for at regulere Vandstanden. Der fandtes ingen
Udenværker, og mærkelig nok blev endnu største Delen af Bremerholmen med
Orlogsværftet udenfor Volden. Dette synes dog ligesom Rosenborg at have haft sin
særegne Befæstning"),
I Danmark havde man sanledes i Løbet af de 14 Aar fra 1596 til 1610
fuldstændig ombygget ikke mindre end fire Fæstninger, Halmstad, Varberg, Laholm
og Kjøbeuhavn, og anlagt en helt ny, Kristianopel. Naturligvis krævede disse Arbejder store Ofre af Folket, saa meget mere som der samtidig foretoges store
N ybygninger til Flaaden, og Adelen saa godt som ganske unddrog sig fra at
') KbhVIlS. Diplomatarium V. Pag. 12. 2) Lassen, Aktstykker til Kbhvns, Befæstnings Historie, Pag. 24. ") Geh, A. Sj. Tgn . 29 l 1110i. 4) Lassen, Aktstykker til Kbhvns. Befæstnings
Historie, Pag. 30.
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bære sin Del af Udgifterne. Paa Herredagen i Kjøbenhavn 1603 fik Kongen
bevilget en Landehjælp (Dobbeltskat) til Bygning paa Rigets Fæstninger l). For
at skaffe Skyts til disse nye Fæstninger og til den stærkt øgede Flaade, nødtes
Kongen til at gaa til saadanne Yderligheder som at forlange ndleveret alle Kirkeklokker paa den største nær af de Landsbykirker, der havde mere end en Klokke.
Da Raadet i Juli 1601 efter Kongens Indbydelse var samlet paa Kronborg for at
fejre Breide Rantzaus Bryllup, erhvervede Kongen dets Samtykke til dette Paulæg 2) ;
men hvorledes Almuen syntes derom, fremgaar af Sagnene om det ringe Held, der
fulgte de af Kirkeklokkerne støbte Kanoner, flere skulde efter dem være sprungne
ved første Skud.
I Holsten lod Kongen ved Aarhundredets Begyndelse Krempes Fæstningsværker forbedre"),
I Norge blev der allerede 1595 taget fat paa en Forbedring af Baahus Befæstning, til Slotsherre her indsattes dette Aar den krigskyndige Sten Maltesen
Sehested til Holmgaard, den senere Rigemarsk. 1606 afløstes han af Sten Madsen
Laxmand, der ligeledes besad stor Indsigt i Krigsbygningskunsten. Ogsaa paa
Akershus Slot blev der i disse Aar arbejdet.

J Sverige havde Gustaf Vasa væsentlig ved Hjælp af frivillige Bondehære
befriet sit Fædreland fra fremmed Undertrykkelse, men saasnart han sad fast paa
Tronen, var det strax klart for ham, hvor lidet paslidelig et saadant V æm i Virkeligheden var, uagtet det var lykkedes ham paa et Møde i Lødese at faa den
gamle Bestemmelse fra Kristoffer af Bayerns Tid hævet, at Bondehæren ikke var
pligtig at tjene udenfor Rigets Grænser. I hele sin Regeringstid underholdt derfor
Gustaf V asa stadig en saa stor Styrke af fremmede hvervede Krigsfolk som Rigets
finansielle Tilgange tillode. I Længden var imidlertid en saadan Hær af Lejesoldater ikke alene for kostbar at vedligeholde, ogsaa i andre Henseender havde
den meget store Ulemper; at lægge de fremmede Soldater i Fredstid i Borgleje paa
Landet, lod sig paa Grund af deres tøjlesløse Opførsel vanskelig gjøre uden i høj
Grad at vække Almuens Uvillie, og Riget havde kun faa større Stæder, der kunde
modtage en nogenlunde talrig Indkvartering. Gustaf nødtes derfor mod Slutningen
af sin Regeringstid til igjen at vende tilbage til de nationale Udskrivninger.
Det almindelige Bondeopbud var imidlertid i Sverige, som i de to andre nordiske
Riger, dels paa Grund af Almuens aftagende Vanbenfærdighed dels paa Grund af
Krigskunstens Udvikling, ophørt at være brugelig i sin ældre, primitive Skikkelse,
naar undtages til rent lokalt Forsvar af Hjemstedet; det gjaldt derfor om at finde
Former, hvorunder den hver svensk Mand paahvilende Pligt til at værne Fædrelandet kunde bringes i Overensstemmelse med Tidens Krav. Et helt Folks Indøvelse i Vaabenbrug og Indordning i faste Rammer, saaledes som det sker i vor
Tids Folkehære, var imidlertid en Opgave, ~om hine Tider aldeles ikke formaaede
at løse, man indskrænkede sig derfor til at lægge den egentlige Værnepligts Byrde
') Erslev, Aktstykker og Oplysninger, Pag. 118.
storie om Kalmarkrigen, Pag. 11.
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paa en mindre Del af Folket, paa den laveste og fattigste DpI af Almuen, der saa
til Gjengjæld fik tildelt Jord og Lettelse i Skattebyrderne, medens den øvrige Del
af Befolkningen vedblivende dannede en Landstorm til Forsvar for Hjemstavnen.
Dette var fuldstændig overensstemmende med hine Tiders Regeringsmaade ; til
Individets Ret tog Staten i Reglen kun lidet Hensyn, Hovedsagen var at Skatteindtægten saa lidt som mulig formindskedes, derfor lagdes de personlige Byrder
fortrinsvis paa de besiddelsesløse Klasser af Samfundet. Ved Slutningen af Gustaf
Vasas Tid (t 1560) randede Sverige over en national Hær paa omtrent 15,000 Mand 1).
Erik XIV indlagde sig store Fortjenester af den svenske Krigsmagts Udvikling baade til Lands og til Søs, han øgede den Hær, hans Fader havde efterladt
ham, til 48 Fænniker Fodfolk, fordelte i 4 Regimenter og 16 Faner Ryttere, alt
uden Adelens Folk og de fremmede, hvervede Tropper. Og disse Stridskræfter vare
ikke blot til Stede paa Papiret, de fandtes virkelig i Marken. Fænnikernes Styrke
var meget forskjellig. men i Gjennemsnit talte de ca, 500 Mand, sanledes at Erik
har raadet over et nationalt Fodfolk paa omkring 24,000 Mand 1).
Under Johan ID blev denne Styrke snarere formindsket end øget; en Bestemmelse, som denne Konge 27de Marts l589 lod udgaa, om at hver Borger, som
tillod sine Kvinder at bære Silkekjoler og Fløjelskraver, skulde for hver saadan
holde en Landsknægt"), har vel næppe tilført Hæren noget stort Antal Stridsmænd.
Da Karl IX havde tilrevet sig Magten i Sverige, tvang Hensynet til baade
indre og ydre Fjender ham til af al Magt at arbejde paa at styrke og udvide Krigsmagten, og da det var de ufrelse Hænder, der havde sat ham i Spidsen for Statsstyrelsen, maatte de naturligvis ogsaa være rede til at bringe de fornødne Ofre for
at hævde ham i hans Stilling. Pa~L Rigsdagen i Linkøbing 1600 bestemtes det, at
hver Provins skulde stille et vist Antal Knægte, der skulde underholdes af Kronen.
De Knægte, som ikke havde egne Gaarde, skulde der tildeles "hemman" af Kronens
Gods. Under Gustaf Adolf udvidedes denne sidste Bestemmelse dertil, at der skulde
tildeles enhver Knægt "l/S kronohemman", og dermed var det saakaldte ældre Inddelingsværk for Infanteriet grundlagt. Knægtene skulde tjene i 20 Aar ; Befalingsmændene lønnedes med skattefri Forleninger. Ved Udskrivningen skulde først tages
alle gifte Mandspersoner, som havde egen Husstand, eller som det hed i Datidens
Sprog, vare deres egne Mænd, men som ikke ejede noget "hemman" og som ikke
vare villige til at slaa sig ned paa "ødeshemman"; dernæst udtoges alle saadanne
Løskarle, som lode sig leje af flere Husbønder til Dagkarle, men ikke indgik i nogen
bestemt Aarstjeneste, samt alle brugelige "inhyseskarlar", videre alle Skomagere,
Skræddere, Skindarbejdere og andre lignende Haandværksfolk, som ei vare ordentlig
antagne til Arbejde for noget vist Herred eller Sogn; det paalagdes Adelen ikke at
tage andre Haandværkere i sit Forsvar end dem, de virkelig underholdt paa deres
Gaarde, Ved Tjenesten frigjorde Bønderne deres Gaarde for alle ordinaire Afgifter
til Kronen, men ikke for extraordiuuire Bevillinger 5).
Da Almuen paa Rigsdagen i 0rebro 1610 i Anledning af den truende danske
Krig, bevilligede en Udskrivning af 25,000 Mand fra Sverige alene uden Finland, blev
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') Westlillg, Det nordiska Sjuårskrigets Historin, Png . 29. ") Geijer, Sveuska Folkets Historla
Png. 281. ") Hallenberg. Gustaf Adolfs Historin I, Pag. 143.
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det bestemt, at ogsaa alle Bønder, som havde smaa "hemman" og vare brugbare til
Krigstjeneste, skulde udskrives, dog fritoges de for Skat af deres "hemman", og for
alle Slags Udgifter og Bevillinger. Paa samme Rigsdag opgav Karl IX den svenske
Hærs Styrke til 40,000 Mand, det fremmede hvervede Krigsfolk medregnet 1).
Foruden ved den Værnepligtsbyrde, den svenske Almue saaledes havde paataget
sig, søgte Karl IX ogsaa paa andre Maader at øge sin Hær. Det lykkedes ham
at bevæge Adelen til at samtykke i en Udskrivning blandt dens Bønder, dog saaledes at Adelsbønderne, de saakaldte Frelseknægte, bleve holdte samlede i særlige
Fænniker. Paa samme Maade blev det paulagt Præsterne at stille Præsteknægte,
der ligeledes dannede Afdelinger for sig. En særegen Stilling indtoge de sankaldte
Skjoldknægte, der dog aldrig kom til at spille nogen stor Rolle. Da gjentagne
Nederlag under Krigen med Lifland havde fremkaldt en almindelig Uvillie mod Krigstjenesten, udlovede Karl IX efter Slaget ved Kirkholm 1605, at alle Ryttere og
Knægte, som enten til Hest eller til Fods godvilligen lode sig bruge i Lifland mod
Fjenden, sknlde faa stadig Frelsefrihed paa deres Gaarde, paa det Vilkaar, at de
knnde og vilde opretholde Frelset. Tillige lovedes dem et fælles Skjoldmærke for
sig og Efterkommere, hvilket, snusnart de ved Tapperhed gjorde sig fortjente dertil,
skulde udbyttes mod eget Vaabenmærke, hvormed da fulgte Frelse og Privilegier
som andre Frelsemænd 2). Der meldte sig dog kun faa Ryttere efter denne Opfordring, men noget mere Fodfolk. 1611 fandtes 2 Fænniker Skjoldkuægte, der dog
ingenlunde vare rekrutterede alene af frivillig Vej.
Medens Kristian IV i Danmark gjorde sit til at udvikle Borgervæbningernes
Dygtighed, som den eneste Del af det nationale Fodfolk, der endnu var brugelig
under en Krig, hævede Karl IX 1607 aldeles Borgervæbningen i Stockholm, da
Borgerskabet ikke skikkede andet end en Hob Drenge og Tiggergubber, og da
Sverige i sit Almueopbud jo havde et ganske anderledes paulideligt Værn. Vagttjenesten i Stockholm og paa de kongelige Slotte udførtes af Landsfænniker.
Da intet Forbud hindrede Sveriges Konge i ogsaa i Fredstid, at holde
fremmede Tropper i Riget, og da de idelige Krige gave dem god Anvendelse, fandtes
de næsten altid i Riget i et større eller mindre Antal.
Vi finda.altsaa ved det 17de Aarhundredes Begyndelse, det svenske Fodfolk
sammensat af følgende med Hensyn til Udskrivningsmanden furskjellige Slags Soldater.
Fremmede lejede Tropper,
Adelsknægte, udskrevne blandt Adelens Bønder,
Præsteknægte, stillede af Præsterne,
Skjoldknægte, der frivillig indgik i Krigstjenesten og
Landsknægte, tilvejebragte dels ved Udskrivning dels ved Hvervning.
Udskrivningen foretoges som Regel af Statholderen i Lenet; men den
strænge Karl ]X synes oftere at have fundet, at der derved blev gaaet for lempelig
til Værks, især naar det gjaldt Adelens Bønder, og han udsendte da særlige
Embedsmænd for at foretage Udskrivningen. Saaledes maatte Statholderen paa
l) Hallenberg, Gustaf Adolfs Historla I, Pag. 143. ") Wijkander, Ufversigt af sveuska Krigsfårfattningens historiske Utveck1ing, Pag. 71.
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Stockholm Slot, Sven M ånsson Eketrii, høre Ondt, fordi hun havde udnævnt
efter Gaardtal, en Mand af hver Gaard, og ikke efter Mandtal, hvad der dog
vilde have givet et langt bedre Resultat. Med Udskrivningen i Sødermanland
var Kongen heller ikke tilfreds, fra somme Sogne var ikke sendt en eneste Karl,
Landfiskalen fik derfor Ordre til i Forbindelse med Knægtehøvidsmanden at holde
en ny Udskrivning l). Sikkrest var det dog at sende en særlig Embedsmand ud for
at holde Udskrivning, og ved Udtagningen af de paa Ørebro-Rigsdagen bevilgede
25,000 Mand synes det oftere at have fundet Sted. Saaledes fik Peder Kafle den
2den Januar 1611 Fuldmagt til at holde Udskrivning af de af Almuen bevilligede
Knægte i Ale, Fluudru, Wetla, ViLna, Åskims og Sefredals Herreder og stille dem
under Knægtehøvidsmændene Anders Jonsson og Hans Andersson 2). Samme Dag
faar Nils Giølssen Fuldmagt til at holde Udskrivning hos Adelens Bønder i Sødermanland. Nerike og Warmeland saa og Wasbo og Ilpsala Herreder og stille dem
under Knægtehøvidsmanden Lasse Brink'') At det selv herved ikke lykkedes fuldtud
at standse alle Misbrug ses af at Kongen 21de Maj 1611 giver Fuldmagt til Knægtehøvidsmanden Håkan Amundsson til at undersøge de Misbrug, der dreves med at
Adelen, Officererne og andre holdt Knægte baade gamle og unge til Tjeneste paa
deres Gaarde, analedes at de ikke komme Kronen til Nytte "og der, hvor vi troede
at have to eller tre Hundrede Mand i en Fænnike, have vi blot Halvparten" 3).
Adelen og Præsterne maatte selv sørge for deres Knægtes Lønning j med de
lejede Tropper sluttedes som sædvanlig Kontrakt med deres Oberster ellerKapitainer.
For Landsknægtenes Vedkommende udgav Karl IX 16de Januar 1611 fra Ørebro
en Forordning om, hvorledes der skulde forholdes med deres Lønning.
Høvidsmanden skulde have 12 Td. Korn dertil 1 Gaurd fri eller 12 Td. Korn.
Høvidsmandens Lieutenant 8
l
6
Fændriken
8
1
6
Mønsterskriveren
6
1
6
Fændriks Lieutenant,
Profos,
Furer,
hver en Gaard fri eller 4 Tønder Korn.
Vagtmester og
Kvartermester,
'I'rornmeslaeer og }
.
t:l
hver en Gaard fri eller 3 Tønder Korn.
Pib
l er
Men alle de Knægte, der havde saa store "hemman" at de rentede til 4Tønder Korn eller 4 Pund Smør eller derover, skulde stille sig under Høvidsmanden for Skjoldknægtene, tjene for de Gaarde, de besad de, og ingen Løn have,
de skulde ogsaa have Magt at føre det Vanben eller Skjoldmærke, som Kongen
trende Aar forud havde givet sit Brev paa. Alle Knægte under Landsfænniken,
som ingen "hemman " havde, skulde der tildeles saadanne dog smaa, som rentede
2 Tønder Korn eller 1 Pund Smør, og de skulde have disse fri for alle Skatter
bande de nu bevilgede og de, som senere bleve paulagte. Paa samme Maade som

l

') Halleuberg, Gustaf II Adolfs Historia I, Pag. 145.
3) Samme Kilde 21/. 1611.

") Rigsark. i Stkh. Rgstr.

t 1
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de gamle Knægte, skulde de i Henhold til Ørebro Rigsdagens Beslutning udskrevne
aflægges 1).
Det udskrevne Fodfolk deltes i Fænniker af meget forskjellig Størrelse, dog
synes ca, 300 Mand at have været det normale, eller det man tilstræbte for de
Fænniker, der brugtes ved den egentlige Felthær, de, der bleve hjemme paa Grænsevagt, gjordes ofte langt større. For hvert Landskab udnævntes ofte en øverste for
alt Fodfolket (ligesom for alt Rytteriet); men denne Stilling havde kun administrativ
Betydning.
Ligesom Fodfolket tilvejebragtes ogsaa Rytteriet paa meget forskjellige
Maader, det bestod af:
Adelens Rostjeneste,
Foged, Skriver og Lensmands Ryttere,
Besoldningsryttere,
Landsryttere og
Fremmede lejede Ryttere.
I Løbet af det 16de Aarhundrede lykkedes det efterhaanden Adelen betydelig at formindske de med Rostjenesten forbundne Byrder; 1572 fik den endogsaa
Tilladelse til helt at frikjøbe sig ved at betale af Arvegods 10 Daler, af Len 60
Daler for hver Rytter. Ved sin Regerings Tiltrædelse 1594 lovede dog Kong Sigismund, at Rostjenesten skulde opbydes efter Loven, og ingen Penge tages i Stedet;
i 4 Maaneder skulde Adelen selv underholde sine Ryttere indenfor Rigets Grænser,
efter den Tid paahvilede deres Underhold Kronen. Under Karl IX kom det
igjen i Brug, at Rostjenesten afgjordes med Penge. Senere gav Kongen Tilladelse
til , at der for Ryttere kunde stilles Heste til de af Kronen hvervede Soldater; men,
siger Kongen, de Heste, Adelen leverede, vare "slemmare an skjutshåstar". Gjentagne Gange tilbød Karl IX helt at hæve Rostjenesten, mod at Adelens Bønder
skulde gaa lige i Skat med Kronens, men herpaa vilde denne Stand ikke indlade
sig, og lige saa lidt hjalp det, at Kongen i haarde Udtryk bebrejdede Adelen dens
Forsømmelighed i Opfyldelsen af de Pligter, Rostjenesten paalagde den. Ved det
17de Aarhundredes Begyndelse dannede Rostjenesten i Sverige 2 til 3 Faner, i
Finland 1. Dette var naturligvis meget lidt, især da Adel~n ofte selv færdedes med
meget stort Følge; saaledes kom Greve Magnus Brahe under en Rejse 1611 til
Jonkoping Slot med et Følge af 51 Personer. Adelens Rostjeneste i Hertugdømmerne skulde ride under Kongens Banner og maatte kun opbydes af Kongen
ved almindeligt Opbud.
Ligesom Kongen paalagde Præsterne at stille Knægte, paalagde han Fogder,
Skrivere og Lensmænd at stille Ryttere, hver Foged 4, hver Skriver 3 og hver Lensmand l; disse Ryttere samledes i særlige Faner. Der udnævntes 18de September
1611 Ritmestere for 2 saadanne Faner"),
Besoldningsryttere vare i Indlandet hvervede Soldater, der tjente for Aarsløn
og Borgleje. Sædvanlig laa de paa de kongelige Slotte og Kongsgaarde, stundom
ogsaa i Stæderne. 30 til 40 Mand laa gjerne sammen under (m Fører og underholdtes af Bønderne i de omliggende Herreder, saaledes at 40 til 60 Bønder under') Rigsark. i Stkh. Rgstr, '· '1 1611. I) Kam. ccl, ark. i Stkh. : Østergctland.
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holdt en Rytter og Hest. Særlige Afdelinger af Besoldningsryttere udgjorde Hoffanen og Hingstridderne, de første dannede Kongens Livvagt til Hest, de sidste
vare en Slags Staldetat, der fordelte paa Kongsgaardene havde Tilsyn med og tilrede
Kongens Reste, i Krigstid dannede de en egen Fane 1). Fanernes Styrke var forskjellig. 23de Januar lIH1 fik Knut Håkanasen Hand Fuldmagt til at hverve en
Fane pall. 120 Ry ttere") j 21de November samme Aar gaves Fuldmagt til Abel
Svenske til at hverve 300 Ryttere S).
Landsrytterne opsattes dels ved Skatterostj eneste, et Slags ufrelse Rostjeneste, dels ved Overenskomst med enkelte Personel' eller selve Rytteren. Enhver
havde Ret til mod Afdrag i sin Skat eller mod Anvisning paa et vist Skattebeløb in natura enten selv at sidde op eller stille Ryttere. Til yderligere Forstærkning af Landsrytterfanerne udtages blandt Landsfænnikerne de Knægte, som
egnede sig til Ryttere og gjordes ridende paa Heste udskrevne hos Almuen.
De fremmede lejede Rytteres Tal vexlede efter Øjeblikkets Krav.
Det var saaledes en efter Datidens Forhold meget betydelig Hær, Sverige
raadede over, dog savnede baade Førere og Mandskab endnu for en Del Krigsøvelse
og Vaabenfærdighed og kunde endnu langtfra maale sig med de fremmede Lejetropper, der havde gjort Krigen til en Levevej, disse regnedes ogsaa indenfor den
svenske Hær for Elitetropper j men denne Mangel blev afhj ulpen under de idelige
Krige med Russer og Polakker. De første Konger afVasaslægten havde givet deres
Fædreland en Hærordning. der skabte de militære Betingelser for Sveriges senere
Stormagtsstilling. Pall. en Tid da Dan mark- Norge næppe formaaede indenfor Rigernes
egne Grænser at samle 3000 Mand brugelige Felttropper, regnede Karl IX den i
Riget til Stede værende Hær til henimod 4.0,000 Mand. Under snudanne Forhold
maatte ethvert svævende Stridsspørgsmaal mellem Danmark-Norge og Sverige blive
meget farlig for de førstnævnte Riger og tvinge deres Konge til altid at tage
Initiativet, naar Strid syntes uundgaaelig, da han behøvede lang Tid til sine
Rustninger. Kristian IV har utvivlsomt lige fra sin Regerings Tiltrædelse haft
øjet aabent for den mislige Stilling, hvori Sveriges stærke militære Udvikling bragte
hans Riger, derfor hans rastløse Virksomhed for at ordne Forsvarsvæsenet. Men
det egentlig virksomme Middel til at afvende Furen, at danne en Folkehær ogsaa
i sine Riger, formaaede han ikke at føre igjennem, dertil var Adelens Modstand fol'
stor; intet Stockholmsk Blodbad, intet Sturemord, ingen Linkoping Henrettelser havde
tyndet ud i den danske Adels Rækker og gjort den bøjelig, og tydsk Hjælp havde
under Grevefejden knækket den danske Borger og Bonde for lange Tider. Men det
var Kong Kristians Ungdoms Gjerning at bygge et Bolværk for sit Fædreland mod
den fra øst truende Stormflod; ved sin mægtige Flaade indskrænkede han den angribelige Del af Riget til Provinserne hinsides Øresund, og ved talrige stærke Fæstninger satte han disse i Stand til at holde ud til en Hær var rejst i den øvrige Del
af Riget. Han skaffede derved sine Lande en Menneskealders Fred, inden hans Modstander, som en svensk Historieskriver siger, overfløjede hans Forsvarslinier ved fra
Syd gjennem Tydskland at bryde ind i Riget").
') Wijkander, Ofversigt af sveusku Krigsforfattuingens historiska Utveckliug, Pag. 61. 2) Rgsark.
i Stkh. Hgstr, 18', 1611. :I) Samme Kilde 11 o 1611. ~) Geijer, Svenslea Folkets Hi steria ID, Pag. us,
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Gustaf Vasa skjænkede den svenske Sømagts Udvikling samme Omhu som
Hæren; medens ved hans Regerings Tiltrædelse den forenede svensk-danske Flaade
netop forslog til at forjage Søren N orby fra Østersøen, kunde Gustaf 1535 under Grevefejden bistaa Kristian ID med 10 gode Orlogsskibe, og ved hans Død talte den
svenske Flaade henimod 30 store Orlogsskibe foruden de smaa. Hans Søn Erik XIV
havde selv ikke ringe Indsigt i Søvæsenet, hvad hans Breve baade om Skibenes
Bygning og deres Brug i Slaget udviser. Faa svenske Konger have indlagt ~ig
saa store Fortjenester af den svenske Flaades Udvikling som Kong Erik, og under
den nordiske Syvaarskrig viste Sverige sig ogsaa den forenede dansk-norske og
lybske Flaade fuldtud voxen, Men nogen egentlig fast Organisation og varig Ordning af Sveriges Søværn skabte Erik XIV ikke; hans egen Kyndighed og Interesse
bar det oppe, og da hans Efterfølger, Johan III, i ingen af disse Retninger slægtede
ham paa, forfaldt Værnet hurtig. Under Karl IX foretoges vel næsten hvert Aar
temmelig betydelige Søudrustninger, men selvom Flaaderne ofte talte et ikke ringe
Antal Skibe, vare disse i Reglen kun i en maadelig Tilstand 1). 1610 talte den
svenske Flaade omtrent 40 Orlogsskibe, det største var "Tre Kroner" med 38 Kanoner, af de øvrige har næppe noget ført stort over 20 Kanoner, desforuden havde s
omtrent 16 smaa Fartøjer med 2 B'alkonetter"). I Tal var saaledes den svenske
Flaade den dansk-norske omtrent lige, men Skibene vare for største Delen gamle og
smaa, Desuden bristede det i høj Grad paa Orden ved Værfterne, og selv den
kraftige Karl IX formaaede ikke at raade Bod herpaa. Skibene laa fordelte ved
Flaadestationerne i Stockholm, Nykoping, Kalmar og Elfsborg, men Værfterne vare
næsten tomme; der manglede baade Sejl og Tovværk og andet fornødent Inventar
til Flaadens Udrustning, og hvad værre var, det bristede dem, i hvis Hænder
Styrelsen var lagt, baade paa Iver og Duelighed. Intet Under derfor, at den svenske
Flaade under den tilstundende Krig saa lidet formaaede at hævde de smukke Traditioner fra Syvaarskrigen.
Skibenes Besætning tilvejebragtes dels ved Udskrivninger i Kjøbstæderne,
dels ved Hvervning af fremmede Søfolk, og dels ved at Landsfænniker sendtes om
Bord. Denne sidste Bemandingsmaade brugte Karl IX i stor Udstrækning, hvad
der ikke tjente til at øge Flaadens Kampdygtighed, da der mellem Besætningen kom
saa mange lidet søvante Elementer. Blandt Skibsførerne fandtes mange fremmede
især Lybækkere og andre Nordtydskere. Den svenske Adel foretrak i Reglen Landkrigen for Søkrigen, og mange holdt sig desnden af politiske Grunde tilbage fra at
træde i Karl IX's Tjeneste.
Heller ikke Fæstningerne glemte Vasakongerne i deres Omhu for deres
Fædrelands Forsvar. Det gik Sverige som Danmark; langs hele den lange svenskdanske Grænse fandtes ingen Fæstninger, kun ved Grænsens Yderpunkter laa de
to faste Støttepunkter Kalmar og Elfsborg.
Kalmar By hører til de ældste i N orden. Den omt ales første Gang hos Saxo
i hans efter Stærkodders Kvad affattede Beskrivelse af Bråvallaslaget. Den ældste
') Efter Gyllengr anat . Sver iges Sj6krigs-Historia iSammandrag. ') Efter en i Krigsarkivet i
Stkh. værende Liste over de Aar 1611 udrustede Skibe sammenholdt med Lister over, hvad der
samtidig fandtes ved Kalmar og Elfsborg,
5*
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Befæstning ved Byen, Set. Eriks Skanse, hvis Leminger endnu paa Kalmarkrigens
Tid fandtes i et af Udenværkerne, tilskrives Erik den hellige (t 1160). Senere opførtes om Byen en 14 Alen høj Ringmur med 9 Taarne. Under Kong Johan m
lagdes Planen til en ny, storartet Befæstning. Bag en 12 Alen dyb og 30 Alen
bred Grav skulde lægges en Jordvold 15 Alen bred ved Kronen og 25 Alen høj
foruden det 5 Alen høje og ligesaa tykke Brystværn; foran de 3 Porte skulde
bygges retliniede Postejer. Tegningen hertil udkastedes af Bengt Ribbing og Dominikus Pahr og indsendtes til Kongen 1578. Kong Johan fandt Planen vel storslaaet
og lod den noget omarbejde. 1579 toges fat paa Arbejderne, hvortil indforskreves
danske Grøftegravere. Under Borgerkrigen mellem Sigismund og Karl maatte Kalmar prøve en haard Belejring, inden dets nye Befæstning endnu var fuldt færdig.
30te November 1598 indesluttede Karl IX's naturlige Søn Karl Karlsson Gyldenhjelm Byen og forsøgte strax en Storm, der dog blev tilbagevist med betydeligt Tab.
I Februar 1599 kom Karl selv foran Byen, og Ilte Marts blev den stormet; Slottet
holdt sig dog til 12te Maj, da det nødsagedes til at overgive sig paa Grund af
Hungersnød. Efter Erobringen arbejdede Karl videre paa Befæstningen, der mod
N ord, Vest og Syd omgav Byen med en bastionær Vold med 5 Bastioner; det
lykkedes dog ikke at skaffe Vand i, Gravene langs hele Fronten, og Udenværker
bleve ikke anlagte. Mod øst droges en ]\f ur langs Stranden, og nær denne laa
Slottet, en gammel, middelalderlig Borg, omgivet af en firsidet Vold med Taarne i
Hjørnerne og overalt beskyllet af Havet.
Pall. en liden Højde paa Sydsiden af Gotaelven nær dens Udløb i Kattegat,
laa Elfsborg, Nøglen til den smalle Dør, igjennem hvilken Sverige i hine Tider stod
i Forbindelse med Vesterhavet. Slottet nævnes første Gang 1366 i en Trnktat
mellem Albrecht afMeeklenburg og Valdemar Atterdag, og betragtedes under største
Delen af Unionstiden med omliggende Land som hørende til Danmark. Gustaf Vasa
bragte det atter tilbage til Sverige 1). Paa Grund af sin stærkt udsatte Beliggenhed
var Elfsborg under Sveriges og Danmarks Krige altid et meget omtvistet Punkt.
Allerede i den nordiske Syvaarskrigs første AaI' blev det erobret af Frederik II, og
da flere Forsøg paa at tage det tilbage mislykkedes, maatte J ohan III ved Stettinerfreden indløse det med 150,000 Daler. Til Trods for denne dyrekjøbte Erfaring var
Slottet, da Kalmarkrigen stundede til, næppe i synderlig bedre Forsvarsstand end
under den foregaaende Krig, og det samme gjaldt om den lidt nordligere liggende
Klippeborg. Guldborg.
') Vilhelm Berg, Gamla Elfsborg.
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Kristjern II's Fordrivelse fra alle tre nordiske Riger og Vasaættens Op'højelae paa Sveriges Kongestol havde gjort Ende paa Danmarks og Sveriges urolige
Samliv j men desværre uden at der derved skabtes Betingelser for et fremtidig nabovenligt Forhold mellem de to saa nærbeslægtede Nationer. De tre Kroner, som de
dansk-norske Konger havde optaget i deres Vaaben, syntes truende at henpege paa, at
ethvert Haab om at gjenoprette Unionen endnu ikke var udslukt, og som Modvægt
herimod lade de svenske Konger klart forstaa, at de ikke blot mente at have Krav paa
N orge og Gulland, men ogsaa paa de ældgamle danske Provinser, Skaane, Halland
og Blekinge. En blodig, syvaarig Krig maatte til for at lære Nordens Konger at
erkjende hinandens Rettigheder og skabe en for en Udsoning gunstig Stemning paa
begge Sider Grænsen. Følgen heraf blev den evige stettinske Fred, i hvis 22 Paragrafer alle Tvistepunkter for stedse skulde være afgjorde, saaledes at fremtidige
Krige mellem Brødrefolkene vare forebyggede. Men hvor nøje man end mente at
have overvejet alt, maatte dog den evige stettinske Fred dele Skjæbne med de fleste
andre Frede j Evigheden varede kun kort. Grunden til Splid mellem Rigerne laa
for dybt til saaledes at kunne fjernes paa en Gang.
En svensk Historieskriver l) begynder sin Skildring af Sveriges Tilstand paa
denne Tid med de Ord "Ett sednare slagte har svårt att forestålla sig faderneslandets tillstånd den tid, då Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslån icke voro Svenska,
då Sverige var stångdt från Øresund och nåstan helt och hållet från N ordsjon. Deri
ligger en hel fornålder af dunkelhet, svaghet och barbari, afståagning från Europa,
och de forsta Svenska erbfringars riktuing åt ostern. Med våxande kraft, efter Gustaf Vasa, blef denna inskrånkning i alla afseenden olidelig. - - - - mel' an en
gång å Sveriges sida var fråga om en frontforandring mot Danmark af det Tyska
kriget, Gustaf Adolf tånkte den, Oxenstjerna efter honom verkstålde den, och hvad
Carl Gustaf utforde, i plan var ett arf efter dem bågge", Den svenske Historieskriver
1) Geijer, Svenska Folkets Historie
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har sikkert kunnet føre Tanken endnu længere tilbage; Gustaf Adolf har faaet den
fra sin Fader, og han igjen har som Barn hørt gamle Kong Gustaf drøfte den med
sine fortrolige Raadgivere. Men var det for Sveriges Udvikling og Fremtid en Nødvendighed at føre Rigets Grænser ud til Kattegat og Øresund, saa var dermed givet,
at Danmark-Norge og Sverige maatte staa som uforsonlige Modstandere, og at ethvert
Skridt, der udvidede den ene Stats Magt og Indflydelse, indebar en Fare for den
anden. Thi i hvor høj Grad end Sverige kunde ønske at naa frem til sine saakaldte
naturlige Grænser, var det for Danmark ikke mindre en Nødvendighed, grundet dybt
i Folkets Selvopholdelsesdrift, at beva.re de skaanske Provinser. Fra Arilds Tid
havde disse udgjort en væsentlig Del af Danrigets Magt, ikke blot paa Grund af at
de i Folketal husede henved en Trediedel af Rigets Indbyggere, men ogsaa fordi
med Ærkesædet i Lund Rigets aandelige Tyngdepunkt gjennem hele Middelalderen
havde hvilet der, og ikke mindst fordi de vare Danmarks Formur mod Sverige.
Faldt de i Sveriges Vold, blev Danmarks Hovedstad en Grænseby, for hvis Volde,
naar Isen byggede Bro over Øresund eller Herredømmet paa Søen gled af Danmarks
Hænder, en fjendtlig Hær med Timers Varsel kunde staa, Herredømmet over Øresund, der ikke blot var en vigtig Rigdomskilde for Landet, men hvorpaå ogsaa
Danmarks politiske Betydning i saa høj Grad beroede, maatte væsentlig svækkes,
naar Sundets ene Bred faldt i en anden Magts Hænder. Danmarks og Sveriges
Interesser stode her saa skarpt imod hinanden, at der ikke var Plads for noget
almindelig nabovenligt Forhold j enten maatte de skaanske Provinser blive det
Kit, der fast og uopløselig bandt de to Riger sammen, eller det Stridens
Æble, som kun ved den ene Magts fuldstændige Nedkasteise varig kunde bringes
i den andens Hænder. Men Danmark havde her, retlig set, et stort Fortrin
for Sverige, Landet var dansk; fra Danmarks Rige blev samlet havde de skaanske
Provinser, naar undtages den korte Tid da Grev Gerts Hærgninger opløste Riget,
udgjort et Hovedled af Danmark, og for enhver sund, national Politik maatte det
være den altovervejende Tanke at bevare Rigets Integritet. Galt nok var det, at
Ledet ved Sydgrænsen var af Lave, og at Mærkerne der idelig flyttedes frem og tilbage, desto vigtigere var det mod Nord at værne om det gamle Skjel.
Gustaf Adolf tænkte paa Planen om at berøve Danmark Provinserne hinsides Øresund, og skille Norge ved Baahuslen; Oxenstjerna begyndte at sætte den i
Værk, og hvad Karl Gustaf udførte. var en Arv efter dem begge j i disse Ord ligger
Programmet for den svenske Politik, og det var da ~n Selvfølge, at Freden mellem
de nordiske Riger aldrig kunde blive langvarig j thi under disse Forhold maatte det,
da Grunden til Striden laa saa dybt, vise sig umuligt ad fredelig Vej at fjærne de
Aarsager til Tvist, der aldrig mangle mellem Nabofolk.
Inden vi gaa over til Skildringen af de politiske Forholds Udvikling mellem
de nordiske Riger i den første Del af Kristian IV's Regering, ville vi kaste et Blik
paa de væsentligste af de mellem Rigerne svævende Tvistepunkter. Blandt disse
indtog stadig Striden om de tre Kroner i Vaabnet en fremragende Plads; paa alle
Grænsemøder blev der forhandlet derom, uden at det dog nogensinde blev endelig
afgjort. Det synes ogsaa, som om man fra svensk Side ved idelig at minde derom
mest har haft til Hensigt, at hindre nt Spørgsmaalet ved at dø hen faktisk løstes til
Fordel for Danmark. Den stettinske Fred henskød dette Spørgsmaal under V old-
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giftsmænds Kjendelse og bestemte, at det aldrig mere maatte give Anledning til
nogen Krig mellem Rigerne. Da det tilmed ved Fredsforhandlingerne var udtalt fra
dansk Side, at de tre Kroner i Vaabnet ikke skulde være Udtryk for en Fordring paa
Herredømmet over Sverige, saa var dette Spørgsmaal vel nu ligesaa lidt i Stand til
at fremkalde en ny Krig som de andre idelige gjenoprippede Smaaspørgsmaal saasom
gjensidige Klager over uberettigede Toldpaalæg, over Usikkerhed langs Grænserne
og over Adelens Skattepligter for Ejendomme i Naboriget; men der var andre
Tvistepunkter, der for alle tre Riger havde stor, reel Betydning, og som derfor
stadig vedligeholdt Spændingen. Det var Spørgsmaalene om Grænserne ved det
" nordlige Norge og om den frie Sejlads paa Østersøen og Handelen paa Rusland.
Sverige var, da det efter den tydske Ordensstats Opløsning 1561 knyttede Reval til
sig, kommet ind paa Erobringernes Bane, og da den en Gang var betraadt, dreves
det med Nødvendighed videre ad den Vej; men paa hvert Skridt maatte det her
møde Danmark-Norge. Gustaf Vasa udtalte, da Spørgsmaalet om Sveriges Indblanding i de estiske og liflandske Forhold ved Ordensstatens Opløsning forelagdes
ham, at han i hele denne Sag kun erkjendte en svensk Interesse, den, ogsaa der at
sætte en Grænse for Danmarks Magtudvidelse l); men naturligvis maatte det for
Danmark-Norge være af ligesaa stor Vigtighed at hindre svenske Erobringer ved
Østersøens sydlige Kyster.
I de øde ufrugtbare Egne, der beskylles af det nordlige Atlanterhav og Ishavet, havde Norge, Sverige og Rusland hidindtil næppe haft faste Grænser, dertil
frembød Besiddelsen af disse Landstrækninger med deres fattige, faatallige Befolkning
af Nomader for liden Interesse. Men i den sidste Halvdel af det 16de Aarhundrede
forandredes dette Forhold derved, at det vestlige Evropas Opmærksomhed henvendtes
paa Muligheden af at finde Søvejen til Indien nord om Asien 9). Allerede 1527
havde Englænderen Robert Thorne foreslaaet sine Landsmænd at sejle til Kina og
Japan ad Nordøstpassagen, og 1552 og 53 udsendtes 3 Skibe for at prøve denne
Vej. Med Skibet Edward Bonaventura naaede Ohancellor ind i det hvide Hav til
en russisk Havn, hvorfra han efter Indbydelse fra Ozaren rejste til Moskva. Her
udvirkede han Tilladelse for de engelske Kjøbmænd til at handle paa de nordlige
russiske Havne, og da Chancellor i Sommeren 1554 vendte tilbage til England,
medbragte han Breve og Gaver fra Ozaren til Kong Edward IV. Efter denne Tid
foretoges flere Rejser paa disse nordlige Have, og Handelsforbindelsen med Rusland
over Arehangel tiltog stadig i Betydning.
Hollænderne traadte snart i Englændernes Spor og begyndte allerede 1578
at handle paa det nordlige Rusland. Senere gjorde de i Aarene omkring 1596 store
AnstrængeIser for at finde en Søvej nord om Asien og knytte Handelsforbindelser
med Rusland.
Naturligvis maatte de nordiske Riger berøres stærkt af disse Forsøg. Saagodt som alle baade engelske og hollandske Skibe anløb paa Vejen Vardøhus eller
en anden Havn i det nordlige Norge; kunde det virkelig lykkes, hvad man den Gang
sikkert haabede, at finde en bekvem Handelsvej til Kina og Japan gjennem disse
') Geijer, Svenska Folkets Hiateria II, Pug. 156.
kriug Asien og Evropa, Indledningeu, Pag. XIII o. f.

2) A. Hovgaai-d, Nordenskjølds Rejse om-
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nordlige Have, vilde derved den nordlige norske Kyst faa en hidindtil ikke anet Betydning. For at være rede til at møde alle Muligheder begyndte derfor baade Danmark-Norge, Sverige og Rusland at tænke nærmere over, hvor egentlig Grænsen gik
i disse øde Egne. De her omstrejfende Nomader, der paa deres Vandringer snart
vare paa norsk, snart paa svensk eller russisk Grund, skattede til alle tre Riger;
men omtrent paa samme Tid, som Bestræbelserne for at finde Nordøstpassagen
begyndte, sloge ogsaa nogle af disse Stammer sig ned ved Kysten i ' Vardehus
og Tromsø Len. Sverige paastod nu, at have Ret til sin sædvanlige Del af
Lappeskatten, ogsaa naar Skatteyderne toge fast Bolig i Norge; ja gik endog saa
vidt at hævde, at det af tidligere helt eller delvis svenske Undersaatter bebyggede
Land skulde høre under Sveriges Krone, for saaledes at naa det Maal at blive
Herre over Havne ved Norges nordlige Kyst.
Sagen kom første Gang frem
paa Grænsemødet ved Knærød 1580; her klagede Svenskerne over, at de norske
Lensmænd gjorde Overgreb i Lapland. Spørgsmaalet blev dog den Gang ikke gjort
til Gjenstand for videre Forhandling.
Frederik II opfattede Sejladsen paa Archangel som stridende mod DanmarkN orges Interesser, da det naturligvis maatte formindske Sundtolden, naar Handelen
paa Rusland ikke mere som sædvanlig gik gjennem Østersøen, og 1587 udsendtes
derfor Lavrids Kruse med en Eskadre for helt at hindre denne Sejlads 1). Senere
gaves dog Tilladelse til at befare disse Vande, naar Skipperne løste Søpas.
1591, da Krigen stod paa mellem Sverige og Rusland, bragte begge de
stridende Parter igjen Spørgsmaalet frem. Et russisk Gesandtskab, der kom til den
unge dansk-norske Konge i Oslo for at lykønske ham ved hans Regerings Tiltrædelse,
mindede med det samme om, at Grænserne mellem Norge og Rusland endnu ikke
vare afmærkede, ligesom Lappernes Skattepligt til de to Riger heller ikke var klaret.
Samme Aar stillede Svenskerne paa Grænsemødet i Kongsbak i Kraft af den Artikel i den stettinske Fred, at hvert af Rigerne skulde søge det andets Gavn og
Bedste som sit eget, den Fordring, at saalænge Krigen varede mellem Sverige og
Rusland, skulde al Sejlads nord om Norge helt forbydes, da Sveriges Fjender derved
bleve forstærkede baade med Værge, Krudt, Lod og anden mærkelig Undsætning og
Tilførsel. De forlangte videre, at de Krigsskibe, som Sverige udsendte' for at hindre
slig Tilførsel, skulde have Tilhold i de norske Havne og der for rimelig Betaling
forsynes med alt fornødent. Med fuld Føje modsatte den dansk-norske Regering sig
denne Fortolkning af Stettinerfredens Bestemmelser, der jo vilde tvinge det ene
Rige til at deltage i alle det andet Riges Kampe. England, Holland og Frankrig,
der alle dreve Handel paa det nordlige Rusland, vilde med Rette vredes, hvis Danmark-N orge hindrede dem heri eller gav Sverige Ret til paa norske Strømme at
angribe nevtrale Skibe, der handlede paa "'tusland ; ogsaa sidstnævnte Magt kunde
med Rette anse dette for et Fredsbrud. Dette Standpunkt fastholdt Udsendingene
fra Danmark-Norge under Forhandlingerne, og det blev saaledes optaget i den
endelige Afsked.
.
Allerede Anret efter, 1592, bragte Svenskerne Sagen frem igien. Fire
svenske Rigsraader skreve til Regeringsraaderne med Anmodning om, at udstæde
I) Garde, Efterretninger om den danske og norske Sømagt I, Pag. 64.
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et Forbud til alle Magter mod Sejlads paa Rusland nord om Norge, i modsat Fald
kunde man ikke fortænke Kongen af Sverige i, at han selv af al Magt vilde søge
at hindre denne Handel. Men de svenske Fordringer mødte ogsaa denne Gang et
bestemt Afslag; ingen hindrede Svenskerne i at gjøre deres Fjender al den Skade, de
formanede, kun ikke paa dansk-norske Strømme. Regeringsraaderne bade de svenske
i denne Sag handle saaledes, at den unge Konge ikke blev foruroliget, og at der
ikke blev givet Anledning til nogen Vidtløftighed, for at Rigerne kunde blive i Fred
og Venskab. Svenskerne berørte ved denne Lejlighed ogsaa Lappeskatten, men fik
til Svar, at Statholderen i Norge havde faaet Befaling til at undersøge denne Sag,
hvorom Regeringsraaderne endnu ikke vidste Besked. Sanledes stode Sagerne, da
Kong Johan III 1592 døde, og Hertug Karl kom til Magten i Sverige. Under
Kristian !V's Mindreaarighed berørte Hertngen hverken Spørgsmaalene om Lappeskatten eller Sejladsen nord om Norge, han indskrænkede sig til i videre Udstrækning, end det var sket under hans Forgænger, at lade kræve Skat af de langs de
norske Fjorde bosatte B'inner og Lapper, hvad der gik temmelig ubemærket hen,
fordi Lensmændene i de nordlige norske Len boede i Troudhjem eller Bergen og
sjælden eller aldrig besøgte deres Len. Det lykkedes derved Karl at vinde en Slags
Hævd pall. sine Fordringer om Herredømmet langs norske Fjorde, et Forhold, hvilket
ikke blev uden Følger, da Kristian IV senere for Alvor tog Sagen op. Et nyt Kort
paa Haanden i denne Strid skaffede Hertug Karl sig, da han i 1595 i den for
Sverige fordelagtige Fred med Rusland i Teusin fik Czaren til at afstaa sine
Rettigheder i Lapmarken. Dermed mente Hertngen at have erhvervet Ret til de
to Trediedele af Lappeskatten og dermed tillige overvejende Ret til de Landstrækninger, hvor Lapperne sloge sig ned, da Norge for sin Del jo kun havde Ret
til den Trediedel af Skatten, det fra gammel Tid havde oppebaaret. Med Rnsland
var der til1ste Juli 1595 aftalt et Møde ved Malmis for at ordne Grænsespørgsmaalet, men da Freden i Teusin blev underskrevet l8de Maj, tabte Russerne Interessen for Sagen og udebleve. Vel begærede .de i Stedet et Møde det følgende
Aar, men dette afslog Kristian IV med den Tilføjelse, at vilde Storfyrsten forhandle
med ham, kunde han sende Gesandter til Kjøbenhavn, i øvrig skulde Kongen nok
vide at hævde det norske Riges Grænser. Det var ogsaa paa høje Tid , at der blev
talt et kraftigt Ord i denne Sag, thi Russerne havde alt bemægtiget sig Malmis med
omliggende Distrikt, idet de benyttede sig af de norske Lensmænds ringe Paapasselighed. Det var sidste Gang, at Grænsespørgsmaalet blev forhandlet med Rusland,
og Malmis, eller Kola, som Russerne kaldte det, beholdt de, og det hører den Dag
i Dag til Rusland. Efter Aftale mellem Hertug Karl og Czaren blev Bestemmelsen
om Aftrædelsen til Sverige af Ruslands Rettigheder i Lapmarken hemmeligholdt for
den dansk-norske Regering, der saaledes var uvidende om, at den til Dels havde
skiftet Nabo paa sin nordlige Grænse.
Et Spørgsmaal af ikke mindre Betydning for Danmark-Norge var det om
den frie Sejlads paa Østersøen og Handelen paa Rusland og de liflandske Stæder.
Ikke blot direkte vedrørte denne Sag i høj Grad Rigerne, da navnlig Danmarks
Skibsfart paa den Tid endnu væsentligst gik paa Østersøen, men ogsaa indirekte ved
den Indflydelse, dette Indhavs Tryghed havde paa Øresundstolden.
I Maj 1558 havde Russerne erobret Narva og vare derved trængte frem til
6

42

Østørsøen ; baade Danmark, Sverige og Lybek, benyttede den Lejlighed, der herved
frembød sig til at knytte direkte Handelsforbindelser med Rusland og undgaa den
revalske Mellemhandel. Reval gjorde sit bedste for at hindre dette og udsendte
Kapere, hvilket naturligvis vakte Misnøje hos de andre 0stersøstater, ikke mindst
i Sverige, hvor Gustaf Vasa kaldte Revallerne "Søtyvet' j men da Reval 1561 gav
sig under svensk Højhed. forandredes dette Forhold, og 1562 udstedte Sverige
et Forbud mod Sejladsen paa N arva, Dette blev en medvirkende Aarsag til den
nordiske Syvaarskrig, og i Freden til Stettin blev det derfor udtrykkelig fastslaaet,
at alle dansk-norske Undersaatter skulde have fri Sejlads paa Rusland og Narva,
Under Sveriges Krig med Rusland fore dog de svenske Udliggere ofte voldsomt
frem mod de fremmede Handelsskibe og gjorde Sejladsen paa den østlige Del
af Østersøen meget usikker. Paa Grænsemødet i Knærød 1580 blev der fra
dansk-norsk Side klaget herover, og det blev der bestemt, at hvad Skade, der
af svenske Udliggere var foraarsaget de fremmede Rigers Handelsskibe, skulde
erstattes, og Handelen paa N arva efter den stettinske Freds Bestemmelse vedvarende være fri.
Ved Freden i Teusin 1595 afstod Rusland hele Estland med N arva, og
Sverige søgte derefter igjen at hindre Sejladsen paa denne By. Allerede Aaret før
Afstaaelsen var bekræftet, skrev det svenske Raad til det danske, at da Kongen
af Sverige og Polen nu var Herre over N arv a og Reval, havde han flyttet Stabelen
til Reval, hvor den af Alderstid havde været; derfor bad Raadet de danske om at
ophøre med Sejladsen paa N arva, hvad der var en aabenbar Krænkelse af Stettinerfredens Bestemmelse.
Det vil saaledes ses, at der var Aarsag nok til Kiv mellem Rigerne, og der
hengik heller ikke mere end fem Aar efter den stattinsko Fred, inden Kong Johan
ID af Sverige begjærede et Grænsemøde for at forhandle om nogle Klagepunkter.
Mødet fandt Sted ved Knærød 15de Maj 1575. Svenskerne klagede over, at den
danske Lensmand paa Arensborg paa Øsel, Klavs Unger, havde fra fremmede Befalingsmænd i svensk Tjeneste indløst Hapsal, Lode og Leal i Lifland og derved
bragt dem fra svensk under dansk Højhed, over at der ved Baahus, Marstrand
og andre Steder krævedes en Told, der stred mod de gamle Overenskomster mellem
Rigerne fra Gustaf Vasa og Kristian TIPs Tid, og over at Indbyggerne langs
Grænsen ofte indfaldt i Sverige og fratog de svenske Ager og Eng. Til sidst begjærede Kong Johan, at Ugjerningsmænd, der fra Sverige flygtede over Grænsen,
enten maatte blive udleverede eller, hvor de grebes, stilles for danske Domstole,
samt at der paa Grænsen maatte sammentræde en Ret for at dømme om, hvad Tiltale svenske kunde have paa nogen af Danmarks Indbyggere for Gods, Arv, Eje
eller paa anden Maade.
Det manglede ikke de danske paa Modklager. Sverige sad endnu inde med
Sonnenburg paa Øsel, Padis i Lifland og Stiftet Reval, der efter den stettinske
Fred tilkom Danmark.
Skaaningerne ldagede over utilbørlig Told af, hvad de
kjøbte i Sverige og over voldelige Overfald fra den smaalandske Grænse.
Efter vidtløftige Forhandlinger over disse Klager og Modklager enedes man
29de Maj om, at Danmark skulde beholde, hvad det sad inde med i Lifland. De
Penge, Sverige endnu skyldte Danmark fra den stettinske Fred, skulde betales til
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St. Mortensdag. Om Grænseforholdene skulde gode Mænd fra begge Riger forske
og dømme enhver efter Ret og Skjel.
Ogsaa om de tre Kroner blev der her forhandlet, men Afgjørelsen udskødes
foreløbig i 10 Aar.
Fra Kong Johan fremkom et Tilbud om at overlade alle Sveriges Besiddelser
i Lifland til Danmark, mod at Danmark til Gjengjæld afstod til Sverige lierjedalen,
Gulland eller hvad andet af Rigerne, der var belejligst; men Frederik II vægrede sig
ved at afstaa en Tomme af det Land, han havde taget i Arv efter sine Fædre.
Fem Aar efter var man lige vidt igjen ; et nyt Grænsemøde maatte sammenkaldes. Det var nu som sidst Kong Johan, der opfordrede dertil, og Mødet fandt
igjen Sted i Knærød. Paa dette Møde berørtes først de Klagepunkt er, der senere
saa væsentlig skulde bidrage til at forstyrre Freden. Foruden de sædvanlige
Klager over Usikkerhed langs Grænserne og utilbørlige Toldpaalæg, ankedes ogsaa
over, at norske Lensmænd gjorde Overgreb i Lapmarken. Fra dansk-norsk Side
blev man ikke Svar skyldig; ogsaa Svenskerne faldt med Mord og Brand over
Grænserne, ogsaa de paalagde uretmæssig Told, og hvad værre var, de hindrede
Sejladsen paa Narva og krænkede de danskes Ret i Lifland.
Intet af Rigerne ønskede dog Krig, og det faldt derfor ikke saa svært at
komme til en Overenskomst. Den frie Sejlads paa N arva skulde, som alt tidligere
o~talt, opretholdes og Erstatning for al Skade gives.
Al usædvanlig Told, paalagt
siden den stettinske Fred, skulde hæves i alle tre Riger og Grænsetvisterne paak~endes af uvillige Dommere.
Endvidere toges Bestemmelse om Reglerne for Sammentræf af Orlogsskibe paa Rigernes Strømme.
I hele elleve Aar gik nu alting nogenlunde fredelig; først 1591 forlangte
Kong Johan paany et Grænsemøde, de dansk-norske Regeringsraader samtykkede
heri, og Mødet fandt Sted ved Kongsbak den 10de August.
Der blev her forhandlet baade om Sejladsen nord om Narge, om de tre
Kroner i Vaabnet og om den frie Sejlads i Østersøen, foruden om en Del mindre
Tvistepunkter; men da baade Kong 10han og de dansk-norske Regeringsraader
vare fredelig stemte, lykkedes det uden Vanskelighed at komme til et Forlig, og
det syntes, som om der derved var gjort et godt Skridt frem mod Fredens Bevarelse
i Norden.

Da Kon g Kristian IV i Aaret 1596 som fuldmyndig Konge selv tog
Danmark-Norges Styr i sin Haand, vare Forholdene i Sverige saaledes, at de strax
maatte lægge Be slag paa den nittenaarige Ynglings fulde Opmærksomhed. Fire
Aar tidligere havde Kong Johan III lukket sine øjne, og hans ældste Søn Sigismnnd besteget Tronen j da han allerede siden 1587 havde været Konge i Polen, vare
saaledes Sveriges og Polens Kroner forenede paa et Hoved, en ny Union for Sverige
halvfjerdsindstyve Aar efter den gamle var opløst. De nærmere Bestemmelser for
de to Rigers Samliv vare vedtagne paa et Møde i Kalmar 1587; men der syntes at
hvile en uheldig Skæbne over Kalmarunionerne, og denne sidste, i sig selv saa
unaturlig, blev da ogsaa kun af kort Varighed, om end den ved sine Følger blev dybt
indgribende i Sveriges Historie. Vel havde Sverige og Polen trods den store national
9*
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Forskjelog den højst forskjellige geografiske Beliggenhed et stærkt Tilknytningspunkt
i det fælleds Had til deres barbariske østlige Nabo, Russerne j men dette Bindemiddel var dog kun stærkt nok, saalænge der var Grund til at frygte russiske Indfald j begunstigede Sejren derimod de forenede Rigers Vaaben, bleve de erobrede
Provinser snart et Tvistensæmne mellem dem. Desuden var der en anden Uoverensstemmelse, som i hine Tider dannede en uoverskridelig Kløft j Sverige var protestantisk,
Polen romersk katholsk. Begge Lande fordrede af deres Konge, om end kun i det
ydre, Tilslutning til den i Riget herskende Kirke. Sigismund var af sin Moder,
en polsk Prinsesse, gjennem hvem han havde vundet Polens Trone, opdraget i den
katholske Tro og var denne oprigtig hengiven j hans kjæreste Tanke var at blive det
Himmelens Redskab, ved hvilket det frafaldne Sverige igjen skulde føres tilbage
i den ene saliggjørende Kirkes Skjød j men herved svigtede han ikke blot Vasaslægtens nedarvede Tradition, men vakte ogsaa Uvillie bos den langt overvejende
Del af det svenske Folk. I Sigismunds Farbroder, Hertug Karl af Sødermanland,
Gustaf Vasas yngste, mest begavede og kraftigste Søn, bavde Sverige en Mand, der
vel var i Stand til at vaage over, at Sveriges Tro og Frihed ikke led noget Knæk
ved Unionen med Polen, og hvis Agtpaagivenhed ligeoverfor Brodersønnen næppe
svækkedes ved Tanken om, at han foruden Sigismund var det eneste mandvoxne
Medlem af Kongehuset, saaledes at hvis Rigets Tøjler gIede Brodersønnen af Hænde,
maatte de nødvendigvis falde i hans.
Den svenske Adel var dog, naar undtages det religiøse Spørgsmaal, langt
gunstigere stemt for Sigismund end for Karl.
Den havde selv ivrig befordret
U nionen med Polen. Vasakongerne havde bundet den svenske Adel for stærkt, til
at den ikke med et Suk skulde tænke tilbage paa den svundne Unionstid, da Kongen
oftest opholdt sig udenfor Riget, og Adelen tumlede sig, som den vilde, Den nye
Union med Polen lovede en lignende gylden Tid, medens man frygtede den voldsomme Hertug Karl, der fuldtud havde arvet sin store Faders høje Begreber om
Kongemagtens Betydning. Æmnerne til indre Uroligheder vare derfor allerede inden
Johan III's Død lagte til Rette og behøvede ikke lang Tid til at udvikle sig.
Ved Faderens Død opholdt Sigismund sig i Polen j ban erkjendtes overalt i
Sverige uden Modstand for Konge, og Hertug Karl overtog som Rigsforstander
Rigets Styrelse, indtil den retmæssige Konge kom ind i Landet. Dog gav den
herskende Gjæring sig strax Udtryk deri, at Grev Axel Lejonhufvud og Olaf Gustafsson Stenbock søgte at rejse Almuen i Westergøtland for ved dens Hjælp at
sætte sig i Besiddelse af Elfsborg og Guldborg og derved sikre Sigismund disse
vigtige Borge. J ohan Sparre gik til Estland og Finland og krævede Lydighed i
Sigismunds Navn uden at omtale Hertugen og Raadet, der faktisk styrede Sverige.
For at forebygge den nye Konges mulige Planer til en kirkelig Reaktion i
katholsk Retning sammenkaldte Hertug Karl og Raadet, uden dertil at indhente
Kongens Tilladelse, et Kirkernøde i Upsala til 25de Februar 1593. Det vedtoges
her, at den svenske Kirke kun kjendte Bibelen som eneste Rettesnor for Menneskets
Tro og sluttede sig til den lutterske Fortolkning af Skrifterne. De ledige Bispestole, blandt dem selve Ærkestolen i Upsala, bleve besatte med ivrige Tilhængere af
Reformationen.
Det maatte naturligvis krænke Kongen, at et sau vigtigt Skridt var gjort,
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uden at hans Mening forud var indhentet derom, og da han i September samme
Aar landede i Stockholm, undslog han sig ved at bekræfte Upsala Mødets Beslutninger. I Kongens Følge saas en pavelig Legat og flere Jesuitter, de protestantiske
Præster bleve udjagne af Riddarholmskyrkan, og der blev overhovedet intet Skjul
lagt paa, de Planer, Kongen nærede.
Paa Kroningsrigsdagen i Upsala i Februar 1594 mødte Hertug Karl i
Spidsen for 3000 Mand. Sigismund stred længe for at redde Trosfriheden for sine
katholske Trosfæller og først efter lange ofte truende Forhandlinger, fandt han
sig i at bekræfte Beslutningerne paa Kirkemødet i Upsala Aaret forud, da han
indsaa, at Sveriges Krone ikke var at faa til bedre Pris, og blev 19de .Februar
kronet som Sveriges Konge.
Hen paa Sommeren drog Sigismund tilbage til Polen efter at have indsat
en Regering bestaaende af Hertug Karl og Raaderne uden dog nærmere at bestemme deres gjensidige Magtomraade, idet han haabede derved at hindre, at nogen
for hans kongelige Magt farlig Myndighed dannedes under hans Fraværelse. Heri
blev han dog skuffet; allerede i September erkjendte Raadet Hertugen for sin Formand og Rigsforstander, og dermed var Rigets Styrelse væsenlig lagt i hans
Hænder. Ikke tilfreds hermed sammenkaldte Hertugen uden Kongens Samtykke
det følgende Aar en Rigsdag i Søderkøping og lod sig her af alle Stænder kaare
til Rigsforstander. Desuden vedtoges det at udvise alle katholske Præster af Riget,
og at ingen katholsk Lægmand maatte beklæde noget Embede. Sigismund nægtede
at bekræfte disse Bestemmelser, og en stor Del af Højadelen, der saalænge det
religiøse Spørgsmaal stod i Forgrunden havde støttet Hertugen, tog nu Kongens
Parti og nægtede Gyldigheden af Beslutningerne i Søderkøping.
Hen paa Efteraaret 1596 sendte Kong Sigismund nogle Udsendinge til
Sverige for mundtlig at protestere mod Søderkøping Rigsdagen. Hertugen, der kun
fandt ringe Støtte hos Raadet, truede paa Skrømt med at nedlægge Rigsforstanderskabet og forlangte derfor paany en Rigsdag sammenkaldt for at give sin Myndighed
tilbage til Stænderne, af hvem han havde modtaget den; men dette nægtede Kongen.
Saaledes vare altsaa Forholdene i Sverige, da Kristian IV kom paa Tronen.
Sigismund var Sveriges lovlige Arvekonge bekræftet og kronet paa Rigsdagen i
Upsala og af alle Nabomagterne erkjendt for en retmæssig Konge over Sverige;
men han levede i Polen og var uden Indflydelse paa Sveriges indre og ydre
Politik. Farbroderen, Hertug Karl, var af den uden Kongens Samtykke sammenkaldte og derfor ulovlige Rigsdag i Søderkøping beklædt med den udøvende Myndighed
og sad faktisk inde med al Magten, selvom han netop paa dette Tidspunkt tilsyneladende truede med igjen at nedlægge sin Værdighed.
Kristian !V's første Skridt ligeoverfor Sverige var at tilbyde sin Mægling
mellem de stridende Parter; men Hertugen afslog i en høflig Tone dette Tilbud, da
han, som han sagde, var gammel nok til selv at kjende sine Pligter mod sin Konge.
Aaret efter sammenkaldte Hertugen dog Stænderne til Møde i Arboga trods Kongens
Forbud; en stor Del af Adelen og hele R aadet paa en nær udebleve fra dette
Møde, men de øvrige Stænder bekræftede Hertugen i hans Værdighed som Rigsforstander. Adelen forsøgte i Rigets sydlige Provinser, Småland, Øster- og Westergøtland, at rejse Modstand mod Arbogamødets Beslutninger, men Hertugen faldt
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hurtig ind i Westergøtland og besatte Elfsborg. Senere hen paa Sommeren drog
han til Kalmar, satte sig i Besiddelse af Slottet og tog Kongens derværende Slotsherre, Karl Gustafsson, til Fange. Disse Besættelser skete vel uden Blodsudgydelse,
men de vare dog Handlinger uforenelige med Hertugens undersaatlige Forhold og
de første Skridt til en Borgerkrig. Flere af Kongens Tilhængere som Erik Sparre
og Sten Baner flygtede til Danmark.
Medens sanledes de indre Forhold i Sverige stærkt nærmede sig det Punkt,
da Afgjørelsen maatte søges med Sværdet, blev Kristian IV ved et Tilfælde oplyst
om de for Norge krænkende Bestemmelser i Freden i Teusin. Kongen havde fra
Antwerpen ladet sig sende et Kort, udgivet af Hondius og Ortelius ; paa dette Kort
vare bande Nordlandene og det norske Lapland indtegnede som hørende til Sverige.
Dette var ingenlunde nogen ligegyldig Ting, da derved blandt de søfarende Nationer
den Tro maatte fremkomme, at de paa Sejladsen om Nordkap til Rusland korn paa
svensk Søterritorium og anløbe svenske Ravne. Kongen lod derfor strax skrive til
Ortelius og forespørge, hvorfra han havde sine Oplysninger om disse Egne, han opgav
da som sin Hjemmel et Skrift om den sidste svensk-russiske Krig af en fransk Kapitaj n, der paa svensk Side havde deltaget i Krigen, og som blandt Fredsbetingelserne
nævnte den, at Storfyrsten af Rusland ikke maatte hindre Svenskerne i at kræve
Skat af de Lapper, der boede fra Østerbotten til Malanger (tæt øst for Tromsø).
For Kong Kristian stod det klart, at her forelas et Forsøg paa at fraliste den
norske Krone Landstrækninger, hvis Betydning det i Øjeblikket ikke var muligt at
overse; han forlangte derfor strax af sine Fogder Oplysning om den Skat, som
baade Russerne og Svenskerne krævede af Lapperne i Norge, og han lærte deraf, at
Svenskerne nu ikke alene begyndte at kræve Skat vest for Kjølen, men ogsaa af
Søfinnerne omkring Porsanger Fjord og af dem, der boede i Salten, Senjen og
Tromsø-Len, hvilke Kong Johan III i et Skattebrev havde kaldt Sveriges Riges Sølapper. Samtidig med at Kong Johan havde draget Spørgsmaalet om Lappeskatten
frem, havde han altsaa gjort Forsøg paa at udstrække Sveriges Højhed til Havet.
Kong Kristian søgte nu strax at sætte en Bom for alle slige Planer; det blev forbudt alle norske Undersaatter, under Straf af at vises ud af Riget, at give nogen
Skat eller Gave til svenske .Fogder, og Kongens Vrede faldt pall. Lensmanden i
Vardøhus og Finmarken, .lørgen Kaas til Gjelskov, fordi han ved at tage Ophold i
Trondhjem og Bergen fjernt fra sit Len, til hvilket han kun hver Sommer havde
sendt sin Fuldmægtig for at kræve Skat, havde gjort det mulig for Nabomagterne
ubemærket i flere Aar at krænke norsk Territorium; han blev afskediget og i hans
Sted indsattes den norske Adelsmand Hans Olufsøn til Gyllingsgaard; de nordlige
Smaalen nemlig Salten, Senjen, Andenæs og Tromsø bleve forenede til Nordlandenes
Len og givne til Klavs Urne til Hinderna. Begge de nye Lensmænd fik Paulæg om
at tage Bolig i deres Len og bedre end deres Formænd vogte paa Norges nordlige
Grænser, samt hver Vinter personlig at forvisse sig om, at Kongens Myndighed
overalt blev opretholdt.
For at vise at man nu var paa sin Post mod disse Overgreb, skrev Kristian
IV til Storfyrsten og bad om Oplysning om, hvilke Egne Rusland i Freden til
Teusin havde aftraadt til Sverige; men herpaa fik han kun undvigende Svar. Til
Kong Sigismund i Polen afsendtes samtidig et Gesandtskab for alvorlig at klage
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over de svenske Overgreb og over de hemmelige Bestemmelser i Teusinfreden. Kong
Kristian advarede om, at sligt kunde føre til Misforstaaelse og Uenighed mellem
Rigerne og bad Sigismund for at undgaa dette at indvilge i et Grænsemøde ved Stege
i Balten Fogderi i Nordlandenes Len for der at afgjøre Grænsespørgsmaalet. Sigismund, der var ligesaa uvidende om de hemmelige Fredsbetingelser som Kristian IV,
da Freden udelukkende var Hertug Karls Værk, undskyldte sig med, at han paa
Grund af sin lange Fraværelse fra Sverige ikke kjendte noget til Sagen, og derfor,
da han ingen svenske Raader havde om sig, ikke kunde give noget Svar nu, han bad
ogsaa om, at Grænsemødet maatte blive opsat paa nogen Tid, og lovede ved Bud at
lade vide, naar han var i Stand til at forhandle Sagen.
Hertug Karl, der ikke var forbleven uvidende om disse Forhandlinger, og
som paa ingen Maade ønskede, at de to Konger traadte i direkte Forbindelse med
hinanden, formente det klogt at retfærdiggjøre sin Handlemaade i Sverige ligeoverfor
Nabofyrsten, han skrev derfor til Kristian IV og bad ham endelig ikke tro, ban vilde
begynde paa noget nyt, der var imod den Ed og Tro, han var Kong Sigismund pligtig.
Han bad Kongen ikke fæste Lid til, hvad de af Rigets Raad og andre, der uden
Aarsag havde forladt Sverige, fortalte om ham, men meget mere tro ham, der var
af ens Tro med Kongen og nær besvogret med ham. I en egenhændig Efterskrift bad
Hertugen om et Grænsemøde, for at de siden Mødet 1591 endnu uafgjorte Punkter
kunde blive afgjorte.
Kongen svarede med Beklagelse over, at Forholdene i Sverige truede med
at tage en saa farlig Vending. De flygtede Adelsmænd havde efter den stettinske
Freds Bestemmelser Ret til at opholde sig i Danmark, saalænge de ikke vare tiltalte
for nogen Forbrydelse. Forslaget til et Grænsemøde slog Kongen hen, da han ikke
ønskede at forhandle om denne Sag med Hertugen.
. Sigismund tænkte nu for Alvor paa at skaffe sig den Myndighed i Sverige,
der tilkom ham som Konge, og vilde derfor i Sommeren 1598 gjæste sit Rige med
en Krigsmagt. Forinden sendte han sin Kansler, Erik Sparre, til Kristian IV for
at bede om hans Hjælp mod sin ulydige Farbroder. Kansleren gjorde paa sin
Herres Vegne Undskyldning for, at der ikke i den tilstundende Sommer kunde finde
noget Grænsemøde Sted af den Aarsag, at Riget Hans Majestæt fast var frakommet
og Hans Majestæts Raad og Tjenere forjagede, han bad derfor, at Mødet maatte
blive opsat til hans Herre igjen var kommen til sit Arverige, og at i Mellemtiden
ingen Aftaler maatte blive trufne med Hertug Karl, da sligt i Fremtiden ikke vilde
blive anerkjendt. Dernæst søgte han ogsaa at forskaffe sin Herre direkte Hjælp
fra Danmark-Norge. Han bad paa dennes Vegne Kristian IV om at laane sig
7 å 8 Orlogsskibe, og at hverve til hans Hjælp 2000 Ryttere og 2000 Knægte eller
saameget Krigsfolk, Kong Kristian selv vilde, om at udstede et aabent Brev til
Ridderskabet og Kleresiet i Sverige med Opfordring til at være deres rette Konge
lydig; samt om Tilladelse til selv at hverve Ryttere og Knægte i Danmark og Norge,
og om at det maatte forbydes Hertug Karls Krigsfolk at færdes gjennem Riget, og hans
Krigsskibe blive beslaglagte, naar de kom paa Rigets Strømme; fremdeles ønskede han,
at de svenske Undersaatter, der bleve førte ind i Riget, maatte blive holdte i Forvaring
til der var gaaet Dom over dem, ja endog at Hertug Karl selv maatte blive fængslet,
hvis han gik over Grænsen.
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For at drøfte disse Forslag sammenkaldte Kristian IV Raadet til et Møde
i Kolding til 28de Februar, Erik Sparre søgte at paavirke sine danske Standsfæller
ved at holde dem for øje, hvorledes Hertug Karl havde tumlet med den svenske
Adel, og sad han først fast paa Sveriges Trone, saa vilde han utvivlsomt hjælpe
Kong Kristian til at gjøre det samme. Rigsraaderne lode sig dog ikke heraf bevæge; de raadede den unge Konge til at afholde sig fra enhver Indblanding i de
svenske Uroligheder og yde baade Sigismund og Karl saavel som begges Tilhængere
uden Forskjel den Gjæstfrihed i Rigerne, som den stettinske Fred hjemlede dem.
Med dette Svar maatte Erik Sparre lade sig nøje.
Hen paa Sommeren samlede Sigismund 5000 Mand, hyrede Skibe og sejlede
fra Danzig til Kalmar ; Slottet aabnede sine Porte for ham og fik igjen kongelig
Besætning j en Del af Krigsfolket i Småland og Westergøtland og en stor Del af
Adelen sluttede sig til ham, selv Hovedstaden erklærede sig for ham, derimod
vedbleve Flaadens Befalingsmænd at holde denne til Hertugens Haand, og Dalkarlene ihjelsloge Kongens Udsending. Hertug Karl samlede sine Tropper i Østergøtland og opfordrede Kongen til at opløse sin Hær og udskrive en Rigsdag, saa
skulde han faa Regnskab for Regeringens Førelse. Kongen svarede med at befale
ham at nedlægge Vaabnene og overgive Riget til den rette Herre. 22de August
kom Kongen til Stegeborg ; Hertugen rykkede imod ham, men blev omringet af de
kongelige Tropper. Striden var allerede begyndt, og dens Udfald kunde ikke være
tvivlsomt; Anføreren for de kongelige Tropper, Liflænderen Farensbach, besvor
Kongen, med en Fjendes Hoved spiddet paa sin Landse, at benytte sin Fordel og
knuse sin Modstander; men da Sigismund saa sine egne Undersaatters Blod rinde,
bød han, at Striden skulde ophøre, og Hertugen fik Tilladelse til at drage bort med
et Tab af 2 til 300 Mand. Kongen brød nu selv op og drog til Linkøping, men
da hans Hær var ved at passere Broerne over den tæt ved Byen flydende Stångå,
blev den ved selve Overgangen angreben af Hertugens Tropper og fuldstændig slagen.
Sigismund maatte bede om Vanbenhvile og for at opnaa denne udlevere flere af
sine ivrigste Tilhængere til sin hævngjerrige Moustander, samt love at sende sine
fremmede Krigsfolk ud af Riget og opløse sin svenske Hær. N aar Kongen saaledes drog wiabenløs til Stockholm vilde Hertugen give Regeringen i hans Hænder.
Sigismund fandt det dog ikke raad-lig at opfylde den sidste Del af Bestemmelsen,
men drog selv tilbage til Polen og gjensaa aldrig mere sit Fædreland. Dermed var
Sveriges Skæbne afgjort, og det val' nu klart, med hvem Danmark-Norge i Fremtiden
maatte forhandle.
Kristian IV 'havde været rolig Tilskuer til Striden i Sverige, men om nogen
Forhandling kunde der naturligvis under sandarme Forhold ikke være Tale, det
skulde nu vise sig, hvorledes den sejrende Hertug vilde stille sig til Rigernes Mellemværende. Baade Sigismund og Karl sendte Gesandter til Danmark for at bevise
deres Sags Retfærdighed, og Hertugen skrev i Januar 1599 til det danske Rigsraad
for at rense sig fra den Beskyldning, Erik Sparre var fremkommen med mod ham,
at han skulde tænke paa at hjælpe Kong Kristian til at kue den danske Adel.
Sendebudene udrettede dog ikke andet, end at Kongen tilbød sin Mægling og lovede
at sende Gesandter til Rigsdagen i Stockholm, men da denne aldrig blev afholdt,
maatte de vende hjem med uforrettet Sag.
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I April Maaned 1599 tiltraadte Kristian IV sin berømte Rejse til det nordlige Norge. Han omsejlede Nordkap og naaede frem lige til Malmis eller Kola,
det Punkt hvorom Rusland og Norge tvistedes, han undersøgte personlig Forholdene
og skaffede sig derved en paa Selvsyn grundet Mening om det uretmæssige i Sveriges
Fordringer paa Herredømmet ved den norske Kyst. Da Kongen kom hjem fra denne
Rejse, modtoges han af Klager fra Liibeck over, at Udliggere foruroligede liibske
Skibe i danske Farvande. Efter Raadets Tilskynndelse bad Kongen Liibeckerne
give nøjere Underretning om hvad Uret, der var sket dem, og lovede ved en
anselig Legation til Hertug Karl at paatale den.
Efter sin Hjemkomst fra den nordlandske Rejse var Kristian IV mere
end nogensinde bestemt paa at ville have en endelig Afgjørelse af de norske
Grænsestridigheder; men da det naturligvis nu var haabløst at forhandle med Kong
Sigismund, tilskrev han ham, at han vel for to Aar siden havde lovet ikke at holde
noget Grænsemøde med Hertug Karl før i Juni eller Juli 1599 j men da Tvistepunkterne ikke bestandig kunde forblive uafgjorte, maatte det ikke fortryde Kong
Sigismund, at han nu henvendte sig til Hertug Karl.
Denne havde med sædvanlig Kraft og Snarraadighed benyttet sin Sejr. Allerede
i Efteraaret 1598 blev Kalmar, det sidste Fæste i Sverige, der endnu holdtes til Sigismunds Haand, indesluttet, og til Begyndelsen af det følgende Aar blev Adelen fra alle
Landsdele tilligemed Bisperne stævnede til et Møde i J ønkøping. Her overdrages Rigets
Styrelse til Hertugen som Sveriges regerende Arvefyrste indtil Sigismund besluttede
sig til at komme ind i Riget uden fremmede Tropper og tage blivende Ophold der,
eller sendte sin unge Søn til Sverige for der at opdrages som svensk Mand og god
Protestant. Fra Mødet i J ønkøping drog Hertugen til K almar, N atten mellem 1ste
og 2den Marts stormede han Byen og lod den plyndre; Slottet holdt sig til 12te
Maj, men maatte da give sig paa Grund af Sult. Grumt rasede Hertugen mod de
ulykkelige svenske, der her faldt i hans Hænder, 22 Mand af Besætningen bleve
henrettede i Slotsgaarden og mellem dem Slotspræsten. De tre Kommandanters afhuggede Hoveder bleve opsatte over Slotsporten. Fra Kalmar drog Hertugen til
Stockholm, hvor en almindelig Rigsdag besluttede Sigismunds Afsættelse j hvis
Kongen inden 6 Maaneder erklærede sig villig til at sende sin Søn ind i Riget for
der at opdrages og virkelig inden et Aar sendte ham derind, skulde han arve
Tronen, ellers gik Riget bort fra Sigismunds Æt. Hen paa Eftersommeren sendte
Hertugen Tropper til Finland og tvang denne Provins til Lydighed; blodige Straffedomme fulgte overalt i Sejrherrens Spor.
For at raadslaa om Regeringens Førelse og fælde Dom over de fangne
Raadsherrer udskrev Hertug Karl en almindelig Rigsdag til Møde i Linkøping i
Februar Aar 1600. Han sørgede fort at de ufrelse Stænder og Krigsmændene
- af disse tilsagdes Ritmestrene, Knægtehøvedsmændene og tre Befalingsmænd af
hver Fænnike - bleve saa talrig repræsenterede, at det faldt ham let at sætte
sine Ønsker igjennem.
Kong Kristian afsendte Rigsraaden Kristen Holk til Højgaard for at
overvære denne Rigsdag og der fremføre Klagen over den Vold, der paa danske
Strømme var øvet mod Lubeckerne, samt søge at lægge et godt Ord ind for de
7
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fangne Raadsherrer; men Hertugen, der ikke ønskede fremmede Vidner til, hvad
der skulde foregaa i Linkøping, mødte den danske Udsending i Jønkøping og affærdigede ham med den Besked, at Liibeckernes Klage skulde blive undersøgt og
paadømt ; de fangne Randsherrer maatte staa til Rette for Loven. Kong Kristian
var kun lidet tilfreds med dette Udfald af Holks Sendelse.
Efter Bestemmelsen sammentraadte Rigsdagen den 24de Februar. Dens
første Hverv blev at fælde D'om over de fangne Raadsherrer. Hertugen valgte selv
Dommerne, - 2 Raadsherrer, 36 Frelsemænd. 44 Krigsbefalingsmænd, 24 Borgere,
24 Bønder og 23 Fogder - løste dem fra deres Troskabsed mod ham saalænge
denne Sag stod paa, og optraadte saa selv 'som Anklager. Naturligvis kunde Udfaldet af en sandan Rettergang ikke være tvivlsom; 4 Rigsraader og 3 andre Adelsmænd dømtes fra Livet og maatte 20de :\Iarts paa Torvet i Linkøping med deres
Hoveder bøde for deres Troskab mod Sveriges retmæssige Konge; kun to af Adelsmændene fik N aade paa Retterstedet.
Dagen efter Henrettelsen erklæredes Sigismund og hans Æt tor altid udelukkede fra Sveriges Trone, da han intet Svar havde givet paa Opfordringen til at
sende sin Søn ind i Riget. Den nærmeste til Tronen var nn efter den lovlige Arvefølge Hertug Johan, Sigismunds yngre Broder, da et Barn paa 10 Aar; men ogsaa
han blev udelukket, og Stænderne erklærede Hertug Karl for Sveriges Riges regerende Herre og Konge, og efter hans Død skulde Kronen blive i hans Slægt. Karl
nægtede dog at modtage Kongeværdigheden inden de sex Maaneder vare forløbne,
indenfor hvilke det endnu stod til Sigismund at sende sin Søn ind i Riget, han vedblev derfor at staa i Spidsen for Statsstyrelsen som regerende Arvefyrste.
Endelig toges paa Rigsdagen den vigtige militære Bestemmelse, at hver
Provins i Riget skulde stille l't bestemt Antal Ryttere og Knægte, for at Kronen
altid kunde vide hvor stor en Styrke, den randede over til Rigets Forsvar. Neppe
følte imidlertid Hertugen sig sikker paa sin Magt i selve Sverige, før hans Blik allerede
gled ud over Rigets Græn ser. Fra Finland havde Karl 159U sendt Udsendinge
til Estland, med Opfordring til at erkjende ham for Herre; i Oktober samme
Aar gav N arva ig i han s Hænder, og i Begyndelsen af det følgende Aar fulgte
Resten af Laudet efter. Dermed var alt, hvad der havde lydt under Sigismund,
fOH-net under Karl, og da en polsk Rigsdag i Varsjav i Begyndelsen af Aaret
1600 havde nægtet 'lin Konge alle Midler til med væbnet Haand at søge at
vinde igjen, hvad han havde tabt i Sverige, var der ingen Grund til at frygte Ufred
fra den Kant. Ikke destomindre samlede Karl i Å ugust en Hær paa 9000 Mand
i Estland, faldt med den ind i Lifland og erobrede, da Angrebet kom Polakkerne
aldeles uventet, hurtig en stor Del af Landet. I Marts 1601 var hele Lifland
med Undtagelse af Kokenhusen Slot og Riga i Svenskernes Hænder, og paa en
Landdag i Reval vedtoges Provinsens Forening med Sverige. Omtrent samtidig
med Indfaldet i Lifland havde en svensk Flaade vist sig foran Lubeek, der havde
begunstiget Sigismund, og tvungen Byen til at anerkjende de af Rigsdagen i Linkøping tagne Bestemmelser.
•
Saaledes udviklede Begivenhederne sig med rivende Hast. To Aar vare
neppe forløbne fra den nag, da Hertug Karl sejrede ved Stångå, og allerede havde
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han knyttet en ny, rig Provins ved Østersøens sydlige Kyst til Sverige og ladet sin
Flaade vise sig i Østersøen, Under alt dette henstod det norske Grænsespørgsmaal
eudnu uafgjort, Hertugen havde ved Kristen Holk bedet om et Grænsemøde, og
dette blev bestemt til at afholdes ved Flakkebæk gde Februar 1601. Dette var det
første Grænsemøde siden Kong Johan urs Tid, og meget havde imidlertid forandret
sig, først og fremmest de forhandlende Parter. Det var ikke den svage Johan og
det yderst fredelig sindede danske Regeringsraad, der mødtes j paa begge Troner
sade ærgjerrige, kraftige Mænd, der hver for sig rugede over Planer til at udvide
deres Magt. Fra dansk Side mødte Kansleren Kristen Fris og Rigsraaderne Arild
Hvitfeld og Olaf Rosensparre ; Kong Kristian, der selv opholdt sig i Halmstad,
havde givet sine Udsendinge Befaling til at lade Svenskerne først fremkomme med
deres Klager, da det var dem, der havde ønsket Mødet.
Forinden de egentlige Forhandlinger begyndte, fremkom de svenske med en
Forklaring over, hvorfor Sigismund var bleven fordrevet, og Hertug Karl nødsaget til
at tage Styret, medens han afventede om, Sigismund vilde sende sin Søn ind i Riget.
Hertugen bad Kongen af Danmark og Norge som hans synderlig gode Ven og Nabo
og nære Svoger at give ham et Raad om, hvorledes han skulde forholde sig i denne
vanskelige Stilling. De danske Raader havde ingen Fuldmagt til at svare herpaa,
men indberettede Sagen til deres Konge. Kristian IV udviklede nu i et Brev til
Hertug Karl, at han var Sigismund som en Konge i Sverige formedelst det stettinske
Fordrag med al Naboskab og Venskab forbunden, hvilket til denne Dag ikke var
opskreven, ikke heller havde dertil været lovlig Aarsag. Linkøping-Beslutningen var
neppe retsgyldig, da flere af de højere Stænder ikke havde sanktioneret den, desuden
var Sverige ikke noget Kaarerige men et Arverige. Kongen var heller ikke saa
nøje underrettet om den Misforstaaelse, der var mellem Kong Sigismund og hans
Anhang blandt Stænderne paa den ene og Hertugen og hans Tilhængere paa den
anden Side. Hertug Karl maatte derfor have ham undskyldt, at han holdt sit
Raad tilbage.
Efter disse for Mødets Udfald kun lidet gunstig varslende forberedende
Forhandlinger skred man til at undersøge de egentlige Tvistepunkter. Svenskerne
klagede over, at Striden om de tre Kroner i Vaabnet endnu henstod uafgjort, over
at de norske Fogder gjorde Indtrang i Finmarken og Lapland, som hørte under
Sverige, og over det Tilhold, flygtende svenske Adelsmænd fandt i Danmark. De
dansk-norske Udsendinge svarede med at opsætte 7 Klagepunkter, af hvilke det
første var, at Sejladsen paa N arva mod det stettinske Fordrag var bleven hindret
for danske og norske, saaledes at de ikke kunde handle direkte med Rusland, men
henvistes til Viborg og Reval, I det fjerde Punkt klagedes der over, at Bestemmelserne i Freden i Teusin holdtes hemmelige, og at Sverige i denne Fred havde afstaaet Malmis til Rusland, uagtet det hørte til Norge . Desuden nedlagdes en bestemt Protest mod den paa Hondius Kort afsatte Grænse. De øvrige Punkter indeholdt Klager over uberettigede Toldpaalæg, og over at dansk-norske Undersaatter
ikke kunde faa deres Tilgodehavende i Sverige.
Da Forhandlingerne om alle disse Punkter truede med at trække i Langdrag, fremkom de dansk-norske Udsendinge med 5 Punkter om Grænseforholdene i
7*
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det nordlige Norge, paa hvilke de forlangte klar Besked. Man sporede her kj endelig
Frugten af Kong Kristians eget nøje Kjendskab til de omtvistede Forhold. Svenskerne skulde nøjagtig opgive til hvilke Egne i Lapmarken og Finmarken, de mente
at have Ret, og hvorledes de vare komne til denne Ret. Svenskerne vilde først slaa
Sagen hen, idet de sagde, at de ikke kunde indse, hvorledes Forhandlingerne derved
kunde fremmes, desuden maatte det paahvile Norge at bevise sin Ret til hine Egne,
da de ikke vilde indlade sig i Tvist om, hvad der var deres eget. Nogle Dage efter
fremkom de dog med en bestemt Erklæring om, hvor de mente Grænsen gik; derefter skulde Sveriges Ejendom strække sig langs Malanger, Alten og Porsanger
indtil Varanger Odde, hvilket Folk og Grund med Land og Strand de sagde hørte
til Sverige og af Arilds Tid at have hørt dertil.
De dansk-norske Udsendinge gjorde herimod opmærksom pall, den store Udvidelse de svenske Fordringer havde faaet siden 1591; den Gang klagede de alene
over, at deres Ret blev krænket ved Ofoten, Lofoten og Titis Fjorde, nu vilde de
udstrække deres Herredømme ikke blot over et enkelt Sogn eller en By, men over
en stor Del af N orges Rige. Om et saa vigtigt Spørgsmaal vilde man her ingen
Bestemmelse tage, men vente til der kom en fastere Regering i Sverige.
Da Svenskerne mærkede, at deres Paustande bleve optagne saa alvorlig,
gave de bedre Kjøb og sagde, at det ingenlunde var deres Hensigt at tilegne sig
nogen ny Ret, men Rigerne vare ikke ved Raa og Rør adskilte i hine Egne og desuden havde Sverige nu yderligere vundet Russernes Ret der.
Endelig enedes man, hvad de tre Hovedspørgsmaal angik, om at Striden om
de .tre Kroner endnu skulde henstaa uafgjort, saa længe Kongerne Kristian IV og
Sigismund levede; Retten til den frie Sejlads paa Narva og Grænsespørgsmaalet
skulde paukjendes af 12 Rigsraader fra hver Side, der efter at være løste fra deres
Troskabsed til deres Fædrenerige, skulde mødes paa Grænsen ved Knærød den 30te
September samme Aar. Om de øvrige mindre væsentlige Klagepunkter opnåaedes
en mindelig Overenskomst. Sigismunds Tilhængere skulde have Ret til at opholde
sig i Danmark, da dette hjemledes dem ved den stettinske Fred.
Sanledes endte dette første Grænsernøde mellem de nye Herskere i de nordiske Riger; ingen af dem var tilfreds med Udbyttet, og ingen af dem havde Grund
dertil. Kristian IV maatte med Rette fortørnes over, at Sveriges Fordringer i det
nordlige Norge nu vare voxede til at omfatte næsten hele Tromsø og Vardøhus Len,
og det maatte naturligvis give disse Fordringer en yderligere farlig Karakter, at
de fremsattes af en Regent, der med Sværdet havde tilrevet sig sin Magt, og hvis
første Regeringshandling havde været at styrke sine militære Kræfter og begynde
en Erobringskrig med Polen. At den unge Konge samtidig med Glæde lyttede
til de fordrevne svenske Adelsmænds Beretninger om, hvor forhadt Hertugen var
i Sverige, og hvor let det vilde falde igjen at rive den ranede Krone af hans
Hoved, bidrog naturligvis ikke til at stemme barn forsonligere. Vragede Sverige
Sigismund for hans Tros Skyld, og badede det Karl for hans Tyranni, saa kunde
Striden om de tre Kroner dog manske løses paa en Maade, der for den unge,
ærgjerrige Konge maatte staa som et lokkende Maal.
For Karl maatte det være en Krænkelse, at Kristian IV havde bestridt
Lovligheden af hans Adkomst til at styre Sverige og nægtet at erkjende andre end
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Sigismund for Rigets lovlige Hersker. I Sammenligning hermed svandt de øvrige
Uoverensstemmelser for ham temmelig ind. Desuden var det ham ikke belejlig
at lade Striden med Danmark-Norge komme til en Afgjørelse, saa længe Krigen
med Polen stod paa, Han skrev derfor til Kong Kristian, at han vel billigede de
i Flakkebæk trufne Bestemmelser, men da han forudsaa, at det vistnok vilde blive
umuligt at opnaa nogen Enighed ved det til September berammede Møde, foreslog
han, at nogle fremmede Fyrster skulde anmodes om at sende Mæglere til Mødet.
Kristian IV gik ikke ind herpaa, men erklærede, at han vilde holde sig til det i
Flakkebæk aftalte. 30te September mødte de dansk-norske Udsendinge ved Knærød,
men da de hverken fandt d. svenske eller Brev fra dem, maatte de med uforrettet
Sag vende hjem.
I Oktober kom der Brev fra Hertug Karl datel'et Feltlejren ved Riga 16de
September, heri skrev Hertugen, at Tiden havde været for knap fol' ham til at
sende TIdsendinge til Mødet i Knærød, desuden mente han, at saa længe Kristian IV
ikke indvilgede i, at alle mellem Rigerne svævende Stridsspørgsmaal bleve endelig
afgjorte paa Mødet, var dette til ingen Nytte, og dette var neppe muligt, naar ikke
Udsendinge frå nogle fremmede Fyrster bleve indbudte som Mæglere.
Kristian IV vrededes yderligere over dette Brev, da Hertugen her gik fra
Aftalerne i Flakkebæk; han svarede derpaa ved at lade et trykt Skrift udgaa hvori
han henvendte sig til Sveriges Stænder af Grever, Friherre og Rigens Raad ,
Adel, Biskopper og Gejstlige, Borgmestre, Randmænd og Borgere, Herredsfogder,
menige Bønder og Almue, han søgte heri at paavise, hvor lidet Hertug Karl havde
taget Bestemmelserne i Stettinerfreden og Aftalerne ved Grænsemøderne til Følge,
han gjorde Rede for de Klagepunkter, han mente at have mod Sverige, og tilføjede,
at hvis der ikke inden Paaskedag næste Aar var truffet Foranstaltninger til paa en
betryggende Maade at afgjøre disse, vilde han for Gud og Alverden være undskyldt.
Skriftet blev sendt til Stockholm, Elfsborg og Kalmar for derfra at spredes i Riget.
En saadan Henvendelse til hele det svenske Folk var i og for sig et fjendtligt Skridt mod Hertug Karl, selvom ikke den direkte Trusel i Skriftets Slutning
var kommen til. Der kan vel heller neppe være nogen Tvivl om, at Kristian IV
allerede paa dette Tidspunkt ansaa en Krig som en meget nærliggende Mulighed, selvom han ikke endnu havde fattet nogen Beslutning derom. Øjeblikket
vær ogsaa særdeles gunstigt j trindt om i Sverige navnlig i de sydlige Provinser
herskede der stor Misfornøjelse med Hertugens Regering, Misvæxt hjemsøgte Riget,
og Sigismunds hemmelige TI dsendinge undlede ikke at benytte sig heraf og vælte
Skylden derfor paa Hertugen; i Lifland var Krigen, da Polakkerne havde faaet
Lejlighed til at ruste sig, brudt ud med fornyet Kraft og bandt en stor Del af den
svenske Hær. Hertug Karls vidtdrevne Fordringer paa Herredømmet over store
Landstrækninger i Norge og hans ITdeblivelse fra Mødet i Knærød, lod det heller
ikke mangle paa Aarsag til Krig. Men det danske Rigsraad var yderst fredelig
sindet og ønskede neppe, at Kongen ved Erobringer i Sverige, ja maaske ved at
vinde den tredie af de nordiske Kroner, skulde øge sin Magt og derved ogsaa sin
Myndighed. De satte derfor mod den unge Konges krigerske Lyster en lang og
sejg Modstand, som kun Karl IX's hensynsløse Krænkelser af Danmarks og Norges
Interesser omsider satte Kongen i Stand til at besejre.
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Hertug Karl og Stænderne i Sverige søgte ved en Skrivelse at rense sig for
de Beskyldninger, Kristian IV var fremkommen med mod dem i sit Skrift; men
Kongen indlod sig ikke paa nogen yderligere Forhandling derom. Hertugen begjærede da et nyt Grænsemøde, og heri indvilgede Kongen paa den Betingelse, at
inden Mødet begyndte, skulde begge Parter skriftlig indlevere de Punkter, de agtede
at bringe paa Bane. Mødet skulde holdes ved Knærød Lørdagen før Paaske; Kongens Brev herom udgik saavel til Hertugen som til de svenske Stænder.
Den 3die April 1602 var Mødedagen. Fra begge Sider indfandt Udsendingene sig i god Tid ved Grænsen. Dagen forud kom fra Svenskerne en Forespørgsel
om, hvorvidt Kong Kristians Udsendinge havde Fuldmagt til at forhandle, og om
de vilde give Forsikring om, at alt, hvad der blev besluttet, skulde urokkelig blive
fastholdt. De svarede dertil, at de havde Fuldmagt som kongelige Gesandter plejede
at have den, og anden Forsikring vilde de ikke afgive. Den næste Dag indfandt de
dansk-norske Udsendinge sig paa den fastsatte Tid ved Grænsen; men de traf ingen
svenske. I Stedet kom et Brev, hvori det hed, at man vel paa svensk Side var tilfreds med Fuldmagten, men at Forhandlingerne ikke kunde staa fast med mindre
Kong Kristians Udsendinge forud erklærede, at de erkjendte Linkøping Rigsdagens
Beslutninger, altsaa erkjendte Sigismund for afsat og Hertug Karl for hans rette
Eftermand, samt ophørte med at kalde Sigismund Konge af Sverige, og gave
Karl denne Titel. Skete dette ikke, vilde det blive ugildt og ugyldigt hvad der blev
besluttet paa Mødet. Da der herpaa ikke gaves andet Svar, end at de svenske
Rigsdagsbeslutninger ikke vedkom Danmark-Norge, og at Udsendingene vilde give
enhver den Titel, de plejede at give, vare alle Forhandlinger dermed afskaarne. De
svenske Udsendinge fremsendte end ikke deres Fuldmagt, men bade de dansk-norske
om at tøve fjorten Dage, medens de sendte Bud til Hertugen paa Gripsholm, men
dette blev nægtet, og ligesaa lidt Held med sig havde et Forslag fra dansk-norsk
Side om, at Svenskerne skulde sende sex Rigsraader til Helsingborg til 28de April.
Udsendingene fra begge lliger droge nu hjem, uden at det var kommen til noget
Møde. Sex Dage efter deres Afrejse udsendte de svenske et aabent Brev for at
undskylde sig.
Hertug Karl havde til Sommeren 1602 sammenkaldt en Rigsdag i Stockholm;
han gav de her forsamlede Stænder en Oversigt over Sveriges Stilling til sine Naboer.
"De svenske have tre Naboer", sagde han, "de danske, Polakkerne og Russerne.
Med de danske kunne vi leve i Fred, naar vi til dem afstaa de tre Kroner, som er
Sveriges rette Vaaben, og hvad Sverige fra gammel Tid har ejet i Lapmarken, dertil lade dem faa fri Handel ved alle Bjergværker i Riget, lige med Landets egne
Børn og siden aldrig tale om den Uret, som Danmark paa saa mange Maader har
gjort Sverige efter den stettinske Fred. Med Polakkerne kan det strax komme til
Fred, naur-vi vil give dem Pernau og Dorpat igjen og lade Hovedsagen uafgjort.
Man maa vel betænke hvad Sveriges Krone kan vinde derved. Med Russen kunne
vi have godt Venskab, naar vi ville give ham N arm og Reval og fremdeles Viborg
med, og dermed holder han Freden saa længe, han vil". Stænderne vare kun lidet
tilfredse med denne Tale, der fremstillede Sverige som levende i Ufred med alle sine
Naboer, og hvormeget end Karl søgte at besmykke det, var det dog klart, at det
var hans Erobringspolitik, der havde fremkaldt disse Stridigheder. Fra Rusland
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havde han taget Estland, fra Polen Lifl.and og nu udstrakte han Haanden efter det
nordlige Norge. Karl maatte gribe til sit gamle Middel at true med at nedlægge
Regeringen, hvis Stænderne ikke føjede ham, for at bevæge dem til at yde ham ny
Hjælp til Krigen. Paa samme Rigsdag dannedes et nyt Rigsraad, da Henrettelser,
Fængslinger eller Flugt omtrent havde opløst det gamle. Karl vægrede sig endnu
trods Stændernes Opfordring ved at antage Kongenavn.
Medens Rigsdagen i Stockholm stod paa, skrev Karl til Kristian IV og bad
om Tilladelse til, at nogle Lejetropper til Brug i Krigen mod Polen maatte gaa
gjennem Øresund, samt om at han vilde forbyde sine Undersaatter at sejle paa Riga
og andre Byer, som Sveriges Fjender sade inde med. Sluttelig anmodede han om et
nyt Grænsemøde til September ved Brømsebro. Efter Samraad med Rigsraadet
hævdede Kristian IV sine Undersaatters Ret til fri Sejlads paa Riga og Kurland og
afslog paa Grund af den der herskende Pest Forslaget om Mødet ved Brømsebro til
September, derimod foreslog han et Møde i Flakkebæk til Februar 1603, og heri
indvilgede Hertugen.
Det var saaledes det fjerde Grænsemøde i Løbet af to Aar, man nu skred
til at holde, et Bevis paa hvor spændt Forholdet mellem Rigerne var. Kun lidet
gunstige vare ogsaa de Varsler, der gik forud for Mødet. Hertug Karl sammendrog
Tropper i det sydlige Sverige, og som Modvægt herimod samlede Kristian IV 1000
Mand i en Lejr ved Halmstad, øgede Besætningerne i alle de skaanske Fæstninger
og opbød Bønderne til Grænsevagt. Slotsherren paa Halmstad :fik allerede i Januar
Paalæg om at passe paa de svenske Spioner. Det var heller ikke denne Gang lykkedes Hertugen at bevæge Kristian IV til at samtykke i, at Udsendige fra fremmede Fyrster overværede Mødet for at mægle mellem Parterne; men for at stille
Raadsherrerne fra de nordiske Riger frit i den Dom, de skulde fælde over Mellemværendet mellem Rigerne, vare de løste fra deres Troskabsed til deres Herrer, saalænge Mødet varede.
9de Februar traadte Raaderne sammen i Flakkebæk, og det lykkedes denne
Gang om end med nogen Besvær at fjerne de formelle Vanskeligheder for den
egentlige Forhandling. Fra dansk-norsk Side fremkom sex Klagepunkter, fra svensk
ikke mindre end nitten. Da dette gav Udsigt til endeløse Forhandlinger, enedes
man om fra hver Side kun at opsætte fem Punkter. Kristian IV's Udsendinge
klagede da over:
l) At den frie Sejlads paa Narva blev hindret for danske og norske.
2) At der blev lagt Hindring i Vejen for de danskes og norskes Handel paa Opstæderne i Sverige.
3) At der i Sverige toges Told af dansk-norske Varer.
4) At liibske Skibe bleve forulempede paa dansk-norske Strømme af svenske Udliggere.
5) At dansk-norske Undersaatter ikke kunde faa deres Tilgodehavende i Sverige
betalt.
Til Gjengjæld klagede de svenske over :
1) At de tre Kroner endnu stode i det danske Vaaben.
2) At de lede Uret af de norske Fogder i Finmarken og Lapland.
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3) At Danmark ikke efter det stettinske Forlig havde taget Sonnenburg paa Øsel
til Len af Kejseren, men uden videre besat det med sine Soldater.
4) At dansk-norske Undersaatter, medens Krigen med Polen stod paa, sejlede
paa Riga.
5) At noget Jordegods i Halland, der tilhørte den svenske Krone, endnu styredes
ved Kong Sigismunds Embedsmænd.
Hermed var imidlertid ingenlunde alle Vanskelighederne ved Forhandlingerne
ryddede af Vejen, man stredes endnu en rum Tid om hvem, der skulde indbringe
disse Klagepunkter. Kristian IV vilde have sine indbragte ved en særlig kongelig
Kommissionær, da hans Udsendinge vare løste fra deres Ed til ham, de svenske
holdt paa, at Sekretærerne ved Mødet burde indgive de gjensidige Klager. Paa
denne Maade droges Forhandlingerne ud til 6te April; det var da lykkedes at enes
om en Afsked, der afgjorde en Del af de mindre Spørgsmaal, men som sædvanlig
lade de store henstaa uløste. Striden om de tre Kroner, om Skatten af Finmarken
og om Sonnenburg paa Øsel skulde henskydes under en Opmands Kj endelse ; de
dansk-norske Udsendinge lovede hos deres Konge at søge at udvirke et Forbud paa
nogen Tid mod Sejladsen paa Riga og Kurland. Kristian IV, der under hele Mødet
havde opholdt sig paa Halmstadhus, nævnte strax Kurfyrsten af Brandenburg som
den, han ønskede til Opmand, de svenske erklærede intet at kunne sige herom, inden
de havde talt med deres Herre. Dermed skiltes man.
Udbyttet af Mødet var kun ringe, og selvom de paa begge Sider af Grænsen samlede Stridskræfter igjen hjemforlovedes eller droges til andre Egne, var det
dog klart, at Freden nu var mindre sikker end nogensinde før. Sansnart Udsendingene vendte hjem, lod Kristian IV strax udgaa Bud til sine Lensmænd i det nordlige Norge, om at de hverken maatte tillade Russerne eller Svenskerne paa Russernes
Vegne at hæve nogen Skat paa Søsiden; kun den Skat, som Svenskerne havde hævet
før den stettinske Fred, skulde de fremdeles beholde. Til Stockholm 'sendtes Klavs
Dyre for der at inddrive dansk-norske Undersaatters Gjældsfordringer paa Hertugen
og andre svenske, men han maatte med uforrettet Sag vende hjem.
Efter at sanledes fire Grænsemøder havde været berammede, ved hvilke rigtignok Svenskerne vare udeblevne fra de to, uden at Afgjørelsen af Tvisten mellem
Rigerne var rykket et Hanefjed frem, maatte det staa klart for Kristian IV, at ad
den Vej lod en Udsoning sig neppe tilvejebringe. I længere Tid at lade Striden
staa hen uafgjort, var i høj Grad gunstigt for Sverige, der ved sin staaende Rær
havde det i sin Magt, hvad Øjeblik det faldt det belejlig, at støtte sine Paustande
med Vaabenmagt, medens Danmark-Norge altid vilde behøve forholdsvis lang Tid,
inden man vare i Stand til at møde Angrebet. Karls Optræden ligeoverfor Polen og
hans Troppesamlinger 1602-3 havde tilstrækkelig vist, at han betragtede Sværdet
som en god Mægler i Stridighederne med sine Naboer, og Regeringsforholdene
i Sverige, saaledes som de faktisk havde udviklet sig, gave ham fuld Handlefrihed.
Klogskab bød derfor Kristian IV selv at vælge Tidspunktet for en Krig, der dog
syntes ham uundgaaelig, og ikke vente til Karl yderligere havde befæstet sin Magt
i Sverige og endt Krigen med Polen.
Efter sin Hjemkomst fra Hyldingsrejsen til Hamburg, samlede Kong Kristian
derfor sidst i November 1603 nogle af Raaderne om sig i Kolding for med dem at
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raadslaa om krigerske Forholdsregler mod Sverige. Raadsherrerne vare dog for den
overvejende Del fredelig stemte og fraraadede ethvert krigersk Skridt. Dette er
neppe kommet Kongen uventet, og det synes, som om han paa dette Tidspunkt har
tænkt paa efter Hertug Karls Exempel, at skaffe sig en Støtte blandt de andre Stænder
mod Adelens Overmagt. Til Grænsemødet i Flakkebæk 1603 havde Kongen befalet
17 Kjøbstæder hver at sende en befuldmægtiget Borger for at fremsætte de danskes
Krav paa Svenskerne. I sin Skrivelse til Raaderne, der havde været samlede i Kolding, udtalte Kongen, at han for denne Gang ikke havde villet forelægge nogen anden
Stand i Riget sit Anliggende; hvori jo laa en utvivlsom Antydning af, at Tanken
om at forebringe Sagen for Rigets øvrige Stænder ikke var Kongen fremmed. Da
nu Kongen til Februar 1604 udskrevet Møde med en Borgmester og en Kjøbmand
fra hver af de jydske og fynske Kjøbstæder, saa Adelen vel ikke uden Grund heri
et Forsøg paa at drage Borgerstanden frem. Selvom Forhandlingerne denne Gang,
som Kongen sagde, kun skulde areje sig om, hvad der kunde gjøres for at ophjælpe
Kjøbstædernes Handel, saa var det dog klart, at var der først vundet Hævd for slige
Sammenkomster af Delegerede fra Borgerstanden, kunde Kongen, hvad han jo havde
hentydet til, ogsaa let falde paa at forhandle med dem om andre Statssager, og
Begivenhederne i Sverige maatte lære Rigsraaderne at være meget mistænksomme
lige overfor saadanne Forsamlinger. Sall. snart derfor Planen om Mødet med Borgerne
rygtedes, indfandt største Delen afRaadet sig ukaldet hos Kongen paa Haderslevhus
for at hindre dette Møde. Kongen modtog dem med Kulde, men maatte dog bøje
sig for deres Forestillinger og igjen aflyse det berammede Møde.
Kristian IV besluttede nu at forebringe sine Klager mod Sverige for det samlede Rigsraad og søge at opnaa dets Samtykke til Krigen. I den Hensigt sammenkaldte han Raadet til et Møde i Odense til 25de August 1604; saalænge det endnu
var uvist, hvilken Beslutning denne Forsamling vilde tage, undlod Kongen helt at svare
paa Skrivelserne fra Sverige. Karl havde efter Aftalen i Flakkebæk henvendt sig
til Kurfyrsten af Brandenburg med Forespørgsel om, hvorvidt han var tilbøjelig til
at modtage det ham tilbudte Mæglerhverv ; da han intet Svar fik paa sit Brev, ansaa
han det for ensbetydende med et Afslag og skrev 9do Januar 1604 til Kristian IV
og bad ham vælge en anden Opmand eller sammen med ham udnævne Kommissærer
til at vælge en saadan j men ogsaa dette Brev forblev ubesvaret. I Marts frasagde
Hertug Johan, der nu var næsten 15 Aar gammel, sig sine Fordringer paa Sveriges
Trone, og Hertug Karl antog Kongenavn som Karl IX. Hen paa Sommeren skrev
det svenske Raad til det danske og bad det hos Kristian IV udvirke et Svar paa
den svenske Konges Brev, desuden indeholdt Skrivelsen Klager over, at norske Fogder begik Overgreb i Lapmarken, at svenske Undersaatter ikke kunde faa deres
Tilgodehavende i Danmark, og over at de danske og norske vedbleve med Sejladsen
paa Riga. Ogsaa denne Skrivelse forblev foreløbig ubesvaret.
I August Maaned sammentraadte altsaa det danske Rigsraad til Møde i Odense.
Kristian IV var paa Grund af sin Svigerfaders Besøg hindret i personlig at være
til Stede; paa hans Vegne aabnedes Mødet af Kansleren, Marsken og Statholderen
i Kjøbenhavn. Kongen begjærede at høre Rigens Raads Mening, Raad og endelige
Erklæring om den svenske Handel. Til Trods for Bestemmelserne ved det sidste
Grænsemøde, havde de danske og norske endnu ikke faaet deres Tilgodehavende i
8
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Sverige betalt, hverken hos Hertug Karl eller hos andre j ogsaa var der siden
Grænsernødet plyndret paa danske Strømme især under Bornholm, saa at fremmede
Søfolk ikke vare sikre paa vore Strømme.
Hollændere og andre, der brugte
Østersøen, bleve fortrædigede baade i svenske og danske Farvande, endog de ikke
vare Hertugens Fjender ej heller sejlede paa Riga. Desuden havde en af Hertugens
Udliggere taget et kjøbenhavnsk Skib, der kom fra Riga. Danske og norske Undersaatter, der handlede paa Sverige og Narva, bleve forulempede i deres Færd.
Efter at disse Klagepunkter mod Karl IX og de svenske vare fremsatte,
gik Kongen over til at udvikle, hvorledes han opfattede Sveriges indre Forhold. Han
havde ingen Tro til, at Hertug Karl ret længe vilde holde sig ved Roret, saasom
"gud alsommechtichste hannem som alle andre tyranner en kordt termyn huffuer
forrelagdt'"; men da der foruden ham intet mandvoxent Medlem af det svenske
Kongehus fandtes i Sverige, der var i Stand til at tage Styret naar Hertug Karl
var faldet eller havde rømmet Riget, saa var der al Fare for, at Riget da
igjen vilde komme under Kongen af Polen, som havde mange Tilhængere i Sverige, og da denne Konge var "En Herre som er opdragen udi Papisteriet, och
en yffuerer i samme Religion, Som regeris af Munke och Jesuiter, huilche Erre
hans neste Raad j er konningen af Spaniens suoger och Pavens søn och creatura,
Huad dette Rige haffde at foruente aff slig Naboskab kan noksom forstaass, Nemblig
inthed andet end Religionens forandring och ny spanske prachtiker, dette rige at
understrieke eller i thet ringeste skade at tilføj e".
Da det saaledes var klart "at huiss som Hertug Carl udi di sticher gjordt
haffuer och dagligen giør det skeer af forseet, trotz saa och imod all ret oeh billighed
wores person thill største forklenering och foracht, Riiget paa dess Højhed thill
preisidiuo och forfang och undersaatterne thill skade och affbreok" og da der heller
ikke var Udsigt til, at det vilde blive bedre, om Hertug Karl ved Døden afgik, eller
der paa anden Maade blev gjort Ende paa hans Herskab, saa syntes det Kongen
raadeligst og til Rigets Gavn at være nu ikke længer slig Uret, Spot og Forklejning
af samme Fyrste at lide, men med lovligt og ærligt Middel i Tide at afværge det,
som Rigerne i Fremtiden skadelig og til Fare kunde blive, og søge Rigernes Gavn
ved en lovlig Krig og aabenbar Fejde.
Kongen haabede at Adelen som den fornemste Stand i Riget, vilde vel tage
under Overvejelse den Spot og Skade, Riget led ved Hertug Karls Overgreb, og
bevilge den af Kongen foreslauede Krig j da Rigernes sædvanlige Indkomster naturligvis ikke rakte til Krigsføring, maatte det tillige tages under Overvejelse, hvorledes
Midlerne hertil skulde skaffes til Veje.
Sluttelig henpegede Kongen paa de Fordele, en heldig Krig kunde bringe
Riget, derved at nye Provinser underlagdes Kronen, saaledes at de til Krigen medgaaede Udgifter vel derved kunde dækkes. Selv havde han ved sit Forslag kun haft
Rigets Tarv for øje.
Naturligvis kom dette Forslag, efter hvad der var foregaaet Aaret forud,
ikke Raadet overraskende, dets Standpunkt har sandsynligvis allerede været taget,
det brugte kun to Dage til at udarbejde sit Svar, og dette faldt ikke ud efter
Kongens Ønske. Uagtet Raadet indrømmede, at der var gyldig Grund til at klage
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over Overgreb fra Hertug Karls Side, kunde det dog ikke tilrande at begynde en
Krig og motiverede sit Afslag ved følgende 7 Grunde.
For det første fandt det ikke Stridsspørgsmaalcne af en saa alvorlig Natur,
at der for deres Skyld var Grund til at bringe Kongens og Rigernes Velfærd i Fare
og bryde den evige stettinske Fred; denne Fred indeholdt Bestemmelser om, hvorledes Tvist mellem Rigerne skulde stilles, og der burde tages mere Hensyn til den,
. ligesom ogsaa til hvad Ulykke, Blodstyrtning, Landets Skade og Fordærv, som en
Krig vilde medføre, end til nogle tagne Handelsskibe, aldenstund i en offentlig Krig
alting ikke kunde gaa saa rigtig til, som det sig burde.
For det andet fandt Raadet, at det efter den sidste Afsked ikke ret egentlig
var Kongens Undersaatter tilladt at sejle paa Riga, eftersom de danske Kommissairer havde lovet at søge at udvirke hos Kongen, at Sejladsen paa denne By paa
nogen Tid blev indstillet, og at Hertugen uden Tvivl deraf havde taget Anledning
til at lade sine Udliggere hindre denne Sejlads.
For det tredie vilde til en Krig medgaa mange Tønder Guld, og Adelen var
saa forarmet, at den ikke var i Stand til at udrede store Summer, saameget mere
som den skyldte store Summer bort til Holsten, og der var Fare for, at disse Penge
vilde blive opsagte, naar Krig brød ud. Hvad Borgere og Bønder angik, var mellem
dem større Armod end det lettelig kunde gives tilkjende, og kom nogen ny Tynge og
Besværing til, kunde let deraf opstaa Ulykker, som tilforn var sket udi Grevens og
Skipper Klemens Fejde.
For det fjerde var Hertug Karl udi stærk Rustning og kunde med kort
Varsel bringe mange Tusinde Krigsfolk sammen, som i nogle Aar havde været øvede
og brugte, saa at han, hvis noget skulde paakomme, hastelig kunde falde ind i Skaane
og brænde og fordærve Landet, og det syntes ikke, at Kongen efter denne Tids Lejlighed kunde hastig opbringe saa stor Krigsmagt, at han uden højeste Fare kunde
slaas med ham i Marken. Det var ogsaa at frygte, at Hertug Karl med Orlogsskibe skulde være Hans Majestæt fol' stærk i Søen.
For det femte var Sverige et meget fast Land med Bjerge og store Søer,
saa at de med ringe Folk paa Holvejen og andre Steder kunde hindre deres Fjender
i at komme frem, hvilket saaes i den sidste svenske Fejde; thi da de danske Krigsfolk vare komne over Holvejen, blev den tillukket for dem, saa at de vare i stor
Nød og Fare, indtil de med stærk Frost kom ned paa Søerne. Derfor havde ogsaa
den sidste svenske Fejde varet paa ottende A ar, ,.ligeste ehr saa Sverigis rigis lejlighed, at korne theris fiender sterck udi landet, faar the ingen underholdning, korner
the svage, saa slages the af theris fiender", desuden burde betænkes hvad Tid det vilde
tage at erobre Fæstningerne langs Grænsen.
For det sjette var at frygte, at Kejseren skulde være ilde tilfreds med Kongen paa Grund af Hyldingen i Hamburg; desuden stod det ikke vel til mellem Kongen og Liibeck, saa at man under en Krig med Sverige ikke kunde være sikker fra
den Kant.
For det syvende var Kong Sigismund i Polen Sveriges rette Herre og Konge,
og Hertug Karl kunde ikke med Billighed indvikle det Rige i Krig, som tilhørte
Sigismund. Heraf vilde følge, at hvis Kongen med Krigsmagt erobrede nogen Provins
fra Sverige, da skulde Danmark have en evig Fejde med Kongen af Polen og hans
8*
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Efterkommere og dermed med Kejseren, Kongen af Spanien og andre deres Tilhængere. Desuden kunde Krigen have til Følge, at Sverige igjen gav sig under
Kongen af Polen, og det vilde være Danmark til Skade, om slig en mægtig Potentat
blev Rigets Nabo.
Man burde ogsaa betænke al den Skade, Søhandelen vilde lide ved en Krig,
og at Øresundstolden derved vilde stærkt formindskes.
Af alle disse Grunde maatte Raadet fraraade Kongen at begynde nogen
Krig med Sverige, og til Trods for den Uret, der var overgaaet Riget, raade ham
til at lade det gaa som det gik, og bede Kongen betænke den gamle Regel: N ecesse
est, ut possit dissimulare, qui vult imperare. Hertug Karls Regimente kunde umulig
bestaa, som det anstilledes, enten blev der Oprør i Riget, eller Russen og Polakken
angreb det og hindrede derved hans Forsæt mod Danmark. Skulde det imidlertid
vise sig umulig at holde Fred, vilde Raadet værne Fædreneriget, som det sig burde.
Kristian IV og Rigsraadet vare forsaavidt enige i deres Opfattelse af Forholdene i Sverige, som de begge vare overbeviste om, at Karl IX's Regimente stod
paa meget svage Fødder og kun vilde vare kort j denne Opfattelse havde de sikkert
begge faaet gjennem de talrige svenske Adelsmænd, der vare tyede til Danmark;
men hermed hørte ogsaa Enigheden op. Gjennem hver Linie i Raadets Erklæring
fremskinner dets afgjorte Ulyst til med væbnet Haand at gribe ind i de svenske
Stridigheder. Paa Raadsmødet i Odense 1604 erklærede den danske Adel sig ude
af Stand til at løse de Krav, Tiderne med uafviselig Nødvendighed stillede til
den som Rigets mægtigste og ene styrende Stand. Som alt tidligere pauvist stade
Danmark-Narges og Sveriges Interesser paa dette Tidspunkt saa skarpt imod hinanden, at kun en fuldstændig krigersk Ligevægt mellem Rigerne kunde hindre den ene
Part i at krænke den andens Ret. Det danske Rigsruad opgav derfor den Stilling,
Riget hidentil havde indtaget i Norden, naar det aabent udtalte, at Sverige var i
saa stærk Rustning, at Danmark-Norge ikke uden højeste Fare kunde slaas med
det i Marken og samtidig aldeles intet gjorde for at skaffe større Ligevægt til veje,
men udelukkende satte sit Haab til, at et Oprør eller Russen eller Polakken skulde
bryde Sveriges Magt.
Kristian IV indsaa klart den mislige Stilling, hvori Sveriges stærke militære
Magtudvikling bragte hans Riger; - netop samme Aar som Raadsmødet i Odense
fandt Sted bevilgede de svenske Stænder paa Rigsdagen i Norrkøping en yderligere
U dskrivning af 9000 Mand paa 3 Aar - men han var ude af Stand til overfor
Adelens Modstand at forandre dette Forhold j det eneste virksomme Middel til
at hæve Rigernes Magtstilling, en Revolution, der trængte Adelens Magt tilbage, var
Tiden endnu ikke moden til j vi have jo set, hvor uheldig Kongens svage Forsøg paa
at drage Borgerstanden frem ] 603 vare faldne ud. Der var derfor efter Raadets
Beslutning i Odense intet andet for end igjen at optage Forhandlingerne med
Sverige; men disse vare ingenlunde blevne lettede ved Begivenhederne i Sommeren
1604. Karl IX, der nu havde taget Kongenavn, var naturligvis ikke uvidende om,
hvilke Planer Kristian IV havde næret, og Grunden til, at baade hans og det svenske
Raads sidste Breve endnu vare ubesvarede. Det danske Rigsraads Beslutning i
Odense kunde heller ikke forblive skjult for den svenske Konge, og maatte yderligere
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opmuntre ham til at fastholde sine Fordringer ligeoverfor en Magt, der røbede en
saa stor Utilbøjelighed til paa en virksom Maade at modsætte sig hans Overgreb.
Ilte September mindede Karl IX om, at hans Brev af 9de Januar endnu
var ubesvaret, trods det, at det svenske Raad senere havde bedet om et Svar; 9de
Oktober afsendte Kristian IV derfor en Skrivelse, hvori han fremkom med de samme
Klager, som han havde forebragt sine Raader i Odense, samt erklærede, at han
for Tiden ikke vilde vælge en Opmand, da det som en Gang var erkjendt for Ret
ikke blev gjennemført. Karl IX afviste i et Brev af 28de Oktober disse Beskyldninger og anbefalede et nyt Grænsemøde for at Raader fra begge Riger kunde
dømme i Sagen. Som Opmand nævnte han Landgreve Morits af Hessen.
Det svenske Raad skrev 3die November til det danske, udtalte sin Forundring over intet Svar at have faaet paa sit Brev af 14de Juli, og sagde, at Kristian
IV's Beskyldninger "kom dem fast besværlige for" j de bade ligesom deres Konge
om et nyt Grænsernøde. 3die December svarede det danske Raad og fastholdt i et
og alt sin Konges Standpunkt. 20de December kom dette Svar til Stockholm, og
tre Dage efter skrev det svenske Raad paany, fremsendte Kopier af de mellem Kongerne vexlede Skrivelser, og udbad sig nærmere Oplysning om, hvad Grund de danske
mente at have til Klage.
Fra Sigismund i Polen kom om Efteraaret et Gesandtskab, der bad om
Hjælp til Krigen mod Karl IX eller i det mindste om, at Kristian IV vilde sidde
stille under denne Kamp j Kongen afslog at give et saadant Løfte, ligesom han ogsaa
nægtede Sigismund Tilladelse til at berøre Danmarks Grænser med sine Krigsfolk.
Karl IX besluttede nu at benytte den Tryghed, det danske Rigsraads Ulyst
til Krigen foreløbig skaffede ham, til med Kraft at drive paa Krigen mod Polen,
der siden 1601 havde været ført uden Held. 22de August 1605 landede han i Pernau
og drog mod Riga. Efter her at have forenet sig med Anders Lennartsson talte
hans Hær mellem 11 og 12000 Mand, og han mente derfor at have let Spil mod
den polske Feltherre Chodkiewitz, der med 5000 Mand stod ved Kirkholm, c. 2 Mil
sydøst for Riga Men Karls fremfusende Ubesindighed forspildte Sejren. Svenskerne
bleve fuldstændig slagne og skulle have mistet henimod 8000 Mand. Karl var selv
i Livsfare og reddedes kun ved den liflandske Adelsmand Henrik W redes ædle Opofrelse. Felttoget i Lifland var hermed forbi for dette Aar. Karl afgav Kommandoen til Greven af Mansfeld og vendte i Begyndelsen af Oktober tilbage til Sverige.
Mellem de nordiske Riger forefaldt der ikke stort i dette Aur. Kristian IV
indtog en afventende Holdning, og det har naturligvis ærgret ham, da han erfarede
Nederlaget ved Kirkholm, at han nu ikke stod i Marken mod sin Modstander og
kunde benytte hans Uheld. Kort før sin Afrejse havde Karl IX skrevet til de danske
Raader Peder Munk og Manderup Parsberg, givet dem en vidtløftig Redegjørelse
for Sagernes Stilling og bedet dem arbejde hos deres Konge paa, at et nyt Grænsemøde snart maatte komme i Stand. Raaderne sendte Brevet til Kansleren med den
Tilføjelse, at det ogsaa syntes dem raadeligst ikke at tøve med at fastsætte et Fredsmøde, hvilket de bade Kansleren meddele Kongen. Kongen lod dem strængt forbyde
at have saadanne Tanker eller at svare paa Brevet.
Da der sanledes intet Svar kom, klagede Hertug Johan i Karl IX's Fraværelse over, at Brevdrageren med Brevet til Raaderne var bleven opholdt i Kjøben-
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havn, og at der kun var givet ham en Recipisse med tilbage. Han bad derfor om
et Svar paa Brevet enten fra Kongen eller Raadet, men blev kort afvist af Kristian IV.
Ogsaa det følgende Aar 1606 forløb nden at Tilstanden mellem Rigerno forandredes. Det svenske Raad klagede til det danske over, at Karl IX's Vinskænk
var bleven molesteret i Øresund og havde maatte betale Told af Kongens Vin, over
at deres Konge ikke havde faaet udleveret Stykkerne fra et paa Gulland strandet
Orlogsskib, samt over det utilfredsstillende Svar, Kristian IV havde givet paa Hertug
Johans Skrivelse. Det danske Rigsraad svarede hertil, at den omtalte Vin snarere
syntes at tilhøre Kjøbmanden end Hertugen. Lensmanden paa Gulland havde faaet
Befaling til at udlevere Skytset, om Svaret paa Hertug Johans Brev havde deres
Konge alt ytret sig til hans fyrstelige Naade Hertug Karl. Det danske Raad
mindede tillige om, at de dansk-norske Undersaatter endnu ikke havde faaet deres
Tilgodehavende hos den svenske Krone betalt, og at de besværedes med ubillig
Told i Sverige.
I Marts 1607 kronedes Karl IX, 57 Aar gammel, i Ilpsala Domkirke som
Konge af Sverige j til den sædvanlige svenske Kongetitel føjede han ved denne Lejlighed "Konge over de Lapper i Nordland" og viste derved, hvor lidet han var til
Sinds at give efter i Grænsestriden med Norge. Heller ikke lod han det blive ved
den nye Titel, han gjorde samtidig nye Anstrængeiser for at udvide sit Herredømme
i de nordlige Egne. Den norske Lensmand i Nordlandene indberettede, at Kongen
af Sveriges Fuldmægtige, der aarlig i Hobetal velbemandede og udstafferede udsendtes
for at hæve Skat, dette AnI' havde forhøjet Skatten og indkrævet den paa Steder
og i Fjorde, hvor Kongen af Sverige aldrig tilforn havde hævet nogen Afgift. En
svensk Pinke, der af Uvejr blev dreven ind til Bergen, og hvis Papirer der bleve
undersøgte, befandtes at have Ordre til at begive sig omkring Vardehus for der at
kræve Skat af Finnerne og af Nordmændene i Nordland. Ligeledes skulde Skipperen
undersøge Ud- og Indløbet til Fjorden samt formane de derboende Fiskere til at
give Kongen af Sverige Skat i Lighed med Kongen af Norge. Lensmanden i Bergen
sendte en Kopi af denne Skrivelse til Kjøbenhavn, Kongen befalede da, at Skibet
skulde forpligtes til at sejle hjem, og blev det senere truffet i de nordlige Farvande,
skulde det opbringes,
I Kongens Fraværelse skrev det danske Rigsraad 4de August til det svenske
og protesterede mod disse nye Overgreb, baade mod Forhøjelsen afFinneskatten og
mod den nye Titel. Det svenske Raad svarede hertil, at Kongen af Sverige maatte
have Ret til at forhøje Skatten, og at han ikke havde krævet Skat andre Steder,
enel hvor den tilkom ham efter Aftalerne i Flakkebæk ; den nye Titel mente de ikke
kunde være Danmark til Skade. Tillige mindede det om, at de siden Mødet i Flakkebæk henstaaende Punkter endnu ikke vare afgjorte af en Opmand, skjønt det oftere
havde erindret derom. Senere hen paa Aaret klagede det svenske Raad over Overgreb af Slotsskriveren pau. Vardøhus samt fornyede Opfordringen til at vælge en Opmand. Kansleren, Kristen Fris, besvarede paa Kongens Vegne dette Brev; Sagen
mod Slotsskriveren skulde blive undersøgt. Til Opmand var man villig til at tage
Hertug Heinrich Julius af Braunschweig, som Svenskerne havde ønsket, og Rostock..
foresloges som det til Underhandlingerne belejlige Sted.

63

Medens saaledes Forholdene toge en mere truende Karakter, var det endelig
lykkedes som et sidste Forsøg paa en mindelig Overenskomst at faa et Møde bragt
i Stand i Wismar, til hvilket Hertug Heinrich Julius skulde sende Udsendinge for
at mægle. 12te September 1608 mødte de danske og Hertug Heinrichs Udsendinge
paa Raadhuset, men de svenske udebleve. I fem Dage ventede de danske paa dem
og droge derefter hjem. Kort eftor ankom Svenskerne, der vare blevne opholdte af
Vejr og Vind, men af Mødet blev der intet.
Hvor fredelig sindet end det danske Rigsraad var, begyndte det nu at indse,
at det blev nødvendig at sætte haardt imod haardt, og at stadig Eftergiven kun
førte til nye Fordringer. Til de allerede existerende Stridsspørgsmaal havde Karl IX
føjet et nyt ved de Privilegier, hvormed han udstyrede den nye Stad Gøteborg, som
han 1607 anlagde paa Øen Hissingen ligeoverfor Elfsborg. Det var ingenlunde noget
nyt, at Sverige havde en Handelsby paa den korte Kyststrækning, det ejede mod
Kattegat; men til den nye Handelsplads blev indkaldt hollandske Kolonister, og
Byen :fik en hollandsk Borgmester. Den blev derved gjort til et Slags hollandsk
Stabelstad j alle de hollandske Skibe, der sejlede paa Østersøen, anløbe Gøteborg, :fik
del' svenske Papirer og sejlede saa under svensk Flag toldfrit gjennem Øresund.
Naturligvis maatte denne Trafik betydelig forringe Indtægten af Sundtolden og var
i og for sig ulovlig, da Varerne i Virkeligheden vare hollandsk Ejendom og smugledes
gjennem Sundet dækkede af den svenske Toldfrihed.
Da det svenske Rigsraad efter det mislykkede Møde i Wismar henvendte sig
til det danske med Klage over, at de danske Udsendinge saa hurtig vare rejste bort
og med Anmodning om, at et nyt Møde maatte blive fastsat, fik de til Svar, at det
ikke sømmede sig for de danske at vente efter Svenskerne som en Tjener efter sin
Herre, heller ikke vilde de staa paa Pinde for dem, hver Gang de ønskede et Grænsemøde. Desuden var det paa Flakkebækmødet aftalte endelig afgjort og kunde ikke
tages op paany.
Dette Sval' tydede paa, at det danske Rigsraad nu havde indset Nødvendigheden af at indtage en fastere Holdning ligeoverfor Karl IX's gjentagne Retskrænkelser, og samtidig toges andre Forholdsregler, del' viste at Taalmodigheden
var ved at briste. I de første Aar efter 1604 var der af Føjelighed mod Sverige
ikke blevet udfærdiget Søpas til Sejlads paa Lifland og Kurland; men da Krigen
med Polen bestandig trak i Langdrag, og da svenske Flaader vedbleve at gjøre
Østersøens østlige Del usikker, udsendtes Godske Lindenav 1608 med en mindre
dansk-norsk Eskadre for at sikre Sejladsen i disse Farvande, og Aaret efter var
Rigsadmiralen, Mogens UHeld, selv i Søen med en større Flaade. Dette vakte Karl
IX's Forbitrelse og foranledigede ham til et Skridt, der yderligere maatte øge Spændingen mellem Rigerne. En Nat i Februar 1610 lod han hemmelig paa Helsingørs
Toldbod opslaa en Plakat med et ligefremt Forbud mod al Sejlads paa Kurland,
Mittau, Riga og Libau. Kristian IV lod strax denne Plakat nedtage og befalede,
at alle Skibe, som agtede sig til Østersøens østlige Del, skulde standses i Sundet og
samlede ledsages af en Orlogsflaade til deres Bestemmelsessted. Da Svenskerne
ikke vare stærke nok i Søen til at modsætte sig dette, trak de sig tilbage til deres
egne Farvande og lode Handelsskibene uforstyrrede.
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I Foraaret 1610 gjæstede Kristian IV Norge med 8 Krigsskibe; ved sin
Hjemkomst samlede han Rigsraadet til et Møde i Kjøbenhavn og forelagde paany
sine Klager mod Sverige. Først var der Urolighederne i Østersøen. Ikke blot hindrede de svenske Udliggere al Sejlads paa Lifland, men ogsaa Sejladsen paa den
øvrige Del af Østersøen var i høj Grad usikker, og nu havde Kongen af Sverige
udgivet et aabent Mandat, hvorved al Sejlads paa Riga og Kurland blev forbudt, ja
han havde endog uden videre opslaaet dette Forbud paa Toldboden i Helsingør.
Da Danmarks Konge ikke agtede at finde sig heri, havde han i Aar ladet sin Elaude
sikre Østersøen, men dette medførte stor Udgift, som Riget i Længden ikke kunde
bære, i Særdeleshed da man ikke vidste, hvad Ende slig en usikker Fred kunde tage,
"som intet andet End list, Prackticker, finantzeri och trotz følger". Kongen begjærede
derfor Rigens Raads Udtalelse om, hvorledes denne Sag, som fornemmelig angik
Kongens og Rigernes Højhed i Østersøen, bekvemmest og bedst kunde foretuges.
Dernæst var der Forholdet til Finmarken og Nordland. Paa Mødet i Flakkebæk havde de svenske Kommissærer tildømt den svenske Krone Halvdelen af den
Afgift, Sølapperne svarede fra Titisfjord indtil Malanger, og to Trediedele derfra til
Varanger, desuden fordrede de mod al Ret og Skjel ikke blot Skat af Beboerne,
men ogsaa Herredømmet over Land og Strand, gejstlig og verdslig Jurisdiktion o. s. v.,
noget som ingen svensk Konge før Karl IX havde gjort Fordring paa, hvorfor han
ogsaa havde forbedret sin Titel med "Herre over de Lapper i Nordland". Han
havde forordnet en Statholder ved Navn Baldser Beck i Vardøhus Len, hvor Sverige
aldrig tilforn havde haft nogen Embedsmand, de svenske havde begyndt at bygge et.
Blokhus ved Altenelv, Knægte vare udsendte for at inddrive Skat, og Kongen af
Sverige udfærdigede Søpas paa Nordlandene og Vardøhus,
Endelig kom hertil den nye Stad Gøteborgs Privilegier, som ikke vare givne·
Byen til Næring og Brug, men Kongeriget Sverige til en ny Indtægt, Danmark.
og Norge til Skade og Fordærv, idet der var givet Borgerne der Ret til at sejle og
fiske paa Nordlandene, og til Støtte derfor udrustedes nu i Elfsborg sex væbnede'
Skibe, der skulde gaa til Nordlandene og overvintre der. Dernæst benyttedes den nye
Stad Gøteborg til at omgaa Tolden i Øresund. Hollænderne og andre løbe ind til
Gøteborg, fik deres Vare omdømte til svenske og sejlede toldfrit ud og ind gjennem
Sund og Belt, uanset at de hverken ladede eller lossede i Gøteborg.
Svenskerne havde af Russerne faaet afstaaet Kexholm Len, der strakte sig
henimod Vardøhus Len, samt hos Storfyrsten begjæret Tilladelse til at indlægge
nogle Hundrede Knægte i Malmis eller Kola, som det sagdes, for at sikre det mod
Polakkerne, men vistnok kun for at have dem nær Nordland.
Kongen samlede sine Klagemaal mod Sverige i fem Punkter.
1. Rigets Indkomster i Øresund forkortes, og hvis Sejladsen paa Riga skal ophøre og de svenske Plyndrerier i Østersøen vedblive, da ville faa begære at bruge
Østersøen, med mindre de ere saa trængte dertil, at de ville æventyre Skib og Gods.
2. Vore egne Undersaatter fortrædiges i deres Næring, idet de ikke i Fredstid
maa sejle hvorhen de vil, uanset at Østersøen er Rigets Undersaatters bedste Næring.
3. Søfarende Mænd , som i Sundet give Riget Told, forbydes deres Næring og
spoleres og plyndres nden at hjælpes af os, hvilket er imod Rigets Højhed og.
Værdighed.
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4. I Nordland og Vnrdøhus Len sker med Vold, Vælde og List slig Indtrang,
at Rigets Grænser derved forrykkes paa de Steder, og endda sidder den svenske
Krone i fælles Regering med os der, om sligt ikke i Tide hindres.
5. Vort Riges Undersaatter nødes til at give Told i Sverige af deres Gods mod
det stettinske Fordrag.
Da disse Sveriges Overgreb sædvanlig udsmykkedes med fagre Ord og idelig
Paaberaabelse af den stettinske Fred, og da der ved de senere Aars Udrustninger
ikke var vundet andet, end at Overgrebene holdtes inden visse Grænser, saa begjærede
Kongen af Raadet en skriftlig Udtalelse om, hvad der burde gjøres for at blive fri
for disse Kneb og skaffe Rigerne virkelig Ro.
Raadet optog denne Gang Kongens Klage paa en hel anden Maade end paa
Mødet i Odense 1604; vel var det nu som den Gang stemt for at bevare Freden saa
længe som muligt, men det havde indset Nødvendigheden af at sætte haardt mod
haardt. Det var enig med Kongen i, at Rigernes Værdighed krænkedes ved at lade
deres Handel være underkastet de svenske Mandater, og at sligt burde hindres; men
det fandt, at Forsøgene paa at trænge ind i Vardøhus Len og Nordlandene var af
endnu større Betydning. N aar Kongen af Sverige lod bygge Blokhuse og ansatte
Officerer, hvor det aldrig forhen havde fundet Sted, og lod Skatter opkræve ved
Krigsfolk, saa var der intet andet at gjøre end at møde Magt med MaKi; for at
hindre Svenskerne i at sætte sig fast ved Vestersøen. Kong Kristian maatte selv
afgjøre, hvilke Midler, der tjente bedst hertil.
For dog at gjøre alt for at undgaa Krig, tilraadede Rigsraadet ved et
trykt Skrift at oplyse de svenske Stænder om, hvorledes Sagerne stode mellem
Rigerne, i det Haab at noget derved kunde udrettes.
Til Hjælp til Udrustningerne i Østersøen bevilgede Raadet en Madskat af
hele Riget, ligesom det ogsaa i en særlig Skrivelse udtalte sig om, hvad Hjælp den
vilde yde, hvis det "hvad Gud forbyde og hvad vi ikke tror vore Naboer til" skulde
komme til en aabenbar Fejde mellem Rigerne.
Det danske Rigsraad haabede endnu at bevare Freden, uagtet Kampen allerede
var begyndt mellem Lensmændene i det nordlige Norge, og Rigernes Flander truede
hinanden i østersøe~. Kun den svenske Flaades afgjorte Und erlegenhed hindrede, at
Krigen, ligesom den nordiske Syvaarskrig, uden nogen Krigserklæring begyndte med
et Sammenstød paa Søen. Ogsaa det svenske Raad ønskede oprigtig Fred, men det
var nden Indflydelse paa sin alderst egne Konge, der med en med Aarene voxende Halstarrighed hensynsløst arbejdede paa at skaffe Sverige Adgang til Havet ved Norges
nordlige Kyster, trods alle Advarsler om, at det dog tilsidst vilde føre til Ufred
med J uthen. Sveriges unge 'I'ronarving, Gustaf Adolf, del' uagtet sin unge Alder,
allerede deltog i Statens Styrelse, var ligeledes stemt for Fred med Danmark-Norge,
men heller ikke han formaaede at standse sin strænge Fader paa den en Gang betraadte Bane. Kristian IV ønskede Krigen, og Karl IX's Krænkelser af DanmarkN orges Ret gjorde den nødvendig; Striden gjaldt, som ogsaa Rigsraadet havde fremhævet i sin Indstilling til Kongen 1610, først og fremmest den norske Krones Ret i
Vardøhus Len og Finmarken j naar Kristian IV hertil yderligere knyttede vidtgaaende, ærgjerrige Planer, var han i den Henseende saa langt fra i Overensstem9
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melse med sit Raad, at dettes store Ulyst til Krigen vistnok for en ikke ringe
Del stammede fra Frygt for den Magtudvidelse, Kongen muligvis kunde vinde
gjennem den.
Som Forholdene nu en Gang havde udviklet sig, og med de Følelser, der
besjælede begge de nordiske Konger, var der naturligvis ingen Udsigt til, at Forhandlingerne mellem Rigerne 1610 skulde føre til en fredeligere Stilling. Ved
Aarets Begyndelse skrev Sveriges Arvefyrste og sex svenske Raader til det danske
Rigsraad og fremhævede al den Iver, der fra svensk Side var vist for at faa de
siden Mødet i Flakkebæk henstaaende Sager afgjorte j deres sidste Brev af 20de
Juni f. A. var dog endnu ubesvaret. Tillige klagede de over, at den norske Foged,
Thomas Hansen, var falden ind i Alten og havde overfaldet den svenske Konges
Tjenere og dels bortført dels sønderhugget de paa svensk Grund byggede Huse,
samt forbudt Søfinnerne at svare Skat, baade den Treding, som Russerne før havde
haft, og den, som de af Alder vare vante til at svare til Sverige. Klagerne over
Slotsskeiveren paa Vurdøhus, Søren Hansen, havde ikke hjulpet til Trods for det
danske Raads gode Løfter. I sidste Sommer havde danske Admiraler og Kapitainer
søgt at tvinge svenske Orlogsskibe til at stryge for sig i aaben Sø under Dornesnæs l), hvor Danmark dog ikke havde nogen Ret, og danske Udliggere havde taget
det lille Skib "Francislrus" under Bornholm.
Paa Herredagen i Kjobeuhavn i Marts besvarede det danske Rigsraad dette
Brev . Raaderne hævdede, at Skylden for de mislykkede Forhandlinger faldt paa
Svenskerne, hvorfor deres Konge ikke vilde handle videre i den Sag, men lade alt
hero , indtil Gud undte bedre Lejlighed til at fuldende de samme Irringer, Thomas
Hansen val' optraadt efter Kongens Befaling, da denne ikke vilde tillade nogen
fremmed Herre at tiltage sig Højhed paa den norske Krones Grund. Randet
liaabede ogsaa, at det svenske Raad vilde frarande deres Konge huns Overgreb.
Farvandet ved Dornesnæs var dansk, derfor havde de danske Kapitajner Ret til der
at optræde, som de gjorde. Skibet "Franciskus" havde antastet fremmede Skibe paa
danske Strømme, forøvrigt var det igjeu frigivet.
Hen paa Sommeren klagede det svenske Raud igjeu over, at den danske
Flunde havde dækket den af Svenskerne forbudte Handel paa Kurlaud j Brevet blev
ikke besvaret, og hedre Skæbne havde heller ikke et senere egenhændigt Brev fra
Karl IX til det danske Rigsraad med Forslag om et nyt Grænsemøde inden to
Maaneder. I September kom Udsendinge fra Kong Jakob I af England til Kjøbenham for efter Karl IX's Anmodning at prøve paa at mægle i Striden mellem
Rigerne j men Kristian IV afviste denne Mellemkomst, idet han henviste til den forsonlige Holdning, han stedse havde indtaget under Striden, og tilbød iøvrigt a.t sende
Kong Jakob alle Akterne, for at han selv kunde sætte sig ind i Sagen.
I Oktober udgik de trykte Patenter til Sveri ges Stænder. De lade ingen
'I'vivl tilbage om, at det nu vilde blive til Alvor med Krigen, hvis Karl IX ikke i
sidste Øjeblik fuldt til Føje, og dertil var han ingenlunde til Sinds.
I November
sammenkaldte han en Rigsdag i Ørebro. Selv ramt af et Slagtilfælde forinaaede den
') Pynten vest for Indløbet til Bugten ved Riga.
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aldrende Konge ikke at tale til Folket, men i hans Sted talte Arvefyrsten, den unge
Gustaf Adolf. Han søgte at gjøre det indlysende, hvor uretmæssig det fra Danm arkNorge truende Angreb var, og oplæste de Instruktioner, der vare givne til Fogderne
i Finmarken og til Flaadens Befalingsmænd fol' at vise, hvorlidet de krænkede andres
Ret. Stænderne vægrede sig dog længe ved at bevilge nye Udrustninger og tilraadede Kongen ved Eftergivenhed at søge at undga a Krigen, hertil var han dog
ikke til at formaa, og det lykkedes ham tilsidst at sætte igjennem, at Stænderne
lovede at stille en Hær paa 25,000 Mand foruden det Krigsfolk, der stod ved
Ruslands og Liflands Grænser; med denne Tilvæxt anslog Karl IX Sveriges Stridskræfter, fremmede hvervede Soldater iberegnede, til 40,000 Mand.
Hvor nødvendig end Ørebro-Rigsdagens Beslutning var, naar Sverige ikke
vilde give efter i Striden, saa maatte den paa den anden Side tvinge DanmarkNorge til nu at gjøre Alvor af sin Trusel. Den kommende Sommer vilde træffe
Sverige rustet til Tænderne, Danmark-Norge maatte da ogsaa paa sin Side ruste for
alle Muligheders Skyld j men da disse Rustninger for den langt overvejende Del maatte
bestaa i, at fremmede Lejetropper droges ind i Riget, var det umulig at vedligeholde en sandan væbnet Fred. Terningen var kastet Krigen var uundgaaelig, og
det var derfor selvfølgelig til ingen Nytte, at Karl IX fra Rigsdagen i Ørebro skrev
til Kristian IV med Forslag om nyt Grænsernøde.
I Jannar 1611 sammenkaldte Kristian IV sit Raad til et Møde i Kjøbenhavn. 1ste Februar traadte det sammen paa Raadhuset. Kongen aabnede selv
Mødet med en T-ale og overgav derefter til Overvejelse en SKriftlig Fremstilling af
Forholdet til Sverige. De Voldsgjerninger, Hertug Karl, nu Sveriges Hersker, lige
siden det f1.akkebækske Møde var vedbleven at øve mod Rigerne, havde foraarsaget
mange Sammenkomster og Traktater, sidst Raadsmødet i Kjøbenhavn i Juli 1610,
hvor Raadet havde vedtaget, at et Skrift paa Tryk skulde udsendes til Sveriges
Stænder om den Uret, som Kongen af Sverige tilføjede disse Riger, og at
Rigerne saavel i 0stersøen som i Nordland skulde møde Vold med Vold. Overensstemmende hermed havde Kongen udsendt trykte Patenter og i Østersøen ladet
Rigernes egne og fremmede Handelsskibe ledsage af Orlogsskibe, uden at dog disse
havde voldet Kongen af Sveriges Skibe nogen Skade eller Men. Kongen havde
haabet, at Kongen af Sverige derved vilde have ladet sig bevæge til at falde til Ro,
afstaa fra sine Overgreb og raade Bod paa hvad hidindtil var sket og herefter
føre sin Regering saaledes, !Ilt den ikke var Danmarks og Norges Konge til Forklejning og Foragt og begge Rigernes Indbyggere til Skade paa deres Næring og
Sejlads. Kongen af Sveriges Breve til Kongen og Raadet fra 0rebro i December
forrige Aar viste dog, at han vilde blive ved det gamle, at begjære Møder ved
Grænsen, forlange Opmand i de fire omtvistede Punkter, vedblive at ran be paa og
spidsfindig fortolke det stettinske Fordrag og ikke des mindre Tid efter anden
at udvide sin Magt og gjøre alt det Sørøveri og Plyndreri, han kunde afstedkomme. Naar Sagerne vedbleve at gaa saaledes, og Kongen derimod gik frem efter
Raadets Mening, som var at styre Vold med Vold uden aabenbar Fejde, saa var
intet andet deraf at vente enel Undersaatternes Fordærvelse, som vilde bruge Østersøen, og Grænsernes Usikkerhed. Disse Sikkerhedsforanstaltninger slugte Rigernes
9*
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aarlige Indkomster, og der opnaaedes intet andet derved, end at Tiden holdtes hen,
indtil Kongen af Sverige fandt Lejligheden gunstig, og der saaledes kunde forventes
Fare og Æventyr paa en Tid, da det var Rigerne højst ubelejligt. I Virkeligheden
vilde derfor den af Raadet foreslaaede Fremgangsmaade ikke være til Skade for
Sverige, men til stor Bekostning for Rigerne. Endskjønt Kongen vidste, at det
Raad at styre Vold med Vold var givet i en god Mening, saa nødte Kongen af
Sveriges yderligere Trods dog til at finde paa andre Midler. Raadet vidste hvor
langmodig Kongen havde været under Forhandlingerne med Sverige, men det
sidste Brev havde noksom vist, hvorledes det havde hjulpet. Skulde ved Kongens
Eftergivenhed nogen Plads blive frataget Riget, eller Kronens Regalier i Østerog Vestersøen blive formindskede, saa var derved handlet mod Haandfæstningen
og givet Anledning til en ond Eftertale hos Efterkommerne. Kongen havde
derfor, skjønt han kjendte og nøje havde overvejet hvad Ansvar, der pauhvilede en
Fyrste baade for Gud og Mennesker, dog besluttet til førstkommend e Fornar at
ville paaføre Kongen af Sverige og hans Undersaatter, saa mange, der holdt sig til
ham og vare ham følgagtige, aabenbar Fejde baade til Lands og til Vands, og med
Guds naadige Hjælp enten undertvinge samme Rige under sit og Danmarks Lydighed
og Herredømme eller idetmindste sammes Konge sanledes redigere in ordinem, at
Kongen og hans Undersnatter for slige voldsomme Gjerninger, skadelige og listige
Praktiker bleve befriede og en Gang for alle sikrede.
Overensstemmende med Haandfæstningen meddelte Kongen Raadet denne
Beslutning og begjærede, at Randet samme Fejde vilde bevilge og paa hele Rigets
og alle Stænderues Vegne endrægtigen deri samtykke, samt lade Kongen vide, hvad
aarlige Bidrag han kunde forvente af Riget i den Tid, Fejden stod paa,
Kongen vilde dog ikke skjule for Rigens Raad, at saafremt det paa menige
Stænders Vegne ikke vilde bevilge denne Fejde, men vilde skille sig fra Kongen i
denne vigtige og højst magtpaaliggende Sag og ikke lade sig den Spot og Vanære,
som hidindtil val' tilføjet og daglig tilføjedes af Kongen af Sverige, gaa til Hjærtet,
da var Kongen dog til Sinds for sin egen P erson og paa sine egne Vegne som en
Hertug i Slesvig, Holsten o. s. v. samme Fejde ikke des mindre at begynde og
forfølge for at opretholde sit gode Navn og Reputation, men hvad der da vandtes
ved Krigen, vilde komme Kongen selv og i ingen Mande Riget til bedste. Hvilke
af Undersaatterne, der da frivillig for Penge vilde tjene Kongen, stod det frit for,
men hvo ikke vilde, kunde blive hjemme. Herpaa begjærede Kongen Raadets Svar .
'Denne Skriveise behagede aabenbart ikke Raadet, der i sit Svar sammendrog den til fire Hovedpunkter:
1. At Kongen ikke i denne Sag vilde raadføre sig med Raadet, men allene vilde
have det til at bevilge Fejden.
2. At Raadet underdanigst vilde lade Kongen vide, hvad Bidrag han aarligen
medens Krigen varede kunde forvente af Rigerne.
3. At hvis Raadet vilde bevilge Fejden, saa vilde Kongen regulere den efter
Haandfæstningen, saa at hvad Forbedring med Guds Hjælp deraf kunde komme,
det skulde komme Riget til bedste .
4. At hvis Raadet ikke bevilgede Fejden, saa vilde Kongen dog drive den
igjennem.
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Med Hensyn til det første Punkt havde Raadet store Betænkeligheder baade
ved den Fare, Kongens Person derved udsattes for, og ved det store Ansvar, Raadet
paatog sig ved at bevilge Fejden. Man havde tidligere Bet i andre Lande, hvorledes
det at have føjet Kongen i en saadan Sag, naar Krigen tog en uheldig Vending,
havde kostet Raadgiverne og deres Hustruer og Børn alt Arvegods j men da det
ikke kunde nægtes, at Kongen af Sverige havde givet lovlig Aarsag til Krig, ved
med Magt at hindre Sejladsen paa Riga og Kurland, og ved at plyndre baade disse
Rigers og fremmede Magters Undersaatter i Østersøen, ved med Vold at trænge ind
i det nordlige Norge og der forsøge paa at gjøre sig til Herre over en Kyststrækning
paa over halvthundrede Mile, samt ved at tage en ny Titel, der krænkede disse
Rigers Højhed, saa vilde Raadet dog, saafremt Kongeu endelig blev ved sit Forsæt
at begynde denne Krig, ikke svigte ham paa Rigets Vegne, men samme Fejde
endrægteligen bevilge og samtykke i det Haab, at Gud Almægtigste endnu inden
Krigen var bleven udraabt og publiceret vilde skaffe Midler til at afværge deu eller,
hvis den endelig skulde gaa for sig, give den en lykkelig, snar og god Ende.
Til Krigens Førelse bevilgede Raadet en Aarsskat, saa længe den varede.
Raadet bad Kongen vaage over, at det gode Forhold til England og Nederlandene blev bibeholdt, at der ikke gaves Li.ibeckerne og de andre Østersøstæder
nogen Grund til Misfornøjelse, og at de norske Klager over Lensmænds og Fogders
Vilkaarlighed bleve afhjulpne, saa at der ikke gaves de fromme Norges Riges Indbyggere nogen billig Grund til Modvillie. Tillige bad de, at Kongen under Krigen
saa vidt mulig vilde bruge begge Rigers Undersaatter, danske og norske indfødte
Mænd, som ikke blot tjente for Sold, men ogsaa af Kjærlighed til Fædrelandet og
Kongen.
lOde Februar takkede Kongen Raadet for dets Samtykke til Fejden, han
lovede at sørge for et godt Forhold til Udlandet, at fjerne al Grund til Misfornøjelse
i Norge og i saa stor Udstrækning som mulig bruge indfødte Krigsmænd.
Dermed var altsaa Krigen besluttet, en Krig, hvis Formaal efter Kristian IV's
Udtalelser til Raadet, ikke gik ud paa mindre end Karl IX's Forjagelse og Sveriges
Undertvingelse. Kongen hal' utvivlsomt ventet, at en Del af Sveriges Indbyggere,
misfornøjede med Karls haarde Regimente, vilde slutte sig til ham j det fremgaar af,
at Krigen skulde føres mod Kongen af Sverige og hans Undersaatter, saa mange
der holdt sig til ham og vare ham følgagtige j men Erfaringen skulde snart lære
ham, hvor meget han havde taget fejl i det Stykke og hvor lidet paalidelige de
flygtende, svenske Adelsmænds Fortællinger om Stemningen i Sverige havde været.
Elsket var Karl IX ikke af det svenske Folk, men hver svensk Mand gjemte endnu
fra Unionstiden et saa dybt Had til Danmark, at ingen tænkte paa at svigte sin
Konge, naar Sverige truedes med paany at bringes under dansk Aag.
Karl IX vedblev at arbejde paa ved Grænsemøder at forhale Krigens Udbrud. l4.de Januar skrev han til Kristian IV og Raadet, bad dem afstaa fra Sejladsen paa Riga og Kurland og bad om et Møde. Det danske Raad svarede kort
herpaa, at der i de trykte Patenter var noksom gjort Rede baade for disse og andre
Spørgsmaal. l5de Februar skrev Karl IX. igjen baade til Kongen og Raadet, at
han nu for tredie Gang vilde erklære, han ønskede at blive ved den stettinske Fred
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og ønskede at vide om Danmark var ligesaa til Sinds. Krigen var da alt besluttet
i Kjøbenhavn, og Kristian IV svarede derfor kun, at netop Karl IX handlede
tvertimod Freden. 28de og 29de Marts skrev Karl paany for at klage over, at den
svenske øverste Jakob Spens var bleven overfalden af danske Krigsfolk, men da
dette Brev fremkom var Forhandlingens Tid forbi. 4de April var Herolden Klavs
de Vale reden over den svenske Grænse med Fejdebrevet.

3die Kapitel.
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Kristian IV havde længe syslet med Tanken om Krig med Sverige j Felttogsplanen var lagt og Forberedelserne til Dannelsen af en Hær' trufne; der kunde
derfor strax tages fat paa Rutningerne, sansnart Rigsraadet havde givet sit Samtykke
til Krigen. Karl IX's Fordrivelse og Gjenoprettelsen af Unionen mellem Sverige
og de to andre nordiske Riger var det stolte Maal, den unge Konge havde sat sig,
og det gjaldt derfor om hurtig at besætte en saa stor Del af Sverige som mulig.
Smålands og Westergøtlands Erobring blev saaledes den første Opgave. Fra disse
Provinser var Modstanden mod Karl IX fortrinsvis udgaaet, og Kristian IV ventede
derfor i Tillid til de landflygtige Adelsmænds Forsikringer, at Almuen her hurtig
vilde slutte sig til ham, naur han undgik at opirre den ved Plyndring og Brandskat.
Derved vilde to store Landskaber være unddragne Karl IX's' Herredømme og et
godt Grundlag for en videre Fremtrængning i Sverige vundet.
Til Opnaaelsen af dette Formaal agtede Kristian IV i det tilstundende
Foraar at aabne Felttoget med 25,000 Mand, fordelte i tre Hærdele. Den ene af
disse skulde samles ved Kristianopel, ad Strandvejen bryde ind i Småland og belejre
Kalmar ; den anden skulde fra Halmstad. langs Nisaaen trænge frem til J ønkøping
og fra dette vigtige Knudepunkt hindre svenske Hære i at trænge frem fra Passene
mellem de store Søer; den tredie skulde fra Norge falde ind i Westergøtland og
dække Hærdelen ved J ønkøping i venstre Flanke. Samtidig med denne Fremrykning
eller om mulig før skulde Flaaden vise sig i Søen, ligeledes delt i tre Delinger.
Hovedflaaden skulde holde den svenske Flaade i Skak, sikre Østersøen og true d e
nordlige svenske Kyster; en mindre Afdeling skulde fra Søsiden bistaa ved Kalmars
Belejring og en anden indeslutte Elfsborg og afskjære Sverige fra al Forbindelse
mod Vest.
Endnu samme Dag som Rigsraadet havde indvilget i Krigserklæringen fik
Rigsraaderne Sten Brahe og Oluf Rosensparre Befaling til 4de Marts at mønstre
den sjælandske Adelsfane ved Nestved. Til Ritmester skulde forordnes Peder Basse
til Sørup i Stedet for Eustachius von Thiimen; Kristen Hansen (Baden) til Nørgaard
skulde være Lieutenant og Frederik Redtz til Tygestrup Fændrik 1); foruden disse
') Geh, A. Sj. Tgn.

"'t 11.
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skulde femten andre Adelsmænd personlig drage ud med Fanen, de andre kunde
nøjes med at sende deres Rostjeneste forsvarlig ; men ønskede nogen at ride med
selv, stod det ham frit 1). De øvrige Adelsfaner bleve mønstrede omtrent paa samme
Tid; Ritmestrene fik Kongens Brev om, hvo der personlig skulde ride med Il). Ved
Aarhus Fanen under Knud Brahe til Engelsholm skulde Jørgen Skel til Sostrup
ride som Lieutenant, Otte Kristoffersen Rosenkrans til Boller som Fændrik og
desuden 12 andre Adelsmænd; ved Aalborg Fanen under Ulrik Sandberg til Kveldstrup, skulde Klavs Daa til Ravnstrup ride som Lieutenant, Hans Lykke som Fændrik og desforuden 14 andre Adelsmænd; ved Ribe Fanen under Albert Skel til
Fusinge, Lensmand paa Riberbus, skulde Knud Gyldenstjerne (Axelsen) til Tim ride
som Lieutenant, Knud Gyldenstjerne (Hendriksen) til Møgelkjær som Fændrik og
desuden 18 andre Adelsmænd j ved den fynske Fane skulde under Korfits Rud til
Fuglsang og Sandbolt, Lensmand paa Hindsgavl, Kristen Tot til Boltinggaard ride
som Lieutenant og desuden 14 andre Adelsmænd; ved den skaanske Fane under
Anders Bille til Raabelev og Rosendal, Lensmand paa Helsingborg, skulde Otte
Lindenov til Borreby ride som Lieutenant og Kristoffer UHeld til Svenstrup som
Fændrik og ved den hallandske Fane under Tage Krabbe skulde Klavs Podbusk til
Krapperup ride som Lieutenant og Knud Grubbe til Røgle som Fændrik 8).
Fanerne talte fra 120 til 200 Ryttere; men da Kongen ønskede at bringe
dem alle til sidstnævnte Styrke, opfordrede ban Ritmestrene og de andre Adelsmænd
til ved H verving at skaffe de manglende Ryttere, og dette lykkedes ogsaa 4.).
Ved Hoffanen indstillede alle Hofsinderne sig med deres Svende j den naaede
derved en Styrke af 150 Heste 5); dens Fører blev Hofmarskalken Ditlev Rantzau
til Putlos 6).
I det Hele raadede Kongen saaledes over omtrent 1,600 danske Ryttere.
De sjælandske og skaanske Kjøbstæder og Len fik i Februar Manned Brev
om at. have et Antal Knægte i Beredskab til forefaldende Nødtørft 7). Senere udskreves i Henhold hertil 1,000 Mand. Kjøbenhavn stillede heraf 200, Malmø og
Helsingør hver 100, Nakskov og Nestved hver 20, Slagelse 15, Landskrona, Slangerup, Korsør, Skjelskør, Vordingborg, Holbæk, Kjøge, Nykjøbing paa Falster og Kallundborg hver 10, de øvrige sjælandske Byer hver 5. Mandskabet fordeltes i tre
Kompagnier. Sjælænderne dannede et Kompagni paa 400 Mand under Høvedsmanden paa Kronborg, Kasper Mildnitz ; de 200 Kjøbenhavnere og 100 Skaaninger
stilledes under den fynske Adelsmand Peder Hundermark til Grubbisgaard, det
øvrige Mandskab fra de skaanske Len og Kjøbstæder under Anders Sinklair,
Folkene skulde møde sansnart som mulig, og Bønderne udrede dem med en Maaneds
Proviant 8).
Foruden disse tre Kompagnier havde Kongen endnu et Livkompagni paa
300 Mand nnder Thomas Nold til Maglø ; men om det bestod af danske eller
fremmede lader sig ikke afgjøre. Kongen omtaler selv dette Kompagni som "Vor
I) Geh. A. Sj. Tgn. I "/~ 11. 2) Samme Kilde 26/a 11 til Ritmestrene i Jylland og Fyn.
S) Der findes intet Brev bevaret om, hvormange Adelsmænd der skulde ride under den skaanske
og hallandske Fane. ') ~I/, 11 faar Korfits Rud tilsendt 200 Kjortler til sine Folk (Geh. A. Sj. Tgn.)
og B/. 11 sendes 600 Kjortler til de tre jydske Faner (samme Kilde). b) Nye danske Magasin II. B.
Pag. 123. 6) Geh. A. Sj. Tgn. 6/a 11. 7) Samme Kilde 1°/2 11. B) Samme Kilde 19 '~ 11.
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Garde" og overrakte med egen Haand paa Kjøbenhavns Slot Fanen til Fændrikken,
den unge Palle Rosenkrans fra Glimminge i Skaane. Til at forrette Vagttjeneste
om Kongens Person antoges paa Frederiksborg 40 Livskytter.
~ N aar blandt de skaanske Kjøbstæder kun Malmø og Landskrone stillede
Mandskab til Felthæren, laa dette vistnok i, at Borgerne i de øvrige maatte være
hjemme for at vare deres egen By. De vigtigste Stæder fik ogsaa en yderligere
Besætning af Bønderknægte. Høvedsmanden Arent Camnits fik Befaling til at gaa
til Varberg med 100 af de paa Halmstad uddannede Bønderknægte ') og hertil
yderligere indkalde 100 andre, saaledes at Slotsherren, Mogens Gyldenstjerne, foruden den sædvanlige Besætning af 30 Aarsknægte og 15 Bøsseskytter fik 200
Knægte til Slottets Forsvar. Senere blev det befalet Arent Camnits at rejse
tilbage til Halmstad og tage Befaling over Bønderknægtene del' og blive med dem
i Byen 2). Kristianopel har vistnok samtidig faaet en Garnison af 300 Knægte
fra Gjønge Herred 8).
Fra de sjælandske Len udskreves 325 Skansegravere, der dannede et Slags
Pionerafdeling 4).
Alt i alt blev det saaledes en Styrke af henved 4000 Ryttere og Knægte,
-som det egentlige Kongerige Danmark stillede j mærkelig nok foretoges aldeles ingen
Udskrivning til Hæren hverken af Land eller By i Provinserne vest for Store Belt.
Fra Norge vilde Kongen samle en Hær paa henved 6000 Mand fra
Akershus, Agdesiden, Tunsberg, Skien, Stavanger og Bergenhus Len; de skulde
samles ved Akershus og deles i 12 til 14 Fænniker. Adelen og de fornemme
Odelsbønder skulde skaffe en eller maaske to Rytterfaner "saaledes stafferede som
dette Riges Lejlighed medfører". Ondersaatterne skulde selv forsyne de udskrevne
med Vaaben, Værge og anden Nødtørft. Højstbefalende i Lejren skulde Norges
Statholder, Enevold Kruse til Hjermislev, være og næst efter ham Styring Boel,
Lensmand paa Nedenæs. De øvrige Lensmænd, Peder Madsen Laxmand, Alexander
von Pappenheim, Jørgen Kaas, Lorentz von Hade1n, Gerlof Nettelhorst, Jørgen
Brokkenhus og Niels Vind skulde som Høvedsmænd og' Kapitajner forestaa Krigsfolket; Underofficerer skulde tages blandt Adelen og de værdigste af Almuen 5).
Lensmanden paa Trondhjemsgaard, Sten Jensen Bille til Billesholm, skulde desforuden
i sit Len samle henved 2000 Mand og med dem gjennem Jæmteland falde ind i
Sverige. Lensmanden paa Baahus, Sten Madsen Laxmand, skulde forstærke Slottets
Besætning med Bønderknægte og desforuden holde 2000 af de dygtigste og bedste
Bønder rede til Brug, naar det gjordes nødvendig 6).
Lykkedes det paa den Maade i det sydlige Norge at sammendrage 6000
Mand, vilde Kongen med dem og sine Danskere have henved 10,000 Mand, der
manglede saaledes endnu 15,000 Mand i den Styrke, hvormed han havde tænkt
at begynde Krigen, og disse maatte skaffes ved Hverving i Udlandet.
Som
I) Geh. A. Sko Tgn. 14/, 11. ll) Samme Kilde 27/ S n. S) Da KristianopelB Regnskaber fra
hin Tid ikke ere bevarede, kan intet oplyses om dens Beaætningj -men paa den iNye danske Magasin
IT B. Pag. 123 trykte Li ste over den danske Bær findes en Fænnike under Klavs Gjønge, denne
nævnes ellers aldrig under Krigen og har vistnok været paa Kristianope1. 4) Geh. A. Sj. Tgn. IV', n.
b) Norske Registranter s/s n. Undervisning og Information til de norske Lensmænd. 0) Samme
Kilde b/S n.
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tidligere omtalt, havde Kristian IV forud forberedt dette ved alt i Fredstid at lønne
Befalingsmænd, der, naar Krig forestod, strax skulde hverve for ham. Englænderen,
Jon Pulii, som med sex Ugers Frist skulde skaffe 1000 engelske Soldater, formåaede
dog ikke at indfri sit Løfte, og der kom ingen Englændere det Aar. F'ørst '] Foraaret 1612 kom Jon Pulii og da som Oberstlieutenant under en anden engelsk
Fører, Robert Willeby. De to andre Høvedsmænd derimod viste sig mere paulidelige; Jørgen Ejlersen Grubbe til Hageløse førte i rette Tid 200 tydske Ryttere ind
i Riget, og Heinrich von Dringelberg mødte med et Kompagni ved Gert Rantzaus
Regiment.
Livkompagniet og de tre sjælandske og skaanske Kompagnier bleve forenede
til et Regiment, Kongens Regiment; men for at bringe dette op til den for et Regiment sædvanlige Styrke sendte Kongen de fire Adelsmænd Holger Rosenkrans til
Glimminge, Kristen Fris til Kragerup, Jørgen Lunge til Odden og l\fovrids Galde
til Nederlandene for der hver at hverve et Kompagni l). Lensmanden paa Frederiksborg, Joakim Bulow til Wedendorf hvervede en Fane Ryttere, vistnok i Frankrig og
Nederlandene.
Hertugdømmerne havde i Stedet for Tropper som Unionshjælp bevilget en
Pengesum. Det var dog ingen tom Trusel, naar Kongen for Rigsraadet havde
anført, at han i Nødsfald vilde føre Krigen alene, som Hertug i Slesvig og Holsten;
Hertugdømmernes stridbare Ridderskab ydede ham en væsentlig Hjælp til Hærens
Dannelse. Kongens Fætter, Hertug Philip af Sønderborg, mødte med en Rytterfane
paa 200 Heste, Statholderen i Holsten, Gert Rantzau, stillede en Rytterfane og et
Fodregiment og Godske å.lefeld et Fodregiment.
I Nordtydskland foretoges betydelige Hvervinger for Kongen af Danmarks
Reguing; det var de to tydske Fyrster, Hertug Georg af Braunschweig-Luneburg
og Hertug Ernst Ludwig af Sachsen, der forestode disse; der skulde her samles
henimod 7000 Mand nemlig 2 å 3 Fodregimenter og en Del Rytterfaner.
Til April Maaned skulde Afdelingerne sammendrages, saaledes at Felttoget
kunde aabnes 1ste Maj . Hærdelen ved Halmstad skulde bestaa af Gert Rantzaus
og Godske Alefelds Fodregimenter, samt 6 Kompagnier af Kongens eget Regiment,
de jydske Adelsfaner, den hallandske Fane og fire andre Faner under Hertug Philip,
Hertug Ernst Ludwig, Gert Rantzau og Markvard Pentz, tilsammen en Styrke paa
ca. 6000 Mand Fodfolk og 2000 Ryttere S). Rigsmarsken, Sten Maltesen Sehested,
skulde føre denne Hærdel.
Hærdelen ved Kristianopel, over hvilken Kongen selv agtede at tage Befalingen, skulde sammensættes af hans eget Livkompagni under Thomas Nold, Anders
') Geh. A. Sj. 'I'gn, Uh 11. Tolderen i Helsingør skal tilsende ue fire Kapitajner og Skibskapitajueu Peder .Jakubsen 2,775 Daler. ") At Hærdelen ved Halmstad oprindelig var tænkt
sammensat paa denne Maade fremgaar af de til Troppernes Transport trufne Foranstaltninger (Geh. .
A. Sj. Tgn. IB! 11, Sko Tgn .• 71.); til Hærdelen ved Kristianopel blev da kun tilbage to af Kougens
egne Kompagnier og 5 Ryttcrfaaer, Kristian IV har utvivlsomt i Foraaret 1611 ladet foretage omfatteude Hvervinger i Nordtydskland, men er bleven skuffet ved at disse Tropper ere gaaede fra
hinanden. Dette fremgaar blandt andet af et Brev til den svenske Rigskansler Axel Oxenstjerna
(Rigsark. i Stkh. Oxenstjernska Saml. Hand. røraude Gustaf Il Adolfs historia 1611-20, Danska
kriget 1611-13l, hvori det hedder, at Kongen af Danmark havde hvervet 5000 Mand, som den 7de
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Sinklairs Kompagni, Hoffanen, den skaanske og sjælandske Adelsfane, Joakim Bulows
Fane samt de af tydske Fyrster i Nordtydskland hvervede Tropper.
Langs hele Grænsen opbødes Bønderne til Vagt. I Blekinge stilledes de
under J ens Sparre til Vinderup og Spårresholm, Lensmand paa Kristianopel '}; i
Skaane under Korfits Rud, der fik Befaling til med sin fynske Adelsfane at gaa til
Broby Herred og blive der li). Da Fanen senere blev kaldet til Kongens Hær ved
Kalmar, blev han afløst af Johan Urne til Valsø8). Ved den hallandske Grænse
skulde Tage Krabbe føre Befalingen og ligge med sin Fane ved Halmstad for at
være rede til at understøtte Bønderne'). Tjenesten skulde besørges efter de af
Lensmanden paa Helsingborg, Anders Bille, givne Regler, sanledes at en Sjettedel
af Mandskabet fra hvert Herred stadig var paa Vagt, og den øvrige Del rede til at
møde, naar noget kom paa,"). Til Hans Lindenov paa Bornholm og Brostrup Gedde
paa Gulland gik Bud om at holde god Strandvagt, og sørge for, at Varderne vare i
Orden 6). De norske Lensmænd fik Paalæg om at overveje, hvorledes Akershus
Lens Grænse, Egnen fra Svinesund til Dovrefjeld, bedst kunde sikres")
Selv Jydlands Vestkyst ansaa Kongen det for nødvendig at lade bevogte,
da fjendtlige Tropper, hvervede i Nederlandene eller England, muligvis kunde forsøge at lande der. De jydske Raader fik derfor Befaling til at sørge for Vagthold
langs Kysten 8).
Lensmændene fik Befaling til at samle Skuder til Overførsel af Tropperne.
Kasper Mark danner skulde fra Koldinghus Len fragte Skibe til at være i Haderslev den
20de April og der tage Gert Rantzaus Ryttere og Knægte om Bord; selv skulde
Gert Rantzau samle Skibe i Haderslevbus Len til samme Brug. Fra Falster skulde
Henrik Lykke sende Skibe til Warnemiinde for at hente Hertug Ernst's Ryttere.
Skibene fra Langeland og omliggende Smaaøer skulde i Kiel indtage Markvard
Pentz Ryttere, og 3die Maj skulde Skibe fra Faaborg og Svendborg i Sønderborg
møde Hertug Philips Ryttere. Alle disse Tropper skulde føres til Halmstad 9).
Til Hærens Forsyning med Læger blev det paalagt 2 Kjøbstæder (Helsingør
og Odense) hver at udtage 2 Bartskjærere og ] 5 andre hver at udtage ~n 10).
Pall. Flaadens Udrustning toges fat med samme Iver. 13de Februar udgik
Maj skulde være i Rostock. Paa et liibsk Skib, som 2ade Juni 1611 kom til Stockholm, fandtes to
Rejsende, hvoraf den ene meddelte, at Kongen i D. i Tydskland havde hvervet 7000 Mand, men da
de fik at vide, at Kongen vilde have dem ind i Sverige, droge de til Hertugen af Braunschweig,
der paany vilde begynde Krigen mod Stade. Den anden, en hollandsk Kjøbmand, meddelte, at a
Mil fra Bremen havde ligget 7000 Mand, som Kongen af D. havde ladet hverve, men da de for sex
Uger siden skulde gaa til Skibs, nægtede de det og toge Tjeneste hos Hertugen af Braunsehweig,
(Rigsark. i Stkh. Acta historica 1611). Den her samlede Styrke har utvivlsomt været bestemt til
at udgjøre Hovedmassen af Hærdelen ved Kristianopel. At Hertug Georga Regiment har været
derimellem, fremgaar af den Skuffelse, det vakte; da han først sent og med faa Folk stødte til
Hæren ; at Ernst Ludwigs Regiment ogsaa var derimellem er sandsynlig. Naar Slange sætter Hærdelen ved Halmstad til 8000 Mand og den ved Kristianopel til 12,000 Mand, stemmer dette altsaa
med, hvad Kristian IV selv havde paatænkt; men Slange har ikke kjendt Uheldet med Hvervingerne
i Tydskland og det engelske Regiments Udeblivelse.
1) Geh. A. Sko Tgn. l&/S 11. ') Samme Kilde 17/, 11. S) Samme Kilde 11/& 11. 4) Samme
Kilde 14/ 2 11. &) Samme Kilde 111& 11. 8) Samme Kilde S-I./s 11. 7) Norske Registranter s/s 11.
B) Geh. A. Sj. Tgn. 18/, 11. 9) Samme Kilde lS/, 11. 10) Samme Kilde lS/, 11.
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Skrivelse til eu Del Kjøbstæder om at udtage Pibere og Trommeslagere til Flaaden l)
samt til en Del Skibskapitajner om uden al Forsømmelse at indfinde sig i Kjøbenhavn. Da Kongen til Flaadens Bemanding slet ikke eller kun i meget ringe Grad
behøvede at ty til fremmede, kunde Udrustningen her ske baade hurtigere og sikrere,
saameget mere som største Delen af Skibene havde været i Søen 1610 og derfor
vel kun til Dels vare aftalelede. Allerede i Januar vare tre Skibskapitajner sendte
til Norge for at udskrive Baadsmænd der li). 12te Februar udgik Befaling til
Herluf Daa til Snedinge om at udtage Baadsmænd paa Sjæland sanvel af Kjøbstæderne som Landsbyerne j Fogder, Embedsmænd, Borgmestre og Raad skulde være
ham til Hjælp herved og navnlig sørge for, at de, der vare ndskrevne, virkelig kom
frem og ikke slap bort. Paa samme Maade skulde Erik Drne til Søgaard udskrive Mandskab til Flaaden paa Fyn og feder Kjeldsen og Johan Stanger i Jydland 8). Faa Dage efter udgik en lignende Befaling gjældende for Skanne").
Allerede 6te Marts udstedtes Søpassene for Eskadren til Vestersøen. Admiralen, Jørgen Daa til Serslev, hejste sit Flag paa Orlogsskibet "Hejringnæs'C og
under ham fulete Peder Holst paa ..Sorte Hund", Steffen Sørensen paa "Makrelen",
Anders Nold paa "Røde Løve", .Iens Munk paa "Turtelduen" og Johan Petersen
paa "Den forlorne Søn" 5). Admiralen fik af Kongen mundtlig Befaling til at opholde
sig med sine Skibe paa Farvandet ud for Elfsborg og fuldstændig indeslutte Byen 6).
10de Marts afsendtes Gabriel Kruse til Tulsted og Hjulebjerg til Østersøen
med Orlogsskibet "Markatten " fulgt af Gert Johansen paa "Penitens". Han skulde
først ledsage tre med Munition ladede Skuder til Kristianopel og derefter krydse
mellem Kalmar Sund og Tydskland og hindre al Tilførsel til Sverige 7).
Ilte April udfærdigede Kongen Instrux for Hovedflanden. Rigsadmiralen,
Mogens Ulfeld til Selsø, Lensmand paa Sølvitsborg, skulde med den løbe ud i Østerog Vestersøen, hvor der kunde findes Lejlighed til af yderste Magt at skade Kongen
af Sverige, hans Lande og Undersaatter og alle dem, der vilde give ham Hjælp og
Bistand, samt af yderste Evne beskytte dansk-norske Undersaatter. Han skulde
hejse sit Flag paa Orlogsskibet "AI'go", og Herluf Daa skulde være hans Underadmiral 8).
Blandt Førerne indtog Kongen selv den første Plads. Kristian IV fyldte
netop ved denne Tid sit fire og tredivte Aar, og stod saaledes i sin Manddoms fulde
Kraft. I et sundt, ved Legemsøvelser og hyppig Færden paa Søen udviklet Legeme,
boede en kraftig, uforfærdet Sjæl, fra Naturens Haand rigt udstyret med Evner, der
yderligere vare udviklede ved flittigt, ihærdigt Arbejde. I Krigens Gjerning baade
paa Landet og Søen var han kyndig som faa paa hans Tid j som den raskeste Rytter
knnde han tumle sig foran sine Faner, og som den flinkeste Matros gaa til Vejrs
paa sine Orlogsskibe for fra Toppen at ndspejde Fjendens Bevægelser. Som Artillerist stod han paa Højden af sin Tids Videnskab og kjendte nøje ved egne Prøver
sine Stykkers Rækkevidde og Kraft, og ingen Ingenieur behøvede at lære ham at
gjøre Tegning til eu Fæstning eller lægge en Løbegrav. I alle Administrationens
Grene var han hjemme og trængte ind i alt med sin rastløse, aldrig trættede ArbejdsI) Heh. A. Sj. Tgll. 18 '11 11. ' ) Norske Registranter IS/l 11. S) Geh. A. Sj. Rgstr. IlI IlI 11.
4) Samme Kilde 16/11 11. 6) Samme Kilde d/S n. d) Geh. A. Sj. Tgn. 19/ 4 11. 7) Geh. A. Sj. Rgstr. IO/S n.
8) Samme Kilde 11/4 n .
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kraft. Hvor en saadan Konge førte an, var det klart, at hans Undergivne kun bleve
hans Hjælpere og Redskaber.
N æst Kongen indtog Rigsmarsken, Sten Maltesen Sehested til Holmegaard,
den fornemste Plads. Han hørte til de jydske Sehesteder 1) og var født paa Gudum
Kloster. Faderen, Malte Jensen til Holmegaard, var Landsdommer. Sexten Aar
gammel deltog Sten Maltesen i Religionskrigene i Frankrig under den tydske Landsknægthøvedsmand Anders von Schlegel og var med i Slagene ved Chatellerault og
Moncontour. Derefter tjente han, fra 1572 til 1585, under Hertug Wilhelm af Oranien,
blev af ham slagen til Ridder og var allerede i sit 27de Aar stegen til Oberstlieutenant til Lands og til Søs. Senere faldt han i Fangenskab, men udfriedes derfra ved
Kongen af Danmarks Mellemkomst og vendte 1587 tilbage til Danmark. Her ansattes
han først som Hofmarskalk og fik senere flere vigtige Len som Kronborg, Baahus
og Varberg "). l3de Marts 1610 udnævntes han til Rigsmarsk og ved Krigens Udbrud overdroges Ledelsen af den ved Halmstad samlede Hærdel ham. Desværre
bortrev Sygdommen ham, inden hans Fædreland ret havde høstet Gavn af hans
Krigserfaring.
Efter Rigsmarsken vare Brødrene Breide og Gert Rantzau Kongens vigtigste
Mænd. De vare Sønner af den lærde Henrik Rantzau og Sønnesønner af Feltherren
Johan Rantzau. Breide, den ældste, var 58 Aar gammel, han var Statholder i
Kjøbenhavn og fulgte under Krigen Kongen som en Slags Stabschef eller Raadgiver baade i militære og politiske Sager. Den to Aar yngre Gert var Statholder
i Holsten og mødte i Kongens Hær i Spidsen for en Rytterfane og et Fodregiment;
senere stillede han endnu en Fane og endnu et Regiment.
Den ni og tyveaarige Hertug Georg af Braunschweig havde som saamange
andre ærgjerrige unge Mænd paa hin Tid begyndt sin Krigerbane i Nederlandene,
men forlod dog snart Wilhelm af Oraniens Hær for at søge Tjeneste hos de kejserlige; dette modsatte hans ældre Broder, den regerende Hertug, sig og den unge
Hertug Georg stod saaledes ledig paa Torvet, da Krigen mellem de nordiske Riger
stundede til. Han traadte i dansk Tjeneste og paatog sig, som tidligere omtalt,
at hverve et betydeligt Korps i Nordtydskland, en Opgave, som dog mislykkedes
for ham S).
Blandt den yngre danske Adel, der i saa talrige Skarer stillede sig under
Fanerne, da Krigen brød ud, indtog den senere Rigsmarsk Jørgen Lunge til Odden
i Vendsyssel en fremragende Plads j med tre andre Adelsmænd sendtes han i Foraaret 1611 til Nederlandene for at hverve; han hvervede her to Kompagnier og
bragte det følgende Aar ved Hverving i 'rydskland sin Afdeling op til et fuldstændigt Fodregiment.
Paa Søen førte, naar Kongen ikke selv var om Bord, Rigsadmiralen, Mogens
Ulfeld til Selsø, Befalingen over Hovedfl.aaden; baade 1609 og 1610 havde han ført
den dansk-norske Flaade i Østersøen og saaledes haft god Lejlighed til at forberede
sig til sin ansvarsfulde Post.
Flaadens Udrustning pauhvilede Holmens Admiral, den sjælandske Adelsmand
') Se Henry P eter sens Afhandling "Om den danske Sehested-Linies Navn og Oprindelse"
Danske Magasin IV Række, 5 Bind, Pag. 217. ~) Efter P. von Maller "Bidrag til Hallands Historia'', Pag. 273. ") Friderich v. d. Decken, Hcrzog Georg von Braunscbweig und Liineburg.
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Godske Lindenov til Lindevold, derfor kom han først selv i Søen med den sidste
Flaadeafdeling, der forlod Kjøbenhavn, ellers vare faa af hans Standsfæller saa
hjemme paa Søen som han. 1605 og 1606 havde han ført Skibe paa Togter til
Grønland for paany at opdage dette Land, og senere havde han saa godt som hvert
Aar ført større eller mindre Flaadeafdelinger.
I Herluf og Jørgen Daa havde Rigerne ogsaa to erfarne Sømænd, den første
var Lensmand paa Island og gjorde under Krigen Tjeneste' som Underadmiral under
Mogens Ulfeid, den anden førte Eskadren for Elfsborg.
Blandt de øvrige Underførere paa Flaaden vare Erik Urne, der 1599 havde
været Underadmiral paa Kongens Rejse til Nordkap, og Gabriel Kruse de mest
fremtrædende.
Fjerde April underskrev Kongen paa Kjøbenhavns Slot Fejdebrevet j det
indeholdt en kort Redegjørelse for de Grunde, Danmark-Norge mente at have til
Fredsbruddet, og udtalte videre, at da alle Paamindelser hos Karl IX havde vist sig
frugtesløse "da haffue Vi med Vore :B1lsltelige Rigers Raad beslutted at pauføre
Eders Kjerlighed och Suerriges Riges Undersaatter, saa mange, som Eders Kjerlighed hervdi erre tilgedan og Følgacktige, en aabenbare Krig og Feide, till Land och
Vand, udi hvis fiendtlige Mande det skee kand, och det udi Verk stille, efftersom
det een lofflig Konge och Potentat och en redelig Krigsrnand vel anstaar" 1). Landsdommerne fik Befaling til at læse Fejdebrevet for Almuen paa Tinge li). I alle
Rigets Kirker skulde bedes for Kongens Krigsfolk og Skibsflaade"),
Med dette Brev red Herolden, Klavs de Vale, i de første Dage af April fra
Helsingborg over den svenske Grænse. Han var iført en prægtig Kappe, der paa
Bryst og Ryg var baldyret med Rigernes Vaaben, i Haanden havde han et Sølvspir
her og der forgyldt og for Enden smykket med Kongens Navn, Vaaben og en Krone.
Han ledsagedes af en Trompeter, der bar en Trompet med baldyret Fane. Ved
Grænsen skulde Herolden begjære Lejde til frit at røgte sit Ærinde, blev dette
nægtet ham, skulde han lade Trompeteren blæse tre Gange, dernæst selv med høj
Røst forkynde de nærværende Hensigten med sin Sendeise og tilsidst kaste Fejdebrevet af Spiret ud blandt Mængden. Uden Vanskelighed naaede Klavs de Vale til
.lønkøping, men da Karl IX ikke ønskede for snart at kjende Formaalet for hans
Sendeise, blev han foreløbig opholdt der. 17de April skrev Karl IX til Statholderen
i J ønkøping, at da der var kommen to J uther til Byen, hvoraf den ene mente sig
at være en Herold, saa skulde han forlange at se Udskriften paa deres Breve og
siden bevogte dem vel i Herberget, saa at de ikke slap bort-), Først 2den Maj
gav Karl Befaling til, at Herolden, der da var iNorrkøping, skulde røres for ham 5)
og først efter at Ilbud fra Kalmar havde meldt ham, at Kong Kristian stod for
Byen, lod han sig Fejdebrevet overrække. Femte Maj sendte han sin egen Herold,
Johan Buræus, ligeledes prægtig udstafferet, til Grænsen ved Markaryd med Brev
til Kongen og Rigsraadet i Danmark, dog maatte Herolden ikke overskride Grænsen 6)i en meget klog Befaling naar henses til, at den danske Herold i 29 Uger blev
holdt tilbage i Sverige,
') Holberg, "Danmarks Riges Historie", TI Del, Pag 430. 2) Geb. A. Sj. Tgn. IO/t 11. 8) Samme
Kilde 28/ t 11. t) Rigsark. i Stkb. Rgstr. 17/4 11. 5) Samme Kilde 2h 11. 6) Samme Kilde 5/5 11.
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Tiden nærmede sig nu, da Hærdelene skulde begynde at samle sig, men der
var strax, inden Felttoget endnu var aabnet, forbeholdt Kristian IV store Skuffelser.
De i Nordtydskland samlede Knægte nægtede at lade sig indskibe og søgte for
største Delen anden Tjeneste j dermed mistede Hærdelen ved Kristianopel næsten
hele sin Styrke j men da Kongen ansaa det for nødvendig, at Felttoget snarest
mulig blev aabnet netop fra dette Punkt, blev en Del af den til Halmstad bestemte
Styrke nemlig de to Kompagnier af Kongens eget Regiment (Kasper Mildnitz og
Peder Hundermarks), hele Godske Alefelds Regiment og tre Kompagnier af Gert
Rantzaus beordrede til Kristianopel. Herved svækkedes Rigsmarskens Hærdel saa
stærkt, at han ikke saa sig i Stand til at løse den for ham bestemte Opgave, hvilket
i høj Grad bidrog til at formindske Felttogets Udbytte. Heller ikke med Flaaden
var Kongen tilfreds j Gabriel Kruse havde vel paa en tilfredsstillende Maade røgtet
sit Hverv og hindret Forbindelsen mellem Kalmar og Tydskland, (Kongen havde
udstedt et almindeligt Forbud mod Sejlads paa Sverige); men Jørgen ·Dall. laa med
sine Skibe i Marstrand og andre Havne, i Stedet for efter Kongens Ordre at indeslutte Elfsborg, saaledes at ved denne Efterladenhed og Forsømmelse Skibe gik baade
ud og ind til den svenske Fæstning. Kongen befalede ham endnu en Gang strængelig
at hindre al Sejlads til og fra Elfsborg, og da det var rygtedes, at Svenskerne vilde
have de faa Skibe ud, som laa der, skulde Jørgen Dall. søge at blive dem mægtig og
sende dem til Kjøbenhavn l).
Kristian IV kom selv til Kristianopel den 24de April. Han fandt der Hoffi'anen,
den sjælandske og den skaanske Adelsfane og sine fire Fodkompagnier, men derimod
endnu ingen fremmede 'I'ropper t); ved Broby stod den fynske Fane. Til at forestaa
Regeringen under Kongens Fraværelse var indsat Kansleren Kristen Fris til Borreby
og Sten Brahe til Knudstrup. Som Krigskommissærer, hvis Hverv blandt andet var
at mønstre Krigsfolket og paase, at det rigtige Antal virkelig var til Stede, fungerede
foruden Rigsmarsken Raaderne Axel Brahe til Elved, Esge Brok til Estrup og Vemmeltofte og Jakob UHeld til Ulfeldsholm S) j de fulgte alle med Marsken til Hærdelen i
Ralland. Samme Dag, Kongen var kommen til Kristianapel, sendte han Raaderne i
Ralmstad en udførlig Befaling om, hvad de der samlede Tropper skulde udrette.
Saasnart det tydske Fodfolk var kommet til Halmstad og var blevet mønstret, skulde
Raaderne med det og det danske Rytteri drage ind i Sverige mod J ønkøping; under
Fremrykningen skulde der nøje vaages over, at ingen af Beboerne lede nogen Overlast, naar de sluttede sig til de danske. Kongens trykte Patenter skulde spredes
saa vidt om i Landet som mulig. Lykkedes det at tage J ønkøping, skulde Hærdelen til videre blive der. Pall. Toget skulde kun medføres det Skyts, der behøvedes
i Marken, dersom vl' ønkøping skulde belejres, kunde man lade Rytternes Vognheste
og Kongens Heste for Feltskytset hente det grove Skyts i Halmstad. Bøsseskytter
skulde tages fra Halmstad, og Hans Post, Arkelimesteren paa Kronborg, føre Befalingen over dem. Naar det førstkommende Fodfolk var mønstret og afmarcheret,
skulde Axel Brahe og Jakob Ulfeld blive tilbage og mønstre de Ryttere, som
ventedes den Sde Maj. Esge Brok og Jakob mfeld blev det særlig paalagt ved
1) Geh. A. Sj. Tgn. 19/~ 11. 2) Et enkelt Kompagni af Gert Rantzaus Regiment, Jakob Wederkamps, kan dog maaske være kommet alt da. ") Erslev, Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets
og Stændermødernes Historie i Kr. l V's Tid, Pag. 204.
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Skrivelser nøje at holde Kongen underrettet om, hvad der foregik paa den vestlige
Krigsskueplads. Esge Brok skulde følge med Marsken ind i Sverige og give Krigsfolkene endnu en halv Maaneds Løn foruden den, de alt havde faaet, dog ikke som
en Gave, de skulde tjene for den og kvittere for en Maaned. N aar Rytteriet var
mønstret, skulde Axel Brahe og Jakob Ulfeld med det drage efter den anden Hob
ind i Sverige. Der skulde i Tide sørges for Marketendere, og, hvis der manglede
Proviant, skulde der tages af, hvad der fandtes paa Halmstad (hvor Madskatten fra
Skaane og det nordlige J ydland var samlet) og sælges til Knægtene mod en af
Breide Rantzau fastsat Taxtl). Det gik dog ikke nær saa rask med Samlingen af
Tropperne ved Halmstad, som Kongen havde haabet ; ved April Maaneds Udgang vare
kun den hallandske Fane og enkelte af Gert Rantzaus Kompagnier mønstrede , og
som vi senere skulde se, var der fra svensk Side truffen Foranstaltninger, der foreløbig gjorde Toget mod J ønkøping umulig.
I Norge gik det endnu langsommere med Troppesamlingen end i Danmark.
Kongen 'havde ventet, at den Lejr, han havde befalet oprettet i Akershus Len mellem
Svinesund og Faarefjeld, skulde være samlet først i Maj j men ved sin Ankomst til
Kristianopel modtog han gjennem sin Kansler et Brev fra Statholderen i Norge og
de søndenfjeldske Lensmænd, dateret Oslo den 4de April, hvoraf det fremgik, at der
end ikke var begyndt paa Sammendragningen af Tropperne. Efter at have overvejet
Sagen havde Lensmændene fundet, at der ikke i Akershus Len fandtes noget Sted,
hvor en saa stor Lejr som 6000 Mand kunde samles baade formedelst Tilføring og
anden Ubekvemmelighed. De tillode sig derfor i Stedet at foreslaa, at Kongen
sendte 1,200 Mand fremmede Knægte til Norge, og at disse bleve fordelte med
800 Mand i en Lejr ved Idde og Marker, der var det mest truede Sted, fra hvilket
ogsaa Svenskerne i sidste Fejde havde gjort de største Indfald, og som tilmed laa
belejlig for Tilførsel ad Svinesund, og med 200 Mand ved Manglebro og 200 ved
Tolvmileskoven paa Solør, hvor Indfald ligeledes let kunde ske. Bønderne i det
søndenfjeldske skulde underholde disse Knægte og Pengene dertil indkræves af Lensmanden paa Akershus og af ham udgives mod Regnskab. Hvis Kongen billigede
dette Forslag, bade de, at Brevet om Skatteu suarest maatte udgaa.
Det var dog ikke Meningen udelukkende at overlade Forsvaret til disse
fremmede Knægte. Naar Fjenderne kom, skulde Bønderne gaa Mand af Huse, saa
vidt omkring, at de fjernestboende fem Dage efter Tilsigelsen kunde være ved Grænsen.
Lensmændene mente derved ved Idde og Marker at kunne samle 2,200 Mand under
Lorentz von Hadelen med Jakob Hvitfeld som Lieutenant, og ved Manglebro og
Tolvmileskoven 3,555 under von J asmund med Ole Rytter til Lieutenant. Skulde
Bønderne derimod til Stadighed ligge paa Grænsevagt, vilde deres Gaarde snart
forfalde, saa de hverken kunde svare Skat eller Skyld j desuden vare de uerfarne
i Vaabenbrug. Det henstilledes til Kongen at lade Kysterne dække ved sine
Orlogsskibe.
Da Lensmændene snart forventede Kongens Svar paa denne Skrivelse, havde
de kun t4lsagt Fogderne langs Grænsen til Vagt med de nærmestboende Bønder,
medens de endnu ingen Befaling havde ladet udgaa om Sammendragningen af nogen
I) Geh. A. Sj. Tgn. lI4'4 11.
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Lejr. Men i hvert Fald var det umuligt at være ved Grænsen først i Maj. Adelen
og Odelsbønderne havde ikke været taxerede for Rostjeneste siden den sidste svenske
Fejde og vare nu ikke saaledes forberedte, som Lejligheden krævede; der var vel
foretaget en Taxering, og Adelen i Akershus med underliggende Len og Stavanger
og Bergen Len var tilsagt at holde sig rede med Hest og Rustning, ligesom ogsaa
Lensmanden i Akershus Len havde faaet Paalæg om at paase, at Odelsbønderne
holdt deres Heste og Rustninger færdige j men dette tog Tid. Det henstilledes til
Kongens Mgjørelse, om de danske, der ejede Gods i Norge, skulde yde Rostjenestej
i sidste Fejde havde de gjort det, men nu varp de ikke taxerede.
Skyts kunde ikke, som Kongen mente, tages fra Akershus, da der intet var
at undvære. Faner og Fænniker manglede ogsaa og maatte sendes op eller kjøbes
i Holland.
Statholderen ønskede ogsaa gjerne at vide, om der skulde fortsættes med
Bygningen paa Akershus l).
Kongen vrededes over dette Forslag og svarede Lensmændene tilbage, at
da dette var stridende mod Norges gamle Sædvaner, vilde han aldeles ikke samtykke
deri. Der var heller ingen, der havde paalagt Lensmændene at fremkomme med nye
Forslag, de havde kun at overveje, hvorledes man bedst og føjeligst kunde gjøre
Rigens Fjender Skade og Afbræk med Norges Riges Undersaatters Ma~ og Formue.
Det Krigsfolk, der var kommet til Norge, skulde ingenlunde blive der, men strax
drage ind i Sverige, Fjenden til Skade og Mbræk. Den norske Adel og de Odelsbønder, der vare pligtige at stille Heste, tillod Kongen for hver Hest at holde to
Skytter, hvorimod de af Danmarks Adel, der havde Gods i Norge, ligesom ogsaa
Lægmænd, Kanniker, Gejstlige og Borgere, der efter Norges gamle Lov og gammel
Sædvane havde holdt Heste eller Folk, skulde rette dem efter de givne Paabud.
Med Hensyn til de Betænkeligheder, Statholderen nærede for Akershus Slot, mente
Kongen, at Slottet havde Skyts nok j desuden fandtes der i Byen saa mangfoldigt
og vel stafferet Borgerskab, at Lensmanden vel med dem kunde holde Slottet, i
Særdeleshed da Borgerskabet var forpligtet til, naar det var nødvendigt, at brænde
deres Huse og gaa ind paa Slottet. Det forundrede Kongen, at der blev spurgt
om, hvorledes der skulde forholdes med Bygningen paa Akershus, paa en Tid
da alle havde nok at tage Vare. Norges Riges Magt skulde drage mod Fjenden,
hvor han kunde forulempes, og Bønderne 'hverken ligge ved Akershus eller andre
Steder. Heller ikke forstod Kongen, hvad Lensmændene mente med at Tiden faldt
dem kort, da de dog længe havde vidst, at Krigen forestod. Kongen sluttede med
strengelig og alvorlig at befale dem, saa kjær deres Velfærd var dem, strax uden
Forsømmelse at falde ind i Vestergøtland, men dog skaane alle de af Indbyggerne,
som faldt til Føje li).
Statholderen i Norge syntes ogsaa snart at have indset det mislige i saaledes at sidde Kongens bestemte Bud overhørig; thi Dagen efter at hans og Lensmændenes Skrivelse var afgaaet, meddelte han Kansleren, at det nu var besluttet
strax at opbyde hver femte Mand af Lejlændinge og Ødegaardsmænd over alt Akers-
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hus og underliggende Len for at være rede til at møde Indfald fra Sverige j men
skulde 6000 Mand samles ved Grænsen, var det umuligt for de hjemmeværende at
underholde dem 1).
Klart var det imidlertid, at den norske Hær endnu mindre end Hærdelen i
Halland var i Stand til at rykke i Marken lste Maj. Alt hvad der af virkelig
disponible Tropper vare til Stede paa dette Tidspunkt indskrænkede sig altsaa til
Styrken ved Kristianopel, og end ikke her stod alt saa vel til, som det burde.
Breide Rantzau klager i Breve af 24de og 29de April til Kansleren over, at der
fattes baade Klæder og Proviant til Soldaterne. Ogsaa begyndte Sygdommen, der
senere saa haardt skulde hærge i Hærens Rækker, allerede her at vise sig. Hovedflaaden var den 28de April om Aftenen kommen paa Reden, men Rigsadmiralen var
syg, og i Land laa Anders Bilde og flere andre af Feber 2). Kristian IV var dog fast
bestemt pall. lste Maj at gua over den svenske Grænse og begynde Krigen med de
Tropper, han havde ved Haanden, rimeligvis i Tillid til den forventede gode Modtagelse i Småland. Erik Uroe skulle med 5 Skibe skille sig fra Hovedflaaden,
forene sig med de to Skibe under Gabriel Kruse og lægge sig for Kalmar, sammen
med en Flotille af Smaaskibe under Peder Nielsen, "Admiral for Jagterne". Med
Hovedflaaden stod Herluf Dall. ud i Østersøen for at afskjære al Forbindelse med
Tydskland, og om mulig træffe den svenske Flaade.

For Sverige var Tidspunktet til en Krig med Danmark-Norge for saa vidt
ikke ubelejligt, som Rusland netop nu var hjemfalden til en saa hjælpeløs indre Forvirring, at det saa ud, som Riget gik sin Opløsning i Møde, og der altsaa ingen
Grund var til Frygt for Angreb fra denne Nabo. Med Polen var Krigen i Lifland
1610 blot bleven ført ved enkelte Strejftog fra begge Sider, og 1611 sluttedes en
Vaabenhvile, der havde til Følge, at den polske Feltherre Ohodkiewitz med største
Delen af sin Hær drog til Rusland, sanledes at Sverige ogsaa paa den Side for en
Tid fik Ro. Karl IX stolede fast paa det danske Rigsraads ofte udtalte Utilbøjelighed til Krig, og haabede derfor stadig, at Danmark-Norge vilde indskrænke
sig til Trusler; men henimod Slutningen af Aaret 1610 begyndte det at gaa op for
ham, at det dog manske kunde blive til Alvor med Krigen. Endnu i den første
Halvdel af November Maaned syntes alle Rustninger at være rettede imod Krigsskuepladsen hinsides Østersøen, men fra den Tid af tilbageholdtes de fremmede Lejetropper i og om Stockholm, og Blikket begyndte at rettes mod Rigets sydlige Grænse.
Slotsherrerne i Kalmar fik 9de December Befaling til at tage vel vare pall. Slot og
By; Ølandsknægtene skulde opbydes til Vagt, saaledes at Halvdelen gjorde Vagt
ad Gangen, og der skiftedes hver fjortende Dag. Skibskapitajnerne skulde tilsiges
at tage Vare pall. Flaaden j naar den ene halve Fænnikke var paa Vagt, skulde
Lasse Brøms med to eller tre andre Kapitajner ogsaa være der, naar den anden
halve Fænnike kom, skulde de afløses af Elfsborgs Lasse Pedersson ligeledes, med
1) Geh. A. Indkomne Breve til danske Kancelli og Indlæg til Registrantcr 1611-16 5/4
2) Aarsb. fra C+eh. A. 1876-82, Pag. 199 o. f.
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to eller tre andre Kapitajner. Iøvrigt skulde alt Krigsfolk paa Egnen holdes rede
til hurtig at kaldes ind paa Fæstningen l).
Faa Dage efter udgik igjen en Række Bestemmelser, sigtende til at sikre
Grænsefæstningerne. Krister Some og Oluf Hård fik Fuldmagt til at opbyde Krigsfolket i Småland li). To Dalefænniker under Jørgen Olofsson og Hans Matsson
sendtes paa Skansearbejde ved Jønkøping. Sven Pjask fik Befaling til med sin
Fænnike Westgøtaknægte at hente 10 Stykker i Nykøping, føre dem til Jønkøping
og siden blive og gjøre Vagt der. Kapitajnerne Lars Larsson og J øns Eskildsson
skulde ogsaa did med Bøsseskytter, Krudt, Lod og Bly og blive i Befæstningen B).
Rigsmarsken, Jesper Matsson Krus, fik Befaling til at drage til Elfsborg i kom noget
paa, skulde han være Feltøverste over alt Krigsfolket i Westergøtland ; under ham
skulde Johan J øransson være øverste over Rytteriet og Illf Bonde over Fodfolket.
Sven Sonessons Knægte fra Gasened, Skåning og Wilske Herred skulde ind paa
Guldborg; men Peder Nilssons Knægte fra Kind og Mark Herred blive liggende
paa Grænsevagt 4).
Da Rigsdagen i Ørebro havde bevilget den store Udskrivning paa 25,000
Mand, fik Kongen Midler til øget Virksomhed. En Del Fænniker bleve sendte hjem
til deres Udskrivningssteder for at gjøres fuldtallige med nyudskrevet Mandskab,
nye Fænuiker og Faner opsattes og fra de nordlige Provinser droges Tropper ned
om Hovedstaden. I Begyndelseu af det ny Aar fik Oluf Hård, en gammel, tro
Tilhænger af Karl IX, Fuldmagt som øverste over alt Fodfolket i Småland, over
Ryttere fra samme Landsdel sattes den kjække Pehr Michelsson 5), der 1610 var blevet
adlet under Navnet Hammarskøld.
Om de danske Rustninger vidste man intet andet i Sverige, end at Grænsen
vogtedes af opbudte Bønder, at Krigsfolket førtes over Sundet, Flaaden rustedes og
at der hvervedes i stor Udstrækning i det nordlige Tydskland. De danskes Overlegenhed paa Søen satte dem i Stand til at rette Angrebet mod et hvilketsomhelst
Punkt paa den svenske Kyst, og da de i Tydskland hvervede Tropper i April skulde
indskibe sig i nordtydske Havne, vilde altsaa en ikke ubetydelig Styrke til den Tid
svømme paa Østersøen. Der var derfor flere i Sverige, som mente, at Kongen af
Danmark vilde rette det første Stød mod Hovedstaden ved at landsætte en Hær
i Stockholmsskjærene. Karl IX delte dog ikke denne Anskuelse. Han kjendte
ikke sin unge Modstanders vidtgaaende, ærgjerrige Planer, men troede, at Gøteborgs
nye Privilegier vare Krigens egentlige Aarsag, og at denne By ogsaa derfor vilde
bive det første Punkt, mod hvilket et Angreb blev rettet. Han ansaa det for usandsynlig, at Kongen af Danmark vilde vove at føre et Stød lige mod Stockholm eller
et Sted i dets Nærhed, og i hvert Fald stolede han paa, at den svenske Flaade
skulde være tidlig nok i Søen og stærk nok til at hindre dette; derimod ventede
han et Angreb over Landgrænsen. Dette kunde enten føres mod J ønkøping, N øglen
til det Øvre Sverige, hvad Daniel Rantzau havde gjort under sit berømte østergøtlandske Tog, eller, hvis Kristian IV ansaa dette for voveligt eller maaske foretrak
hurtigst mulig at sætte sig i Besiddelse af Gøteborg, lige mod denne By, eller
l)
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endelig fra Blekinge mod Kalmar. Som alt tidligere omtalt, troede Karl IX mest
paa Angrebet mod Gøteborg, og han besluttede derfor fortrinsvis at indrette sig
derefter, dog saaledes, at han ogsaa var i Stand til at møde de andre Muligheder.
Hovedmassen af Hæren, Tropperne fra Westmanland, Uppland, Sødermanland,
Dalarne og til Dels fra Småland, skulde derfor sammendrages i en Iagttagelsesstilling om det befæstede J ønkøping l) under Kongens egen Kommando, medens
Tropperne fra Westergøtland under Rigsmarsken samledes om Fæstningerne ved
Gøtaelven, og Resten af det smålandske Krigsfolk besatte Kalmar og vogtede den
smålandske Grænse.
Overensstemmende med denne Plan, var Marsken allerede i December 1610
draget til Westergøtland, og i Februar 1611 sendtes Mester Hans Bygmester derned
for at lede Arbejderne ved Fæstningernes Istandsættelse. Ved Elfsborg skulde Slot
og Mure udbedres, og herved skulde Anders Månssons og Nils Jønssons Fænniker
arbejde; ved Gøteborg") skulde bygges et Citadel pall. Klippen ligeoverfor Slottet
(Elfsborg) og senere kastes en Grav 4 Alen dyb og 10-12 Alen bred om Byen; her
skulde Anders J ønssons Fænniker arbejde. Ved Guldborg skulde der paa en Klippe,
som var falden i Graven, gjøres som et Horn og en Postej, saaledes at man til begge
Sider kunde flankere Volden. Borgerne i N yløse skulde selv kaste en Vold op om
deres By, og til Gjengjæld være fritagne for Told af det Gods, de førte ud og ind;
der maatte kun være to Porte til Byen. Endelig skulde der ved J ønkøping mod
N ord bygges en Postej og derfra graves en Grav til Søen S). Fra Stockholm og
Warmeland sendtes Stykker til Elfsborg 4) .
Først i Marts mønstrede Marsken ved Skara to Rytterfaner under Daniel
Wagner og Thor Bengtsson, samt 3 Fænniker Fodfolk under Jon Håkansson, Sven
Jonsson og Anders Månsson. Kongen gav yderligere Ordre til at Marsken skulde
mønstre Adelen og Knægtene paa Elfsborg "), og 28de Marts udgik endelig Befaling
til at opbyde saavel Ryttere som Knægte og Adelens Heste af Westergøtland og
samle dem omkring Elfsborg og N yløse for at vare Byen og Flaaden mod Overrumpling"). Dagen efter fik den kjække Nils Stjernskøld til Biby og Tuna Kongens
Bud om at gaa ind paa Guldborg og være i Slotsloven sammen med Mårten Krakou,
der siden ] 604 havde haft Slottet inde 7). Uagtet Nils Stjernskøld endnu gik med
Krykker efter et Saar i Foden fra Felttoget i Rusland, efterkom han dog strax
Befalingen; som Besætning paa Slottet forblev Sven Sonesson, der ligeledes optoges
i Slotsloven, med sin Fænnike. Paa Elfsborg sad som Slotsherre inden 1610 Nils
Bengtsson Silferbjelke til Lydinge i Uppland,
Den Hær, der under Rigsmarsken samledes ved Nyløse kom til at bestaa af:

Ryttm·e.
1 Fane under J øran Høøk,
1
Daniel Wagner,
David
Burell,
l
l
Thor Bengtsson,
l) Rigsark, i Stkh. Regst, 214 11. 2) Det ældste Gøteborg laa paa Øen Hi ssingen udfor det
gamle Elfsborg Slot. 3) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 16/2 11. 4) Samme Kilde 17/2 11. 5) Samme Kilde 7/S 11.
6) Samme Kilde 281s 11. 7) Samme Kilde 29's 11.
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1 Fane under Otto Scheding (Adelens Heste),
1
Anders Eriksson Håsthufvud,

Fodfolk.
l Fænnike Præsteknægte under Povl W ulff,

1
1
1
l

1
l
1

1
1

lalt

fra Kind og Mark under Peder Nilsson,
- Ås, Kullings, Kind og Weden under Anders Månsson,
- W:isbo under Anders Persson,
- W artofle under Jon Håkansson,
under Sven Pjask,
Niels J ønsson,
Jon Ambjørnsson,
Erik Anders Johansson,
Sven Jonsson.
6 Faner Ryttere og 10 Fænniker Knægte tilsammen vel omkring 4,000

Mand.
Paa Elfsborg vare to Fænniker Westgøtaknægte under Anders Jonsson
og Peder Månsson, paa Guldborg en Fænnike fra Gasened, Skåning og Wilske
Hen'eder under Sven Sonesson og ved Gøteborg en Fænnike fra Dal under Hans
Andersson og en Fænnike fra Wårmeland under Peder Knutsson.
I Sveriges anden Grænseprovins mod Danmark, Småland, befalede Krister
Abrahamsson Some til Gødeberg, en Mand, der i en Aarrække med Hæder havde
tjent sit Fædreland i vigtige militære Stillinger. Allerede 1598 havde han været
Statholder i Kalmar og øverste over alt Krigsfolket i Småland, senere havde han
udmærket sig i Lifland og Rusland, var 1608 bleven Feltmarskalk og kaldtes nu 16] 1
paany til øverste over alt Krigsfolket i Småland. Dette skulde dog ikke, som
Tropperne i Westergøtland, samles fremad mod Grænsen, men derimod tilbage om
J ønkøping, da Karl IX intet Angreb ventede fra Blekinge. Pau Provinsens Hovedfæstning, det stærke Kalmar, sad som Statholder siden 1610 Bo Gustafsson Bååt
til Fåålu ås, Skjarjesholm og Høja, desuden var Admiralen for Kalmarflaaden Jakob
Jakobsson (hans Børn antoge senere Slægtnavnet BMt) siden 1608 i Slotsloven, og
1611 udnævntes han til Statholder ved Siden af Bo Gustafsson. Disse Mænd delte
ingenlunde deres Konges Tro paa det Usandsynlige i et Angreb paa Kalmar og tilskreve derfor i Februar 1611 Kongen et Brev, hvori de bade ham drage Omsorg
for Stedets Sikkerhed, da Danskerne satte Tropper over Sundet. De fik dog kun
Skam til Tak. 13de Februar skrev Karl IX til dem fra Ørebro "Oss undrar icke
litet att i så låten skråma Eder och måtten I fuller hval' I skullen skrifva Oss
något det vissare vore och icke en hop gemena Bondesager. Men dal' nu så vore
att han komme med en hop krigsfolk, da tyckes Oss, att han fuller snart skulle få
skrårna Eder att I tingen skålfvefoten" l).
I de første Dage af Marts syntes dog Karl IX selv, at det var raadeligst
ogsaa at træffe nogle Forberedelser i Smålaud. han tilskrev derfor Krister Some og
Oluf Hård samt Statholderen i J ønkøping, Lasse Kristersson, om at holde Krigsfolket i Provinsen rede, hvis Kongen af Danmark skulde tage sig noget fjendtligt til 2) i
1) Rigsark. i Stkh. Rgstr . 19/2 11.

2) Samme Kilde 2/9 11.
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Pehr Michelsson Hammarskøld skulde med sine Ryttere strax drage ind paa J ønkøping"). Dette hindrede dog ikke at Bo Gustafsson og Jakob Jakobsson paany
maatte finde sig i en Tilrettevisning for deres Advarsler. "Vi have faaet eders
Brev", skriver Kongen Sde Marts, "med en Hob løse Tidender ligesom forud, og
undrer os, at I ikke skamme eder at skrive os saadant til, som dog ikke er andet
end en Hob Løgn, og mener I om J uthen har sendt 600 Mand over Øresund, at
han dermed skal indtage Sverige. Haver vi nu skrevet til Pehr Michelsson, at han
begiver sig ind til eder paa Fæstningen, saa skal og Sten Klaesson til Taby, (senere
adlet under Mødrenenavnet Bøllja) med det allerførste komme did. Haver senere
eders Sager i Agt, og agter vel paa Skibsflaaden, at der ikke gjøres Skjælmeri paa
den; J uthen lader eder vel blive der i ere" 2).
Samme Dag gik Brev til Pehr Michelsson, om at lade sin Lieutenant, Peder
Nilsson, blive ved den blekingske Grænse med Rytterfanen, men selv drage ind paa
Kulmar og være i Slotsloven og forsvare Fæstningen med de andre. "Endog Vi
haabe det skal ingen Fare have, men haver dog eders Sager vel i Agt" 8).
Endnu udgjorde foruden Slotsfolk og Bandsmænd de til Flaadens Bevogtning opbudte Ølandsknægte den eneste Garnison i Kulmar. Henimod Slutningen af
Marts l\Iaaned opbødes til Besætning paa Flaaden fire Fænniker Smålandsknægte
under Oluf Ingesson, Jakob Jønsson, Erik Kok og Peder Jønsson t). Omtrent samtidig fik Krister Some Befaling til ved J ønkøping at samle al det Krigsfolk fra
Småland, der ikke brugtes paa Flaaden eller ved Kulmar.
I Begyndelsen af April kunde Statholderne paa Kulmar indberette om mere
positive, fjendtlige Skridt. Breve vare opsnappede, i hvilke det forbødes Skibe fra
Greifswalde at sejle paa Sverige, og mellem Øland s søndre Odde og Avaskjær
(Kristianopel) krydsede 10 danske Skibe, der spærrede Sejladsen paa Kalmar. Ogsaa
Borgerne i Byen, som følte sig foruroligede ved det Uvejr, der syntes at drage
sammen om dem, tilskreve Kongen et ængsteligt Brev. Karl IX svarede 10de April
Statholderne, at alle Proviantskibe skulde holdes tilbage og af Knægtene skulde
Nils Bryntessans Fænnike være paa Slottet, Sven Håkanasens og Oluf Svenssons
blive i Byen. 100 Mand af Byrge Klementssone Fænnike skulde til Vagt paa
Borgholm, og til dette Slot skulde videre sendes 4 Stykker, en Tønde Slangekrudt
og l Fjerding Kørnekrudt"), Borgerne søgte Kongen at trøste med, at han endnu
haabede, Krigen kunde undgaas, (uagtet han den Gang vel vidste, at den danske
Herold med Fejdebrevet var redet over Grænsen); de to ovennævnte Fænniker
skulde blive hos dem og hjælpe med at arbejde paa Befæstningen. "Og", slutter
Kongen sit Brev, "kunne i slaa eders Lid dertil, at skal det endelig gaa løs, og vi
ikke kunde fan Lov at sidde i Fred, saa skal vi vel være eder saa nær, at J uthen
ikke skal faa sin Villie frem, som han tænker og mener" 6).
Snart blev dog KarlIX paany ærgerlig over Statholdernes stadige Uro for de
danske Rustninger; Karl var jo fast overtydet om, at de gjaldt Gøteborg og ikke Kulmar.
Da det blev indberettet, at der laa fire Orlogsskibe ved Avaskjær under en, der hed
Nils (Erik?) Urne og at flere løbe frem og tilbage ved Ølands søndre Odde, svarede

5-G)

l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 3/3
Samme Kilde 10/4 n.
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Kongen, at dette var troligt nok, "men Vi vide da, at Juthen ikke tager nogen
Fæstning ind med sine Skibe". Lidt senere faa Statholderne dog en langt drøjere
Overhaling. "I skulde forske nøjere efter", skriver Kongen da, "og ikke lade eder
bilde saa megen Løgn ind, saasom at Juthen har 40 Skibe liggende i Øresund j saa
mange Skibe har han ikke" 1).
Af de til Kalmars Skibsflaade bestemte Fænniker naaede dog ikke alle ind
til Byen, inden den blev indesluttet. Ved April Maaneds Udgang var Stillingen i
Småland derfor saaledes: ved den blekingske Grænse stod Pehr Michelssons Rytterfane ; paa Kalmar og ved Flaaden vare 7 Fænuiker Knægte under Oluf Hoffman
fra Uppvidinge Herred, Oluflugesson, Tjust og 'I'unalåns Herreder, Sven Håkansson,
Sødra Møre Herred, Nils Bryntesson og Byrge Klementsson fra Øland og Lasse
Bryntesson 2), desforuden 121 Slotsfolk og ca, 200 Bandsmænd S). Paa Borgholm
hos Johan Månsson Ulfsparre vare 100 Ølandsknægte af Byrge KIementssons j Resten
af det smålandske Krigsfolk var i Færd med at samle sig om J ønkøping under
Kristel' Some. Det udgjorde 2 Faner Ryttere under Sten Klaesson Bøllja og Måns
Persson Stjerna samt 8 Fænniker Fodfolk, nemlig:
1 Fænnike Knægte under Sven Spinke (Pinke?) fra Aspelands og Sevedes Herreder,
1
Håkon Amundsson fra Tveta, Mo og Wista Herreder,
1
Knut Arvedsson fra Østbo og Westbo Herreder,
Asser Arvedsson,
1
]
Gutorm Tygesson fra Konga Herred,
1
Sven Sonesson (Svensson ?) fra Sunnerbo Herred,
1
Erik Kok, Frelseknægte,
Jakob Jønsson (fra Flensborg), Præsteknægta-),
1
Tilsammen vel en Styrke paa omkring 3,000 Mand.
Frelseknægtene og Præsteknægtene skulde have været anvendte paa Skibene
ved Kalmar, men naaede ikke tidlig nok derind. Af Høvedsmændene havde fire:
Sven Spinke, Sven Sonesson, Knut Arvedsson og Asser Arvedsson allerede 1603 ført
de samme Fænniker "), med hvilke de nu paany skulde drage mod Fjenden.
Dagen efter at Tronfølgeren, Gustaf Adolf, paa Kongens Vegne havde sluttet
Rigsdagen i 0rebro, blev han af sin kongelige Fader erklæret for "varaktig" og i
en højtidelig Forsamling iklædt sin Rustning j samtidig udnævntes han til Hertug af
W estmanland og fik til Gave alt Kongens Gods i denne Provins. Den sextenaarige
Hertug drog strax til sit Hertugdømme for at samle Krigsfolket der og med det
støde til sin Fader. Karl IX forblev i Ørebro og samlede deromkring Tropperne
fra Uppland, Sødermanland og Dalarne foruden det fremmede Krigsfolk. en Fænnike
Warmelandsknægte under Sven Alguttsson og en Fænnike Sødermanlandsknægte under
Peder Eriksson sendtes forud vest om Wettern til J ønkøping 6), og efter dem fulgte
Feltarkeliet ledsaget af N erikeknægtene under Peder Pedersson.
1) Rigsark, i Stkh. R gstr, 16{4 11. 2-8) Efter en Liste over Besætningen i Kalmar fra 11te
Juni 1611 i Rig sark. i Stkh. Acta historica 1611. 4) De to Rytterfaner beordres til Jønkøping
27{4 11 (Rigsark. i Stkh. Rg str.). D e 8 Fænrriker nævnes alle ved Krigens Begyndelse og maa altsaa
have udgjort den ved J ønkøping samlede Styrke af Smålandsknægte. Sammen med Pehr Michelssons Rytterfane og de 6 F ænniker i Kalmar har Småland med Øland altsaa stillet 3 Rytterfaner
og 14 Fænniker. 5) Mankell. Uppgifter rørande svenska krigsmagten. 6) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 26{4 11.
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Kongen meddelte Hertug Johan af Østergøtland sin Plan om at samle Krigsfolket i J ønkøping og bad ham sende sin ene Fænnike derhen, med den anden skulde
han besætte Stegeborg og Vastena i Rytterne kunde han beholde hos sig l). Senere
forandrede Kongen dog dette og bad Hertugen møde med baade Ryttere og Knægte
i J ønkøping. Da Hertugen nødig vilde samle sine Heste, inden der kom Græs paa
Marken, sendtes Johan Skytte til ham, og paa hans Overtalelse lovede han at møde
i J ønkøping 2). Kongen tænkte paa at lade Hertugens Krigsfolk blive staaende i en
Lejr ved Rumlaborg sammen med henved 3,000 andre for derfra at undsætte J ønkøping, hvis noget kom paa j til Almuen i nogle nordlige Herreder i Småland udgik
derfor Brev om at drage til Rumlaborg, hvor noget fremmed Krigsfolk alt la a, og
hjælpe at slaa en Skanse der. Oluf Stråle til Ekna skulde være hos dem og føre
Befalingen S).
For at vogte Grænsen mod Norge opbødes Bønderne i Grænseprovinserne,
og til Understøttelse for dem efterlodes noget Mandskab. I Dal sanledes ] 00 gamle
og 100 nyudskrevne Knægte '), i Wårmeland 80 gamle og 100 nye Knægten). Ogsaa
med Hensyn til Sikkerheden i det indre følte Karl sig ikke fuldstændig rolig, navnlig
syntes han at have næret nogen Frygt for Hovedstaden. Nogle af Raadet bleve
sendte dertil for hos Borgmester, Raad og Menigmand paa Kongens Vegne at bede
dem have barn undskyldt, naar han nu nødt og tvungen maatte gribe til Vanben mod
Juthen, da denne afviste alle kristelige og billige Tilbud og endelig i sit onde Forehavende vilde fare fort. "Og efterdi Vi kunne tænke", skrev Karl i sin Instrux til
Raaderne, "at han haver mange, som saadant styrke barn til og blæse ham ind, i
Særdeleshed de svenske Forrædere, som opholde sig udenlands, og de igjen kunne
have mange her indenlands, bande i Stockholm og andre Steder, som de sætte deres
Tillid til, saa skulle vore gode Mænd sige Borgmester og Raud, at de vogte sig for
Forræderi og agte vel paa, hvilke fremmede Gjæster, der ere i Staden". Til yderligere Sikkerhed skulde som fast Garnison i Stockholm indlægges 2 Fænniker, en
Fænnike Helsingeknægte under Oluf Ingemarsson og en Fænnike finske Knægte
under Lasse Eskildsson 6).
I det nordlige Sverige fandtes en Del Tropper, der dels hørte hjemme der,
dels var paa Vejen til Finland nord om Bugten. I Slutningen af 1610 var en Fane
Westgøtaryttere under Bengt Kafle og en Afdeling fremmede Ryttere under Patrik
Ruthwen brudte op for at gaa til Wiborg ad denne VPj 7) j i December fik Hans
R åkkenbårger Befaling til at drage efter dem med Ångermanlalldsknægtene under
Jakob Willomsson, Helsingeknægtene under Oluf Ingemarsson") samt 3 Fænniker
0sterbottenknægte, medens Westerbottenknægtcne under Peder Klemensson skulde
følge Baldser Beck 9). Sidst i Januar 1611 brød endnu to Rytterfaner op ad denne
Vej, nemlig en Fane Besoldningsryttere under Knut Håkansson Hand og en Fane
fremmede Ryttere under Anders Styfvert 10). I Foraaret 1611 stod saaledes en
ikke ubetydelig Styrke nær de norske Grænser ved Herjedalen og J æmteland.
En engelsk Oberst i svensk Tjeneste, Baron Jakob Spens, blev af Karl IX
1) R igeark. i Stkh. Rgstr. 1/, 11. 2) Samme l\:ilde 11-12/, 11. S) Samme Kilde ~7-~9/, 11.
,) Samme Kilde 26/5 11. 6) Samme Kilde 5/, 11. 6) Rigsark. i Stkh. K. K. Rgstr. 2'/, 11. 7 Rigsark. i Stkh, Rgstr. 23/ 11 10. 8) Denne Fænnike blev, som oven fortalt, senere kaldet til Stockholm.
D) Rigsark. i Stkh. Rgstr, 8/ 12 10. 10) Samme Kilde SOIl Il.
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sendt til England for at forsøge at hverve 3,000 l\Iand Fodfolk lJ; men da Kongen
trods Oberstens Modforestilling befalede ham at rejse gjennem Danmark 2), blev han
standset i Helsingborg og efter tre Dages Forløb ledsaget tilbage af nogle Enspændere. En halv Mil hinsides den danske Grænse bleve Spens og hans Ledsagere
overfaldne af 200 Mand til Hest og til Fods med Bønderklæder over deres Harnisker;
en Mand blev dræbt, fire snarede og Spens selv berøvet alle sine Penge og Papirer").
Karl IX mistænkte de danske for denne Voldshandling og klagede baade til Kristian IV og det danske Rigsraad derover. Da Landvejen saaledes var spærret
befalede Karl sin Marsk at lade Spens i Elfsborg faa det bedste Orlogsskib og
dermed at rejse til Amsterdam, de andre Orlogsskibe af Elfsborgflaaden skulde Iedsage ham til Skagen 4). Kongen gjentog oftere denne Befaling, men de svenske
Orlogsskibe vare ikke sejlfærdige, og J ørgen Daa var allerede i Farvandet med den
dansk-norske Eskadre, saa heller ikke ad denne Vej lod Rejsen sig iværksætte.
Den dansk-norske Flaade havde begge de foregaaende Somre været saa
stærk i Østersøen, at Karl IX maatte være forberedt paa at bringe saa mange
Skibe i Søen som mulig, hvad enten det blev Krig eller Fred. Tilstanden paa de
svenske Værfter var dog alt andef end god, ja ofte rummede de neppe stort mere
end de tomme Skibsskrog, og trods al Iver besad Karl IX for liden Indsigt i Søvæsenet til a,t knnne raade Bod paa de store Mangler; hans talrige Breve og Befalinger bleve ofte upaaagtede, tit klager han over, at han ikke en Gang faar Svar
paa sine Skrivelser endsige, at de bleve tagne til Følge.
Kongens Plan for Flaadens Bevægelser i 1611, inden han endnu troede paa
Krigen med Danm ark-Norge, gik ud paa, at strax, naar Isen løsnedes, skulde en
mindre Eskadre fra Kaimar og Nykøping ledsage Transportflaaden til Lifland og
senere krydse i Østersøen; Eskadren fra Elfsborg skulde samtidig holde TIdkig med,
hvad der foregik i Vesterhavet og Kattegat, og advare de hollandske Skibe mod
Handelen paa Riga, Naar senere Hovedflaaden kom i Søen, skulde den sammen
med Skibene fra Kalmar og Nykøping tage en Iagttagelsesstilling i Kalmar Sund.
Efterhaanden som Faren for Krigen steg, øgedes Kongens Iver for at faa
Skibene ud. Rigsdagen i Ørebro bevilgede en Udskrivning til Flaaden af hver
tiende Borger i Søkjøbstæderne, og skaffede derved det nødvendige Mandskab til
Stede. Allerede først i Januar vare Arbejderne ved V ærttet i Kalmar begyndte 5);
5te Februar gik Befaling til at tage fat paa Skibene ved Elfsborg "Hektor", "Krabben",
"Blå Ormen", "Lamprelen" og "Fransiskus" 6). Skibskapitajnen Lasse Pedersson
sendtes fra Kalmar til Elfsborg for at drive paa Udrustningerne, alle Handelsskibe,
der egnede sig til Krigsbrug, skulde indkjøbes, Skyts ned sendes fra Stockholm, Nykøping og Warmeland, hvad der videre manglede kunde tages fra Elfsborg og Guldborg 7). Det lykkedes for 34 Skippund Kobber at kjøbe et skotsk Skib, der under
Navn af "Den skotske lejou'' blev indlemmet i Flaaden, og over hvilket Bengt
Truelsson blev Kapitain 8).
Isen brød tidlig op i Foraaret 1611; men Kong Karl mente dog strax at
kunne benytte det aabne Vand. Saasnart han havde bragt i Erfaring, at tydske
1) Rigsark. i Stkh. Rgstr. U /l 11. 2) Samme Kilde 2'5 Il. 5) Samme Kilde 16/4 11. Karl IX's
Brev til Kongen af England. 4) Samme Kilde 2/4 Il. 5) Samme Kilde 17/1 Il. 6) Samme Kilde 5/2 11.
7) Samme Kilde 18/ 2 Il. 8) Samme Kilde 27/2.
12
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Skibe vare sete i Kairnar Sund, skrev han til Statholderne i Kalmar, at en Del af
Skibene der, strax skulde til Søs. Kristoffer Olafsson skulde være Højstbefalende
og hejse sit Flag paa ,:Salvator", under ham skulde "lyde Bjørn Bang paa "St. Peder",
Hans Kloppenburg paa ".Tonas" og Daniel Andersson paa "Smålands hjort", foruden
Søfolkene skulde 200 af Sven Håkanssons Knægte fra Sødra Møre Herred tjene paa
Skibene 1). Fra N ykøping, hvor Jakob Klark forestod Udrustningerne, skulde "Leoparden", "Hollands falk" og "Jagaren" samt et taget Fribytterskib ligeledes ud, de
skulde ledsage Proviantskibe til Salis i Lifland, og siden forene sig med Kålmarflanden 2). Fra Stockholm, hvor Isen endnu laa fast, skulde, naar Søen blev fri,
"Merkurius", "Hollands svanen", "Nykøpings rosen", "Obekant Fortuna" og "den lille
Boyert" løbe ud med en samlet Besætning af 92 Søfolk og 110 Knægte"). Ingen
af Stederne var man dog i Stand til at efterkomme disse Befalinger. I Stockholm
herskede der tilmed Uenighed mellem Førerne. Den 21de Marts tilskrev Kongen
dem fra Ørebro : "Vi fornemme, at ved Skeppsholmen i Stockholm gaar det
uskikkelig og langsomt til, fordi Mester Isebrand, Nils Engelsmand og Anders 001'dell Tid til anden ere uens. Vort Svar derpaa er, at Vi ikke have givet Anders
Oordell nogen Befaling om at have noget at gjøre paa Skeppsholm, og saafremt
han ikke pakker sig derfra, ville Vi tage om ham, saa at han ikke skal trives derved.
Mester Isebrand og Engelsmand skulle have med Skeppsholmen at gjøre, og 001'dell allene med de Skibe ved Slotsbakken" "').
Foruden de allerede nævnte fire Skibe laa ved Kalmar "Sceptor", "Hannibal", "Spegelen", "Orpheus", "Krannij", ,:Lejonan", "Obekante", "Tigaren" og
"Lejoninnan" 5). 26de Marts skriver Kongen til Statholderne, at han vil have alle
disse Skibe ud, til Besætning skal møde Oluf Ingesson med Knægtene fra Tjust og
Tuna Herred, Erik Kok med Frelseknægtene og Jakob J ønsson med Præsteknægtene
fra Småland 6). Samme Dag fik Skibshøvedsmændene i Elfsborg en ny Paamindelse
om flittig at arbejde paa Skibenes Udrustning 7). Naar de vare færdige, skulde de
løbe til Vesterhavet og under Skagen for at se, OID Kongen af Danmark havde
Orlogsskibe der, og siden løbe i Havn og afgive l\Ielding; kunde de ikke alle komme
ud, skulde de løbe ud tre eller fire, eftersom de bleve færdige 8).
Sidst i Marts havde Kong Karl opgivet alle Planer om at sende Flaaden
til de liflandske Kyster, kun "Jagaren" og "Leoparden" fra Nykøping skulde ledsage
Proviantskibene, hele den øvrige Flaade fra Stockholm, Nykøping og Kalmar skulde
strax forenes i Kalmar . Rund. I April Maaned begyndte de dansk-norske Skibe at
vise sig ved de svenske Kyster; baade ved Bud og Breve drev Karl af al Magt paa
at faa sine Skibe ud; men enten nu Manglerne ved Værfterne vare for store eller,
hvad Kongen antog, Iveren hos de befalende for ringe, April l\Iaaned gik til Ende,
uden at der var kommen mere ud end et Par Fartøjer, der sejlede med Proviant
til Salis. Til Øverstbefalende over Flaaden blev først udnævnt J øran Gyldenstjerna,
Friherre af Lundholm, der alt siden 1602 havde været Admiral. "Vi havde tænkt J øran
Gyldenstjerna:', skrev Kongen til ham, "at bruge Eder til Lands, men da Vi mærke, at det
l!aar saa langsomt med Skibsflaadens Udrustning, naar Vi tage Eder med til Lands, saa
1) Rigsark. i Stkh, Rgstr, 3/S 11. 2) Samme Kilde 5/s 11. 3) Rigsark. i Stkh. K. K. Rgstr. 5/S 11.
4) Samme Kilde 21/S 11. 5) Efter en Liste over Elsaden i Kalmar llte Juni 1611 i Rig sark. i Stkh.
Acta historica 1611. 6-7) Rigeark. i Stkh, Rgstr. 26 s 11. S) Samme Kild e 2S/s 11.
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have vi betænkt Os og begjære, at I begiver Eder til Stockholm og lader Eder bruge
for Rigens Admiral ved Skibsflaaden og tager Hans og Nils Klaesson (Bjelkenstjerna) til Hjælp" l) Senere forandrede Kongen dog dette og udnævnte Hans
Klaesson Bjelkenstjerna til Overadmiral og Richard Klark til Underadmiral. Den
gamle Konge harmedes dybt over den Mangel paa Iver, der overalt sporedes j især
gik det ham til Hjærtet, at Flaaden i Kalmar ikke kom ud, da han med Rette
frygtede, at den kunde blive indesluttet. Uagtet han allerede først i Marts havde
ventet at faa en Eskadre ud derfra, var endnu sidst i April intet Skib udløbet.
"Vi mærke", skrev Karl den 26de April til Statholderne, "at Skibene ved Kalmar
nu ere lige saa meget færdige som før, og at Kapitajnerne og Søfolket mytilere og
ere modvillige; saa Vi se fuldt vel, at Vi ingen Skibe der faa færdige og til Søs i
Aar, hvad Vi end giøre derfor. Derfor befale Vi, at I lader Kristoffer Olofsson
blive der med de Skibe, som ere færdige, saalænge til de andre Skibe komme fra
Nykøping. De Skibe, som ikke ere færdige, skulle I lade løbe til Elfsnabben. Og
skulle i holde Kapitajnerne for, at de gjøre som ingen ærlige Karle, at de tage sig
saadan Ubestand for nu j thi de ere svenske Mænd og burde bedre betragte deres
Ed og Ære, end de gjøre, og om de end have nogen Rest at kræve, saa drage Vi
dog ikke af Landet for dem, at de jo ikke faa, hvad de skulle have. Nok vide Vi,
at de raabe paa deres Rest, men at de skulde hver paa sit Sted have hjulpet til i
Vaar, at Skibene vare blevue færdige, dertil er ingen funden redebond. Vi have
fremmede Folk, som kunne bi efter en Maaneds Sold eller to, naar de ikke strax
faa den, men de, som ere svensk indfødte, de kunne det ikke gjøre. Deraf Vi vel
se, de ikke have stor Lyst dertil, aldenstund de have ladet sig mærke, som I og
skriver Os til, at dersom de ikke fik Penge, vilde de drage did, hvor de fik dem.
Derfor lader Skibene løbe til Elfsnabben" 2). Først i Maj skrev Kongen igjen til
Statholderne, at han af deres Indberetning saa, at Kapitajnerne vare helt modvillige,
de skulde derfor afskedige dem, der ikke vilde gjøre Gavn, men de, som havde et
svenskt 'Hjærte og vilde stride fol' deres Fædreland, dem skulde de give Løn. Til
Kapitajnerne skrev han: "Vi kjende eders Puds. Naar I faa Lov at drage ud for
at plyndre, røve og tage, da ere I fuldt redebond, men naar noget andet er for
Haanden, dermed eders Fædreland kan blive tjent, da er ingen eller faa rede dertil".
Søfolkene advarede han mod deres Kapitajner, de vare slette Tjenere og skulde
afskediges, men Jakob J akobsson og Kristoffer Olofsson skulde befale over Flaaden,
og Ølandsknægtene besætte den sammen med Søfolket"),
Den første Maj, næsten en Maaned efter at den danske Herold med Fejdebrevet var gaaet over Grænsen, var Tilstanden i Sverige altsaa den: ved Nyløse
og J ønkøping stode mindre Hærdelinger under Jesper Matsson Krus og Krister
Some, ved Ørebro var Hovedhæren ved at samle sig under Kongen selv, Grænsen
blev vogtet af opbudte Bønder støttet af svage Afdelinger; Fæstningerne i det sydlige
Sverige vare satte i Forsvarsstand og forsynede med tilstrækkelige Besætninger, men
af Flaaden var endnu ingen Afdeling sejlklar.
Den øverste Ledelse af Sveriges Krigsmagt var hos Kongen selv. Karl IX
var den Gang en Mand paa tredsindstyve Aar, et langt, virksomt og daadrigt Liv
l)

Rigsark. i Stkh. Rgstr.

16/4

11.

2)

Samme Kilde

26/ 4

11.

S)

Samme Kilde

6/ 5

11.
12*
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laa bag ham; men hans Legems Kræfter vare fortærede. Paa Rigsdagen i 0rebro
blev han ramt af et Slagtilfælde og kunde ikke tale til Folket. Mindre end nogensinde føl' formanede han at herske over sit heftige Sind, og hans Karakterfasthed var
med Aarene bleven til et Stivsind og Trods, der foragtede alle Raad fra hans Omgivelser. Feltherre havde Karl IX aldrig været, det havde han vist baade ved
Stegeborg og ved Kirkholm, og hans sidste Felttog skulde ikke bidrage til at stille
hans Krigerdygtighed i et bedre Lys.
Næst Kongen kom Tronfølgeren til at spille den største Rolle. Skjøndt
endnu kun sexten AaI' gammel havde Gustav Adolf dog allerede givet Prøver paa
den Kraft og Dygtighed, der senere skaffede ham Plads mellem Evropas største
Hærførere. Hans store Naturgaver vare udviklede ved en omhyggelig Opdragelse;
allerede i sit tiende AnI' overværede han Rigsraadets Raadslagninger og tretten
Aar gammel lod hans Fader ham deltage i Statens Styrelse. Efter Rigsdagen i
0rebro, hvor han, da Sygdom lammede Kongens Tunge, kraftig havde talt til Folket
om Fædrelandets Fare, blev han Hertug af Westmanland og samlede der de Krigsfolk, der skulde have Æren af at følge ham paa hans første Hærtog.
Rigsmarsken, .resper Matsson Kruus til Harfvila, Jockis og Lemsjøholm i
Finland samt Karkus i Lifland, var en erfaren Kriger. 1601 havde han ført en
Fane finske Ryttere, havde senere været Statholder paa Reval, Lagmand i Nordfinlaud og øverste for det finske Krigsfolk, 1611 blev han Rigsmårsk.
Sveriges idelige Krige havde naturligvis fostret en Skare Mænd, der vare
vel hjemme i Krigens Gjerning. I første Række blandt disse stod Krister Some,
Pehr Michelsson Hammarskøld, Nils Stjernskøld og Oluf Stråle, men foruden disse
vare næsten alle Førerne fol' Fanerne og Fænnikerne prøvede Krigere, hvoraf mange
i en Aarrække havde beklædt deres Plads, og øvet deres Manddom mod Russer og
Polakker. Sverige havde i saa Henseende et Fortrin fol' Danmark-Norge hvor kun
faa under den fyrgetyveaarige Fred siden Syvaarskrigen havde havt Lejlighed til at
se Krigen paa nært Hold. Karl IX ytrede sig ogsaa haanlig om de danske Kapitajnar og Ritmestre, som en Hob unge, uforsøgte Karle; den eneste i den danske
Hær, Karl havde nogen Agtelse for som Kriger, val' Rigsmarsken, Sten Maltesen
Sehested.
Anderledes forholdt det sig paa Søen. Sverige raadede ikke over nogen
Søkriger af nogen Betydning, Skibskapitajnerne vare for en Del fremmede eller Folk,
der først ved Krigens Udbrud toges i Tjeneste; vi have jo set det Skudsmaal, Karl
IX gav Kapitajnerne i Kulmar. Den svenske Adel stod lidet talrig i Kong Karls
Tjeneste og foretrak som Regel Krigen til Lands, hvorimod i Danmark-Norge,
næsten hver Adelsslægt talte Sømænd blandt sine Medlemmer.
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fulerede fra Midten af April Maaned havde dansk-norske Orlogsskibe standset
Sejladsen paa Kalmar, Da Statholderne der ikke havde modtaget nogen Meddelelse
om Fredsbrud mellem Rigerne, sendte de Bud til Kristianopel og bade om Forklaring, men fik intet Svar; selv da Pehr Michelsson personlig mødte ved Brøms,
fik han kun en Recipi sse med tilbage.
Forklaringen skulde dog ikke længe udeblive. Den 23de April var Godske
Alefeld gaaet til Søs fra Heiligenhafen med otte Kompagnier nemlig foruden
Oberstens eget syv andre under :
Joachim Schultz,
J ochum Køller,
Johan Kaufi'mann,
Melchior Rantzau,
Wilhelm Frisendorf,
Heinrich Ernst Bruning og
Bendix v. Hagen.
Fire Dage efter indskibedes i samme Havn to af Gert Rantzaus Kompagnier
under Povl Rantzau og Blasius Belisarius; et tredie under Jakob Wederkamp var
alt den 17de afgaaet fra Flensborg l). Da disse Afdelinger i de sidste Dage af
April naaede Blekinge, hvor jo alt om Kristianopel stode Hofi'anen, den skaanske
og den sjælandske Adelsfane samt fire Kompagnier af Kongens eget Regiment,
voxede Hærdelen til 3 Rytterfaner og 15 Fodkompagnier j to Rytterfaner, den fynske
Adelsfane, som den 27de April fik Ordre til at afmarchere fra Broby") og Joachim
Bnlows Ryttere, kunde snart ventes, og med denne Styrke, tilsammen omtrent 1,200
Ryttere og 4,500 Mand Fodfolk, besluttede Kongen at aabne Felttoget.
Den første Maj ved Daggry brød Kong Kristian op fra Kristianopel med
et Fortrav paa 1000 Mand j efter en kort Kamp veg Pebr Michelssons Rytterfu.ne
tilbage med et Tab af et Par snarede og naaede om Aftenen Kalmar. Snart efter
tordnede det svenske Løsen, to Kanonskud fra Slotstaarnet, for at samle alle Forl) Geh. A. Jens Juls Regnskaber.

2) Geh. A. Sj. Tgn. 27/4 Il.
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svarere indenfor Voldene, medens Stormklokkernes Klemten og Trommehvirvler underrettede Borgerne om den truende Fare. Fra Byen begyudte man strax at bringe
alt rørligt Gods ind paa Slottet, og sende Kvinder og Børn bort. Endnu den 2den
Maj fik Forsvarerne Ro til deres Forberedelser, de syv Miles Marehe ad Strandvejen
toge de danske to Dage; men den tredie om Morgenen saas den danske Hærs
Fortrav i Færd med at ordne sig paa Tørnby Enge, fire til fem Tusende Alen fra
Byen, og ved Middagstid rykkede den frem i fuld Slagorden. Efter gammel Skik
sendtes en Trompeter forud for at opfordre Byen til Overgivelse; som Svar løsnedes
Stykkerne baade fra Byvolden og Slotstaarnene, og gjennem den aabne Byport
sprængte Pehr Miehelssons raske Rytterfane ud mod Angriberne. Kongen, i Spidsen
for Hoffanen, kastede den tilbage med et Tab af ~n død og to fangne, men af
Kuglerne fra Byen dræbtes ~n og saaredes tre af de danske. Det første Blod var
flydt; det var klart, at hverken Uvillie mod Karl IX eller Frygt for de danske
Vaabeu vilde aabne Kulmars Byporte, og der var derfor intet andet for end at skride
. til en Belejring. Den danske Hær trak sig noget tilbage, udbredte sig foran Byen
fra Strand til Strand og tog strax fat paa J ordarbej derne for at sikre sin Lejrplads.
Et betydeligt Antal Spader, Hakker og Øxer medførtes paa Pakheste, og da alle
Hænder bleve satte i Virksomhed, saaledes at hverken Adel eller Knægt blev skaanet,
voxede Grave og Brystværn hurtig.
Kalmar By var, som alt tidligere omtalt, en for sin Tid fuldstændig moderne
Fæstning, der i Vinteren 1598-99 havde udholdt en tre Maaneders Belejring, og
siden var bleven betydelig forstærket. I en Halvbue om Byen fra Strand til Strand
strakte sig den gamle Ringmur, gjennembrudt af fire Porte, Nørreport, Vesterport
og to Porte paa Sydsiden. Udenom Ringmuren gik de nye Volde forsynede med
fem Bastioner, snuledes at der mellem Mur og Vold dannedes en bred Voldgade.
Mod Syd nanede Volden dog ikke helt ud til Stranden, men drej ede ved det
gamle Set. Eriks 'I'aarn, en Levning rd' Byens ældste Befæstning, retvinklet ind mod
Ringmuren, der sanledes paa en kort Strækning ned til Søen blev Byens eneste Værn.
Af de to sydlige Porte forte den ene, Munkporten. gjennem dette Stykke af Ringmuren lige ud til Marken, den anden ud til Vold gaden. Volden selv havde kun to
Porte ud for den nordlige og vestlige Port i Muren . Foran Kurtinen mellem de to
vestlige Bastioner og til Dels ogsaa foran disse Bastioner manglede Vand i Graven,
en Omstændighed, der blev skjæbnesvanger for Byen. Udenværker fandtes ikke.
Ringmuren om Slottet havde 1544 maattet vige for en 8 til 9 Alen bred Jordvold,
paa begge Sider opsat med en tyk Stenmur. Ved hver Ende af Voldens Vestside,
altsaa i det nordvestre og sydvestre Hjørne, fandtes et svært muret 'I'aarn med tre
Lag Kanoner; det nederste Lag bestrøg Graven faa Fod over Vandspejlet, de øvre
Lag beherskede Byen. Omtrent midt imellem de to Taarne, men indenfor Volden,
fandtes et tredie Taarn, Vandtaarnet, og nær det Hovedadgangen til Slottet, der
ved en Vinclebro var ført over Graven. Langs Murens Fod og omkring Taarnene
var muret en Faussebraie, en lav Hvælving, bred nok til at to Maud kunde komme
forbi hinanden, og med Skydeskaar for Haandvaaben. Mod Nord, øst og Syd var
Slottet ligeledes omgivet af Mure, om end af mindre Tykkelse, med Taarne i Hjørnerne. En smal Jorddæmning førte fra Marken tæt udenfor Munkporten til en Ud-
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faldsport i det sydvestre Taarns Fod, og skaffede saaledes en direkte Adgang til
Slottet.
Byen var kun tarvelig forsynet med Skyts, hvorimod Slottet havde Stykker
i Overflod, og TIden fra Slotstaarnene blev ogsaa den, der under Belejringen mest
forulempede Angriberne.
I Byen og paa Slottet befalede Bo Gustafsson Bååt, Jako"'b Jakobsson og
Pehr Michelsson Hammarskøld. Det viste sig nu heldig, at Skibene ikke vare komne
ud, da de til deres Besætning bestemte Knægtefænniker øgede Forsvarernes Tal, der
desforuden i Pehr Michelssons Ryttere fik en ikke ringe Tilvæxt. Besætningen kom
saaledes til at bestaa af en Rytterfane og sex Fænniker Smålands- og Ølandsknægte under Oluf Hoffmann, Oluf Ingesson, Sven Håkansson, Nils Bryntesson,
Byrge Klementsson og Lasse Bryntesson, hertil kom endnu omtrent 200 Baadsmænd l),
121 Slotsfolk og 24 Drabanter 9). Af Byens 1,500 Indbyggere kunde vel mellem
3 og 400 antages at have været i Stand til at deltage i Forsvaret; den samlede
Forsvarsstyrke har saaledes udgjort omkring 2,000 Mand, hvad vel maa kaldes en
tilstrækkelig Besætning.
Med Krudt og Skarp var Byen rigelig forsynet, og paa Levnetsmidler var
der heller ingen Brist. Forsvarerne vare derfor ved godt Mod; de havde Tillid til
Fæstningens Modstandskraft og haabede sikkert, at deres Konge snart vilde bringe
dem Hjælp. For at vise, hvorlidet de frygtede deres Modstandere, opsloge de paa
den vestre Byport det spottende Vers:
Jag heter Kalmar den grå,
Derfor ingen mig rubba må.
Hiir låg en Konung råre i sjuår,
Det båtade honom icke fOr ett hår .
Nu iir hiir kommit en Juta-barn,
All hans anslag warde till skarn.

Anderledes forholdt det sig med Angriberne. Den danske Belejringshærs
Stilling udenom Kalmar var fra første Færd af alt andet end god. Det var i og
for sig et dristigt Vovestykke ligeoverfor de Stridskræfter, Sverige randede over, at
gaa over Grænsen med en saa ringe Styrke som 5 til 6000 Mand. Forklaringen
ligger i det Haab, som Kristian IV satte til Hjælp i selve Sverige. Kalmar By
var 1599 bleven saa haardt hjemsøgt af Karl IX, at det endnu maatte være
i frisk Minde, men Modtagelsen den tredie Maj havde tilintetgjort alle Forhaabninger, der knyttedes dertil, og bedre gik det ikke med Almuen paa Landet til
Trods for' den danske Konges Bestræbelser for at vinde dens Velvillie. "Vi tør
aldrig tænke paa at bevæge denne Nation førend Vi faa dette Sted ind", skriver
Kongen I5de Maj, "thi ingen Gode hjælper til at overbevise dem. De annamme
vel Brevene, men ligge paa Lur efter Vort Folk, hvor de dem kan nedskyde, hvorfor
her ogsaa med en overmaade Brand af Soldaterne fares fort, saa det ikke mulig er
det at værge for den store Forbitrelses Skyld, som er imellem dem. Der er ogsaa
en stor Part af dette løse Gesindel, som tilforn her i Landet tjent haver og ilde
l) Rigsark. i Stkh. Åcta historica 1611. 2) Nordin Handlingar til Uplysning af Svenska
Krigs-Historien, Pag. IB. Den her givne Liste paa 9 Fænniker Fodfolk, viser Slottets Besætning ved
Overgivelsen, efter at Karl Xl i Juni havde forstærket og tildels ombyttet de~l.
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betalt er, hvilke meste Parten retter dette Lav an" 1). Bedre vare ikke de Efterretninger, Breide Rantzau senere kunde sende Kansleren. "Bønderne holde mere
paa Kong Karls Side, end man havde troet", meldte han, "de have deres Høvedsmænd, som samle dem i Hobe pall. 3 til 400 Mand, saa at Hans Majestæt maa
sende baade Ryttere og Knægte ud for at holde dem i Ave"2). Og det var ikke
blot mod de stridige Bønder, de danske havde at kæmpe, i deres Lejr fandt de
allehaande Djævelens Kunster, med Voxbørn nedsatte i Jorden i temmeligt Antal,
saa Kongen maatte bekjende, han havde det set der, som han aldrig tilforn
havde set").
Hos de store var Kongen. ikke heldigere end hos de smaa, Pall. en Forespørgsel til Hertug Johan af 0stergøtland, om hvilken Holdning Hertugen agtede at
indtage under Krigen, fik han det en Ætling af Vasahuset værdige Svar, at Hertugen mente, Kongen af Danmark havde brudt den stettinske Fred, og at han derfor
vilde lade ham vide, at han med sin kjære Farbroder og Fader, Karl IX, hans
Sønner og Hus samt med sit kjære Fædreland vilde vove Liv og Blod og alt, hvad
han ejede'). Det maatte derfor snart staa Kristian IV klart, at hverken hos høj
eller lav, hverken hos Borger eller Bonde i Sverige var der nogen Tilslutning at
vente. Han stod ligeoverfor et Folk, der enig sluttede sig sammen om sin Konge,
for at møde det fjendtlige Indfald 5).
Den danske Hær var for ringe i Tal, til at den kunde holde Kulmar Fæstning indesluttet og gaa den forbi, ja dens Styrke tillod den ikke en Gang at skyde
et Iagttagelseskorps frem for at dække sin Ryg. Kongen maatte haabe paa, at
Rigsmarskens Fremrykning fra Halmstad mod J ønkøping skulde binde den svenske
Hovedhær j men da han ikke med Sikkerhed turde stole herpaa, maatte han indrette
sine Stillinger foran Kalmar saaledes, at de kunde modtage et Angreb af en Undsætningshær. I Overensstemmelse hermed blev Planen for Arbejderne foran Byen
lagt. Afdelingerne lejrede gruppevis, og hver Afdeling omgav sin Lejr til alle Sider
med Vold og Grav, senere forbandtes disse Lejre med et sammenhængende J ordbrystværn, hvis Grav vendte ud mod Marken; dette Brystværn blev dog neppe nogensinde færdig i sin fulde Udstrækning.
Nord for Byen mellem Strandvejen og Søen omtrent ud for Kvarnholmen
(den Holm hvorpaa den nuværende Kalmar Byer bygget) laa Blasius Belisarius
1) Friderica og Brieka, Kr, 1Y's Breve. Pag. tiO. 2) Aarsb, f. Geh. A. 1876-82, Pag. 204. .
S) Friderica og Bricka, Kl'. 1V's Breve, Pag. 60. 4) Rigsark, i Stkh, Rgstr. 14/6 Il. 6) Om de
danskes Plyndringer i Omegnen af Kalmar lt\11 have de stedlige Sagn bevaret et levende Minde ;
del' turde dog heri være nogen Overdrivelse, i det mind ste bør neppe alt skrives paa de danskes
Regning. I Rigsark. i Stkh. Oxenstjernska Saml. Handl. rørunde Gustaf II Adolfs historia, findes
en Skrivelse, hvori tre navngivne Borgere fra .Ionkøping under Eds Tilbud indberettede om en.
Samtale, de den 25de :Maj 1611 havde med en Bonde fra Kalmar Egnen. Denne Bonde, der havde
forladt sin Hjemstavn inden Krigen brød ud, fortalte, at hvad Fetalie Borgerskabet havde, førtes
ind paa Slottet, og Hustruer og Børn sendtes bort fra Byen. Ligeledes fortalte han, at i tre
l\Iiles Omkreds om Byen havde man frataget Bønderne alt deres Kvæg, ført det ind paa Slottet og
der slagtet det, saa at Bønderne med Hustruer og Børn laa i Skoven og ikke vidste, hvor de skulde
drage hen . Kong Kristian lagde saa stor Vægt paa at vinde Almuen for sig, at han sikkert har
gjort, hvad der stod i hans l\Iagt for at hindre Brand og Plyndring, men han formaaede ikke at
tøjle sine Lejesvendes Grumhed, der yderligere opirredes ved de smålandske Bønders kjække Forsvar for deres Fødeegns Skove.

97

med de tre Kompagnier af Gert Rantzaus Regiment, mod Vest laa Godske AIafelds Regiment, fordelt i flere mindre Lejre. Kongen opslog sine Telte lige ud for
Vesterport nord for Vejen j syd for denne lejredes Rytteriet. Da Hertug Georg af
Luneburg senere kom til, lagde han sig syd for Byen.
Omtrent en Fjerdingvej syd for Kalmar laa den skovklædte Halvø, Stensø,
forbunden med Fastlandet med en ca, 600 Alen bred Tange. Den frembød særlige
gunstige Betingelser for at blive Hærens Parkplads og Anløbssted for Transportflaaden, der ad Søvejen bragte Levnetsmidler, Ammunition og friske Soldater til
Hæren. Her ankrede den 3die Maj Erik Urnes Eskadre og Proviantskibene j nogle
Galejer sendtes strax mod Øland for at afskjære Forbindelsen over Sundet, medens
9 væbnede Jagter, den største paa 30 Læster, de andre paa 20, 18 og 16, under
Peder Nielsen, samtidig lagde sig ved Kvarnholmen og Grimskår. nogle smaa
Klippeholme øst for Slottet.
De belejrede havde strax ved Fjendens Ankomst tændt alle Huse foran
Byen i Brand. I de første Dage forsøgte de flere Udfald for at hindre de danskes
Arbejder; den fjerde Maj gjordes saaledes et Angreb fra Slottet med to Baade
foruden tre mindre Udfald; den femte tumlede Pehr Michelssons Ryttere sig syd
for Byen i en hed Strid med de danske, man sloges med Geværkolberne, naar
Bøsserne vare affyrede; men Styrken var for ringe til at volde synderlig Ulempe.
Kristian IV færdedes bestandig mellem de gravende Soldater, for at lede og opmuntre dem. "Hans Kongelige Majestæt vil altid være den forreste og agter ingen
-F are'', skriverBreideRantzau tilKansleren, "og han vil ikke høre paa noget Raad".
Den femte Maj ved Middagstid, da Kongen til Hest holdt mellem Arbejderne, blev
Hofjunker Sigismund von Lowitz, der holdt tæt ved ham, ramt i Hovedet af en
Falkonetkugle fra Slotstaarnet, saaledes at hans Blod og Hjærne oversprøjtede
Kongen l).
Den 6te Maj begyndte de danske at føre det svære Skyts i Land fra Skibene.
Ved en mærkelig Fejltagelse af Kansleren, var en betydelig Belejringspark, der var
bestemt til Kalmar, bleven ført til Baahus li); Forsyningen med Belejringsskyts var
derfor temmelig ringe. Til Angrebspunkt var Kurtinea ved Vesterport bleven valgt,
utvivlsomt fordi den tørre Grav her i høj Grad lettede en Storm. Den 7de blev en
Del af det svære Skyts, hele og halve Kartover, sat i Batteri her og Løbegravene
bleve førte frem indtil 12 Favne fra Byvolden. Disse Arbejder medførte temmelig
betydelige Tab, da det var umulig at skaffe Dækning mod TIden fra de højtstillede
Kanoner i Slottets Taarne, desuden kunde der nu stadig vexles Musketskud mellem
Forsvarerne paa Volden og Besætningen i Løbegravene. De svenske Kvinder flettede
Halmkranse, der dyppede i Tjære, truende bleve viste de danske Soldater, og ved
spottende Tilraab lode de dem vide, at dem skulde de faa brændende om Halsen,
naar de kom nærmere. TIden fra Brechebatterierne viste sig heller ikke synderlig
virksom; efter nogle Dages Skydning opgav derfor Kristian IV denne Angrebsmaade
og besluttede at forsøge et Mineangreb.
Til den svenske Undsætningshær havde man endnu intet mærket. Saasnart
de danske vare gaaede over Grænsen, var der fra Kalmar sendt Ilbud til Karl IX
t) Aarsb. fra Geh. A. 1876-82, Pag. 202. ") Geh. A. Sko Tgn. : .Baahus Nr. 14

"'Is
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Il.

98

med denne Efterretning; 6te Maj naaede Budet til Ørebro, og Dagen efter udfærdigede
Kongen sit Svar til Statholderne. "Vi have faaet Eders Skrivelse", skrev han, "hvori
I melde, at Dansken skal være gaaet over Grænsen, at hans Fortrav har vexlet
Hug med vor Vagt, og at I ingen Time vide Eder fri, inden I blive berendte. Vort
Svar herpaa er, at Vi nu didskikke hele V Ol' Krigsmagt, og selv over J ønkøping
drage derned, saa Vi med Guds Hjælp agte om faa Dage være saa nær, at Vi
kunne undsætte Eder. Imidlertid befale Vi, at I gjøre Eders bedste og holde Eder
som ærlige Karle og svenske Mænd. I have baade Folk og .Fetalie ; Stykker og
Krudt have log, at I kuune holde ham en Tid fra Eder" l). Foreløbig opfordrede
Kougen Almuen i Småland til at slutte sig sammen mod Fjenden. Pehr Michelssons
Lieutenant, Peder Nilsson, var med en Del af Fanen bleven i Marken 2), og han
tillige med en Knægtehøvedsmand, Nils Bryntesson, der senere havde forladt Byen S),
samlede Almuen sammen og fik den til at bygge Bråter og overfalde de danskes
Strejfpartier. Herved antog Krigen en Karakter, som Kristian IV hverken havde
tænkt eller ønsket. Rytterne, der fra Lejren sendtes paa Recognoscering eller
Fouragering, fandt Gaarde og Byer tomme, men derimod Baghold i alle Skove,
For at hævne sig brændte de, hvor de kom frem og tilintetgjorde derved de Forraad,
som endnu fandtes. Det varede derfor heller ikke længe, inden Mangel begyndte at
indfinde sig i den danske Lejr. Vejen langs Stranden til Blekinge var spærret undtagen for større Afdelinger, al Tilførsel maatte derfor ske ad Søvejen til Stensø;
men ofte fattedes der Tropperne bande 01 og Brød jå selv Lunter og Krudt. Idelig
og idelig maatte Breide Rantzau minde Kansleren om disse vigtige Ting, hvis Udeblivelse altid medførte Desertion mellem de fremmede Tropper. I det hele havde
Breide Rantzau et meget mørkt Blik paa den danske Hærs Stilling. "Hvad Udsigt,
vi have til at erobre Byen", skriver han 9de Maj til Kansleren, "kan jeg ikke skrive
dig til og er at befrygte, at saafremt de andre ikke rykke op fra Halmstad, den
svenske Magt bliver her opsendt, og vi belejrede bag til, Havnen med Proviant taget
fra os, saa vi maa lade baade Stykker og Gods staa og slaa os igjennem, som vi
bedst kunne" ').
Den 6te Maj vare de sidste 4 Fænniker komne til Kalmar, den Ute indtraf
den fynske Adelsfane og den 14de Joachim Bulows Ryttere; men fra Hertugen af
Luneburg hørte man stadig intet. Arbejderne mod Byen og paa Lejrens Forskansning fortsattes bestandig j Hæren medførte en særlig Arbejderafdeling , væsentlig
sjælandske Bønder, men desforuden arbejdede Knægtene mod en særlig Løn af 1/ 2
Ort for hver Dags og ligesaa meget for hver Nats Arbejde. Ledelsen var lagt i
Hænderne pau V ærkmestre og Konduktører, der efter Navnene at dømme vistnok
vare Hollændere. Undertiden synes Udførelsen af enkelte Arbejder ligefrem at være
given i Entreprise, sanledes modtager en Mand ved Navn Peter Brun for Arbejde
paa 12 Steder 3 Daler for hvert Sted, "eftersom ban med Bartholomæus Skantzmester
tinget haver" 5). Fra Holland kom ogsaa en Skansekurvemager og nogle Felttømmermænd.
Soldaterne sørgede selv for deres Forplejning, det vil sige, de indkjøbte
l) Rigsark. i Stim. Rgstr. 7/6 11. ") Samme Kilde 8/6, I) Samme Kilde 1D/". 4) Aarsb. fra
Geh. A. 1876-82, Pag. 202. I) Geh, A. Jens Juls Regnskaber.
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Levnetsmidler hos Skipperne, der lagde til ved. Stensø og solgte til en af Kongen
fastsat Pris. De danske Kjøbstæder bleve opfordrede til at sende Skibe med Fødevarer til Hæren, og der gaves Toldfrihed i Øresund til alle Skippere, der vilde føre
Proviant til Stensø. Tilstrømningen af Sælgere var dog ikke stor, og til Dels laa
dette maaske i, at Knægtene vare slette betalere. Man faar heller ikke det bedste
Indtryk af Retstilstanden i Lejren ved i Regnskaberne at se saadanne Poster:
"Den gde Maj betalt nogle Bønder 6 Daler for leveret Proviant; Pengene bleve
dem strax efter fratagne af nogle Soldater, hvorfor de paany fik 6 Daler" og "Den
27de Maj med Kongens Tilladelse ført til Udgift 278 Daler, som, medens Stormen
paa Kalmar By stod paa, hleve stjaalne af to opslagne Fjerdinger med Penge i
Jens Juls Telt" 1). Livet i Lejren maa ogsaa have været temmelig ensformigt for
Knægtene. De smaa Udfald fra Fæstningen holdt dem ikke synderlig i Aande;
danske og svenske Hærgninger havde lagt Egnen indtil 3 Mil om Kalmar øde, saa
der var intet at vente af Plyndringstog uden blodige Sammenstød med Bønderne.
Lejrens Forsyning med 01 var ofte saa mangelfuld, at det ikke altid var mulig at
faa en ærlig Rus j der har derfor neppe været stort andre Midler til Underholdning
end at spille Tærninger om Stormpengene og det forventede Bytte i Kalmar. Selv
Pintsedag bragte ingen anden Afvexling, end at samtlige Lejrens Trommeslagere
om Aftenen præsenterede sig for Kongen, hvad der indbragte dem ti Daler"),
Den 18de Maj foretog Breide Rantzau en Recognoscering med 3 Kompagnier
Fodfolk og den fynske Fane j den skaffede Vished for, at der endnu ikke sporedes
noget til den svenske Undsætningshær. Det var iøvrigt den eneste større Recognoscering under hele Belejringen, ellers indskrænke de man sig til at sende enkelte
Ryttere, der lønnedes godt for dette vovelige Stykke Arbejde, ud paa Spejdertog.
Fra 22de Maj ansattes 2 Mænd, Hans Suhman og Lavrits Mogensen, som faste
"Kundskabere".
Medens Kartover og Miner arbejdede paa at danne en Bresche i den vestre
Vold, havde de 13 svenske Orlogsskibe hidindtil henligget rolig ved Slottets østre
Side. For at forsøge at ødelægge dem bleve nogle Kartover opplantede ved Stranden
baade nord og syd for Fæstningen. Den 16de Mai kom Skibet "Scepter" paa Grund
ved Kvarnholmen; men det lykkedes trods de danskes Ild at faa det flot og bringe
det ind til Slottet. Den 17de maatte Skibet "Obekant" holde for. Dagen efter
forsøgte Svenskerne et Udfald mod Batteriet syd for Byen, men uden Held. Den
19de sendte de danske en Brander mod Skibene ved Slottet; men det lykkedes de
svenske Søfolk at bugsere Branderen mod et Skjær, hvor den brændte til ingen
Nytte. Bedre Lykke havde heller ikke et fornyet Forsøg den 25de; derimod tilføjede Ilden fra Strandbatterierne Skibene saa megen Skade, at den svenske Admiral
besluttede at sænke dem i Havnen.
Af Frygt for et Angreb med Petarder mod Vesterport, der ikke havde
noget Udenværk, fyldte Forsvarerne Porthvælvingen med J ord, men afskare sig
herved fra Udfald ad denne Kant. Ilden fra Volden og Slotstaarnene vedblev at
rydde op mellem Angriberne ; "baade Bartholemeus ingenieur og Valetin then gammel
grauer", de to eneste i Lejren, der forstode at anlægge Miner, faldt under TIdøvelsen
J)

(-leh. A. .Tens .Tuls Regnskaber. ") Samme Kilde.
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af deres Gjerning, og der maatte gaa Bud til Gert Rantzau om at skaffe andre,
der forstode den vanskelige Kunst 1).
De to Ingenieurer havde dog ikke forgjæves ofret deres Liv. Deres Miner
havde virket mod Muren saaledes, at Kartoverne nu kunde gjøre Resten af Arbejdet.
Den 25de bleve de to svære Stykker, der hidindtil syd fra havde virket mod Skibene,
flyttede hen til Kongens egen Lejr og stillede i Batteri mod den vestre Port. Den
26de aabnedes en voldsom Ild fra alle Kartoverne paa Angrebsfronten; der skødes
den Dag henved 400 Skud af hele og halve Kartover Il), og om Aftenen var derved
dannet en gangbar Brescbe i K urtinen lige syd for den nordvestre Bastion. Da
Mørket faldt paa sendtes nogle Arbejdere frem for at ombugge Palisaderne ved
Gravranden og derved fjerne de sidste Hindringer for Godske Alefelds Regiment,
der skulde udføre Stormen.
Forsvarerne nærede naturligvis ingen Tvivl om, hvad der nu forestod. De
behøvede i den Henseende ikke den Oplysning, en Desertør den 25de bragte dem,
om at de danske nu lavede sig til Storm, dertil vare Forberedelserne for tydelige;
men' de vare ingenlunde til Sinds at opgive Byen uden Kamp. Stykkerne paa
Volden vare endnu næsten alle brugbare, det gjaldt blot om at afslaa Stormen paa
Breschen; og omkring denne samledes derfor Soldater, Baadsmænd og Borgere for
at holde Juthen ude fra Kalmar hin graa eller i det mindste sælge ham Sejren saa
dyrt som mulig.
Byvoldens Bestykning udgjorde paa Stormdagen 5 Kobberstykker og 43 Jernstykker, de vare fordelte paa følgende Maade:
I den søndre Port (Munkporten) .. . . . . . . . . . . 1 Skjærmbrækker.
.
{ 1 engelsk Gøtling,
Paa det søndre Voldhoved . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pothunde.
J ernkammerstykker,
Skærmbrækkere,
halve Slanger af Kobber,
J ernkammerstykker,
J
t
t kk
erns orms y er.
3 Falkenbarser S),
I Taarnet ved Vesterport.
J! lk
{ 2 K obb erra
oner.
1 Kobberstormstykke,
Paa Runddelen for IJønporten... . . . . . . . . . . . 2 engelske Gøtlinger,
2 Jernstormstykker.
5 J erngøtlinger,
Paa nordre Runddel....................... { 2 J
-t
t kl
erns orms y cer,
4 Falkonbarser med Kamre,
I T aarnet ved N ørreport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . { 2 J
f lk
ern a rener.
l J erngøtling,
Paa nordre Voldhoved .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { 1 J
t kk 4)
ernstorms y e .

7
4
2
4
Paa vestre Runddel....................... { 2

Paa den sydlige Ende og i Vaaningerne.....

1

1

') Aarsb. fra Geh, A. 1876-82, Pag. 204. II) Den tydske Dagbog i st. kg1. Bib. nævner ca,
400 Skud; Tøjmesterens Dagbog hos Nordin 376 Skud, der er her saaledes god Overensstemmelse.
S) Der havde været 5; men de to vare sønderskudte og førte ind paa Slottet. 4) Rigsark. i Stkh.
Acta historiea 1611. Register paa de Stykker, der vare paa Stadsmuren. da .Iuthen fik Kalmar Stad ind.
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Byvolden ses heraf at have været armeret med let Skyts, væsentlig beregnet
paa at virke mod en Storm; den egentlige Artillerikamp optoges ogsaa af Slottets
Kanoner, blandt hvilke fandtes Datidens sværeste Skyts. Om de to halve Kobberslanger paa Voldens Sydende bemærkes det udtrykkelig, at de vare bragte i Land
fra Skibene, vistnok for at optage Kampen med det sydlige danske Strandbatteri
og aflede dets Ild fra Orlogsskibene. N aar der paa Sydfronten omtales Stykker
anbragte i Vaaningerne, har dette rimeligvis været for at danne en indre Forsvarslinie paa det Stykke nær Stranden, hvor Ringmuren ikke var dækket af nogen foranliggende Vold. Kurtinerne have neppe været indrettede til Artilleriforsvar, da dette
udelukkende val' henlagt til Porttaumene og Bastionerne.
Mod Stormkolonnerne, der rykkede frem mod Breschen i Kurtinen ved
Vesterport, have Stykkerne i Porttaarnet og paa de to nærmeste Bastioner kunnet
virke altsaa i alt omtrent 16 Piecer ; det var vistnok til Dels af Hensyn til dette
usvækkede Artilleriforsvar, at de danske besluttede sig til en natlig Storm.
Henad Midnatstid den 26de Maj traadte de danske Afdelinger under Vanben
i Lejren, og mellem et og to om Morgenen den 27de gaves Signal til Angrebets
Begyndelse. Kristian IV førte selv Stormkolonnen frem til Breschens Fod og tilraabte her sine Soldater nogle opmuntrende Ord. Trommernes Hvirvlen, Trompeternes Skralden og Stormklokkernes Kimen overdøvede snart alle Kommandoraab,
kun Musketskuddene og de snaredes Hvinen skar igjennem og forenede sig med de
andre Lyde til en øredøvende Larm. Svenskerne forsvarede, som en samtidig Fortæller siger, ikke deres Mænd med Mure, men deres Mure med Mænd. Kalmar
Borgere vidste vel, hvad der ventede dem, hvis J uth en slap ind i Byen; de værgede
sig derfor med fortvivlet Mod, og Smålands Bønder stod dem trolig bi. En Mur
af Lanser, bag hvilken Musketterne sendte deres tunge Kugler ind i de tætte Stormkolonner, lukkede Hullet i Volden, og fra Siderne kastedes de brændende Begkranse ned over Hovederne paa Angriberne. Efter en baardnakket Kamp veg
Godske .Alefelds Folk tilbage over Graven, fulgte af Forsvarernes J ubelraab, Deu
første Storm var afslaaet. Kristian IV havde dog ikke i Sinde saa let at opgive
Kampen, friske Kræfter bleve førte frem, og snart rasede Kampen paany i Breschen
med samme Voldsomhed som før, men ogsaa med samme Held for Forsvarerne.
Endnu en Gang saa Kongen sine Krigere vige og hørte Fjendens Sejersraab.
Men Kulmar By maatte tages; faldt den ikke i de danskes Hænder, var Stillingen
om Byen uholdbar, naar Karl IX's Undsætningsbær kom, og Kristian IV vilde da
være tvungen til at ofre sin Belejringspark og søge at slaa sig igjenuem for som
Flygtning at naa sit eget Land med en sejrende Fjende efter sig. Derfor lød
Stormsignalet tredie Gang fra den danske Lejr, og tredie Gang fornyedes Kampen
i den med døde og saarede opfyldte Bresche. Det var de danske Kompagnier, der
nu vare forrest. Solen var staaet op og belyste med sit fulde Lys den vilde Leg.
Med ængstelig Spænding fulgte Kong Kristian Kampens Gang. Endelig Klokken 5
om Morgenen saa han sin Livfanes Mærke vaje fra Voldens Top, plantet af Fændrikken den unge Palle Rosenkrans fra Glimminge i Skaane. Snart stode de danske
i tætte Skarer om Mærket, medens Forsvarerne uden yderligere Modstand ilsomt
søgte Redning mod Slottet. De ved Stormen opløste Kompagnier spredte sig for
at plyndre, medens Kongen gjennem Byens Hovedgade, Vestergaden, førte Hoffanen
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frem mod Slotsbroen for at hindre Flygtningene i at naa ind paa Slottet. Et
Kobberstormstykke, man forsøgte at redde fra Runddelen ved Lønporten, faldt her
i Hoffanens Hænder, og hvad der ikke alt var naaet over Broen maatte paany
sprede sig i Byen for der at falde som Offer for Knægtenes vilde Raseri.
De danske mistede i Stormen henved 100 Mand l) og omtrent lige saa mange
svenske Lig laa om Breschen, foruden de, der senere bleve nedsablede i Byen.
Blandt Førerne faldt Kasper Mildnitz, Høvedsmanden for den sjælandske Fænnika''),
og Melchior Rantzau, Kompagnifører i Godske Alefelds Regiment. Den unge Jørgen
Brahe til Hvedholm blev ramt paa sit Laar af en forfløjen Osmundt (mat, uforarbejdet Stykke Jern) og faldt ned paa de døde, men han kom sig dog snart igjen S).
Fra Klokken 6 Morgen til 3 Eftermiddag var den ulykkelige By prisgiven til Plyndring,
derefter gjenoprettedes Ordenen mellem Afdelingerne, og hvad der endnu fandtes af
levende Folk i Byen bleve giorte til Fanger"), Alle Knægtene, der havde deltaget
i Stormen, fik en Maancds Løn i Stormpenge.
Sansnart Ordenen var gjenoprettet sendte Kristian IV en Trompeter frem
mod Slottet for at opfordre det til Overgivelse. De svenske Befalingsmænd havde
dog allerede givet saadanne Prøver paa Udholdenhed og Mod, at der neppe har
været knyttet store Forventninger til dette Skridt. Svaret blev ogsaa kun en Anmodning om nogle Dages Betænkningstid, og heri samtykkede Kongen naturligvis
ikke, da det jo netop gjaldt om at erobre Slottet inden Karl IX kom med sin Hær.
Udsigten hertil var dog ikke stor. Slottet var stærkt baade ved sin Beliggenhed og
ved sin Befæstning; det havde en talrig Garnison, Skyts, Krudt og Levnessmidler i
Overflod og dertil energiske, dygtige Kommandanter, altsaa alle Betingelser for en
langvarig, baardnakket Modstand.
Efter en Liste, der senere sendtes til Karl IX, udgjorde Slottets Besætning
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') Aarsb, fra Geh. A. 1876-82, Pag. 204. Ved Tabet skal her vistnok kun forstaas døde.
2) SØren Bugg-e overtog Befalingen over Kompagniet. 3) Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse ved
Vedel Simonsen. 4) Naar svenske Historieskrivere have beskyldt de danske for en særdeles Grusomhed ved denne Lejlighed, er dette vistnok med Urette. Kvinder og Børn vare dels før Belejringens Begyndelse bragte bort fra Byen, dels havde de under Stormen, der varede 3 til 4 Timer,
haft Tid nok til at redde sig ind paa Slottet. At vaabenføre Mandfolk bleve nedhuggede var
hjemlet i Dabidens - raa Krigsbrug. Historien om en Borgmester der for at redde sit Liv, søgte
ind i Kirken, iførte sig Præstedragt og ved Alteret gav Saeramentet til nogle knælende Kvinder,
men under Udøvelsen af denne Akt blev dræbt af de indtrængende Soldater er i det mindste
forsaavidt det angaar en Borgmester urigtig, da der i Listen over Kalmar Borgmestre kun anføres
en, der ved Krigen mistede alt sit Gods, men ingen, der lod Livet. Den tydske Dagbog i st. kgl.
Bib. siger dog: "af Borgerne bleve en god Del dræbte under Stormen og senere paa Voldene, i
Husene og i Kirken eller ogsaa tagne til Fange"." Grusomhed laa Krsitian IV's Natur fjernt, og
der tilstodes eller taaltes ogsaa kun 9 Timers Plyndring, medens Johau m's Krigsartikler hjemlede
den svenske Krigsmagt Ret til 24 Timers Plyndring efter en Storm.
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friske

190,

altsaa tilsammen 758 friske og 62 sanrede Ryttere og Knægtet) Af Baadsmænd
var der 17~, blandt hvilke 10 saarede, desuden 8 svenske og 4 tydske Styrmænd
og 15 Kapitajner, hvoraf 3 saarede; blandt dem den højstbefalende efter Jakob
Jakobsson, Kristoffer Olsson i). Det var, inden Byen faldt, lykkedes at overføre
største Delen af Hestene ved Pehr Michelssons Fane til Øland, sanledes at disse nu
ikke fyldte op paa Slottet.
Dagen efter Stormen toges fat paa Arbejderne mod Slottet. Til Angrebspunkt blev valgt det sydvestre Taarn, da dette, som tidligere omtalt, ved en Dæmning var forbundet med Land. En Løbegrav anlagdes foran Hovedtilgangen til
Slottet og førtes videre mod Syd gjennem Munkporten ud til Dæmningen, hvor den
endte i et Batteri, fra hvilket Taarnet skulde skydes til Storm. N ordligere lagdes
et Batteri til Dækning af Landgangsbroen i Byens Havn. Disse Arbejder lededes
af Otto Axelsen Brahe, en 32-aarig Adelsmand, der havde lært Krigskunsten under
Prinsen af Oranien og senere tjent som Oberst i kurfyrstelig brandenburgsk Tjeneste.
Da Krigen brød ud, kaldte Kongen ham hjem, og faa Dage før Stormen kom han
til Kalmar ; men det blev ham kun kort forundt at bruge sine Kundskaber i sit
Fædrelands Tjeneste. Da han Natten mellem den 31te Maj og 1ste Juni viste
Kongen om mellem de nyanlagte Værker, dræbtes han ved sin Konges Side af en
Kanonkugle fra Slottet. Hans Lig blev ført til Kjøbenhavn og senere derfra til
Familiegravstedet.
Et væsentlig Hindring for et energisk Angreb paa Slottet laa i Manglen
paa Krudt. Efter Stormen paa Byen havdes kun tre Tønder i Behold, og inden ny
Forsyning kom, turde man ikke bortskyde disse. Ogsaa paa Soldater skortede det
stærkt. Hertug Georg af Luneburg var selv kommen til Lejren før Stormen i men
først efter denne kom hans eget Kompagni, 500 Mand stærkt, og 100 Mand af hvert
af to andre Kompagnier af hans Regiment. For at bringe sin Hær op til en
dog nogenlunde rimelig Størrelse traf Kongen Aftale med de tydske Kapitajner
Peter Ernst von Wulfen, Georg Hartwig von Veltheim, Antonius Muller, Andreas '
von Kitzleben, samt de to fyrstelig braunschweig-lanenburgske Oberstlieutenanter
Reinhold von Intima og Friederich von Iritima om hver at hverve et Kompagni
paa 300 Mand; de tre første skulle inden 6 llger fra 3die Maj, de tre andre inden
6 Uger fra 3die Juni være tilstede ved Indskibningshavnene i Nordtydskland 5).
De to første Kompagnier indlemmedes senere i Kongens eget Regiment, de tre
sidste i Hertug Georgs; von Veltheims blev en Frifane i men ingen af dem kom til
I) Rigsark. i Stkh. Acta hiatorica 1611. F orslag paa Krigsfolket baade 'R yt t er e og Knægte,
Bom nu ere paa Kalmar Fæstning, friske eller snarede
Fjenden. ') Samme Kilde. Liste over
Søfolkene lIte Juni. 8) Heh. A. Sj. Tgn, 6/. 11. Aarsb. fra Geh, A. 1876-82, Pag. 205.
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Kalmar før efter Juni Maaneds Udgang 1). Da Kongen selv skulde væbne disse
Soldater, blev der skrevet til Kansleren i Kjøbenhavn efter 1000 Musketter, Bandolerer, Rustninger og hvad dertil hørte, samt Sidegovær. Der kunde være baade Fyrlaas og Snaplaas paa Musketterne, da der medgik saa megen Lunte til Luntebøsserne. Lange Spidser derimod ønskede man ingen af, da der med dem intet lod
sig udrette 2).
Kort efter Stormen kom to Ingenieurer, som Gert Rantzau paa sin Broders
Forlangende havde afsendt, til Kalmar ; de bragte den Jobspost, atHæren i Halland
endnu stod omkring Halmstad og ikke havde gjort et Skridt frem mod J ønkøping.
En Maaned var forløben siden Kristian IV gik over den svenske Grænse og næsten
to siden Krigserklæringen udfærdiged l'S. Den svenske Konge maatte vel nu snart
være færdig med sine Rustninger, og da den danske Vesthærs Uvirksomhed gav ham
frie Hænder, var det at forudse, at han meget snart kunde ventes for Kulmar.
I Ugeb efter Stormen forefaldt intet foran Slottet. Den 2den Juni lod
Kongen sin Hofpræst holde Takkegudstjeneste i Byens Kirke. Af og til gjordes
fra Batterierne foran Slottet nogle Skud med Sprængprojektiler , der vakte en
Del Bestyrtelse blandt Besætningen j ellers ventede baade de belejrede og belejrorne i lige Spænding paa nyt fra Karl IX. En svensk Knægt, der blev fangen
Natten mellem 2den og 3die Juni, fortalte, at Kong Karl med 10,000 Mand
ventedes til Ålem, ca. 5 Mil nord for Kalmar , den 2den Juni for at møde
Hertug Johan. En Rytterpatrouille, der Dagen efter udsendtes, traf halvtredie Mil
fra Lejren et svensk Kommando paa 40 Heste og maatte vende om. Bønderne
havde berettet, at Kong Karl stod ved Høgsby, 7 til 8 Mil fra Kalmar, med 8
Faner Ryttere og 10,000 Mand Knægte, og ventede paa Hertug Johan. Den 4de
J uni foretoges en større Recognosccring med Hoffanen og ~oo af Hertug Georgs
Knægte, men de traf ingen Fjender. Dog tydede alt paa, at Undsætningshæren nu
var nær; paa Ølands Højder saa's ved Nattetid stærke Baal, og brændende Baade
dreve om i Sumlet som Tegn paa nær Hjælp"). Peder Nielsens .Iagter opsnappede
en Budbringer, der agtede sig ind paa Slottet med et Brev fra Kong Karl, dateret
Ålem den 2den Juni, hvori han melder Statholderne, at han samme Dag var kommen
tilllem og der havde modtaget deres Skrivelse. Da Slottet havde Mad og Krudt
nok, kunde det vel holde ud lidt endnu. Kongen maatte bie paa Hertug Johan, der
ventedes den næste Dag. Han ventede ogsaa sine Skibe, Galejer og Lodier").
Som en Følge af denne Efterretning brød Hertug Georg og Breide Rantzau
op for at prøve et natligt Overfald paa den svenske Hær. De traf Kong Karl
ved Ryssby, omtrent to Mil nord for Kalmar ; men hans Styrke var for stor,
og han havde sine Stykker plantede foran Lejren, saa de danske vovede ikke et
Angreb, men trak sig tilbage med den visse Tidende, at nu var Kong Karls Krigsmagt for Haanden, og der var intet andet Raad, end at indrette sig paa at kæmpe
med Undsætningshæren, samtidig med :lit Slottet holdtes indesluttet. Krudt og Lunter
') Et Kompagni af Gert Rantzaus Regiment var 27de Maj afgaaet fra Danzig til Kalmar
under Kristoffer Luppert (Geh. A. Jens Juls Regnskaber), men det var endnu, 29de .Juni, ikke
kommet dertil (Aarsb. fra Geb. A. 1876-82, Pag. 212). 2) Aarsb, fra Geh. A. 1876-82, Pag. 205.
8) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 29/ 6 11. 4) Samme Kilde 8/ a 11. At Brevet blev opsnappet ses af den
tydske Dagbog i st. kg1. Bib.
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skortede det dog stadig paa i den danske Lejr, da Lunterne maatte brænde
baade Dag og N at; ogsaa paa Musketter var der Mangel, fordi omtrent hver tredie
sprang l). Det gjordes højlig nødig snarest at skaffe Hæren Hjælp af enhver Slags,
og for med al Kraft at drive derpaa, rejste Kong Kristian, som efter et kort Sygeleje nu igjen var kommen til Kræfter, den 10de Juni om Aftenen ad Søvejen til
Kristianopel.
Som vi alt tidligere have set, var Karl , IX endnu i Ørebro for at samle
sine Tropper, da de danske gik over Grænsen. Den l ste Maj skrev han til Kongen
og Raadet i Danmark, at han vel af deres trykte Patenter, der spredtes over Riget,
havde erfaret, at de vilde bryde Freden, men det vilde han ikke, og derfor tilbød han
endnu at henskyde Sagen under en Voldgift"). Dagen efter besluttede han sig dog
til at modtage den danske Herold 8), der snart i en Maaned var bleven ført
omkring i Sverige og nu var i Norrkøping. 5te Maj udfærdigedes saa Instrux
for Herolden Johan Buræus og Rikard Trompeter, som skulde overbringe Svaret.
De skulde ride til den danske Grænse ved Markaryd, og overgive Vagten de to
korte Breve til Kongen af Danmark og Danmarks Riges Raad. Siden skulde de
begive sig tilbage til Lensmandsgaarden og tøve der, til den danske Herold og
Trompeter kom j imedens skulde de lade den svenske Almue og Bønderne se Kopier
af alle :fire Breve. Naar den danske Herold kom, skulde Johan Buræus og Trompeteren iføre sig de Klædninger, som Kongen havde sendt dem, og Buræus endvidere tage Heroldkappen paa og Heroldstaven i Haanden, og saaledes klædte skulde
de søge de danske ved Grænsen. Der skulde Trompl}teren blæse og derefter levere
den danske Trompeter det lange Brev til Kongen af Danmark og Rigens Raad og
Stænder').
Endnu ventede Karl stadig Angrebet mod Gøteborg; de to Kapitajner Hans
Hofman, Slotsherre paa Kronoberg i Småland, og Sigfred Larsson sendtes til Grænsen
for at spejde og navnlig for at faa at vide, hvor Kongen af Danmark var 5). Den
5te Maj skrev Karl, der endnu intet vidste om Begivenhederne ved Kalmar, til
Bo Gustafsson om at sende 4 Falkoner og 4 Stormstykker til Hans Hofman
paa Kronoberg 6). Hertug Johan fik Tilladelse til at sætte Reinhold Taube til
øverste for alt Fodfolket i 0stergøtland, og da Kongen tænkte, at Hertugen alt
var i Marche mod J ønkøping, sendte han ham en Fænnike Gåstrikesknægte (325
Mand) under Peder Hansson og en Fænnike Upplandsknægte under Nils Larsson 7).
Gødrik Hanes Ryttere, der laa i Mariestad, skulde udbydes for ligeledes at drage
til J ønkøping 8).
Endnu den 6te Maj paulagde Karl sin Marsk, der havde spurgt, om han
maatte begynde Krigen og med Slag, Rov og Brand falde ind over den danske
Grænse, at sidde stille i nogen Tid og agte vel paa, hvad J uthen tog sig til, holde
Krigsfolket, baade Ryttere og Knægte, godt samlet, og af al Magt arbejde paa Nyløses Befæstning 9). Dagen efter modtog Karl Efterretningen om, at Dansken stod
for Kalmar, og nu fik han travlt med at samle alle Kræfter for at ile Byen til Hjælp.
l) Aarsb. fra Geh, A.1876-82, Pag. 208. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. Ih 11. 8) Samme Kilde li/S11.
4) Samme Kilde s/s 11. S) Samme Kilde sh 11. 6) Samme Kilde s/s 11. 7) Samme Kilde 4-8/s 11.
B) Samme Kilde 4/S 11. 9) Samme Kilde
11.
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Den vigtige Nyhed sendtes samme Dag til Hertug Johan med Paulæg om hurtig at
gaa til J ønkøping. Kongen vilde ogsaa selv drage derhen gjennem 0stergøtland og
Pintsedag være i Wadstena. Forud sendte han en fransk Ritmester, Wolais, med
60 franske Ryttere, som han bad Hertugen skaffe Heste, da de ingen havde l).
Krister Some :fik Ordre til at holde sine Ryttere og Knægte rede og søge at skaffe
Underretning om Fjenden 2). Til Jesper Matsson skrev Kongen samtidig med at
han meldte ham Efterretningen, .at han, hvis han ikke havde nogen meget stærk
Fjende ligeover for sig, skulde rykke gjennem Halland og røve, brænde og ihjelslaa
alt det, han kunde overkomme, og derefter gaa til J ønkøping. Forinden Afmarchen
skulde dog Fæstningerne forsynes med Garnison. Pall. Elfsborg skulde være Sven
Bjørnssone Fænnike og 400 Mand af Anders J ønssons (Knægte fra Ale, Flundre,
Wadtle, Wane, Askins og S åfvedals Herreder i Westergøtland), Resten af denne
Fænnike skulde være paa Guldborg. I Nyløse skulde efterlades 100 Knægte, 2 til 300
Bønder og 40 Ryttere").
.
Til Dalarne sendte Kongen Jakob Tommesson j han skulde der udtage 1000
Mand, sætte sin Broder, Nils Tommesson, til Høvedsmand over dem og lade dem
drage til den øvrige Almue i Skansen ved Tiveden. Derefter skulde Jakob Tommesson
sammen med Statholderen, Karl Bonde, og Dalkarle under Jøns Danielsson falde
ind i J æmteland og søge at bringe det under Sveriges Krone, de 100 Ryttere, som Bergsmændene havde lovet at stille, kunde de tage med sig. N aar ,Jæmteland var erobret,
skulde de slaa en Skanse og blive og forsvare det. Alle Juther, de traf paa,
skulde de slaa ihjel og røve og plyndre deres Gaarde, men Jæmterne skulde de
skaane og lade dem sværge under Sveriges Krone j thi de vare af svensk Æt og
havde tidligere lydt under Sverige'). Dagen efter skrev Kongen til Baldser Beck,
der stod i Norrland paa Vejen til den russiske Grænse, at da en Del Folk havde
rottet sig sammen i Jæmteland, skulde han med Peder Klementssons Fænnike,
Polakkerne og Helsing Bønderne falde derind og gjøro al den Skade, han kunde
pau den Side, samtidig med at .Takob Tommesson angreb fra den anden Side 5).
Den Bde Maj udfærdigede Karl en Proklamation til Jæmterne, hvori han opfordrede
dem til frivillig at give sig under Sveriges Krone, i saa Fald skulde dem intet ondt
vederfares, men vilde de ikke det, maatte de takke sig selv for, hvad der fulgte paa 6).
Samme Dag gik Brev til Statholderen paa Reval, Anders Larsson, om at falde ind
paa Øselog der røve, brænde og ihjelslaa alt det, han kunde overkomme 7).
Efterat der saaledes var sørget tilstrækkelig for Mord og Brand i de Delo
af Danmark-Norge, K arl IX mente at kunne naa, brød han op fra Ørebro med
Hovedhæren for over J ønkøping at gan til K almar, Hæren marcherede i to Kolonner, vest og øst om Wettern. Med den vestre Kolonne brød Tronarvingen op
den Sde Ma]. De Afdelinger, der havde den Ære at følge Gustaf Adolf pau dette
hans første Krigstog. vare Hingstridderne under Herman v. Bjuren og Landsrytterne
fra Westmanland under Klaes Horn, tre Fænniker Westmanlandsknægte under Olof
Olofsson, Hans Lambel og Jakob Fromuudsson, tre Dalfænniker under Hans Larsson,
Hans Matsson og J øran Olofsson, samt det hvervede engelske Regiment under Ruderfort.
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To Dage efter brød Kongen selv op med Livfanen under Herman Wrangel,
Upplands Adelsfane under Henrik Flemming, en Fane fra Sødermanland under
Peder Svensson til Bårestada, to Fænniker Upplandsknægte under Måns Smålænding
og Frans Andersson, en Fænnike fra Norra og Lindes Bergslagen under Kristian v. d.
Linder, tre Fænniker finske Knægte under Erik Olofsson, Hans Olofsson og Lars
Take, samt nogle fremmede Soldater af Spens Regiment under K apitajn Bingli.
Den 10de nanede Kongen Kelarno, han skrev herfra til Statholderne i Kalmar, at han nu snart vilde være hos dem 1). Don Ute kom han til Norrbygård og
sendte derfra. en Opfordring til Almuen i Småland om at gaa Mand af Huse mellem
16 og 60 Aar mod Dansken 2).
Den 15de naaedes Aby, ca, 3 Mil syd for
Wastena. Her tøvede Kongen en Dag for at vente paa Hertug Johans Ryttere,
men de kom ikke. Derimod kom en Fænnike østgøtaknægte under Peder Esbjørnsson,
og Almuen lovede Kongen at opsætte en ny Fænnike paa 300 Mand og lade Anders
Andersson føre den til ham S). Kongen benyttede Opholdet til at sende yderligere
Paamindelser til sine Underførere. Til 0stgøtarytterne skrev han, at de ufortøvet
skulde komme til Å by, hvis de vare ærlige Karle. Nils Stjernskøld fik Paalæg om
at vogte vel paa Elfsborg og Guldborg; bleve Fæstningerne angrebne, skulde han
selv være paa Elfsborg med Nils Bengtsson (Silfverbjelke) og sætte en tapper Karl
paa Guldborg. Skibene ved Elfsborg skulde' strax til Søes. J esper Matsson Krus
fik paany Ordre til at gaa til .I ønkøping, om mulig gjennem Halland med Rov og
Brand ellers lige op. Ogsaa til ham skrev Kongen, at Skibene ved Elfsborg, der
nu vare rustede, strax skulde ud til Kamp mod de danske S). Den 17de indskærpede
Kongen fra Grenna denne Befaling 4), og Dagen efter meldte han Marsken sin Ankomst til J ønkøping og bad ham paany ile til sig.
I J ønkøping tøvede Kongen 5 til 6 Dage. Han traf der Krister Some med
det smålandske Krigsfolk og Gustaf Adolf med sin Hærdel; men til Hertug Johan
spurgtes endnu intet ligesaa lidt som til Marsken. Fra Kalmar derimod modtog
Karl gode Efterretninger gjennem nogle af hans egne Folk, der havde sneget sig
ud fra Byen. De ærlige Karle, som vare dernede, havde hidindtil værget sig som
mandige og ærlige Krigsmænd, og Juthen var ikke over 6000 Mand stærk for Byen").
Karl sendte rosende Skrivelser baade til Statholderne og Borgerne i KaIrnar og til
Bønderne paa Øland og i Norra og Sødra Møre Herreder"), Nils Bryntesson, om
hvem Kongen havde faaet at vide, at han havde forladt Kalmar, fik Befaling til at
samle Handbørds og Stranda Herreds Bønder mod J uthen 6). Til Almuen i Westergøtland derimod fandt Kongen det nødvendig at udstede en Formaning om at blive
ham og Riget tro 6).
Men netop det gunstige Indtryk, Karl IX her fik af Tilstanden i og om
Kalmar, var maaske det, der blev skæbnesvangert for lilen ulykkelige By.
J ønkøping ligger omtrent midtvejs mellem Ørebro og Kalmar, der er derfra
ca, 20 svenske Mil til begge Sider; paa otte Dage, fra 10de tillSde Maj, havde
Hæren naaet Jønkøping med en Hviledag i Aby, og stod nu her med en Styrke af
mindst S Faner Ryttere og 33 Fænniker Knægte, tilsammen vel neppo nnder 10,000
1)
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Mand. Selvom de sidst ankomne Tropper behøvede et Par Hviledage, saa vare dog
de to Faner Smålandsryttere og de 8 Fænniker Smålandsknægte 1) tilligemed de tre
Fænniker fra. Warmeland, Sødermanland og N erikeog Gødrik Hanes Ryttere forlængst nanede derhen og havde hvilet saa længe, at de vel vare i Stand til strax:
at bryde op. Det er iøvrig vanskelig at forstaa, hvorfor Karl IX ikke allerede for
længere Tid siden havde sendt Krister Some frem med de tre Rytterfaner og de 11
Fænniker; han kunde betydelig have foruroliget den dan-ske Hær, der jo kun talte
5 Rytterfaner og 15 Fænniker, og da Tilbagetoget var frit i alle Retninger, var der
neppe stort vovet derved. Var Krister Some den 18de Maj, ved Hovedhærens
Ankomst, brudt op mod Kalmar, og var Kongen og Gustaf Adolf fulgt efter, saa
snart deres Tropper havde hvilet ud, kunde Hæren have naaet Kalmar inden Stormen
paa Byen, og de danske vare da bragte i den Stilling, som de saa meget frygtede,
og om hvilken Braide Rantzau sagde, at skete det, var der intet andet at gjøre end
at lade hele Belejringsmateriellet i Stikken og slaa sig igjennem til den blekiugske
Grænse. Men Karl IX har aabenbart overvurderet Kalmars Modstandsevne og troet
at have Tid til at drage hele Sveriges Magt til sig. Ved Kirkholm havde hans
ubetænksomme Iver revet Sejren af Svenskernes Hænder, ved Kalmar skulde hans
forsigtige Tøven føre til samme Resultat.
Fra Marsken fik Kongen strax ved Ankomsten til J ønkøping Brev om, at
da Juthen styrkede sig ved Varberg og truede med at belejre Elfsborg, saa havde
han Betænkelighed ved at bryde op derfra. Kongen svarede den 20de Juni herpaa,
at han ikke kunde tro, de danske vare saa stærke dernede, som Marsken mente,
helst da han endnu ikke havde faaet en eneste Juthe ved Hovedet. Rygtet havde
ogsaa sagt, at Dansken for Kulmar var 20 ja vel endog 30,000 Mand stærk; men
nu vidste Kongen, at der ikke var over 6,000 Mand, og saaledes gik det vel ogsaa
i Halland. Det hele var niaaske kun en Allarm for at hindre de svenske i at
drage derfra. Derfor skulde Marsken se at faa en J uthe ved Hovedet, og var
Fjenden virkelig saa stærk, som han troede, skulde han blive der, men stod det til
som Kongen mente, skulde han følge den tidligere Ordre, men dog i Nyløse efter- :
lade 100 Ryttere paa Kundskab!).
Hvorledes det end vilde vise sig at staa til ved Elfsborg, var det klart, at
skulde der ventes paa Marskens Hærdel, vilde Tiden trække længe ud, derom kunde
der altsaa ikke være Tale. Fra Hertug Johan kom Efterretning om, at Hertugen
var syg; Kongen bad ham sende sine Folk, hvis han ikke var rask nok til selv at
komme"). Dagen efter skrev Kongen igjen til ham med yderligere Paumindelse om
at sende Folkene, Kongen havde sikkert haabet at blive stærkere, men nu var der
intet andet for end at forsøge sin Lykke med det ringe Folk, han havde').
For at sikre sig mod Angreb langs Nisaaen, naar Marsken drog bort,
befalede Kongen, at Almuen fra Sunnerbo og Westho Herreder skulde samles i en
Lejr enten i Femsjø eller Lidhult Sogn, og 40 Ryttere af Måns Stjernas Fane skulde
') Ved Smålandsknægtene blev Føreren for Præstefænniken, Jakob von Flensburg, afskediget,
fordi han var en Juthe og derfor ikke til at stole paa . Han blev afløst af Peder Jønsson.
(Rigsark. i Stkh. Rgstr. 2°h 11.) !) Samme Kilde IOh 11. 8) Samme Kilde liIs 11. 4) Samme
Kilde 221s 11.
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blive hos dem under Kvartermesteren Jon Raskt). Nils Sjøblad skulde være
øverste for Almuen fra Sunnerbo og Abel Svenske over Almuen fra Westbo. Til
Iagttagelse af Grænsen sendtes endvidere Skriver- og Lensmandsrytterne fra Småland
og Westergøtland under Anders Fris I). Kong Karl ønskede nemlig at hindre de
sædvanlige Bondefrede langs Grænsen; 12 danske Bønder, der vare komne for at
tinge med de svenske om en sandan Fred, bleve fangne af Abel Svenske, og efter
Krister Sames Befaling førte til J ønkøping S).
Den 24de Maj brød Kong Karl omsider op fra J ønkøping, hvor to Fænniker
Smålandsknægte under Håkan Amundsson og Sven Sonesson efterlodes 4), og drog over
Eksjø mod Ålem. Den 26de naaede han Hvetlanda og skrev herfra til Statholderen
paa Borgholm om hemmelig at samle paa Øland saamange Baade som mulig og
sende dem til Mønsterås, uden de danske mærkede det. Hans Hofman paa Kronoberg fik Befaling til at udtage i Østra og Westra Herreder samt i Kronoberg Len hver tredie Bonde, af hvad Navn nævnes kunde 5). Den 29de modtog Kongen i Høgsby Efterretningen om, at Kalmar By var taget. Han gav strax
Statholderen paa Øland Befaling til ved Baal paa Højderne ved Algutsrum og ved
brændende Baade i Søen at underrette Slottets Forsvarere om, at Hjælp nu var
nær"). Fra sin Marsk modtog Karl den Efterretning, at den danske Rigsmarsk
stod ved Kongsbak med tre Faner danske Ryttere og 7 Fænniker nederlandske
Knægte. Han vægrede sig dog stadig ved at fæste Lid hertil og svarede tilbage,
at han havde faaet at vide, at den danske Marsk var brudt op mod Kalmar med
1400 Mand "mest Jutber", deriblandt 300 udskrevne Bønder fra Halland og 300
fra Skaane. Men selvom J esper Matssons Formodning var rigtig, var han jo dog
de danske overlegen, det undrede derfor Kongen, at han ikke udrettede mere med
Hærgen og Bræriden. Det danske Hissingen burde han da i det mindste have brændt 7).
I Høgsby tøvede Kong Karl i tre Dage, stadig i Haab om, at Hertug Johan
skulde komme, han opfordrede Almuen i Konga, Uppvidinge, Norra og Sødra Møre
Herreder til at komme til sig, men da Bønderne i de to sidste Herreder, der laa
lige om Kalmar og op til den blekingske Grænse, erklærede, at de ikke kunde forlade deres Bråter, :fik de Lov at blive der ").
Den 2den Juni slog Hæren Lejr ved Långemåla, den 3die naaede den til Ålem
ved Kysten, og Dagen efter traf en udsendt Rytterafdeling første Gang paa de
danske. I Ålem blev Kongen til den 7de Juni. Her mødte endelig Hertug Johan
ham med Adelens Heste af Østergørlaud under Nils Tygesson Gyllenkreutz til Wiby,
en Fane østgøtaryttere under Nils Assersson 9), og Wolais franske Ryttere samt de
to Fænniker, Kongen havde sendt ham (Frelseknægtene fra Uppland under Nils
Larsson og Gastrikesknægtene under Peder Hansson) og en Fænnike østgøtaknægte
under Sven Bengtsson. Hæren voxede derved til en Styrke af 11 Rytterfaner og 36
Fænniker, vel omtrent 12,000 Mand.
Hidindtil havde Forplejningen neppe voldet nogen Vanskelighed, nu derimod,
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. "la' i) Kam. eDI. Ark. i Stkh. Småland 1611. Nr. 4 i5h 11. S) Samme
Kilde 's/s 11. 4) Rigsark. i Stkh. Rgetr. !Ih 11. b) Samme Kilde !8h 11. 8) Samme Kilde i9h 11.
T) Samme Kilde !Illa 11. II) Samme Kilde Hh- 5th 11. 9) Denne Fane var dog maaske allerede
tidligere stødt til Kongen, da den til. 11 (Kam. eDI. ark. i Stkh. Småland 1611 Nr. 7) faaer Proviant i Småland.
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da man nærmede sig de af Fjenden hærgede Egne med Udsigt til at blive der i
længere Tid, maatte den kræve megen Opmærksomhed. Kongen udnævnte Iver
Kristersson Ulfssparre til Hjortø til Generalfeltproviantmester og paulagde Almuen
at rette sig efter hans Breve og Befalinger, som kom de fra Kongen selv. Fogderne
fik under Trusel af Kongens højeste Tluaade og Straf Befaling til at fremsende al
den Proviant, det paa nogen Maade var mulig 1). Til Almuen i Handbørds, Stranda,
Konga og Uppvidinge Herreder gik Bud om at komme Kongen til Hjælp, hver Bonde
med 3 Pund Brød, fire Skæpper Malt, et Mærke Bumle, to Mærker Smør og et
halvt Lispund Kj ød eller Flæsk 2).
Da Kong Karl nærmede sig Kysten, begyndte han for Alvor at føle Savnet
af sine Skibe, uden hvilke det val' umulig at komme i Forbindelse med Slottet eller
drage Nytte af Forsyningerne fra Øland. Den svenske Flaade var bestemt til at
optræde i tre Dele. De store Orlogsskibe skulde søge at forjage den dansk-norske
Eskadre fra de svenske Farvande; en Skjærgaurdsfluade bastaaende af væbnede Skjærbaade og andre Fartøjer skulde langs Kysten følge og understøtte Hærens Bevægelser, og endelig skulde den sankaldte "lille Elaude", der dannedes af de mindre
Orlogsskibe, efter Behov række Haand til den ene eller den anden af de andre
Dele. Hidindtil havde dog den dansk-norske Flaude uden Modstand hersket paa
Havet. I Stockholm ventede man ved Pintsetid et Besøg af J uthen, og der gik Bud
til Almuen der omkring om at holde sig rede til Mand af Huse at ile Hovedstaden
til Hjælp, naar Faren truede"). Det var de 10 Orlogskibe, der under Herluf Daa
krydsede mellem Ølands nordre Odde og Stockholms Skjærene t), der gave Anledning
til denne Uro j de havde dog ingen Tropper om Bord og havde aldrig tænkt paa at
angribe Stockholm. Mod Slutningen af Maj Maaned forlagde de deres Virksomhed til Farvandet mellem Øland og Gulland . Sansnart Kong Karl var underrettet
om Angrebet pna Kalmar, bestemte han Elfsnabben til Samlingsplads for Skibene
fra Nykøping og Stockholm j Skjærgaardsfiandeu skulde møde Hæren ved Mønsterås 5).
Under Marchen fra Ørebro til Kulmar sendte Karl hyppig Befalinger og Paamindelser til Havnene. Langs Kysten skulde patrouilleres med Skjærbaade og god
Udkig holdes efter de danske Skibe i Søen. Til Baudones Bemanding var i Nykøping samlet to Fænniker, en under Lasse Brink (Frelseknægte fra Sødermanland.
Nerike og Warmeland samt Rasbo og Wuksalu Herreder) og en under Sven Piåsk
(Westgøtaknægtc) 6). EndIJu den 15de Maj hanbede Kongen at faa Skibene fra
Kalmar ud og skrev fra Aby derom til Statholderne 7), og samtidig fik Rasdet i
Stockholm Paumindelse om snart at faa Skibene derfra til Elfsnabben 8). Admiralen Hans Klaesson Bjelkenstjernu skulde strax gua til Søes med de syv store Skibe
"Tre Kroner", "Ooncordia", "Miølkepigan", "Svarte Hunden", "Nyckelen:', "Mehrmannen" og "Røda Lejon", de 5 Skibe, som laa ved Kranen, nemlig "Merkurius",
"Justitia", "Samson", "Blomman:l og "Hvita Falken" skulde besættes med Stykker
og Folk og støde til Bjelkenstjerua ved Elfsnabben tilligemed de smaa Skibe "Kater",
') Rgsark. i Stkh. Rgstr. "'h 11. l ) Kam. col. ark. i Stkh. Småland 1611 Nr. 1 2/6, Rgsark. i
Stkh. Rgstr. 2/6 11. S) Rgsark. i Stkh. Acta hiatorica 1611 14h. Opbud til Almuen om at indfinde sig ved Stockholm Slot. ') Aarsb. f. Geh. A. 1876--82 Pag. 203. S) Rgsark. i Stkh. Rgstr. "t,
11. 6) Rgsark. i Stkh. K. K. Rgstr. »i; 11. ') Rgstr. ISh 11. 6) K. K. Rgstr, IS/S 11.
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"Rosen", "Lilian" og "Michaelengelen" j siden skulde af al Magt arbejdes paa at faa
de tre Skibe ud, som endnu vare tilbage "Svardet", "Ølandshjorten" og "Oranienbaum" 1).
Fra Jønkøping skrev Karl igjen til Raadet, at han nu med Vished vidste,
at Kongen af Danmark havde 12 Skibe liggende ved Borgholm og 10, der krydsede
mellem Øland og Gulland j de sidste vare ikke altid samlede, men løb tit kun tre
eller fire sammen, derfor skulde Bjelkenstjerna, som vel nu var ved Elfsnabben, strax
sætte Kurs mod Jomfruen (en Klippebolm i den nordlige Del af Kalmar Sund), og
se, om han kunde gjøre dem Skade, som laa ved Borgholm, eller komme om Bord
med dem, der løb mellem Øland og Gulland 2). Endnu var dog intet Skib fra Stockholm i Søen, og Ordren kunde derfor ikke efterkommes.
I Hvetlanda modtog Karl den Efterretning, at den første Afdeling af Flaaden
endelig var kommen ud. Det var fem Skibe fra Nykøping under Alexander Forat,
nemlig "Josva", Kapitajn Alexander Forat, "Draken" under Joachim v. Bergen,
"Hollandsengelen" under Anders Nilsson samt "Jagaren" og "Leoparden" med en
samlet Armering af 27 halve Slanger, 9 dobbelte og 9 enkelte Falkoner Kobberskyts, 6 trekvart Slanger, 7 dobbelte og 2 enkelte Falkoner og 6 Stormstykker
Jernskyts 8). Eskadren løb til Elfsnabben for at vente paa Skibene fra Stockholm. Dens Besætning bestod foruden Søfolk af Frelse- og Præsteknægte.
Fem Skibe var naturligvis forlidet til dermed at vove Angrebet paa den
dansk-norske Flaade. Karl skrev derfor baade til Statholderne og Raadet i Stockholm om endelig at faa Skibene ud derfra, og befalede Bj elkenstj erna, saa
sandt ban var en ærlig Karl, at løbe ud med de Skibe, som vare færdige, tage Rikard
Klark, Jakob Gotburg og de tydske Skippere fra Liibeck, som Kongen bavde antaget,
med og saa i Jesu Navn sætte Kurs efter Jomfruen. Kom Skibene snart ud, var
der Haab om at udrette noget godt, da der nu kun var 12 danske Skibe i Sundet,
og der paa dem tilmed var mest Søfolk og kun faa Knægte. Fra N ykøping og
Westervik skulde alle Galejer og Baade hurtigst mulig til Mønsterås, de danske
skulde saa nok faa andet at tænke pan, end at løbe i Skjærene, dog maatte nye
Baade rustes og bemandes til Patrouillering ').
Den 8de Juni naaede den svenske Hær Ryssby, en Dagsmatche fra Kalmar, og
nu skulde Operationerne begynde j men hverken Skjærbaade eller store eller smaa
Orlogsskibe vare for Haanden, og den eneste sikre Efterretning, Kong Karl havde,
var, at de fem Skibe fra Nykøping laa ved Elfsnabben. Den eneste Hjælp paa Søen,
som derfor strax kunde paaregnes, var de Baade, der vare samlede paa Øland. Over
disse sattes Skibskapitajn Lars Larsson til Fører, de bleve væbnede med nogle smaa
1) Rgsark. i Stkh. K. K. Rgstr. Uh 11. i) Samme Kilde 20'. 11. 9) Efter en Liste over
Flaadens Armering 1611 i Krigs A. i Stkh. de enkelte Skibe førte
"Josva". 4 Halve Slanger, 2 Falkoner, 2 Jern 'Drekvarter Slanger, 2 Jern Falkoner.
. "Drakan". 4 halve Slanger, 4 Jern trekvart Slanger, 2 Jern dobbelte Falkoner og 2 enkelte
Falkoner af Kobber, 4 Stormstykker.
"HoUandsengelen" 10 halve Slanger, 2 dobbelte og 1 enkelt Falkon, 2 Jern dobbelte Falkoner
og 2 Stormstykker.
. "Jiigaren". 4 halve Slanger, 3 dobbelte og 2 enkelte Falkoner og 3 dobbelte Jernfalkoner.
"Leoparden". 5 halve Slanger, 4 dobbelte, 2 enkelte Falkoner, 2 dobbelte Jernfalkoner.
4) Rgsark. i Stkh. Rgstr. og K. K. Rgstr. 26 15 11.
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Stykker og bemandede med Ølandsknægte. Larsson skulde søge at komme i Forbindelse med Slottet og træffe Aftale om et samlet Angreb paa de tre Galejer, som
de danske altid om N atten havde liggende ved Grimskår, og se at tage dem og faa
Holmene ind l).
Den IOde gik Karl til Aby og den Ilte til Klackeberga"). Forpostrytteriet
fra begge Sider stødte den Dag sammen ved den afbrændte Ladegaard. Den næste
Dag opmarcherede den svenske Hær i fuld Slagorden; de danske brøde frem mod den
med Hoffanen, den sjælandske og fynske Adelsfane og Joachim Bulowa Ryttere,
men maatte efter en liaard Kamp igjen trække sig tilbage, medførende som Trofæ
et Rytterflag. Peder Basse var skudt i Haanden og Joachim Biilow i venstre Arm.
Lukas Krabbe blev paa Valpladsen, og Tønne Brahe døde Dagen efter af sine Saar,
Johan Fris, hvis Hest blev skudt, faldt i Fangenskab tilligemed et Par tydske Herremænd, der rede under Joachim Biilows Fane, og nogle menige RyttereS). Fangerne
bleve sendte til Nykøping og Stockholm, hvor de menige efter Kong Karls Befaling
skulde slaaes i Jern og arbejde'). Gustaf Adolf søgte dog at hindre en aItfor stræng
Behandling og skrev til Raadet, at Fangerne skulde have "temmelig Spisning og
lideligt Fængsel", da de danske jo ogsaa havde svenske Fanger, og de ikke lede
nogen ond Behandling 5).
Karl IX var vel fornøjet med Udfaldet af det første Sammenstød med
Dansken. Dagen efter Kampen skrev han til sin Dronning "Vi kunna eder K: het
ieke oførmelt latha, att vi Gud skee loff åre i går, som var den 12de Juni, val kompne
hit for Calmar med vårt krigsfolk och har lagret oss giendt emot J uthens lager, och
åndoek Juthen bodh sådant till at forhindre. och foll strax ut emot oss med sine
ryttere; men så tacke vij Gudh, att han blef så fbrfoljd tilbaka igenn, så att han
måste låthn en del af dem i stichet. Hvad .Iutho Konungen ahnlangar, han packade
sig dådan och åt Avnskjår, nar han mårkte vi voro for hunden, dock lefde krigsfolket dal' kval'. Vi ara i den vissa forhoppning, att Gud åhn skall fbrlana oss
vidare lyche emot dem" 6).
l den danske Lejr var Stemningen naturligvis ikke nær saa tillidsfuld. Alle de
fremmede Skibe, der laa ved Stensø med Levnetsmidler, sejlede strax bort, da Fjenden
kom j Hæren havde da kun Proviant for otte Dage. Krigsfolket havde Penge til gode og
Forsyningen med Krudt, Bly og Lunter var kun ringe 7). Den danske Styrke' udgjorde neppe Halvdelen af Modstanderens, og da ingen videre Undsætning for
det første var at vente, var Stillingen i et fjendtligt Land, med et befæstet Slot med
stærk Besætning i Ryggen og en overlegen Hær foran sig alt andet end god. Der
var intet andet at gjøre, end at arbejde paa at styrke Lejrens Befæstning, forberede
sig pan et Angreb baade i Front og Ryg, og se at trække Tiden ud til Hjælpen kom.
Kong Karls første og vistnok ogsaa rigtige Tanke var strax at foretage et
afgjørende Angreb paa den danske Lejr j det var bestemt til N atten mellem den
15de og 16de. Men den 15de lykkedes det en af Statholderne paa Kalmar, Admiralen J akob Jakobsson, skjøndt haardt forfulgt af de danske Galejer, at naa i Land
ved Jutnabben ved den svenske Lejr. Han frarandede bestemt Angrebet og skaffede,
da hans Raad blev tagen til Følge, de danske en højst kjærkommen Frist 8).
') Rgsark. i Stkh. Rgstr. Din 11. 2) Aarsb. fr. Geh. A. 1876-82 Pag. 209. 3) Peder Hesselbergs
Dagbog paa U. Bib. ') Rgsark. i Stkh. K. K. Rgstr. 13 / 8 111/6 11. 3) Samme Kilde 'I. 11. 8) Rgsark.
i Stkh. Rgstr, 13 / 6 11. ') Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag. 209. ") Den tydske Dagbog i st. kgl. Bib.
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Tildra~elserne ved Kalmar til ~Iottets aldI

'D en danske Rigsmarsk, Sten Maltesen Sehested, var med de tre andre Raader,
Axel Brahe, Esge Brok og Jakob Ulfeld, sidst i April kommen til Halland j den
25de mønstrede de den hallandske Fane ved Halmstad og Dagen efter Movrits Galdes
Ved Maj
nederlandske Kompagni af Kongens eget Regiment ved Varberg l).
Maaneds Begyndelse var saaledes en Rytterfane og et Fodkompagni alt, hvad der
endnu fandtes i Halland af danske Tropper, medens den svenske Marsk stod ved
Nyløse med 6 Rytterfaner og 9 Fænniker Fodfolk. ' Saasnart Jesper Matsson
Krus fra Slotsherren paa Baahus havde modtaget Efterretning om, at Fejden var
brudt ud, forespurgte han, om han maatte falde ind over den danske Grænse,
men :fik til Svar, at han foreløbig skulde forholde sig rolig li). Først da Kong
Karl havde faaet Vished for Angrebet paa Ka1mar, befalede han Marsken at
gaa gjennem Halland til J ønkøping, hvis den danske Hær ikke var for stærk S).
Der kom saaledes til at herske en længere og for de danske saare velkommen Stilstand paa den vestlige Krigsskueplads. Tropperne til den hallandske Hærdel indfandt
sig nemlig meget langsomt. 7de Maj blev Aarhus Fanen under Knud Brahe mønstret
ved Halmstad 4), den lOde Aalborg Fanen under Ulrik Sandberg ved Falkenberg f)
og den l3de Ribe Fanen under Albert Skel ved Varberg']. Den halve sjælandske
Fanø under Lieutenanten Kristen Hansen (Baden til N ørregaard) var ogsaa indtruffen, og det danske Rytteri var saaledes midt i Maaneden samlet; men det fremmede
lod endnu vente paa sig. Den 3die Maj havde danske Skibe i Warnemiinde taget Hertug
Ernst Ludwigs Rytterfane om Bord, men i Stedet for efter Bestemmelsen at sejle dem
til Halmstad, befriede de sig snarest mulig for den besværlige Ladning og landsatte
Rytterne paa Sjæland, Laaland og Falster"). Det nyttede kun lidet bagefter at
straffe Skipperne; de tydske Ryttere befandt sig for vel paa de frugtbare Øer til
hurtig at drage derfra, og først den 30te Maj stødte de til Marsken i Halland 6).
') D. 1\1. IV R. 6 B. Pag. 130. Der nævnes ikke hvilket Kompagni, der blev mønstret 18 / 4 ved
Varberg, men da det ovennævnte Kompagni er det eneste, hvis Mønstring ikke særlig omtales, mas.
det have været dette. I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. B'6 11. a) Samme Kilde 8h 11. 4) D. M. IV R.
6 B. Pag. 130. 0) Geh. Ark. Sj. Tgn. 16/6 11. B) D. M. IV R. 5 B. Pag. 132.
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Samme Dag indtraf ogsaa Markvard Pentz' Fane, der paa Vejen havde plyndret,
hvor den kom frem l). Gert Rantzau var indtruffen 'den 27de Maj med en Rytterfane og 5 Fodkompagnier, som dog først bleve fuldtallige ind i Junil'). Af det
øvrige Fodfolk var Jørgen Lunges ene Kompagni mønstret den l3de Maj ved Varberg S), det andet under Peter Hunemark var vel ogsaa kommet, men blev først
mønstret tlen 28de ved Kongsbak sammen med Kristen Fris' nederlandske Kompagni
under Kongens Regiment 4). Først ved Maj Maaneds Slutning var Sten Maltesens
Hærdel saaledes voxet til 71/ 2 Rytterfane og 10 Fodkompagnier foruden de til Grænsevagt opbudte Bønder. Fra det nordligste og mest udsatte Herred, Fjære Herred
ved Kongsbak, blev mønstret fire Fænniker, og Bønderne bleve formanede til at staa
deres Fædreland bi med Troskab, hvis fjendtlige Indfald skete 5).
Det var dog ikke blot den Langsomhed, hvormed Tropperne indtraf, der
hæmmede Vesthæren, ogsaa med Forsyningen af en hver Slags gik det kun smaat,
og da Marsken ikke som Kongen kunde holde Forbindelsen med Hjemlandet aaben
ad Søvejen, naar han gik over Grænsen, maatte han føre med sig, hvad han skulde
bruge. Sten Maltesen mente saaledes vistnok med Rette, at en Beholdning af
17 Tønder Kørnekrudt og 58 Tønder Slangekrudt var for lille at drage ud med, og
det nyttede ikke, at Regeringsraaderne i Kjøbenhavn henviste til, at Kongen ikke
havde mere med sig. Kongen havde Vejen fri til sin Forsyning og manglede dog
idelig. Hestetøjet til Arkeliet tilfredsstillede heller ikke den erfarne Marsk, men
Raadet kunde ikke hjælpe ham, han maatte tage det, som det var. I Kjøbenhavn
fandtes kun et Hestetøj, og det turde man ikke udlevere, da Kongen maaske selv
sendte Bud derefter. Et Skippund Lunter, 200 runde Kugler il. 2 Pund og 300
.Iernskovle sendte Raadet dog tilligemed 600 Rytterkj ortler til de tre jydske Faner 6).
Marketendere lovede de at sende ved første Lejlighed, og Præster og Læger vilde
Kongen selv sørge for 7).
Paa gjentagende Forlangende lykkedes det dog sidst i Maj at faa en yderligere
Krudtforsyning op, men der blev paalagt stor Forsigtighed med Kørnekrudtet. Musketterne maatte kun lades med en Trediedel af den almindelige Ladning, ellers sprang
Vaabnet, hvad der hyppig skete i Lejren for Kalmar"), Omtrent ved samme Tid
kom 6 til 7 Marketendere til Hæren, det var mest kjøbenhavnske Værtshusholdere,
der røgtede dette Hverv 9).
Paa Fødemidler skortede det ogsaa svært, uagtet der efterhaanden gik Bud
til de vigtigste Steder i Jydland og l!'yn samt fire Kjøbstæder paa Sjæland om at
sejle med Proviant til Halland 9).
Under disse Forhold var det ikke til at undres over, at Kong Kristians Opfordringer til at gjøre Alvor af Toget fra Halmstad mod Jønkøping ikke bleve efterkomne, men at Tropperne i Stedet herfor samledes om Kongsbak for at være rede til
at møde mulige Indfald af den svenske Hær ved Nyløse.
Den l6de Maj, altsaa vistnok den Dag, da den svenske Marsk modtog Kong
Karls den 8de Maj fra Ørebro afsendte Bud om at falde ind i Halland, foretoges
1) D. M. IV R. 5 B. Pag. 132. 2) Samme Kilde Pag. 131 jevnf. den tydske Dagbog i st. kgL
Bib. 8) Samme Kilde Pag. 130. 4) Samme Kilde Pag. 132. 6) Samme Kilde Pag. 131. 6) Gab. Ark.
Sj. Tgn. 6/6 11. ') Samme Kilde 415 11. 6) Samme Kilde 2215 11. 9) Samme Kilde ' t« 11.
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fra Nyløse en Recognoscering over Grænsen. Det var det første fjendtlige Skridt
paa den vestlige Krigsskueplads, men det blev uden Betydning. Da de danske Ryttere
kom ud fra Kongsbak, vare Svenskerne alt igjen gaaede tilbage. Den 22de foretog
Jesper Matsson en lignende betydningsløs Demonstration, ellers holdt han sig stadig
rolig i Nyløse. Den 23de blev der i Kongsbak holdt et Krigsraad af Marsken,
Krigskommissairerne og Førerne for de danske Rytterfaner. Der raadsloges om,
hvorvidt det var gjørlig med den for Haanden værende Styrke, 41/'.1 Rytterfane og
4 Fodkompagnier, at efterkomme Kongens Bud om at gaa mod Jønkøping; men man
blev enig om, at det var for vovelig med saa faa Folk at drage længere ind i Fjendens
Land og maaske der foretage en Belejring. Desuden var Mangelen paa Proviant
allerede i eget Land saa følelig, at Albert Skel i Raadet meddelte, at hans Folk
den Dag ingen Øl og Brød havde faaet. Derimod vilde man gjøre alt for at binde
Fjenden ved Indfald over Grænsen l).
Overensstemmende med denne Plan brød Gert Rantzau den 3Ite op med to
Rytterfaner, hans egen og Markvard Pentz', og 7 Fodkompagnier og viste sig foran
Nyløse og Guldborg. Den svenske Marsk holdt sig dog indenfor sine Forskansninger, og Rantzau fandt det ikke randelig at angribe ham der; han tiltraadte derfor
igjen Tilbagetoget og mødte paa dette Sten Maltesen med 100 Heste af hver af de
danske Rytterfaner og de fire nederlandske Kompagnier. Da Marsken hørte, at der
ved Nyløse intet var at udrette, drog han mod Elfsborg og viste sig den 3die Juni om
Morgenen tidlig foran Slottet, medens Gert Rantzau drog tilbage til Kongsbak. Saasnart Nils Stjernskøld blev de danske vaer, sendte han 150 Mand ud imod dem, men
efter en kort Kamp med Movrits Galdes Kompagni bleve de igjen drevne ind paa
Slottet.
Da de danske ikke medførte Kanoner, lod der sig intet udrette,
og efter at have vexlet nogle Skud med Besætningen drog Sten Maltesen igjen
til Kongsbak, medførende som et velkomment Bytte 80 Kvæghøveder og 200 Faar.
Ved Hjemkomsten traf de Hertug Philip af Sønderborg med sin Rytterfane og Holger
Rosenkrans med sit nederlandske Kompagni '.I). Omtrent ved samme Tid kom endnu
tre Kompagnier af Gert Rantzaus Regiment, saaledes at dette nu var fuldtalligt med
8 Kompagnier. Den llte og 12te kom Jørgen Grubbes tydske hvervede Fane og
Thesen Parsow med en Rytterfane og tre Fodkompagnier, dog kom Rustninger og
Vaaben til de sidste først til Halland den 15de 8 ) . Hæren var saaledes midt i Juni
endelig naaet til sin fulde Styrke, nemlig 11 Rytterfaner og 16 Fodkompagnier vel
omtrent henimod 7000 Mand, den var altsaa nu den svenske Hær ved Nyløse langt
overlegen, saa det var med Urette, at Kong Karl stadig bebrejdede sin Marsk, at
han "ingen J uther :fik ved Hovedet" og intet udrettede med Hærgen og Brænden.
Den 7de Juni drog Sten Maltesen fra Kongsbak ad Kystvejen over Grænsen
ind i Askims Herred '). Fortravet dannedes af Hertug Ernst', Knud Brahes og
Ulrik Sandbergs Rytterfaner samt Jørgen Lunges Fodfolks}; den næste Dag drog
Hæren videre og lejrede sig ved Frølunda Kirke 6) j en mindre Rytterafdeling skærmyslede
med Svenskerne paa Guldborg Enge, men blev med Tab af nogle Fanger kastet till) D. M. IV R. 5 B. Pag. 181. t) Samme Kilde Pag. 182-188. I) Samme Kilde Pag. 134At Parsow havde 8 Fodkompagnier ses af Jens Juls Regnskaber, 4) D. M. IV R. 5 B. Pag. 188.
6) Efter den tydske Dagbog i st. kgL Hib. Datoen for Indfaldet er her urigtig sat til den 9de.
6) D. M. IV R. 5 B. Pag. 188.
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bage 1). Den IOde drog Hæren videre mod Nyløse; paa Marchen stødte Fortroppen
under Ulrik Sandberg paa en svensk Afdeling, der havde sat sig fast bag en Stenmur og derfra tilraabte de danske: "Kom an Juthe".
Hr. Ulrik førte sin
Fane over et Vandløb mod Muren og drev Fjenden paa Flugt efter en kort Kamp.
Hans Lieutenant, Klavs Daa, forfulgte de vigende lige til Nyløse. Da Jørgen Lunge
naaede op til Byen, forsøgte han en Storm, men den blev afslaaet, og da Hæren
intet Artilleri førte med sig, maatte et videre Angreb undlades. Den paafølgende
N at rømmede Svenskerne Nyløse, og Besætningen forenede sig med Hovedmassen af
Jesper Matssons Hærdel, der nu stod omkring Guldborg.
Den Ilte rykkede Gert Rantzau for Elfsborg med sine egne Ryttere, Hertug
Philips og Albert Skels samt nogle Musketterer, Slottets Besætning holdt sig dog
ndenfor Murene, saa alt, hvad der udrettedes, var at verle nogle Musketskud med
Forsvarerne.
Den 13de lod den danske Marsk Nyløse besætte med Peter Hunemarks
Kompagni, og den 16de drog hele Hæren derhen, lagde sig i Lejr om Byen og forblev rolig der til den"22de, da den blev skræmmet op ved et strængt Brev fra Kongen.
Kristian IV, som den lOde Juni om Aftenen var draget fra Kalmar, naaede
den 12te Sølvitsborg og afsendte strax herfra sin Sekretær Tyge Lange til Raaderne
i Halland for at paalægge dem skyndsomt at komme den haardt trængte Østhær til
Hjælp. "I have modtaget Vor Befaling," skrev Kongen, "til med det Krigsfolk, I
der havde hos Eder, at gaa mod Jønkøping for r.t tvinge Fjenden til at blive der
med en Del af sin Magt, saa at Vi desbedre kunde have drevet Vort Forsæt mod
Kalmar igjennem, og nu berettes det Os, at I mod Vor Befaling have belejret Elfsborg, hvilket Vi eragte efter denne Lejlighed ganske vidtløftig og skadelig at være,
idet Fjenden nu med sin største Magt ned imod Os, mod Vor Feltlejr for Kalmar,
sig haver begivet, hvorudover Vort Krigsfolk samme Steds i stor Fare og Ulejlighed
er bestedt og nu er omringet af Fjenden paa alle Sider og det af hans største Magt.
Os undre derfor ikke lidet, at I uden at lade Os vide noget derom, aldeles have fraveget Eders Ordre, da det dog utrykkelig var besluttet, at I aldeles ingen Belejring
skulde foretage. Nu ville Vi vide, om samme Belejring er begyndt og af hvad Aarsag,
og om den er saavidt fremme, at den ikke uden Skam og Skade kan afbrydes. Kunne
I hæve den endnu, skulle I uden Ophold rykke ind i Småland mod Wexiø for at faa
Fjenden til at dele den Magt, som nu staser ved Kalmar F)."
Som vi have set var Belejringen af Elfsborg indskrænket til, at der af og til
var vexlet nogle Musketskud med Besætningen, der var derfor ingen Hindring for
strax at efterkomme Kongens Ordre, og endnu samme Dag, Brevet var kommet, brød
Marsken op og gik til Kongsbak. Den 25de kom han til Varberg, hvor han mødte
Kongens Hofjunker, Gunlie Lange, med en ny Ordre. Efter denne skulde Gert Rantzau strax rykke til Kongen gjennem Gjøngeherred, Resten af Hæren derimod igjen
drage ind i Sverige, gjøre Fjenden Afbræk og besætte Nyløse paany"). Denne Befaling
syntes Raaderne ilde om. Med Gert Rantzau mistede Hæren foruden en Rytterfane
Halvdelen af sit Fodfolk og blev derved igjen bragt ned til en Styrke, som de ingenlunde
ansaa for stor nok til et Indfald i Sverige. De enedes derfor om at sende Esge
Brok til Kongen for at gjøre Modforestillinger. Pall. Vejen mellem Laholm og
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. IS/n 11. 2) Geh. Ark. Sj. Tgu. u /s 11. ") D. M. IV R. 5 B. Pag. 134.
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Sølvitsborg mødte Esge Brok Kongens Staldmester, Adam Biilow, der under Indtrykket af Ulykkesbudskabet om Kristianapels Overrumpling var sendt til Marsken
for at foranledige, at hele Vesthæren med Undtagoise af de tre jydske og den hallandske Fane strax gjennem Skaane gik til Kalmar 1).
I Henhold til den af Gunde Lange overbragte Befaling :om paany at falde
ind i Sverige, var Jørgen Lunge den 26de med 300 Ryttere og 300 Muskettel'er
gaaet over Grænsen, havde den 27de skjærmyslet uden Resultat med en fjendtlig
Afdeling og vendte den 2Sde paany tilbage medbringende 400 Kvæghøveder og' 200
Faar og Lam, men uden at have udrettet noget. Samme Dag, han kom tilbage,
nanede Adam Biilow Varberg og bragte Ordren om hele Hærens Afmarche 'paa de
nævnte Rytterfaner nær. Som Følge heraf brød Marsken op den lste Juli for at drage
efter den fem Dage tidligere afmarcherede Gert Rantzau over Kristianopel til Kalmar.
Dagen før, de første danske Afdelinger fra Halland satte sig i Bevægelse
for at ile deres haardt trængte Vaabenbrødre til Hjælp, var den svenske Rigsmarsk brudt op for gjennem Westergøtland og Småland at forene sin Hærdel
med sin Konges.
Allerede strax ved Efterretningen om de danskes Indfald i Småland, havde
Karl IX befalet sin Marsk at forene sig med ham. Paa Marchen til J ønkøping
fornyede Kongen to Gange denne Befaling, og kun paa Marskens gjentagne Mod:forestillinger samtykkede Karl i, at han blev i Westergøtland, hvis han, hvad Karl
bestandig drog i Tvivl, virkelig havde en dansk Hær for sig. Havde Jesper Matsson
efter Kongens Befaling i Midten af Maj gjort et kraftigt Angreb paa de den
Gang meget faatallige og til Dels endnu spredte danske Afdelinger i det nordlige
.Halland, havde han haft al Udsigt til at opnaa en virkelig Fordel, men han over"VUrderede den Gang den danske Styrke ligesaameget som hans Herre undervurderede
den. Efter Gert Rantzaus Ankomst sidst i Maj, var Forholdet forandret, en Om-stændighed den svenske Marsk, efterat den samlede danske Hær den 10de Juni havde
"Vist sig omkring N yløse, ikke kunde være uvidende om. Hans stærkt defensive Holdning blev nu en Nødvendighed, men da de danske Hærførere, skjønt de nu havde Overmagten, viste samme Uvirksomhed, lykkedes det ham i det meste af Juni Maaned
at binde den langt stærkere danske Hær og hindre den i at gaa mod J ønkøping
efter sin Bestemmelse. Med fuld Føje maatte Kristian IV harmes over, at medens
den ringere Styrke ved Kalmar stred saa haardt, udrettede hans Hær i Halland
intet andet end af og til at vise sig foran de svenske Fæstninger ved Gøtaelven uden
hverken alvorlig at angribe disse eller søge at komme i Kast med den svenske Hær.
Saasnart Karl IX ved sin Ankomst foran 'K almar den 12te Juni havde faaet
at vide, at hans Modstander var rejst til Kristianapel, gjennemskuede han strax Hensigten hermed og sendte samme Dag Marsken en streng og alvorlig Befaling til
ufortøvet at drage til ham, da det danske Krigsfolk i Halland nu var opbudt til
Kalmar"). Faa Dage efter indtraf i Kong Karls Lejr de Fanger, der vare gjorte
i Skærmyslen paa Guldborg Enge den Sde, og af disses Udsagn erfarede Kongen, at
Dansken vel havde betydelige Stridskræfter i Halland, men at de ikke holdtes samlede.
Sten Maltesen stod ved Kongsbak, Gert Rantzau ved Mølndal, desuden laa Tropperne
l)

n

M. IV R. 5 B. Pag. 134. Geh. Å. Sj. Tgn. 27/6 11. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 12 /6 11.

118
ikke samlede i Lejr, men vare fordelte i Landsbyerne, en Fænnike hist og en anden her.
Karl IX skrev derfor til sin Marsk, at ban skulde søge at skaffe nøjere Underretning om, hvorledes de danske laa fordelte og saa "klappe dem op''. I bvert Fald
skulde han blive dernede, sanlænge de danske stode der t). Da den næste Indberetning fra J esper Matsson i Stedet for at melde om svenske Indfald i Halland meldte
om, at den danske Krigsmagt havde vist sig for Nyløse, skrev Kongen tilbage, at
det ikke undrede ham, at J uthen besøgte Svenskerne, naar de ikke besøgte ham li).
Da de danske den 22de forlede Nyløse og droge over Kongebak mod Varberg, ansaa J esper Matsson ogsaa Tidspunktet for kommet til at forlade
sine Stillinger, og den 24de Juni brød han op, dog ikke, som han havde skrevet til
Kongen, for at gaa i den danske Hærs Spor gjennem Halland med Mord og Brand 8),
men over Svenljunga gjennem Sunnerbo og Westbo Herreder:') over Wexiø og Lenhofda. De to Hære, den svenske og den danske, rykkede sanledes hver i sit Land
ad omtrent parallelle Veje mod det samme Maal ; men den svenske Hær havde den
korteste Vej at tilbagelægge og naaede ogsaa først frem.
Karl IX fremskyndede af al Magt sine Troppers Marche. Da han over
Jønkøping havde faaet sikker Efterretning om, at de danske virkelig vare brudte op,
bad han sin Marsk "skynde sig i Jesu Navn" 5), og da han modtog det kjærkomne Budskab, at Marsken var paa Vejen, beder han ham paany endelig skynde sig, "thi faa
Vi først Folket sammen, ville Vi senere med Guds Hjælp faa Naade til at gjøre
Skaane og Blekinge øde" 6).
I Westergøtland og Halland blev der stille, efterat Hærene vare dragne bort,
en Stilhed, som kun forstyrredes ved enkelte korte Hærgningstog over Grænserne.
Paa Søen udfor Gøtaelvens Munding krydsede allerede siden Midten af Marts
Jørgen Daa med sine 6 Skibe. Ban havde Befaling til at blokere Indløbet til Elfsborg, men synes ikke nøje at have maget herover, da Kongen i Slutningen af April
sendte ham E't strængt Brev, fordi han uhindret havde ladet to Pinker løbe ud og
ind 7). I Maj blev det indskærpet ham at paase, at der ingen Landgang 'sket e fra
Flaaden og navnlig, at der ikke skete Sveriges Indbyggere nogen Overlast med Røven,
Plyndren og Bræuden 8). Den svenske Eskadre ved Elfsborg viste sig ikke i Søen,
men den 23de Maj forsøgtes et Angreb med Skjærbaade, der dog blev afvist .og
nogle af Baadene tagne 9). De i Gøteborg bosatte Hollændere fandt det farlig at
blive i Byen og indskibede sig for at drage hjem. Allerede i April sejlede nogle
bort, de bleve standsede i Søen; men Skibet blev senere frigivet. Ikke saa heldig gik
det dem, der først rejste efter Krigens Udbrud; de slap vel giennem Jørgen Daas
Skibe, men strandede senere i Norge, hvor Alexander v. Papenheim holdt dem fast,
til der fra Kongen kom Befaling om at lade Borgerne rejse, men beholde Skib og
Gods tO). Borgmesteren, Cabeliau, blev dog holdt tilbage og interneret i Næstved.
Allerede i Maj blev Gøteborg hærget af et Strejfparti fra Baahus, og 12te Juni blev
Byen afbrændt til Grunden af Søfolk fra Jørgen Daas Skibe 11). Kong Karl havde,
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. 18/8 11. I) Samme Kilde u/ 6 11. I) Samme Kilde 19/6 11. 4) Samme
Kilde 1\'/6 11. 8) Samme Kilde t8/6 11. 6) Samme Kilde 19/6 11. 7) Aarsb. f. Geh. Å. 1876-82 Pag.
201. 8) Geh. A. Sj. Tgn. "ls 11. 0) Efter den tydske Dagbog i st. kgl. Bib. '0) Norske Registranter
19/6 11. 11) Efter et Manuskript i Marineministeriets Arkiv, meddelt af Prmlt. O. Liitken i "Danebrog" 1882 Nr. 34.
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saasnart han saa, at det blev Alvor med Krigen, givet sine Skibskapitajner ved Elfsborg
Befaling til at gaa i Søen, hærge, brænde og ihjelslaa i Norge og Jydland og gjøre
de danske Skibe al den Skade, de formaaede 1). Senere skrev han igjen til Hans
og Lasse Pedersson, at han havde hørt, at Juthen laa med 7 eller S Skibe for Elfsborg, og at de svenske Skibe vare rede, men dog ikke gik ud imod dem, det behagede ham ikke. "Vi befale derfor, at I snarest løbe ud og kæmpe. Retter Eder
nu herefter, tager Mod til Eder og rykker til og brænder paa i Jesu Navn. Vor
Herre giver nok Lykke dertil" li). Men Skibene vare ikke rustede til at møde Jørgen
Daa, og med Undtagelse af det tidligere omtalte Angreb med Skjærbaade den 23de
Maj skete intet Forsøg paa at forulempe den dansk-norske Eskadre, der havde sit
Tilhold i Marstrand. Den Sde Juni fik vel Nils Begtsson en ny Opfordring til at
sende Skibene ud, men den frugtede ligesaalidet som de foregaaende og snart traadte
Elfsborg, og hvad dertil hørte, saa fuldstændig i Skygge for de store Begivenheder
ved Kalmar, at Statholder og Skibskapitajner foreløbig :fik Ro for Kongens
Paamindelser.

Omkring Kalmar var der efter Kampen den 12te Juni indtraadt en længere
Stilstand. Karl IX havde efter Jak~b Jakobssons Raad besluttet at afvente sin
Marsks Ankomst, inden han skred til Angreb, og de danske ønskede ogsaa at forhale Afgjørelsen for at faa Tid til at drage Forstærkning til sig. Svenskerne laa
dog ikke paa den lade Side, men tvang ved hyppige Allarmeringer deres Modstandere
til den yderste Aarvaagenhed. Hver Nat og stundom ogsaa om Dageu maatte den
danske Hær indtage sin Slagstilling. og den stadige Skyden mellem Lejrene tærede
stærkt paa det ringe Forraad af Krudt og Bly og ikke mindre paa Lunterne, der
maatte brænde baade Dag og Nat"),
De danskes Overlegenhed paa Søen gjorde Forbindelsen mellem Slottet og
den svenske Lejr yderst vanskelig; for at bøde noget herpaa forsøgte Karl IX at
gjøre sig til Herre over Smaaøerne langs Kysten. Tæt udenfor den danske Lejr laa
Kvarnholmen (den Holm, hvorpaa den nuværende Kalmar Byer bygget); her havde
de danske plantet et Par Kanoner, som virkede mod Slottet og Skibene. Den ISde
Juni ved Daggry lykkedes det nogle Baade fra Slottet at overraske dette Batteri og
føre den ene Kanon med tilbage, den anden blev fornaglet').
For at hindre saadanne Besøg blevet Kompagni udlagt som Vagt paa Holmen
og en Skibsbro slaaet mellem den og den danske Lejr. Natten mellem den 21de
og 22de, da Peder Hundermarks Kompagni havde Vagt, foretog Admiralen Jakob
Jakobsson med Knægte, indskibede i Ølandsbaadene, et nyt Angreb. Det danske
Kompagni blev af Overmagten tvunget tilbage over Skibsbroen ; Svenskerne fulgte
efter og kom derved i Ryggen af de danske Lejrværker ; men her huggede Joachim
Biilows Rytterfane ind paa dem, splittede dem og dreve dem i U orden tilbage mod
l) Rigsark, j Stim. Rgstr. Øh 11. ') Samme Kilde ' Oh 11. ") Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag. 210.
4) Efter Beretningen i den tydske Dagbog i st. kgl. Bib. havde Besætningen ikke megen Glæde af
dette Bytte; thi da Skibshøvedsmanden, Kristoffer Olofsson, den 22de j Drukkenskab vilde skyde med
den mod de danske Værker, sprang den, da Kuglen ikke var ført til Bunds, og kvæstede ham alvorlig.
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Broen. Denne brast under de tæt sammenpakkede Skarer, og et samtidigt Angreb
af Blasius Belisarius' Kompagni af Gert Rantzaus Regiment gjorde N ederlaget fuldstændig. Fra Slottet aabnedes en Kanonild i Mørket mod egne Landsmænd paa
K varnholmen i den Tro, at det var danske. Kun de, der naaede Baadene eller
reddede sig ved Svømning, undslap, blandt de sidste var Admiralen Jakob Jakobsson,
som kastede sit Harnisk og sprang i Søen. Af Peder Hundermarks Kompagni bleve
24 Soldater, der vel maa have indlagt sig særlig Fortjeneste ved Aarvaagenhed paa
Nattevagten, den næste Dag belønnede med 2 Daler til en Tønde Rostokker 01.
Dette Uheld skræmmede dog ikke Svenskerne. Den 23de ved Daggry indskibede Lasse Brink med Adelslrnægtene fra Sødermanland, Nerike og Wårmeland
sig paa Baadene, og det lykkedes ham til Trods for Peder Nielsens Jagter at naa
ind paa Slottet. Dagen efter gjordes i Bande et Udfald mod Stensø, hvorved en
strulsundsk Boyert blev erobret j den blev skænket til Søfolkene og Pehr Michelssons
Ryttere 1).
For at spærre Kystvej en fra Kristianopel til Kalmar sammendroges ved
Ljungby i Sødra Møre Herred omtrent 11/ 9 Mil sydvest for Kalmar en Lejr under
Oberst Johan Mønnickhofven. Lejren blev omgivet med 6 Skanser og fik til Besætning det smålandske Fodfolk under Oluf Hård samt to Rytterfaner, nemlig Måns
Stjernas Smålands Ryttere og Skriver, Lensmands og Foged Rytterne fra. Uppland,
N orrland og Westmanland under Jon Andersson 9). Almuen i Sødra Møre Herred
havde allerede tidligere faaet Befaling til at samle sig ved den blekingske Grænse
under Otto Stellan v. Mørner, og der bygge Bråter. N aar dette var gjort, skulde
de falde ind i Fjendens Land for at brænde og ihjelslaa"), da Blekingeboerne ligesaalidt som Hallænderne havde givet noget Svar paa Kong Karls Opfordring til at
sidde stille under Kampen 4).
Lensmanden paa Kristianopel, J ens Sparre, var selv draget med Hæren til
Kalmar og havde overgivet Kommandoen til den halland ske Adelsmand Jens Bjørnsen. Da denne fik Underretning om, at Svenskerne samlede sig nær Grænsen, sendte
han Bud til J ens Sparre for at bede ham skaffe Fæstningen en noget stærkere Besætning. Brevet herom faldt i Svenskernes Hænder, og Kong Karl besluttede strax,
inden den ønskede Undsætning naaede frem, at forsøge at overrumple Fæstningen 5).
I den Hensigt brød Gustaf Adolf den 25de .Juni op med to Rytterfaner 6) og naaede ud paa Aftenen Kristianopel, hvor han foreløbig holdt sineFolk skjulte i en Skov. Mellem et og to om Natten mellem den 25de og 26de') Rigsark. i Stkh. Rgstr. 26/ 6 11. 2) Samme Kilde 2"/n 11. Der nævnes her endnu en Fane
Besoldningsryttere under Sten Andersson, men denne forlod først midt i Juli Stockholm (Rigsark. i
Stkh. Acta historica 16/7 11). 9) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 19/ 6 11. Foruden Stellan Mørner skulde
Oluf Eriksson, Nils Bryntesson og Anders Bjørnsson være ho s Almuen. ') Samme Kilde 6/6 og 21/6
11. 6) 29de Juni gav Kr. IV Befaling til, at Ridefogden i Kristianopel, der skul de have været stor
Aarsag til den ffiejlighed, skulde fanges og føres til Sølvitsborg (Geh. A. Sj. Tgn. 29/n 11). 6) Opgivelserne om hvilke Faner, der ledsagede Gustaf Adolf paa dette hans før ste selv stændige Tog, og
hvor stærke de vare, lyde meget forskjellige. I Ægidius Lauritzens Beretning (N. D. M. II B. Pag.
28) findes Styrken opgivet til 2 Rytterfaner, altsaa c. 800 Mand, og dette har vel størst Sandsynlighed for sig, baade paa Grund af Kildens Paalidelighed, og fordi denne Styrke omtrent svarede til,
hvad Jens Bjørnsen ventede til Undsætning. Det ligger nær at antage, at de to Faner have været
Målls Stjernas og Jon Anderssons fra Lejren ved Ljungby.
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nærmede han sig Byen, hvor alt paa Vagterne nær laa i den dybeste Søvn, og ingen
anede Uraad, Portvagten tog de fremrykkende Ryttere for den ventede Undsætning
og undlod derfor at drage Vindebroen op, medens der gik Bud til Kommandanten.
De fire Ryttere, der udgjorde Forspidsen, fik derved Lejlighed til at nærme sig
Porten, fæste en Petarde pall. den og sprænge den op, just som J ens Bjørnsen kom
til Stede, hidkaldt ved Vagtens Melding. Som tapper Soldat stillede han sig strax
i Porthvælvingen for at standse den indtrængende Fjende. De første Svenskere faldt
for hans Sværdhug, men snart segnede han til J orden, og over Kommandantens Lig
trængte den sejrende Fjende ind i Byen. Den overrumplede Besætning og Borgerne
tænkte ikke paa Modstand, gjennem Byens Hovedgade sprængte Prinsen hen paa
Torvet og blev holdende der med den ene Fane, medens den anden spredte sig i
Byen paa Rov og Plyndring. "Da var det ynkelig at se, hvorledes somme bleve
ihjelslagne paa Sengene, somme der de vare nylig opstaaede og havde endda ingen
Klæder paa, mange sprang over Muren nøgne og undkom, somme Kvinder kastede
først deres Børn ned fra Volden, hvoraf mange Børn døde, saa sprang Kvinderne
selv efter, og en Part sloge Arme og Laar sønder, somme gave sig ud ad Vandporten
paa Baade, saa at deriblandt vare treBaade forlæssede med Mænd, Kvinder og Børn,
som sank til Bunden. Medens Hertugen holdt paa Torvet, kom Præsten, Hr. Mogens
Jørgensen, halv nøgen til ham j Gustav Adolf tog ham ved Haanden og holdt ham
fast i henved et Kvarter, medens han spurgte ham ud om allehaande Lejlighed. Og
sagde han til samme Hr. Mogens Jørgensen, at det var latterlig, at J uthe-Kongen,
som var en ung uforfaren Krigsmand, vilde føre Strid imod hans Hr. Fader, Kong
Karl, som var en gammel veløvet Krigsherre j de skulde ogsaa snart lære Kongen i
Danmark at se op. Men, sagde han videre, vi forfare i Sverige, at J uthen siger om
os, at vi have ikke mange Ryttere og Soldater i Sverige, og at vi bruge derfor Kvinder
til Ryttere. Gak derfor hen og stik Haanden i Bragen paa dem, saa kan du forfare, om det er Karle eller Kvinder" 1).
Saaledes lyder den samtidige Beretning om de Ulykker, der overgik den
ulykkelige By. Prinsen skaanede Hr. Mogens Jørgensen og gav ham Befaling til med Hustru og Børn ilsomt at drage af By. Indtil hen paa Morgenen
varede Plyndringen, saa drog Svenskerne igjen bort efter at have tændt Byen i
Brand.
Oprindelig havde Gustaf Adolf haft til Hensigt at skaane Staden for
Branden, men en svensk Herremand, hvis Gaard var bleven brændt af de
danske, forestillede den unge Prins, at man burde øve Gjengjæld og opnaaede hans
Samtykke dertil.
Rigt belæssede med Bytte vendte de svenske Ryttere tilbage fra Toget. Da
de nærmede sig Kalmar, søgte den danske Hoffane og Joachim Biilows Ryttere at
spærre dem Vejen j men da Kong Karl sendte dem en Rytterfane og noget Fodfolk
til Hjælp, naaede de i god Behold den svenske Lejr I).
For Kristian IV var Kristianapels Brand et haardt Slag. Her havde
') N. D. 1.\I. II B. Pag. 23 og 24. ') I denn e Kamp faldt en svensk Adelsmand af Slægten
Ribbing. Den 29de Juni blev hans Lig af 12 da.nskeAdelsmænd ledsaget til den svenske Lejr, hvor
de bleve trakterede med Sukker og Vin og holdt en god Diskurs paa henved en Time . (Peder Hesselbergs Dagbog i U. Bib i Kbhvn. !9/ø 11.)
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han med skjønsom Forsynlighed samlet Fornødenheder baade til den Hær, han
havde under Vaaben, og til de Tropper, han ventede fra Tydskland. 28 Kompagnifaner ') førte Fjenden bort med sig, og Masser af Beklædnings- og Udrustningsgjenstande vare blevue et Rov for Luerne. Ogsaa den omboende Adel, der havde
bragt sin rørlige Ejendom ind i Byen, led stort Tab. Breide Rantzau anslaaer alene
Adelens Tab af "goedts, gul, prouiandtt oc kleder" til ikke langt fra 20,000 Daler li).
Stykkerne vare dog forblevne urørte, og Fæstningsværkerne havde, naar undtages
den sprængte Port, intet lidt. Den tapre Kommandants Lig henlaa flere Dage
ubegravet paa Gaden, saaledes at Svinene aad af Indvoldene, indtil nogle Bønder
forbarmede sig over det og gravede det ned. Senere lod Slægten det optage og bisætte i Domkirken i Lund.
Kristianopel henlaa uvogtet i nogen Tid. Den 5te Juli var Fjenden igjen i
Byen og antændte, hvad den tidligere Brand havde skaanet. Svenskerne vare Herrer
i det nordlige Blekinge, og Kong Karl udsendte et aabent Brev til Almuen med
Tilbud om, at hvis de vilde give sig under Sveriges Krone, hvorunder de tilforn ligget
havde, og betale 20,000 Daler i Brandskat, skulde intet ondt vederfares dem; men
vilde de ikke det, truede han med at besøge dem med Mord og Brand og lade Ilden
gaa over deres Hus og Hjem S).
Kristian IV modtog i Sølvitsborg Tidenden om Kristiunopels Indtagelse og
traf strax Foranstaltninger til at modarbejde de deraf flydende Følger. Den 27de
udgik Bud til Medelstad og østre Herreds Almue om at samle sig ved Lykkeby med
Vaaben og Værge for at hindre de svenske Rytteres Streiftog 4). Den 30te :fik
Jens Sparre Befaling til at lade hugge Braater langs .Grænsen i Medelstads og
Brekne Herreder 5). Til Halland gik Bud til Marsken om med hele sin Hærdel paa
fire Rytterfaner nær at drage mod Kristianopel.
Længe fik dog Måns Stjernas Ryttere ikke Lov at spille Herrer omkring
Kristianopel; ved Juli Maaneds Begyndelse nærmede Gert Rantzaus Regiment sig
Byen og tvang Svenskerne tilbage over Grænsen. Det var derfor ufornødent, at
Karl IX den 7de Juli skrev til Måns Stjerna, at han ikke maatte rykke for langt
ind i Blekinge, men at han, saasnart han havde taget Stykkerne bort fra Kristianopel,
skulde begive sig tilbage over Grænsen baade med Ryttere og Knægte og kun
Dagen efter efterlade 40 til 50 Ryttere paa Kundskab hinsides Byen.
tre, fire Dage efter at Gert Rantzau allerede stod ved Kalmar - skrev Kongen
igjen til Stjerna, at J uthen nu gik mod Kristianopel, han skulde derfor nøje
iagttage ham, melde, naar han kom, og saa igjen gaa i Skansen ved Ljungby til Oberst
Mønnickhofven 6). Til Obersten skrev Kongen om at sende Folk til Kristianopel for
at tage Stykkerne bort. "Stjernas Ryttere sagde nok, at der var Juther i Byen;
men de vare vist ikke flere, end at de kunde klappes op og slaas ihjel alle sammen" 7).
Heri forregnede Kong Karl sig dog, ved Gert Rantzaus Gjennemmarche var Falk
') I hine Tider betragtedes Fanen som Kompagnichefens sæt-lige Mærke ; naar Kompagniet var
mønstret, blev den overrakt ham, faldt Kompagnichefen, eller blev han fjernet af anden Grund, blev
Fanen reven af Stangen og et nyt Mærke givet den nye Chef, derfor havdes altid et Antal Kompagnifaner i Forraad. 2) Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag. 213. 8) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 517 11.
') Geh. A. Sko Tgn. n l. 11. 5) Samme Kilde 10 1. 11. ") Rigsark. i Stkh. Rgstr. 617 11. 7) Samme
Kilde 9/ 7 11.
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Lykke til Skovgaard efterladt i Byen med sit Kompagni, og senere kom hertil endnu
200 blekingske Bønder l). Porten blev sat i Stand, og Fæstningen var igjen saa stærk
som før. Fra Aahus, Wæ og Ystad sendtes Tømmermænd for at skaffe Husly til
Soldaterne, og færdige Bulhuse bleve indkjøbte og opstillede i Byen.
Det heldige Udfald af dette Tog bragte Kong Karl til at tænke over, om
noget lignende ikke kunde lykkes andre Steder. Han kastede da sit øje paa Halmstad. Oluf Stråle fik Befaling til at gaa til J ønkøping, der afvente Sim Victor og
de la Ville med deres Rytterfaner og nytte Mellemtiden til nøje at spejde over
Grænsen mod Halmstad. Hvis han troede, Foretagendet lod sig udføre, skulde han
med de to fremmede Rytterfaner, de 50 Ryttere af Måns Stjernas Fane, som under
Kvartermesteren Jon Rask laa der ved Grænsen, og Håkan Amundssons Knægte
fra J ønkøping rask rykke for Byen, sprænge Porten op med en Petards og saaledes
faa Byen ind. Gav Gud Lykke dertil, vilde det vel fuldt lønne Møjen for dem, ~r
toge den ind I). Kristian IV var imidlertid ligesaa betænksom i den Henseende som
sin Modstander, og samme Dag, Karl IX sendte Befalingen til Oluf Stråle om at
forsøge sig mod, Halmstad, gav han Tage Krabbe Ordre til at forstærke Garnisonen
med sin hallandske Fane S), dette har vel sagtens de svenske Græusevcgtere meldt,
thi Angrebet blev ikke forsøgt.
Medens Begivenhederne til Lands saaledes bestandig nærmede sig mod det
Øjeblik, da en afgjørende Kamp maatte udkæmpes, havde der hidindtil været fuldstændig Stilhed paa Søen. I Kalmar Sund laa Erik Urne endnu med en lille Eskadre
paa 5 til 7 mindre Orlogsskibe j med Hovedfl.aaden havde Rigsadmiralen mod Slutningen af Juni Maaned søgt Slitehavn paa Gulland for at proviantere. Kongen gav
Befaling til, at 'der ved denne Havn skulde indrettes Skure og Lader, saaledes at
der altid var Oplag til Skibene. Hovedfl.aadens Fraværelse fra Farvandet mellem
Øland og Stockholm øgede Breide Rantzaus Uro, kom den svenske Flaade til Kalmar Sund og drev de danske Skibe bort fra Stensø, var den danske Hærs Stilling
uholdbar. Det var derfor en stor Beroligelse for ham, da Holmens Admiral, Godske
Lindenav, den 25de Juni kom ind i Sundet med de fem Orlogsskibe "Victor", "Josaphat", "Argorosa", "Krokodillen" og "Stjernen". Lindenov havde den 10de Juni forladt Kjøbenhavn for at støde til Rigsadmiralen 4.), men rimeligvis ikke truffet ham i
Søen og søgte ham nu i Kalmar Sund. Paa Breide Rantzaus Anmodning blev han
liggende med Eskadren ved Stensø for at dække dette vigtige Punkt. Foruden en
Del Førselsskibe med Levnetsmidler medbragte Lindenov ogsaa 8 Læster Krudt t),
hvad Hæren højlig havde fornøden, da der ved den idelige Skydning mod Slottet og
Fj endens Lejr medgik 3 Læster i et Par Dage 6).
Det var ogsaa paa høje Tid, at den danske Flaade blev forstærket. I Dagene
før den 16de Juni var Hans Klaesson Bjelkenstjerna kommen til Søs med Orlogsskib ene
"Tre Kroner" 38 Kanoner, "Samson" 20 Kanoner, "Concordia" 18 Kanoner, "Mjølkepigan" 18 Kanoner, "Svarta Hunden" 18 Kanoner og "Røda Lejon" 16 Kanoner.
Under Elfsnabben forenede han sig med de fem Skibe fra Nykøping under Alexander
Forat og raadede saaledes over en Flaade paa 11 Orlogsskibe. Statholderne i Stock- - - - - -_. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ') Geh. Å. Sko Tgn . u IT 11. I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 17ls 11. 8) Geh. Å. Sko Tgn. 111. 11.
5) Åarsb. f. Geh. Å. 1876-82 Pag. 210. S) Samme Kilde Pag. 214.
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holm meldte Kongen denne glædelige Tidende, men endnu den 22de kunde Karl
svare dem, at han intet havde set til Skibene l), og Maaneden gik ud, uden at de
viste sig.
Den 30te Juni kom en betydelig Del af Skjærgaardsfl.otillen langs Kysten
fra Skågganas ned mod den svenske Lejr. Peder Nielsen angreb den med de danske
Jagter og Galejer og fulgte den, til den bag Svinø og Jutnabben naaede ind under
Land og fik Understøttelse af Tropperne. Dagen efter opkastede Svenskerne et
Batteri paa Svinø og skaffede sig derved mellem denne 0 og Landet en sikker Havn
for Skjærbaadene.
Juni Maaned var saaledes gaaet til Ende, og endnu stode Hærene ved Kalmar ligeover for hinanden, uden at nogen af dem havde vovet at fremkalde en Afgjørelse, dog var det klart, at denne Tilstand ikke kunde vedvare længe. I tre'Uger
havde de danske Ryttere og Knægte bver Nat været under Vaaben, hyppig
med meget mangelfuld Forplejning. Følgen heraf viste sig ved, at den slemme Sygdom, som fik Navn af Kalmarsoten, og som lige fra Krigens Begyndelse haardt havde
hærget Hærens Rækker, nu med voxende Kraft greb om sig, uden at det var muligt
at standse den, og under den øvrige Del af Sommerfelttoget bortrev den langt flere,
end Fjendens Kugler.
Kong Karl forsøgte ogsaa paa anden Maade at svække sin Modstander j den
lste Juli skrev han til Hertug Georg af Luneburg for at bevæge ham til at forlade
de danske, maaske som en Tak for det Brev, Kristian IV havde sendt Hertug Johan
af 0stergøtland. "Vi have fornummet," skrev Karl, "a.t Eders Kjærlighed er paa
den Side hos de danske, saa tvivle Vi ikke paa, at E: K: jo ved, hvad for et Forlig, der for 50 Aar siden blev oprettet mellem disse lovlige Kongeriger, Sverige,
Danmark og Norge. Saa have Vi skrevet Kongen af Danmark til, endog vi vide,
det kun lidet hjælper. Nu fornemme Vi, han skal være i Antog fra Elfsborg hid,
endog Vi ville næst Guds Hjælp have Agt paa ham, at han ikke saa skal komme,
som han mener. Vi høre, at der pr kommen en heftig Sygdom i hans Lejr, saa at
man skinbarligen kan se, at Gud vil straffe, at han saadant kristeligt Blod i utvungen
Maade udgydt haver. Og vide Vi fuldt vel, at hans 0verster, Ritmestre og Kapitajrier ere en Hob unge uforsøgte Karle, som af Krigssager lidet kunne vide, undtagen den Sten Maltesen, som han hos sig haver, er en gammel Mand. Den anden,
Breide Rantzau, haver aldrig i sine Dage set nogen Krig. Derfor ville Vi raade E.
K., at E. K. drager sin Kaas. Er Kongen af Danmark Eder noget skyldig, vil Vi
give Eder samme Penninge i Hamburg og Ltibeck igjen. Vil nu E. K. dette gjøre,
saa er det godt; vil E. K. ikke, maa E. K. selv gjøre, hvad E. K. tykkes" 9).
Sansnart Kristian IV havde ordnet Forholdene ved Kristianopel, indskibede
han sig tilligemed Gert Rantzau og 6 Kompagnier af dennes Regiment og naaede den
7de 'J uli om Eftermiddagen til Kalmar By. Dagen efter kom det 7de af Rantzaus
Kompagnier, medens det 8de under Falk Lykke var efterladt i Kristianopel S).
Den danske Hær om Kalmar var da 4 Rytterfaner og 25 Fodkompagnier
til sammen mellem 7 og 8,000 Mand"). Tjenesten lettedes derved noget for de haardt
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. '12/ 6 11. 2) Samme Kilde ' /7 11. ") Peder Heaselbergs Dagbog i U.
Rib. 4) Nemlig Hoffanen. den sjælandske og fynske Adelsfane og Joachim Billowa Ryttere. 4 Komp.
af Kongens Rgmt., 10 af Gert Rantzaus, 8 af Godske Alefelds og 3 af Hertug Georgs. (Aarsb. f.
Geh. A. 1876-82 Pag. 212 og Peder Heseelbergs Dagbog i U. Bib. i Kbhvn. 7_ 817 11).

125
anstrængte Ryttere og Knægte, og man kunde tilmed ved Foretagender udenfor Lejren
forurolige Fjenden. Allerede den 7de, altsaa samme Dag Kong Kristian var kommen,
kunde Karl IX meddele Måns Stjerna, "at 'J uthen havde stjaalet sig ud af sin Lejr
med noget Folk" l), og den Sde blev der leveret en større Skjærmyssel mellem Lejrene,
dog uden andet Resultat end nogle saarede og døde paa begge Sider.
De danske trængte haardt til denne Opmuntring, thi Dagen efter Kong Kristians Ankomst, indtraf en Omstændighed, der sikkert i høj Grad har krænket Kongen
og vakt Bestyrtelse og Uro mellem alle hans Folk. Som alt tidligere berettet havde
Hans Klaesson Bjelkenstjernn. fra Midten af Juni Masned ligget i Stockholms Skjærene
med 11 Orlogsskibe. Kong Karl, der var underrettet herom, spejdede hver Dag
ivrig efter sin Flaade, men Bjelkenstjerna har neppe vovet sig i Søen, inden han
sikkert vidste, at Mogens Ulfeld havde søgt Slitehavn paa Gulland for at proviantere.
Kong Karl blev ikke lidet overrasket ved at modtage et Brev fra sin Admiral, hvori
denne spurgte, hvor han skulde gaa hen med Flaaden. Den 6te Juli svarede [han
ham: "Vi troede, at I af mange Skrivelser vidste, hvor I skulde hen, og saa spørger
I endda. Vort Svor derpaa er, at I skal komme hid til Kalmar Sund. Hid til Kalmar Sund skal I komme, og forsømmer I Eder længer, da gjør I som ingen ærlig
Karl og skal tænke paa at svare til den Skade, Vi og Sveriges Krone deraf tager" Il).
Da. Bjelkenstjerna fik dette strænge Brev, turde han ikke længere sidde sin
Konges Bud overhørig, han lettede derfor strax Anker, og den Sde Juli om Aftenen kunde
Kong Karl endelig glæde sig ved Synet af Flaaden, der stod Sundet ind og lagde sig ved
Skagganås. Erik Urne laa den Gang med fire mindre Skibe ved Kvarnholmen, Godske
Lindenev med 5 Orlogsskibe ved Stensø. For en svag sydlig Vind stod Bjelkenstjerna den 9de ned i Sundet mod Slottet. Godske Lindenav kunde ikke med sine
Skibe krydse op, og Erik Urne var for svag til alene at optage Kampen, han rømmede
derfor sin Ankerplads ved K varnholmen og stod Syd i heftig beskudt fra Slottet,
medens han for den svage Vind langsomt gled forbi. Urne besvarede TIden saa
kraftig, han formaaede, og naaede uden større Uheld ned til Stensø. Bjelkenstjerna
ankrede under Kvarnholmen paa Urnes gamle Ankerplads. En Galej fiotille, der
langs Ølands Kyst havde fulgt den svenske Flaades Sejlads, roede, da Farvandet var
frit, over til Slottet og bragte det Tilførsel af enhver Slags. Svenskerne vare nu
uhindrede Herrer i Sundet nord fol' Slottet.
Den svenske Flaades Ankomst bevirkede en stor Forandring i Hærenes Stilling om Kalmar. De danske maatte nu foreløbig opgive ethvert Haab om at faa
Slottet ind og tvertimod forberede sig paa under en Kamp at blive angrebne i
Ryggen af Besætningen. Det maatte naturligvis krænke Kristian IV dybt, at hans
herlige Flaade ikke havde været i Stand til at hindre dette Uheld. Hvorledes Kongens
Omgivelser vare til Mode, udtrykte Breide Rantzau, da han meldte Kansleren Tidenden
om Bjelkenstjernas Ankomst, med de Ord: "Gud give Kongen var vel herfra, saa
fik det gaa med os andre, som Gud vilde" S). En Lykke var det endda, at Godske
Lindenav var kommen med sine 5 Orlogsskibe, ellers havde Svenskerne vel ogsaa
drevet de danske fra Stensø, og Hæren havde da været som i en Musefælde.
Det var for Karl IX en ikke ringe Glæde, da han den lOde kunde meddele
I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. '/, 11.

~)

Samme Kilde 8/, 11. 8) Aarsb. f. Gah. A. 1876-82 Pag. 213.
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Raadet i Stockholm, at han havde faaet Kulmar Sund nord til rent for Jnthens
Skibe. Erik Krabbe paa Svartsjø fik strax Befaling at sende Korn til Stockholm,
for at det derfra ad Søvejen hurtigst kunde komme til Kalmar, og da Bj elkenstj erna
havde meddelt, at der endnu Iaa fem Skibe i Stockholm, som vare aejlklare, men
manglede Stykker, nemlig "Bloman", ,.Nyckeln ", "Merman", "Justitia" og "Merkurius", befalede Kongen, at de hurtigst mulig skulde armeres og sendes ned til
ham. Lasse Eskildsson skulde med sine finske Knægte gaa paa Skibene og tage
Kommandoen over dem l). Kongen ventede yderligere to Skibe fra Nykjøping, ,:Mars"
og "Gula Lejon"2) og haabede, naar disse 7 Skibe og den lille Flaade
kom til, at være den dansk-norske Flaade voxen.
Først gjaldt det dog om at proviantere Slottet og afløse Besætningen; en Proviantmester sendtes til Øland for derfra at skaffe Levnetsmidler. Pehr Michelssons
Ryttere bleve førte til Lejren, men da Pehr Michelsson selv blev tilbage paa Slottet
som Slotsherre, gjordes hans Lieutenant, Peder Nilsson, til Ritmester. Til Besætning
paa Slottet indlagdes 9 Fænniker Knægte, deraf vare tre af den tidligere Besætning
nemlig Oluf Hofmans, Oluf Ingessons og Nils Bryntessons, af nye kom Erik
Koks og Sven Håkanssons Smålandsknægte, Peder J ønssons Præsteknægte fra Småland, Nils .Tønssons Knægte fra Jønkøping Len, samt Mats Slumpares og Krister
Koks finske (?) Fænniker, tilsammen en Styrke af c. 1500 Mand 8). Af Krudt fandtes
kun i Behold 1 Centner Kørnekrudt og 1 Oentner Slangekrudt, efterat der hidindtil
under Byens og Slottets Belejring var bortskudt 3 Centner Kørnekrudt og 528 / ,
Oentner Slangekrudt') j det var altsaa paa høje Tid, at Slottet blev undsat dermed .
Paa Levnetsmidler var der endnu ingen Mangel, derimod kneb det med Øl og
fersk Vand.
Fra Slottets rigelige Skytsbeholdning lod Kong Karl 1 halv Kartov, 14 Feltslanger og 4 dobbelte Falkonetter bringe ud i Lejren. Til Skansen paa Grimskar
blev overført 1 trekvart Kartov, 2 halve Kartover, 1 Nødslange og 2 halve Slanger").
Fra sin Marsk fik Kong Karl den glædelige Tidende, at han nu om faa
Dage kunde være hos ham 6). Saasnart han kom, skulde det afgjørende Slag slaaes;
det gjaldt nemlig at nytte det Forspring, han havde for den danske Marsk. For at
gjøre de danskes Nederlag fuldstændigt, hvis Lykken stod de svenske Vaaben bi, besluttede Kong Karl, inden Hovedangrebet til Lands fandt Sted, at forsøge paa at forjage den danske Eskadre fra Stensø. Et Uheld for denne Plan var det, at Skibene ved
Kulmar vare blevne sænkede. Efter den Indberetning, som derom var sendt Kongen,
var der kun Udsigt til igjen at faa "Spegeln:l, "Scepter", "Orfeus", "Hjorten" og
"St. Peder" nogenlunde hurtig op 7), men ingen af dem kunde deltage i det tilsigtede
Angreb. Kongen bød derfor, .at alle Søfolkene, der vare paa Slottet, skulde om
Bord paa Bjelkenstjernas Flaade tilligemed Byrge Klementssons og Lasse Bryntessons Knægte, medens Nils Bryntessons skulde til Grimskår, der var bleven besat
og forskanset, for at forstærke den Besætning, som alt under Lasse Brink laa der").
Angrebet blev dog ikke til noget; rimeligvis har Bjelkenstjerna modsat sig Planen.
') Rigsark, i Stkh. Rgstr. 1°/7 11. i) Samme Kilde 1i/7 11. S) Nordin: Handlingar til Uplysning af Svenska Krigs-Historien Pag. 18. ') Rig åark. i Stkh. Acta historica 1S/7 11. 6) Samme
Kilile 11/ 7 11. 6) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 12/ 7 11. 7) Rigsark, i Stkh. Acta historien 16/ 7 11 8) Rigsark.
i Stkh. Rgstr. 1S/7 11.
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I den Maaned, Kong Karl Iaa foran Kalmar, medens han .vent ede paa Flaaden
og Marsken, havde han af al MaKt søgt at øge sin Hær. Allerede paa Marchen fra
J ønkøping havde Kongen skrevet til Stockholm, at der kun i Byen skulde efterlades
de nødvendige Knægte til Vågttjenesten paa Slottet, Resten skulde under Gulich
Larsson hurtigst drage til K almar 1). Saasnart det første Angreb paa Lejren strax.
efter Ankomsten var opgivet, blev der skrevet til J ønkøping efter Anders Fris' Ryttere,
der hidindtil havde været paa Grænsevagt, samt efter den ene af de der efterladte
Fænniker B). Fra Øland skulde 300 Knægte udtages og desuden derfra oversendes
2 halve Slanger og 3 Smaastykker. Da Hertug Johan laf Østergørland den 16de
Juni forlod Lejren for at rejse til Stockholm, :fik han Paalæg om at formane de af
Adelen, der endnu sade hjemme, til at komme til Kongen, at skynde paa de la Ville
og Sim Victor, saa at de hurtig kom ned med deres fremmede hvervede Faner, at
paase, at Bønderne iNerike byggede Bråter, samt at drive paa Indfaldet i J æmteland og paa de 1000· Dalkarles Marche ned til Kalmar"). Ja endog fra det fjærne
Lifland vilde Karl forstærke sin Hær. Statholderen paa Reval :fikOrdre til at sende
Peder Lermunds Folk ad Søvejen over Stockholm til Kongen, han :fik saa se uden
dem at vare Byen mod de J uthepudser, som Karl vel kunde tænke, der ogsaa
skulde drives deri ved Lejlighed skulde Statholderen endda falde ind paa Øselog
røve og brænde'). Da Nils Sjøblad, der vogtede Vejene . fra Helsingborg og Laholm, meldte de danskes Forbimarche fra Halland, :fik han Ordre til ogsaa selv at
bryde op og støde til Kongen 5). Ligeledes kaldtes Almuen fra Sunnerbo og Westbo
Herreder fra deres Bråter til Lejren ved Kalmar"),
Alle disse Forstærkninger naaede dog ikke frem i Lermunds Soldater forlode
ikke Lifland før hen paa Efteraaret, og om Dalkarlenes paatænkte Marche til Kalmar havde Regeringsraaderne i Kjøbenhavn faaet Nys og derfor sendt Befaling til
Statholderen i Norge om :ved Indfald i Dalerne at hindre Folkene i at drage bort 8).
Dette lykkedes ogsaa, saaledes at der trods Kong Karls gjentagne Paamindelser ingen
Dalkarle kom til ham. Hvormeget af den til Grænsevagt opbudte Almue, der virkelig
naaede til Kalmar, lader sig heller neppe afgjøre, derimod vare de la Villes og Sim
Victors Faner, Anders Fris' Ryttere og Knægtene fra J ønkøping og Stockholm i
Lejren, da Rigsmarsken i Dagene omkring den 14--15de Juli indtraf med sine 6
Rytterfaner og 9 Fænniker Fodfolk 7). Kong Karls Hær naaede derved en Styrke
af henimod 20,000 Mand, blandt hvilke dog fandtes en stor Del opbudt Almue med
ringe Vaabenfærdighed og slet væbnet.
Planen gik ud paa at skaffe en større Troppestyrke, henved et Par Tusinde
Mand eller mere, ind paa Slottet og med disse foretage et Angreb i Ryggen paa
den danske Hær samtidig med at Resten af den svenske Hær angreb i Fronten. For
at undersøge, hvorvidt dette lod sig udføre, sendtes Obersterne de la Ville, Taube
og Rosen ind paa Slottet"), Ved deres Tilbagekomst bekræftede de Rigtigheden af
Kong Karls Formodning om, at Lønporten i det sydvestre Taarn egnede sig til Udfaldsport, og Angrebet bluv fastsat til den 17de om Morgenen. '.Cg Kanonskud fra
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 4/0 11. i) Samme Kilde u/o 11. 8) Samme Kilde IO/O 11. 4) Samme
Kilde il o og u/o 11. 5) Samme Kilde 8/7 11. O) Geh. .A.. Sj, Tgn. lih 11. 7) Rigemaraken har dog
ved sin Bortgang maaske efterladt enkelte Afdelinger i Westergøtland. 8) Rigsark, i Stkh. Rgstr. 14/7 11.
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Slotstaarnet skulde give Signal til dets Begyndelse. For at lette Angrebet blev der
den I6de gjort et Forsøg paa at tænde Kalmar By i Brand. Et Par franske Soldater meldte sig som Overløbere ved den danske Hær og bleve stukne ind i dens
Rækker; de forsøgte paa to Steder at tænde TId i Byen, men det ene Sted fængede
TIden ikke, det andet Sted blev den hurtig opdaget, TIden slukket og Brandstifterne hængte.
Ved Gert Rantzaus Ankomst var Godske Alefelds Regiment blevet indlagt i
Byen, og Gert Rantzau havde belagt Lejren mellem den nordre og vestre Port, de
tre Kompagnier under Blasius Belisarius, der strax havde fulgt Kongen til
Kalmar, beholdt deres gamle Lejrplads mellem den nordre Strandvej og Søen.
Skibet "Ørnen" havde den I5de Juli bragt en Amunitionsforsyning, der foreløbig
stillede alle Sorger i den Henseende. Rigsmarskens Hær kunde daglig ventes, og de
nye i Tydskland hvervede Kompagnier maatte ogsaa snart indtræffe, saaledes at Kong
Kristian haabede, at den Tid ikke skulde være saa fjærn, da han kunde gaa over til
Angreb. Foreløbig gjaldt det dog om at vise den yderste Aarvaagenhed og sanlænge
som mulig drage Tiden ud. Paa Grund af Fjendens Nærhed baade i Fronten og i
Ryggen maatte Hæren endnu hver Nat staa under Vaaben, og kun om Dagen tillodes det Tropperne at søge nogen Hvile.
Den 16de J uni om Aftenen tilraabte de svenske Forposter de danske, at den
næste Dag vilde de holde Afregning med dem. Dette blev meldt Kong Kristian,
og fra den slagordnede danske Hær spejdedes derfor i Mørket ivrig mod Fjendens
Linier. Lidt over Midnat lød Vaabengny fra den svenske Lejr, og kort efter saaes
den svenske Hær under Fremrykning i fuld Slagorden. De danske ventede den
bag deres Lejrværker ; men det blev ikke til Alvor med Angrebet den Gang. Kong
Karl drog igjen ind i sin Lejr, og da det begyndte at lysne, fik de danske Soldater
Onsdagen
Tilladelse til at søge Kvartererne. Længe fik de dog ikke Ro.
den 17de mellem 5 og 6 om Morgenen drønede de to Skud fra Kalmar Slotstaarn
og dermed var Signalet givet til en af de blodigste Kampe, N ordens Konger have
udfægtet mod hinanden. Fra den svenske Lejr brøde to Stormkolonner frem mod
de danske Værker, fulgte af Rytterafdelinger, den ene vendte sig mod Værkerne nord
for Byen, den anden mod de sydligere liggende ud for Vesterport. Trommernes
Hvirvlen kaldte hurtig den danske Hær fra den korte Hvile tilbage til dens Post.
Bøsseskytterne ilede til deres Kartover, Pikenel'er og Musketterer stillede sig Side
om Side langs Brystværnene, og Rytterne svang sig i Sadelen. Det var Gert Rantzaus Regiment, der skulde tage Tørnen i Lejrværkerne ; mod den nordlige Angrebskolonne stod Blasius Belisarius med sine Kompagnier, mod den vestre Friederich
Moltaan. Kartover og Musketter ryddede op i de svenske Kolonner, men fremad
gik det til Brystværnet var naaet, og den vilde Nærkamp begyndte. Tre Gange fornyedes Stormen paa det ene Sted og to Gange paa det andet, flere Gange lykkedes
det at bestige Brystværnet og plante det svenske Flag paa Kronen. [ Forsvarernes
Ryg lød Kamptummelen ikke mindre heftig end foran dem, og Luerne og Røgen fra
det brændende Kalmar øgede Kampens Rædsel. Men opmuntrede af Kongen
og Gert Rantzau holdt Folkene trofast ud; overalt hvor Svenskerne truede med at
bryde Linierne kastedes Reserverne mod dem, de kjække, der naaede Brystværns-
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kronen, bleve nedhuggede, og svigtet af Lykken paa alle Punkter maatte den svenske
Bondehær vige tilbage til sin Lejr, fulgt af Forsvarernes TId.
Da Kartovskuddene knaldede fra Slotstaa.rnet, aabnedes Udfaldsporten i det
sydvestre Taarns Fod, og en Skare engelske og irske Knægte kastede sig, førte af Oberst
de la Ville, over de danske Batterier og Løbegrave langs Stranden. l det første Fremløb
lykkedes det at tage dem, den svenske Fane blev plantet, Kanonerne vendtes om mod
Marken, og den Del af Besætningen, der ikke hurtig undflyåde, blev nedhugget. Gjennem
Munkporten trængte de derpaa ind i Byen, angreb de danskes Løbegrave foran Slotsporten i Ryggen og lettede derved Fremrykningen for den større Afdeling, der nu over
den nedladte Vindebro gjennem Slottets Hovedport trængte ind i Byen. Det var Godske
Alefelds Folk, de her fandt for sig, men til Dels overraskede i Kvartererne formaaede
Regimentet ikke strax at standse Fjenden og blev trængt henimod den vestre Port.
Var det lykkedes Svenskerne at bemægtige sig denne, vare de derved blevne satte i
Stand .til at falde Gert Rantzaus Tropper i Ryggen, .og Sejren havde været
Kong Karl vis j men de fremmede Lejesoldater, der udgjorde de la Villes Afdeling,
formaaede ikke at modstaa den Fristelse til Plyndring, Bom Kalmar By, der gjernte
den danske Hærs Krigsfornødenheder, frembød, og 'derved brødes for en Del det
første Angrebs Kraft, og Godske Alefeld fik Tid til at tordne sine Folk, saavidt
Kampen i Byen tillod nogen Orden. Fra Lejren ilede Hertug Georg med sit Fodkompagni og Joachim Bulow med sine Ryttere de haardt trængte Kammerater i
Byen til Hjælp, og de naaede den søndre Port, der fra Byen gjennem Ringmuren
fører til Voldgaden, samtidig med en af de la Ville afsendt Vagt. I selve den snevre
Porthvælving kom det til en Kamp, der endte med, at Hertugens Soldater trængte
igjennem og ved deres Angreb tvang de la Villes Folk tilbage til Løbegravene foran
Slottet. Under Tilbagegangen tændte de vigende Byen i Brand, og for anden Gang
saa Kong Kristian sine Forraad givne til Pris for Luerne paa det lidet nær, Hærens
Rustvogne under Branden og Kampen hastig kunde kjøre bort.
Snart fornyedes Striden i Byen med øget Kraft. Forstærkede med friske
Afdelinger, der rimeligvis vare landsatte ved Skibsbroen nord for Slottet,
bryder de la Ville igjen frem fra Løbegravene og trænger under en hidsig Kamp
paany frem mod Portene. Karl IX og Gustaf Adolf lade sig sætte ind i Byen
for ved deres personlige Nærværelse at opmuntre deres Krigere. Mellem de brændeude Huse fandt Godske Alefeld Heltedøden, og baade Hertug Georg og Joachim
Biilow bleve saarede, uden at dog derved de danskes Modstandskraft blev brudt.
Blandt Kompagniførerne hædredes senere Joachim Schultz med en Guldkjæde paa
60 Kroner og et emailleret Kontrafej af Kongen, og Wilhelm Frisendorf, Joachim
Køller og Johan Kaufmann hver med et slet Kontrafej l), man kan vel deraf slutte,
at disse Mænd vare gaaede forrest i den haardnakkede Kamp.
Medens Striden saaledes rasede baade i Byen og ved Lejrværkerne, truedes
den danske Hær af et tredie og endnu farligere Angreb. En Del af de la Villes
Soldater vare fra Stranden trængte frem i Egnen syd for Byen mod den fra
denne Side fuldstændig aabne danske Lejr. En Afdeling naaede langs Voldens
Yderside endog helt frem mod den vestre Port, og en anden trængte ind i selve Lejren
I) Geh. A. .Tens Juls Regnskab.
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mellem Teltene. Dette var Slagets mest kritiske Punkt. Medens de svenske Stormkolonner idelig fornyede Angrebet paa Lejrens Front, og Striden i Byen bestandig
mere nærmede sig Porten, lød nu ogsaa Kampbuldret fra selve Lejren, hvor tilmed
de svenske Fanger, opmuntrede ved deres Landsmænds Nærhed, forsøgte at overmande
deres Vogtere og trænge ud. Modløshed begyndte at gribe den danske Hærs Rækker.
I Kulmar havde Knægtene samlet al deres Ejendom, og da Luerne slog i Vejret
fra Byen, begyndte de at forlade deres Plads for at redde, hvad der endnu stod til
at redde. Men Kristian IV viste her, at han allerede nu tilfulde fortjente den Ros,
Tilly 15 Aar senere gav ham: "Jeg har aldrig set en Feltherre, der bedre forstod
at ordne sin Hær og med større Mod føre den i Fægtningen, og som viste mere Aandsnærværelse til at bøde paa Forvirring og opmuntre de vigende, end denne Kong
Kristian af Danmark." Overalt hvor Faren var størst, var Kongen selv til Stede.
Ved Truselom øjeblikkelig Dødsstraf bragte han Knægtene tilbage til deres Pligt,
han forbød strængt at forsøge at slukke Ilden, al Kraft skulde sættes ind paa at
bekæmpe Fjenden. Mod de la Villes Folk i Lejren førtes strax de nærmeste Reserver.
Mdelingen, der var trængt frem mod Vesterport, blev adsplittet af
den sjælandske Kjøbstadsfænnike under Søren Bugge, der efter Kasper Mildnitz'
Fald havde overtaget Befalingen, og forfulgt langs Volden til henimod N ørreport, hvor de. sidste bleve nedhuggede. I selve Lejren gjorde Trosknægtene tapper
Modstand, indtil Peder Basse førte den sjælandske Adelsfane frem til deres Hjælp og
dermed afgjorde K arnpen. Forfulgte af Rytterne søgte Resterne af de engelske Soldater tilbage til Stranden og gjennem Udfaldsporten ind paa Slottet. Værkerne
udenfor Munkporten faldt derved paany i de danskes Hænder og bleve besatte.
Værst gik det dog ud over de svenske Fanger, der havde forsøgt at bryde ud j da
deres Kammerater maatte vige, fandt de alle, vanbenløse som de vare, Døden for
Sværd, Kolber og Øxer,
Kampen i Lejren var saaledes endt. Ogsaa fra de ydre Lejrværker trak
Fjenden sig tilbage, kun i Byen rasede Kampen endnu. Baade Kristian IV og
Gert Rantzau ilede derind for at bringe Sagerne paa Fode, og under Kongernes
øjne fortsatte, Soldaterne her i nogen Tid Striden, indtil Ilden tilsidst tvang begge
Parter tilbage, Svenskerne gik til Løbegravene foran Slottet, Danskerne til Ringmuren og Portene.
Saaledes endte Kampen ved Kalmar den l7de Juli 1611 j den er en af de største
og blodigste, de nordiske Riger have udkæmpet mod hinanden, baade naar henses til
Størrelsen af de Stridskræfter: der deltoge i Kampen, og til den Kraft, der fra begge
Sider sattes ind paa at vinde Sejren. For første Gang stode her Nordens Konger
personlig ligeoverfor hinanden. Begge førte de selv deres Hære, baade af Navn
og af Gavn, og begge kæmpede de med Sværdet i Haand fremmest blandt deres Soldater. Men Lykken svigtede den aldrende Karl IX ligeoverfor hans ungdommelige
Modstander. Heldet havde forsaavidt fulgt Karl IX, som han havde faaet Kortene
lagt til Rette, som han selv ønskede det. Trods Danmark-Norges Overlegenhed paa
Søen spillede hans Flaade Herre i Kalmar Rund, og hans Rigsmarsk havde faaet
Forspring for den danske; men uagtet de svenske Soldater under deres Konges og
den unge heltemodige Tronarvings øjne kæmpede med al deres gamle Tapperhed,
formaaede de dog ikke at bryde Modstanden. . At de danske trods deres
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langt ringere Tal dog sejrede, skyldtes først og fremmest Kongen. Vare de danske
Kapitajner og Ritmestre end, som Karl IX sagde om dem, en Hoben unge uforsøgte Karle, saa havde Kristian ~V vist, at han med dem formaaede at vriste Sejren
fra de prøvede svenske Førere, og han vandt ved Kalmar et Navn mellem Danmarks største Hærførere.
De gjensidige Tab lade sig næppe nu bestemme. De samtidige Angivelser
ere saa partiske, at der ikke kan tillægges dem synderlig Værd. Sandsynligvis har
Tabet været henimod en Sjettedel af de deltagende Tropper for begge Hære. Pall.
dansk Side blev Godske Alefelds Regiment haardest medtaget, paa svensk Side var
det især de engelske og irske Soldater, der kæmpede i Byen og i Lejren, som maatte
holde for.
Men uagtet den vundne Sejr var den danske Hærs Stilling ingenlunde
god. Selvom dens Tab i Tal var ringere end den svenske Hærs, var det dog
langt føleligere, da den stod i fremmed Land med sen Forbindelse med Moderlandet. Saalænge Svenskerne vare Herrer paa Søen, havde de det i deres Magt, naar
som helst de vilde, at gjenoptage Angrebet fra begge Sider, og Løbegravene foran
Slottet, der vare forblevne i deres Hænder, lettede i høj Grad Frembrud mod Byen.
Ogsaa Ødelæggelsen af Magasinerne ramte Hæren følelig. Foreløbig skaffede dog
de brændende Huse en Sikkerhed mod Angreb, der skænkede den danske Hær den
haardt nødvendige Hvile.
Den næste Dag var Kalmar By nedbrændt, kun et eneste Hus skaanedes af
TIden l). Sansnart det var muligt at færdes indenfor Ringmuren lod Kong Kristian
strax arbejde paa nogle Jordværker til Dækning af Portene, senere hen pall. Dagen
besatte han Pladsen om den nedbrændte Kirke med '3 Kompagnier Fodfolk. Svenskerne holdt sig rolige Dagen over. Kong Karl skrev til Hertug Johan og bebrejdede ham, at der af Fyrstendømmets Adel ikke havde været (m Mand hos ham
i Lejren, men han omtalte ikke med et Ord Slaget den foregaaende Dag li), og i et
Brev, der samme Dag sendtes til Dalkarlene for at faa de 1000 Mand ned, nævnte
Karl kun, at han havde antændt Kalmar By for at drive de danske ud li). Ogsaa
til Warmeland gik samme Dag Bud efter friske Knægte li). Til Hertug Georg og
Breide Rantzau skrev Kong Karl og anmodede om Tilladelse til at opsamle sine
døde li). Brevet begyndte med den Hilsen: "Vor Gunst efter Lejligheden", og den
har vel været ringe nok j men ikke desmindre var Brevet sikkert velkomment i den
danske Lejr, da det vidnede om, at Svenskerne ikke tænkte paa at gjenoptage Striden.
Dagen forløb ogsaa rolig. Kong Kristian færdedes med vanlig Travlhed mellem sine
arbejdende Soldater og lod dra ge Omsorg for de saarede; men hyppig strejfede hans
Blik dog ud over Søen for at se, om ingen Hjælp nærmede sig. Endelig sent paa
Eftermiddagen saaes en Sejlerskare i Syd. Det var Rigsmarskens Fodfolk, der havde
indskibet sig i Kristianopel j selv var Marsken bleven tilbage med Rytteriet af Mangel
paa Transportmidler. Kl. 10 om Aftenen naaede Skibene op til Stensø. Kongen
modtog selv Soldaterne ved Strandbredden og lod dem strax rykke ind i Byen. Det
var Kristen Fris', Movrits Galdes, Holger Rosenkrans', Jørgen Lunges og Peter
Hunemarks nederlandske Kompagnier samt Thesen Parsows tydske Knægte. Afl) Aersb, f. Geh. A. 1876-82 Pag. 216. 2) Rigsark, i Stkh. Rgstr,
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delingerne vare dog meget svage og talte knap Halvparten af deres oprindelige
Styrke l), da der af alle Kompagnier var udtaget Mandskab til at forstærke Besætningen i Kristianopel, saaledes at de tilsammen kun udgjorde omkring 1000 Mand.
Dækket af Mørket førte Kongen strax de nykomne Soldater ind i Byen og
opstillede dem til Angreb paa Løbegravene foran Slottet; Nederlænderne i første
Linie og bag dem som Reserve Thesen Parsows Folk og Hoffanen. Den øvrige Hær
besatte Lejrværkerne for at afslaa et muligt Angreb fra Karl IX'~ Hær. Før Midnat vare alle Forberedelser trufne, og paa Slaget tolv løsnedes et Kartovskud som
Angrebssignal. Med Førerne i Spidsen kastede Knægtene sig mod Løbegravene, og
allerede i første Fremløb trængte Movrits Galde ind i Fjendens Linier. De la Ville,
som selv opholdt sig i Løbegravene, blev saaret og maatte lade sig bringe ind paa
Slottet. Med ham søgte en stor Del af hans Folk Redning over den nedladte V indebro; men da Slottets Befalingsmænd frygtede, at Angriberne i Mørket og Forvirringen
skulde trænge ind sammen med de vigende, droge de Broen op. De i Løbegravene
tilba.geværende Soldater, der sanledes saa ethvert Haab om Frelse afskaaret, værgede
sig med fortvivlet Kraft. Det lykkedes dem endog en Gang at bryde igjennem henimod Munkporten. men her drev Kongen og Theseu Parsow dem igjen tilbage, og
efter en haabløs Kamp bleve de alle enten nedsablede eller druknede i Graven under
forgjæves Forsøg paa ut redde sig ved Svømning. Vel 600 af de engelske og irske
Soldater maatte her bide i Græsset, medens af Angriberne kun omkring 200 Mand
blove gjorte ukampdygtige 2). KI. 3 om Morgenen var Kampen endt, men Hæren
forblev under Vaaben, da man ventede et Angreb fra den svenske Lejr, hvor talrige
Trompetsignaler røbede, at man var opmærksom paa Kampen i Ryen. Alt forblev
dog rolig, og hen paa Morgenstunden gik de danske i Kvarter.
Den 19de over boldt begge Hære sig stille. Tilstanden var nu som den
havde været før Kampen den lide. Karl IX aflagde Besøg pau Slottet, paa Skansen
ved Grimskii.r og paa Flaaden. Mærkelig nok var ban stadig uvidende om, at den
danske Rigsmarsks Fodfolk var kommet; han skrev til Oluf Stråle og gav ham Befaling til at gaa til Grænsen for at søge Efterretninger om Sten Ma.ltesen, og sendte
ham til det øj emed 10 til 12 Ryttere S). Ellers var man i den svenske Lejr fuldt ·
optaget af Omsorgen for de saarede ; til Stockholm sendtes Bud efter Lægemidler s),
en Del af de syge overførtes til Borgbolm, og til at pleje dem antoges Mester Morten,
Barberen. For bver Patient, som ban lægede, skulde ban have 2 Daler, enten den
saarede fejlede meget eller lidt, og derbos fri Kost og Tæring for sig og sin Mestersvend 5). Da Kong Karl forlod Kalmar Slot, tog han Slotsherren med sig til Lejren
og indsatte i hans Sted øversten for alt Krigsfolket i Småland, Krister A brahamsson Some.
Den 20de om Morgenen rundede Mogens Ulfeld med den dansk-norske HOvedflaade om Ølands nordre Odde og gik til Ankers nordlig i Kalmar Sund. Sansnart Godske
Lindenav :fik Efterretning herom, begyndte han at røre sig med sin Eskadre.
Da de fire svenske Orlogsskibe, der hidindtil havde ligget ved Slottet, lettede og løb
op til Skåggunås til den øvrige Flaade, sendtes nogle J agter frem for at forsøge at
I) Aarsb. f. Geb. A. 1876-82 Pag. 216. ') Samme Kilde Pag. 216 jevnf. den tydske Dagbog
i st. kgl. Bib. ") Rigsark. i Stkh. Rgstr. 19/ 7 11. 4) Samme Kilde tI " 11. b) Samme Kilde 2D/ 7 11.
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tage Grimskar ; men Angrebet blev afslåaet. Den næste Dag stod Godske Lindenov
med hele sin Flaade nord i mellem Slottet og Grimskår. stærkt beskudt fra begge
Sider. Med Skibet "Stjernen" kom Kapitajn Frans Brokkenhus paa Grund ved
Skjæret og bragtes derved i en farlig Stilling. Batteriet paa Skjæret bibragte ham
flere Skud mellem Vind og Vand, og fra Slottet sendtes nogle Jagter med Soldater
ud for at forsøge en Entring. Det lykkedes dog med Musketild at holde Jagterne
fra Livet, og da den stærke Skydning bragte Skibet flot, kom det om end med Tab
op til sine Fæller nord for Slottet. Bjelkenstjernas 11 Skibe vare nu bragte i en
meget mislig Stilling. Nord fra truedes de af Mogens UlfeIds Eskadre, syd fra af
Godske Lindenovs. De danske gjorde sig store Forhaabninger om her med et Slag
at tilintetgjøre den svenske Flaade; men Natten mellem den 21de og 22de friskede
det op med stiv, sydlig Vind. Bjelkenstjerna kappede sine Ankertove og stod nord
i gjønnem den danske Flaade. Mogens Illfeld vovede ikke i den mørke Nat og det
fremmede Farvand at følge denne Bevægelse og indskrænkede sig derfor til at beskyde de svenske Skibe kraftig under Forbisejlingen. Orlogsskibet "Mjølkepigan"
paa 18 Kanoner kom paa Grund og blev taget; men Resten af Flaaden brød igjennem
og løb til Barsund. Paa "Mjølkepigan" fangedes Knægtehøvedsmanden Lasse Brøms
og den danske Overløber, Skipperen Søren Nielsen, der som en Skjælm var forløben
Børge Trolles Skib i Norge.
Den svenske Elaade var saaledes undsluppen i men de danske havde nu igjen
Sundet inde og stængede haardere end før for Kalmar Slot. En væbnet Galej og en
Bøjert ladet med Skyts fra Slottet eller niaaske snarere fra. de sænkede Orlogsskibe faldt i de danskes Hænder, og Krister Some lod den 22de om Aftenen Grimskår rømme og Stykkerne paa en J erngøtling nær bringe til Slottet.
Kristian IV havde nu igjen Ryggen nogenlunde fri og besluttede uden Tøven
at benytte sig heraf. Gert Rantzaus Fane, som den 21de .Juli var kommen til Lejren,
300 Mand stærkt), havde desuden bragt de danske Ryttere en velkommen Forstærkning. Den 23de Kl. 10m Natten traadte de 5 Rytterfaner og 13 Kompagnier
Knægte under Vaaben. Kongen tog selv Befaling over dem efter først at have udnævnt
.J ørgen Brahe til Fændrik ved Hoffanen og med egen Haand overrakt ham Banneret,
hvad der blev en noget besværlig Ære for Brahe, da han hele Dagen uden Standartsko
og Rem maatte bære Banneret, som var meget langt og havde tvende vidtudgaaende
Flygler. Klokken 2 brød Hæren op og rykkede langs Stranden mod den svenske
Lejr, foran hvilken den stillede sig til Slag l). Karl IX modtog dog ikke Udfordringen,
og den danske Konge havde ikke Lyst til at forsøge en Storm mod Lejrværkerne.
Han forblev derfor til KI. 5 om Eftermiddagen staaende i Slagorden og trak sig
derefter ned mod Stranden, hvor den svenske Førselsfiaade laa. Joachim Bnlows
Ryttere sendtes forud, efter dem fulgte Anders Sinklair og Thomas Nold med deres
Kompugnier. De svenske Strandvagter bleve efter kort Kamp forjagede, og en stor
Del Førselsskibe faldt i de danskes Rænder. De ældre Fartøjer bleve opbrændte,
de brugbare førte bort. Et Forsøg paa Frembrud fra de svenske Linier blev afvist
af Hertug Georgs Kompagnier efter cm haard Kamp, under hvilken Hertugen selv
blev skudt i Benet. Kristian IV lod nu Kristen Fris' og Movrits Galdes Ko m') Peder Hesselbergs Dagbog i U. Bib. i Kbhvn. Jørgen Brahes Levnetsløb ved Vedel Simonsen.
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pagnier sætte over til Øerne Angø og Svinø, hvor der fandtes en Skanse med fire
Kanoner og en Besætning af 250 finske Soldater. Disse gjorde dog ingen Modstand,
men overgav Skansen tilligemed deres Vaaben og to Faner, derimod afslog de alle
Tilbud om at lade sig hverve til dansk Tjeneste.
For Karl IX var det en haard Skuffelse, at hans Flaade var bleven tvungen ud af
Sundet. Strax ved Efterretningen herom gav han sin Admiral Befaling til ikke at
sejle længere end til Jomfruen og der afvente "Gula Lejon" og den lille Flaade paa
10 Skibe, som inden to Dage maatte være hos ham, hvis Vinden føjede sig l). Senere
fik Kongen at vide, at hans Flaade var ved W olløen, og han befalede den da at
blive der, indtil de andre Skibe stødte til, og saa sejle til Skågganås for videre
Ordre I). Selv fandt han det dog ikke raadelig at blive saa nær ved sin Modstander,
Han besluttede derfor at drage
saalænge han ikke var Herre paa Søen.
noget tilbage, indtil Flanden kom tilstede. Hans første Tanke var at gaa. til
Ljungby for at afskjære de danske enhver Forbindelse med Hjemlandet ad Landevejen og tillige true Blekinge j men da han frygtede for der at mangle Levnetsmidler,
opgav han denne Plan og bestemte at gaa til Ryssby. Han underrettede Krister
Some om sin Hensigt, lovede ham Proviant, Krudt, Bly og Folk, saasnart Flaaden
kom, og bad ham foreløbig se, hvad han deraf kunde faa fra Øland samt tage
Grimskår vel i Agt j Skansen der var den Gang alt rømmet. Kongen vilde hver
Dag sende sine Ryttere og Knægte frem for at skærmysle med Fjenden, og Some
skulde daglig underrette ham om Slottets Tilstand I).
Overensstemmende med denne Plan brød Kong Karl N atten efter Fægtningerne den 23de i al Stilhed op fra sin Lejr og drog nord paa, Teltsnorene bleve
overskaarne, Teltene væltede, og Lejren stukken i Brand. Snusnart de danske Vagter
iagttoge dette, blev Hæren blæst sammen, og i fuld Slagorden rykkede Kristian IV
frem, men fandt i den tomme, brændende, svenske Lejr kun en sanret engelsk Adelsmand, som med Møje blev reddet af Luerne. Gert Rantzau fik strax Ordre til med
sin egen og Joachim Bulows Fane at søge den vigende Fjendes Spor. N ~ppe var
han vendt tilbage herfra og havde meldt de svenskes Bortgang mod N ord, før Kong
Karls Ryttere lode sig se nær deres gamle Lejrplads. Kristian IV rykkede strax:
mod dem, men de droge sig tilbage, og Kongen lod derfor paany Gert Rautzau med
sine Ryttere og Knægte følge efter dem. De fulgte Fjenden en Milsvej og vendte
saa tilbage med fire Kobberstykker, som Kapitajn Belisarius fandt under en Bro.
Ved Ryssby slog Kong Karl igjen Lejr og tog strax fat 'paa at befæste den.
Fronten dækkedes af det nordligste af de to Vandløb, der forene sig øst for Byen
og samlede at løbe ud i Sundet j mod Vest var Stillingen dækket af Klipper og
tætte Skove, mod øst støttede den sig til Søen. De svenske spærrede her for Vejene
fra Kulmar til det Øvre Sverige, og den af Naturen stærke Stilling blev ved Kunst
gjort endnu fastere. Den gamle, rastløse Konge tænkte dog ikke at ' blive her længere,
end højst nødvendig, idelig syslede han med Tanken om paany at undsætte Kalmar
Slot j men dertil behøvede han først og fremmest sin Flaade. Det var ham derfor
en ny Skuffelse, da Melding indløb fra Bjelkenstjerna, at han hverken var standset
ved Jomfruen eller W olløen, men var løben lige til Barsund. Kongen sendte ham
I) Rigsnrk. i Stkh. Rgstr. 2211 11.

") Samme Kilde 2s11 11.
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strax et bestemt Forbud mod at løbe længere bort j i Barsund skulde Flaaden reparere og afvente den lille Flaade under Nils Engelsman. Denne skulde først gaa
til Mønsterås for at indtage de Stykker, der i Bøjerten vare tagne fra Kalmar
Slot, og siden løbe til Barsund 1). Kongen vidste altsaa ikke, at Bøjerten med Stykkerne
var falden i de danskes Hænder. Til Randet i Stockholm gik igjen Bud om hurtigst mulig at lade de fem Skibe støde til Bjelkenstjerna; naar de og "Mars"
og "Gula Lejon" fra Nykøping vare komne, vilde Kongen have hele sin Flaade ud
for at forsøge sig mod .Jutbens Skibe 2).
Den dansk-norske Elaade, der, efter at Bjelkenstjerna var bortsejlet, ingen Modstand fandt og ingen ventede, holdt Slottet strængt afspærret og løb bestandig Kong
Karl under øjnene langs Kysten S); men denne Sorgløshed straffede sig. Nils Engelsman
var kommen til Søes med den lille Flaade, de ti Skibe "Salvatol''' (paa 8 Kanoner),
"Basiliscus", "Pikaie Pinassen", "Finken", "Jagaren" (12 Kanoner), "Nachtergalen",
"Ståbi" (8 Kanoner), "Lilian". "Kåther (10 Kanoner) og "Ramulus". Den 26de
var han i Skjærene ved Westervik og fik der Befaling til at gaa til Mønsterås, Nils
Ruth med sine Knægte og 40 Smålandsknægte skulde være' paa Skibene'). Ved
Nattetid den 30te Juli traf Nils Engelsman paa nogle danske Skibe, angreb dem
og erobrede Orlogsskibet "Stjernen" paa ~2 Kanoner; selv Mogens Ulfeids Admiralskib "Argo" var nær ogsaa falden i Svenskernes Hænder 5). Da Hovedflaaden under
Bjelkenstjerna imidlertid endnu Iaa i Barsund, formanede Nils Engelsman ikke at
udrette noget af større Betydning mod den meget overlegne dansk-norske Flaade.
Kong Karls Afmarche til Ryssby skaffede de danske friere Hænder. Angrebet paa Slottet blev nu forberedt med større Kraft, og Sten Maltesen fik Befaling
til med sit Rytteri ad Strandvejen at drage fra Kristianopel til Kalmar. I Skanserne
ved Ljungby stod imidlertid endnu Stellan v. Mørner og Tideman Schou med Sven
Spinkes Fænnike Smålandsknægte og en Del opbudte Bønder. De danske havde
fanget Spinkes Lieutenant og bleve derved underrettede om Forholdene ved Ljungby.
Karl IX befalede derfor sine Førere at lade Bønderne blive ved Bråterne og selv holde
sig i Skanserne; blev Fjenden for stærk, skulde de sætte Ild paa Skanserne og drage
til Ryssby") Da Sten Maltesen den 26de kom i Nærheden af Ljungby, var han nær
falden i et Baghold, men nogle fra Kalmar udsendte Fodkompagnier friede ham ud
og banede Vej for ham 7), saa at han uden Tab naaede Lejren med 5 Faner, nemlig
Hertug Philips, Hertug Ernst', Markvard Pentz', Thesen Parsows og Jørgen Grubbes;
den halve sjælandske Adelsfane under Kristen Hansen var bleven ved Grænsen i
Blekinge, og derhen sendtes ogsaa Resten af denne Fane samt den skaanske og fynske
Fane"), De svenske Befalingsmænd ved Ljungby droge til Ryssby.
Da den danske Hær i de samme Dage blev forstærket med tre nyhvervede
tyd ske Kompagnier, nemlig et af Kongens eget Regiment under Peter Ernst von
Wulfen og to af Hertug Georgs Regiment under Reinholdt von Intima og Andreas
') Rigsark. i Stkh. Rgstr . '8/ 7 11. ') Samme Kilde 28/7 11. 8) Samme Kilde 81/ 7 11.
C) Samme Kilde '817 11. 8) Aarsb. f. Geb. A. 1876 -82 Pag 218. Rigsark. i Stkh. Rgstr. '/8 11.
I Gustaf Adolfs Kapel i Riddarholmskyrkan i Stkh. findes blandt de ophængte Trofæer et stort
Danebrogsflag j dette er efter al Sandsynlighed et Skibsflag, og meget taler da for, at det er nStjernen U s
Flag, da Sverige i Gustaf Adolfs Tid neppe vandt andre Trofæer af den Art. 8) Rigsark. i Stkh.
Rgstr. u/7 11. 7) Aarsb. f. Geb. .A. 1876-82 Pag. 218. 8) Geb. A. Jens Juls Regnskaber.
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Kitzleben 1), besluttede Kongen at forsøge en Overrumpling af Svenskerne ved Ryssby.
l den Hensigt brød han den 29de Juli om Aftenen Kl. 10 op fra sin Lejr. Kl. 5
næste Morgen naaede han Ryssby. Ved Broen over det sydlige Vandløb stod en
Vagt paa nogle og tredive Mand; Kristian IV jog selv imod den med nogle Hofsinder, fangede de to yderste Skildvagter og jog R est en paa Flugt. Gert Rantzau
med sine Ryt.tere forfulgte dem lige til foran Skanserne og nedhuggede nogle af dem.
r den svenske Lejr blev der nu slaaet Allarm, og medens den danske Hær opmarcherede, besatte de svenske hurtig deres Løbegrave og Skanser. Fra dansk Side
bragtes baade Artilleri og Fodfolk i Ilden; men Overrumplingen var mislykket, og
Stillingen var for stærk, til at Kong Kristian vilde vove at storme den i Fronten.
Gert Rantzau blev med sine Fodkompagnier sendt ud for at prøve at omgaa Fjenden;
men da dette paa Grund af Terrainet viste sig umuli g, besluttede Kong Kristian
at afbryde Kampen. Skytset sendtes først tilbage, og efter det fulgte Resten af
Hæren; Bagtravet dannedes af de to Hertugers og Markvard Pentz' Faner og Thesen
Parsows Fodfolk; over dette kastede Karl rx sig personlig i Spidsen for en Rytterskare. En Del af Bagtravet blev omringet, kun med Møje huggede Markvard Pentz
sig Vej mellem de svenske Ryttere, og Kampen truede med at tage en for de danske
farlig Vending, da Gert Rantzau og Jørgen Grubbe ilede til Hjælp. Nu vendte
Bladet sig, den aldrende Karl rx blev selv omringet, hans Livfane, den røde Fane,
blev tagen, flere Kugler gjennemborede hans Klæder, og nær havde han maattet
friste deu haarde Skæbne som Fange at blive bragt til sin forhadte Modstander, da
en Flok af hans Folk huggede ham ud og bragte ham i Sikkerhed. De danske fortsatte derefter uhindret Tilbagemarchen til deres Lejr. Deres Tab havde ikke været
ubetydelig, blandt de faldne var Bendix v. Hagen, Kompagnifører i Godske Alefelds
Regiment, og Hertug Ernst' Fændrik, Adolf Blome.
Havde end Karl IX sanledes afvist de danskes Angreb, havde han dog tillige set, hvormeget deres Styrke og Selvtillid var voxet, saa det maatte staa ham
klart, at om et fornyet Angreb paa deres Stillinger ved Kalmar kunde der nu ikke
være Tale. Det eneste Haab om Redning for Slottet hvilede paa Flanden. Til Øland
var der gaaet Bud om at holde Baade med Krudt og Levnetsmidler rede til at løbe over
til Slottet, saasnart Lejlighed gaves 2), men saalænge de danske Skibe intet andet
havde at gjøre end at spærre Sundet, var det umulig. Kong Karl skrev derfor den
3lte Juli til Bjelkenstjerna om at gaa til Mønsterås for at forene sig med Nils Engelsmans Skibe og saa gaa ned i Sundet og forurolige de danske"), Men Bjelkenstjerna var ikke stemt for et saadant Foretagende, og da Kongen mærkede dette,
sendte han Nils Bjelke til ham med den Besked, at Admiralen kunde drage, hvorhen
han vilde, men Jakob Gotburg skulde tage Kommandoen over Flaaden og næst ham
Rikard Klark. Flaaden skulde i Forening med den lille Flaade til Skågganås, for
at J utheskibene kunde faa nogen Skræk og ikke løbe Kongen saa nær under øjnene,
som de nu gjorde"). Gotburg lød sin Herres Bud og stod til Søes j men forinden
var alt KaIrnar Slots Skæbne afgjort.
l) Den 2den August omtales disse Komp. som værende ved Kalmar j der skal da sendes aoo
lange Spyd op til dem fra Kbhvn. Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag. 218. Bøsser fik Hertug Georgs
Komp. dog først 14-16de Auguet. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 2&/7 11. B) Samme Kilde 81 /7 11.
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Krister Some havde overtaget Befalingen paa Kalmar Slot den 20de Juli om
Aftenen. Slottet havde da endnu intet lidt ved Belejringen, det havde en tilstrækkelig Besætning og en rigelig Armering, men det manglede i høj Grad en væsentlig
Ting, Krudt, og det maa vistnok stærkt bebrejdes Karl IX, at han ikke for enhver
Pris havde forsynet Slottet hermed, medens det endnu var muligt, især da der
fandtes Krudt paa Borgholm l). Den første Morgen, Krister Some var paa Slottet, viste
Mogens Ulfelds Flaade sig i Sundet, og Dagen derpaa saaes ikke et svensk Krigsskib
mere. Hvor lidet Haab, Some satte til, at de snart skulde komme igjen, ses deraf,
at han strax rømmede Skansen paa Grimskar. uagtet han kjendte den store Betydning, som Karl IX tillagde den. Natten mellem den 23de og 24de gik den svenske Lejr
op i Luer, og ved Daggry var der fra Slottets Taarne ikke mere noget Spor at øjne af
den svenske Hær j derimod saa man de danske i fuld Slagorden uhindret rykke frem
og tilbage. Krister Some har fra dette Øjeblik af næppe næret nogen Tvivl om, hvilken
Skæbne, der nu ventede Slottet. Han kjendte Tilstanden i sine Landsmænds Lejr
for vel til at dele sin Konges sangvinske Haab om, at Hæren snart igjen skulde
trænge frem mod de danske, og et Blik paa Kristian IV's talrige, velrustede Flaade,
der nu laa omkring Slottet med sin samlede Styrke, maatte hurtig vise ham,
hvor umuligt det var for Bjelkenstjerna at yde ham Hjælp. Ikke uden Grund ængstedes
han for den Modtagelse, der ventede ham, naar han traadte frem for den strænge
Karl IX og meldte, at Slottet var i Danskernes Hænder, og han skyndte sig
derfor at sætte sig i et godt Forhold til Belejrerne for at holde sig alle Muligheder aabne,
Allerede Dagen efter at Karl IX var draget til Ryssby, aflagde Some Besøg i den danske Lejr og samtalede med Gert Rantzau, blandt
hvis Officerer han fandt flere gamle Vaabenfæller. En af disse, Friederich Moltzan,
fik paa Somes Indbydelse Tilladelse til at drage med ham ind paa Slottet og være
hans Gjæst om Aftenen. Hvad de to talte om ved Bægret, fik vel ingen
Trediemand at høre j men styrket i sin Troskab mod sin Konge er Some næppe
bleven. Imidlertid tydede dog intet endnu pall. nogen mindelig Overenskomst, og
Angrebet gik sin Gang. Da der efter Branden ikke fandtes en eneste Smedie i
Byen, maatte der skrives til Kjøbenhavn efter 20 lange og 20 korte Jernstænger og
nogle Hamre til at gjennembryde Muren med li). Den 29de og :JOte Juli, altsaa
samtidig med Forsøget paa at overrumple Lejren ved Ryssby, aabnedes fra.
Batterierne udenfor Munkporten en stærk Ild med hele og halve Kartover mod
det sydvestre Taarn j den første Dag skødes 184 Skud, den anden Dag 249, der
var da skudt Bresche i Muren j men Svenskerne byggede bestandig indvendig fra
Hullet til, saaledes at en Storm var umulig. Fra Volden blev denne Ild slet ikke
eller kun meget svagt besvaret.
Tidlig om Morgenen den 2den August samlede Some alle Befalingsmændene
om sig, tilkjendegav dem, at der næsten intet Krudt mere var for Haanden og bad
dem sige deres Mening om, hvad der burde gjøres . De svarede alle, at de med
Sveriges Krone vilde opsætte Liv og Blod, og naar der ikke fandtes mere Krudt,
værge sig med Stene. Some befalede da, at de skulde sværge med to oprakte Fingre j
l) Rigsark. i Btkh. Rgstr.
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men selv svor han ikke strax. Stenbroen i Borggaarden blev nu opbrudt, og alle
Stenene bragte op paa Volden og Brystværnet tilligemed alle Jernkugler ogsaa dem,
Belejrerne havde indskudt, hvilke vare en ikke ringe Hob. Paa Brystværnet lagdes
Jernstykker i Stedet for Faldbomme, da Knægtene havde brændt disse. Om Aftenen
Kl. 4, da Vagten var opført, samlede Some igjen Befalingsmændene og foreholdt
dem, at han havde vis Tidende om, at .Fjenden den næste Morgen vilde 'storme, og
aldenstund de selv vidste, at der ikke var meget Krudt for Haanden, maatte han opgive Slottet; thi han kunde ikke holde det længere. Heri vilde dog ingen samtykke;
de begjærede alle, at han skulde udstaa en Storm eller to eller tre, thi alle Stormstykkerne rundt om Slottet i Runddelene stode ladede og vare ikke en eneste Gang
afskudte. Some vilde dog ikke indvilge heri, men løb op paa Volden og tilkjendegav
Knægtene, at han vilde opgive Slottet. De raabte alle: "Ja! thi intet Krudt er
mere for Haanden." Some raabte da ud til Belejrerne, begjærede Vaabenstilstand
og lovede at sende tre Underhandlere til den danske Lejr, mod li.t der sendtes tre
Gisler ind paa Slottet, og heri indvilgede de danske strax. Some begav sig da selv
til den danske Lejr med de to Knægtehøvedsmænd Nils Bryntesson og Nils J ønsson;
de danske sendte Jørgen Lunge, Palle Rosenkrans og Peter Hunemark ind
paa Slottet som Gisler. Ud paa Aftenen hørtes stor Jubel fra den danske Lejr
med Strengespil, Klang af Trompeter og Hærpuker og Glædesraab. Ved Midnat
sendte Some Nils J ønsson tilbage med et af Kongen af Danmark underskrevet og
med Segl forsynet Brev, der lød saaledes: "Vi Kristian Q. s. v. gjøre vitterlig, at
Krister Some har opgivet Os KaIrnar Slot godvillig med al Krigsfolkets Samtykke,
derfor skal i Morgen tidlig Porten aabnes, at Vi paa Slottet kunde komme." Budbringeren traf ved sin Ankomst alle Befalingsmændene drukne; de havde holdt
Drikkelag med de danske Gisler. Om Morgenen, da de bleve ædru, nægtede de at
samtykke i nogen Overgivelse, de havde kun indvilget i en Samtale med de danske,
og de brøde sig ikke om, hvad Some paa deres Vegne havde lovet; han skulde heller
ikke mere faa Lov at komme ind paa Slottet. De danske Gisler syntes, der paa den
Maade ikke blev handlet ret mod dem og skrevet Brev til deres Konge, hvori de
meddelte, at Krigsfolket ikke vilde samtykke i Overgivelsen. Med dette Brev skulde
Nils J ønsson drage tilbage til den danske Lejr, men da han kom op paa Volden,
saa han K ong Kristian og Krister Some staa ved Voldens Fod og raabe til Knægtene
om at slippe Rebstigen ned. Knægtene adløde, og et Øjeblik efter stod Kongen af
Danmark paa Muren.
Some lod strax Trommerne røre og forkyndte for Soldaterne, at enhver, som
ikke vilde tjene Kongen af Danmark, skulde under Livsstraf inden Solbjergning være
ude af Slottet med Over- og Underværge ; kun Fanerne fokulde efterlades. Enhver
fik Lov at tage med sig, hvad han kunde bære, og ingen blev tvungen til at tage
dansk Tjeneste. Ud paa Aftenen lod Some dog de 24 Drabanter hente tilbage og
tvang dem ved at true dem med at lade dem hænge til at tage dansk Tjeneste.
Tøjmesteren, Slotsfogden og Skriveren bleve ligeledes holdte tilbage for at aflevere
Slottets Inventar. De øvrige svenske Knægte overførtes af danske Jagter til Øland.
Saaledes lyder den svenske Tøjmesters egenhændige Beretning 1) om, hvad
I) Nordin: Handl. til Uplysning af Svenska Krigs-Historien Pag. 11 o. f.
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der i Dagene den 2den og 3die August tildrog sig paa Kalmar Slot. Krister Some
er af sine Landsmænd enstemmig bleven stemplet med Forrædernavnet; men denne
Dom turde dog være for stræng. Da baade den svenske Hær og den svenske Flaade
vare tvungne bort, det sydvestre Taarn lagt i Bresche og Krudtet næsten opbrugt, var dermed Slottets Skæbne afgjort. Et fortvivlet Forsvar med Stene fra Muren
havde kun voldet AnK1"iberne ringe Tab og rimeligvis haft Besætningens Nedhugning
til Følge.
At Krister Some friede sig fra Valget mellem at falde for danske
Soldaters eller svenske Bødlers Sværd ved i Tide at dagtinge, var vel ikke særlig
heroisk, men fortjener dog neppe at betegnes med et saa sort Navn som Forræderi.
Heller ikke pekuniært vandt han noget ved sin Handling. Kristian IV skænkede ham
Godset N olsdorff i Holsten mellem Segeberg og Liibeck, det lille Skib "Summa
Summarum" paa 6 Gøtlinger, der var taget i Havnen, alt det af Borgernes Gods,
som endnu fandtes paa Slottet, samt al den Vin, Smør og anden Fetalie tilhørende
Sveriges Krone, som han kunde indlade paa sit Skib, desuden 1000 Daler i Tærepenge paa Rejsen j men Karl IX inddrog alle Krister Somes Ejendomme og skjænkede dem senere til sin Yndling. Herman W rangel.
Efter tre Maaneders haarde Belejring, hvor Fjendens Vaaben og Sygdom
stærkt havde udtyndet Hærens Rækker, var Kalmar Slot nu faldet i de danskes
Hænder og dermed 104 Metalkanoner foruden Jernskyts, 3000 Tønder Sæd og en
Del anden Proviant samt fire smaa Orlogsskibe. Derimod udgjorde hele Krudtbeholdningen kun l/i Sæk Kørnekrudt og 1 Sæk Slangekrudt, der blev udtaget af
Stykkerne. Kristian IV opslog strax sin Bolig paa Slottet, og Søndagen den 4de
August blev der skudt Glædessalver fra Voldene og i Slotskirken holdt en latinsk
Takkegudstjeneste af Præsten fra Helsingør og sunget "Te deum laudamus". Dagen
efter døde Præsten af Kalmarsoten 1).
I) Nordin : Handl. til Uplysning af Svenska Krigs-Historien Pag. 15.
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6te Kapitel.

~e~ivennederne i ~måland indtil Karl Ir~ ~~d,
Ved Smålands Østkyst, skilt fra Fastlandet ved det dybe Kaimar Sund,
ligger det langstrakte Øland. Øen havde i Unionstiden ofte sammen med Kalmar
været det sidste Bolværk for de danskes Magt i Sverige, hvorfra Otto Rud, J ens
Holgersen Ulfstand og Søren Norby vare brudte frem for at straffe de frafaldne
Svenskere. De danske havde aldrig forsømt at hjemsøge Øen under deres Krige med
Broderlandet, naar de vare Herrer paa Søen, og intet Sted i Sverige fremkaldte derfor Udsigten tii en ny Krig med Danmark saa stor Uro som her.
l Foraaret 1611 sad som Lensmand pua Øland Johan Månsson Ulfssparre.
en kjæk og trofast Mand. Sansnart han fik at vide, at der var Ufred i Vente, skrev
han til Karl IX og bad om Folk, Stykker og Krudt til Øens Forsvar. Kongen gav
Statholderne paa Kulmur Ordre til at sende 100 af Byrge Klementssons Knægte
derover tilligemed 4 Stykker og noget Krudt 1) og opfordrede Almuen paa Øen til
at gjøre sig rede til at afværge Fjendens Indfald. Bønderne svarede, at da de af
Kongens Skrivelse havde fornummet, at deres Granner, de danske, efter deres onde,
gamle Vaner ikke vilde lade det kjære Fædreland i Fred og Stilhed uanfægtet, men,
som de fornam, uden nogen given Aarsag faldt ind over Grænsen, saa bad de Kongen
af yderste Magt at søge at virke paa Kongen af Danmark for at bringe ham til at
opgive Striden; men vilde han endelig have Krig, saa lovede de at vove Liv og Blod
for Konge og Fædreland 2). Da de danske vare gaaede over den smålandske Grænse,
kaldte Johan Månsson paa et Møde med Almuen ved Sødra Møckleby de danske
Skomagere og Skræddere, som paa Øland vare vante til at bruge deres Embede, for
sig og meddelte dem, at det ikke kunde tilstedes dem at være paa Øen; men Bønderne,
som for deres Embedes Skyld ikke kunde undvære dem, begjærede indtrægende, at
de maatte blive, og .Iohan Månsson faldt da til Føje paa den Betingelse, at nogle
af de fornemmere Bønder med deres Liv og Gods indestod for, at disse Skomagere
og Skræddere ikke gjorde Skjælme af sig").
I) Rigsark. i Stkh, Rgstr. 1°/ 4 11. 'i) Rigsark. i Stkb. Acta historica 19/411. ") Samme Kilde ",ll.
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Ølands Hovedforsvar laa i det gamle Fæste Borgholm, der var opført paa
en fra Sundet stejlt opstigende, 120 Fod høj Klippe paa Skjellet mellem Repplinge
og Køpinge Sogne. Allerede ved Aar 1281 omtales der en Borg paa dette Sted, et fast
Taarn, Kærnen, med en Ringmur omkring. Da Borgen senere blev en Sørøverrede,
indtog Valdemar Atterdag den paa sit Tog til Gulland og lod 1361 Taarnet nedbryde. Senere blev det igjen opbygget, og under Unionskrigene spillede Borgholm
oftere en vigtig Rolle. Johan ID lod, samtidig med at han forbedrede Kulmars
Befæstning, ogsaa Slottet paa Øland ombygge, men da denne Ombygning skete med
det dobbelte Formaal for øje, at Borgen baade skulde være Lystslot og Fæstning,
naaede den aldrig nogen stor Styrke.
Den danske Hær, som først i Maj lagde sig for Kalmar, var ikke stærk nok
til samtidig at angribe Øland. Ølandsboerne havde derfor en Tid forholdsvis
Ro, medens de lyttede til Kampbulderet paa den anden Side af Sundet; kun mindre
Strejfpartier forsøgte af og til at gjæste Øen, men bleve afviste af Strandvagterne.
Karl IX roste Jem for deres gode Forhold og bad dem blive saaledes ved; Statholderen paalagde han den største Aarvaagenbed l).
Kalmar Bys Fald vakte naturligvis Uro; men saalænge Slottet endnu holdt
sig, var Faren ikke overhængende, og desuden kom snart den opmuntrende Efterretning, at den svenske Undsætningshær nærmede sig. Da Karl IX naaede 'K yst en,
betragtede han Øland som værende uden Fare, og han gav derfor Johan Månsson Befaling til at sende 300 Ølandsknægte over til sig. Bønderne maatte da selv overtage
Strandvagten og skilte sig saa godt derved, at Kong Karl roste dem, fordi de havde
vist sig som ærlige, svenske Mænd, holdt flittig Vagt ved Stranden og hindret de
danske i at komme i Land.
Da den svenske Flaade fik Herredømmet i Sundet, droge Ølænderne et Befrielsens Suk. Faren var nu foreløbig overstaaet, Forbindelsen med Slottet var fri,
og man fik travlt med at bringe det Levnetsmidler. Længe varede denne gunstige Stilling dog ikke. Den 22de Juli forlod Bjelkenstjerna med Flaaden Sundet,
og den 24.de brød den svenske Hær op og gik til Ryssby. Dette vakte megen
Ængstelse, og Johall Månsson maatte skrive til Kongen, at Almuen var forsagt,
fordi Flaaden var sejlet bort, og begjærede flere Krigsfolk ind paa øen. Kongen
svarede herpaa, at Flaaden ikke var løben længere end til Jomfruen eller Wolløen
og kom igjen, saasnart Skibene fra Stockholm stødte til den; han underrettede ham
samtidig om sin Afmarche til Ryssby II).
Faa Dage efter gav Kongen Tilladelse til, at Ølandsknægtene maatte
blive paa Øland, men samtidig stillede han Statholderen den svære Opgave at skaffe
Krudt ind paa Kalmar Slot. For ikke at vove 'for meget paa en Gang skulde
Krndtet fordeles i Baade med en Tønde i hver Baad. Grimskår, som Karl endnu
-troede var i Svenskernes Hænder, skulde ogsaa forsyne a med Krudt"), Det var
Kongen yderst magtpaaliggende, at Slottet fik Krudt, og han sendte Statholderen
gjentagne Paamindelser om at sørge derfor, "saasandt han var en ærlig Karl". Der
er vel heller ingen Tvivl om, at Johan Månsson har gjort sit bedste, men de danske
vogtede Sundet saa nøje, at ingen Baad slap over.
l) Rigsark. i Stkh. H.gstr.
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Den 3die August saa Ølænderne det danske Flag vaje fra Kalmar Slotstaarn, og de har derefter næppe tvivlet om den Skæbne, der nu ventede øen.
Hverken den svenske Hær eller Flaade var i Stand til at yde nogen Hjælp, og ene
formaaede Ølænderne ikke at modstaa de danske. I Tavshed lyttede de til et Brev fra
Kong Karl af 4de August, skrevet inden han havde faaet at vide, at Slottet var
falden, hvori han paany roste dem, fordi de havde hindret de danske i at gaa i
Land, og bad dem blive saaledes ved.
Saasnart Karl IX erfarede, at Kairnar Slot var tabt, gjaldt hans første Tanke
Øland. Den 5te sendte han Grev Abraham Brahe, J øran Månsson og Erik Elefsson
over paa Øen for endnu en Gang at forklare Bønderne, hvor uretfærdig den Krig
var, de danske havde begyndt, og meddele dem Ulykkesbudskabet om Slottets Fald,
hvilket ingen kunde være uvidende om, efter at de fra. K almar overførte Knægte havde
spredet sig paa øen. Slottet skulde snart igjeu blive belejret bande til Lands og
til Vands; de skulde blot vogte sig for de danskes Overtalelser og blive fast ved
Sverige l). Kongen var ogsaa betænkt paa at øge Øens Besætning. Peder Nilssone
og Sigge Svendssons Rytterfaner og Asser Arvedssons, Erland Anderssons og Svend
Spinkes Knægtefænniker fik Ordre til at gaa til Mønsterås, hvor Skibshøvedsmanden
Nils Pedersson, skulde sørge for, at de bleve overførte til Øland 2); men Hjælpen
kom for sildig.
I tre Maaneder havde Ølænderne saaledes set Kampen rase omkring sig, og Frygt
og Haab havde skiftevis fyldt dem j en kort Tid syntes det virkelig at lysne, da Kong
Karls Hær laa for Kalmar, og hans Flaade var Herre i Sundet, men kun altforsnart vendte Bladet sig igjen, og nu, da Mogens Ulfeids Flaade herskede paa Søen,
da Danebrog vajede fra Kalmar Slotstaarn, og deres Konge var vegen tilbage til
Ryssby, syntes alt Haab at være ude. Kun altfor vel kjendte de ulykkelige Indbyggere den Skæbne, der ventede Øen, naar den blev tagen med stormende Haand.
Fædrenes Fortællinger om de Hærgninger, som tidligere vare overgaaede Øland, vare
blevne opfriskede ved flygtende Smålandsboeres Beretning om de illykker, der havde
hjemsøgt deres Bygder. Frygten for at dele Skæbne med Smålænderne sejrede over
Pligten mod Fædrelandet, og fra Sogn til Sogn, fra Herred til Herred smøg det
modløse Raad: "Lad os hellere søge at afvæbne Sejrherren ved frivillig Underkastelse,
nu da alt Haab er ude."
Den 5te August sendte Kristian IV en Trompeter over til Øen med Opfordring til Overgivelse. Indbyggerne ,bad om og fik Betænkningstid til næstfølgende
Morgen. Den 7de samlede Statholderen Lensmændene og Fjerdingsmændene om sig
ved Algutsrum for at raadslaa med dem j samtidig samlede en stor Del af Almuen
sig ved Færgestedet. Bonden Elle Matte fra Resmo foreslog her, at nogle blandt
dem skulde drage over til Kalmar og tilbyde Kongen af Danmark Underkastelse og
bad dem, der indvilgede heri, række Hattene i Vejret. De rakte alle Hattene op,
og 12 Bønder fra alle Øens Herreder droge da i en Baad over til Slottet").
Kong Kristian modtog dem venlig og spurgte dem, om de havde Fuldmagt
til at overgive ham Øen; dertil svarede de ja. Han tilbød dem da fire Dage til at
betænke sig i; men Elle Matte sagde, at de ingen Betænkningstid behøvede, men
') Rigsark. i Stkh. Rgstr, 6/. 11. ") Samme Kilde 8/8 11. S) Rigsark. i Stkh. Acta historica it/li 11.
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begjærede, at Kongen strax vilde følge med dem over og indtage Landet l). Ikke
uden Grund frygtede Bøndurnes Udsendinge at vende tilbage til Øen, saalænge Johan
Månsson var Herre der. Endnu samme Aften overførtes derfor de fire danske
Kompagnier til Øen - Anders Sink1airs, Thomas Nolds, Peder Hundermarks,
og Søren Bugges. - Statholderen følte sig ikke stærk nok til at gjøre Modstand o~
trak sig derfor ind paa Borgholm. Ølandsknægtene spredte sig pall. Øen og droge
hjem , og hele det aabne Land faldt uden Modstand i de danskes Hænder.
Den følgende Dag kom Kristian IV selv over til Øen med de tre Hertuger
Georg, Ernst Ludwig og Philip. Borgholm blev indesluttet, og da Slottet savnede
Betingelser for et kraftigt Forsvar, overgav Johan Månsson det allerede Dagen efter
mod fri Afmarche for Garnisonen. Hele Øen var saaledes bleven indtagen uden
Blodsudgydelse.
Nogle Præster og Bønder fremstillede sig strax for Kong Kristian og bad
om Betænkningstid til næstkommende Mandag den l2te, inden de tog Beslutning
om, hvorledes de vilde handle. Kongen indrømmede dette, og om Mandagen modtog
han saa i den store Sal paa Borgholm Hyldingsed af Øens Præster og Udsendinge fra hvert Herred. Hvo, der ikke fandt det stemmende med sin Samvittighed
at aflægge Eden, fik Lov at forlade Øen med alle sine rørlige Ejendele. Til Statholder paa Øen hlev indsat den sjælandske Adelsmand, Kristen Hansen til Nørregaard,
som hidindtil havde befalet over den Del af den sjælandske Adelsfane, der havde
været med Marsken i Halland. Tirsdagen den l3de drog Kongen tilbage til Kalmar.
Part V ejen modtog han et Brev fra Karl IX, hvem Budskabet om Ølands Frafald
i høj Grad havde opirret.
II Wij Carl den IX medh Guds nåde Swerriges,
Giøtes, Wendes, Finnars i
Oarelen, Lappers i Norrlanden og Esthers i Lifflandh Konungh låthe tigh Ohristiern
den Fiårde Konung uthi Dannemark wetha att du hafuer Giort som ingen Erlig eller
Ohristen Konungh, at du så i otrångde måte och uthan någon gifwin orsak, hafuer
brutit och till inthet gj ordt thet wånliga fredsførdraget, som uthi Stetin før fyretijo
åhr sedan desse loflige Konungeriken Swerige Danmark och Norigie emellan uppråttadt blef och ar medh din krijgzmacht dragen før wår Befåstning Calmar och først
intagit staden och sedan ar befåstningen dig och genom førråderij tillhandagångit,
såsom och Øland och Borkholm och hafuer du medh sådant dijt feide upwåcht itt
sådant blodhbadh som inthet ar snart til at stilla. Men så wele wij hoppas att Gudh
den aldra høgste som år ehn rettwijss Gudh han skalI sådant dijt frijwillige och førsåttlige øfuermodh håmpnas och straffa. Och aldenstundh wij alt hår tiIl hafue
føre slagit dig alle de Christelige medell som wij någonsin hafuer kun nat optånkie,
till fridh och enigheet skulle kunne tiåne, och du dem altidh hafuer utslagit. Så
slå wij IlU dig det sidste och ytterste medlet føre Effier wij mårkie du åsth har
sielfpersonligh staddh, att du, på det at yttermera blodh før din skull icke må Utgiutas,
begifuer dig uthi eigen Pårson, efter the garnblu Gøtars lofliga bruk och sedhwane,
uthi en Kamp medh oss på slåtte marken med tuå af dine Krigsman Riddarmessige
af Adell, Uthan argelist, der wele wij och uthi eigen Parson møte tig sielf tråidie,
Wij før wår Eigen Parson uthi wåre blåtte klåder uthan någet Køriss eller Harnisk

144
alena med h en Stormhatt på hufuudet och wår sidwårie i handen åfuen så kom du
før din person emot oss. De andre tuå som wij wele hafue medh oss skola båda
wara utbi deras fulle Harnisk och den ene hafue tuå Pistoler ocb sin sidewårie hooss
sig och den andra en muskett och en Pistoll medh sin Sidwårie, Lått och de tuå
som medh tig føllie wara like bewåpnade och bewårade. Om du detta icke gør,
Så holle wij tig før Ingen åhrlig Konung eller Krigsman at wara, der Rette tig effter,
Datum Lagret widh Ryszby den Il. Augusti 1611.
Carolus" l).
Kristian IV tænkte naturligvis intet Øjeblik paa at modtage en saa besynderlig Tldfordring ; naar de to Konger uden Dækvaaben og uden Skydevaaben hver
selv tredie skulde deltage i en Kamp, hvor de andre stridende vare i fuldt Harnisk
med Pistoler og Musketter, var det den visse Død for dem . Karl IX kunde for den Sags
Skyld ligesaa gjærne have foresla-aet sin Modstander, at de sammen skulde springe ned
fra et af 'I'aarnene paa Kulmar Slot. Det er ikke sna uforstaaeligt, at den gamle
svenske Konge, hvem Sygdommen alt havde mærket, og som Krigslykken trods alle hans
Anstrængeiser stadig gik imod, kunde ønske at ende sine Dage for en Kugle og
drage sin Fjende med sig i Døden, men ingen kan fortænke Kristian IV i, at han smilte
ad en slig Udfordring. Hans Svar, der var dateret fra "Vort Slot Kalmar" den
14de August, kunde velligeoverfor en tapper, besejret Modstander have været holdt
i en skaansommere Tone, men Tiden var ikke hensynsfuld, og Karl IX's stadige Haan
over Juthekongen og hans Juther, der ikke kunde være Kong Kristian uhekjendt,
maa tjene til Undskyldning for det grove Svar.
l' Vi Christian den Fjerde," skrev han, 'liader dig Oarll den Niennde konning
udj Suerrig, vijde att din lettfærdige ubeskeden skriffuelse er osz ved din Trommeter
tilbende kommen och haffde vij vell forhaabit, att du osz med saadanne skriffuelse
skulle haffue forskonit. men efterdi vi formørker, att Hunde dagene er nu udj deris
største exslusion udj dit hoffuit, saa haffue vij efter det gamle ordsprog maatte skieke
oc anuende osz, att lige som mand raaber ij skoffuen saa fanger mand suar igen.
Sall. er dog dette vortt suar igen paa samme ditt breff, att du skriffuer osz icke at
haffue handlit som en ærlig christelig konning och att vij ieke haffue holdit det stetinske fordrag, dett dieter och lyffuer osz paa som en sin mund icke kand styre, oc
som en æreskeuder, den som med skelden verge vil, nar macten sig icke thi1strecker,
mens vi haffuer der emod den fejde och orlog aff høybetenkende nød och aarsag begynt
som vij acter at ansuare for Gud ij Himmelen, paa den yderste domme dag, huor du.
oc skalt møde och giøre re genskab for dett uskyldige blod som nu udgydes saa och
for andre dine tiranske gerninger som du ij all din thid med dine undersaatter oc
andre fattige folck bedreffuit haffuer, att du skriffuer osz først att haffue indtaget
Oalmer bye, och siden Calmorhus med forræder] oc affwunden, saa oc Øeland och
Borekholm, det er oc ij lige maade usandfærdigtt, thi vi samme Hus som en erlig Herre
och krigsmand haffuer vundit, och maatte du vell skamme dig, saa tit du derpaa teneker,
att du icke med hvis derthil behøffuede bedre dett haffde undset oc forsiunet, och
dett for din Næse saaledis haffuer ladit hentage, da du dog vilde være enn krigsrnand,
oc saa ner thi1stede personlig var. Hvad anlangende .er den ærlig kamp du osz
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. II/e 11.
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tilbiuder kommer osz saare saare spotsk aff den aarsage osz noch som vitterligt er
dig allerede aff Gud ij Himmelen noch som at verre slagen, saa er det megit bedre
att ynke dig end at slaas och fectis med dig ae en varm kackeloffn var dig megit
bedre och thienligere end sandan skermyssen oc kamp och en god Metikus, som
kunde sætte ditt hoffuitt noget bedre ij lave igen, du skulde ven skamme dig du
gammel nar, att du giffuer saaledis en erlig Herre an, huilket du visselig aff en
gammel skøge lærdt haffuer, som sig med skelden plejer at verge, lad eckon din
skriffuelse verre ij dij Maader, dersom du ellers nogit kan gjøre haabis wij nest Guds
hielp, du skalt haffue det alttssammen ij behoff.
Her hos ville vij dig formanit haffue, att du fra dig sender voris Herold oc
tuende trommeter, som du imod all krigsbrug hos dig opholder, med huilken din
gerning du dit oprectige gemøtt giffuer thil kende oc skulle du visseligen tencke oc
troe, om du end skjønt dem nogit ont kunde thilføje, att du dermed icke haffuer
vundit Danmarkis oc norgis rigers kroner, see thil du kand vel gemme och forsuare
dem, du haffuer nu faare att staa, Dette er vort suar paa din letfærdig och ubeskeden skriffuelse. Aff vortt slott Calmar then syt: Augusti Anno 1611.
Under vortt Signett" 1).
Ved sin Tilbagekomst fra Øland traf Kristian IV et nederlandsk Gesandtskab, der var kommet for at underhandle om Fred. De protestantiske Magter
i det nordlige Europa saa ugjerne en Krig mellem protestantiske Stater paa en Tid,
da Spændingen med den katholske Verden bestandig blev stærkere, og Nederlænderne
lede desuden særlig ved Søkrigen i Østersøen og ved Udelukkelsen fra Handelen
paa Sverige. Kongen modtog Gesandterne venlig, lod dem vise om paa Slottet
og beværtede dem paa det bedste, men viste ingen Lyst til at gaa ind paa deres
Forslag. Nederlænderne droge efter nogle Dages Forløb til den svenske Lejr, hvor
de vel fandt villigere Øre for Freden, men ingen Tilbøjelighed til at bringe noget
Offer for at opnaa den.
Til Fred var der sanledes ingen Udsigt, og Krigen gik sin Gang. Jakob
Gotburg og Rikard Klark vare gaaede til Søs fra Barsund med 10 Orlogsskibe for
at forene sig med den lille Flaade under Nils Engelsman; men forinden stødte de
paa en dansk-norsk Eskadre, der efter en Kamp tvang dem til igjen at søge Skjærene
ved Elfsnabben"). Da Karl IX fik dette at vide, bebrejdede han sin Admiral, at
han havde indladt sig i Kamp, inden hele Flaaden var samlet; derfor var Udfaldet
blevet, som det blev. Derved var nu intet at gjøre ;" men ved første gunstige Vind
skulde Flaaden til Søs igjen til Skåggauås i den lille Flaade ventede den ved Mønsterås.
Kongen stolede paa, at Gotburg gjorde dette, hvis han var en ærlig Karl; gjorde
han det ikke, saa vidste Kongen, hvad han skulde holde ham for, og vilde han ikke
løbe ud, skulde Rikard Klark føre Flaaden. De danske vare dog nu, advarede
af tidligere Skade, for aarvaagne i Søen, og Gotburg blev derfor rolig liggende ved
Elfsnabben August Maaned ud.
') U. Bib.
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Ved Kalmar havde alt været roligt, medens Kongen var paa Øland. Slottets
og Byens Befæstning blev igjen udbedret, og paa den afbrændte Bys Tomter blev der
rejst Træhuse for at skaffe Besætningen Tag over Hovedet. Det erobrede Kobberskyts blev mærket med et dobbelt "K" med en Krone over og sendt til Kjøbenhavn
paa det tagne Skib "St. Peder". De tre Hertuger fik hver som Gave en trekvart
Kartov 1). I alle Kirker i Danmark og Norge blev der afholdt Takkegudstjeneste for
Kalmars Erobring.
Den danske Hær talte ved denne Tid 9 Faner Ryttere og 37 Fodkompagnier;
men de fleste af Kompagnierne vare svage, saaledes at Hærens samlede Styrke næppe
oversteg mellem 8 og 9000 Mand. 3 af Hertug Georgs Kompagnier havde først i
August endnu ikke faaet Vaaben 2).
Kort efter Borgholms Erobring blev den kjække Peder Hundermark angreben
af Pesten, der saa stærkt hærgede den danske Hær; den 16de om Morgenen døde
han. Hans Lig blev overført til Kalmar og der modtaget af hans Standsfællor,
mellem dem Rigsmarsken. Det blev den sidste Gang, Sten Maltesen gik; da han
kom op paa Slottet, lagde han sig selv syg og døde den 22de. Hans Lig blev bisat
i Lunds Domkirke, men senere derfra ført til Gårdstånga Kirke, hvor ogsaa hans
Hustru, Anna Brahe, blev jordet"), Ogsaa Ivar Hundermark, der som Fændrik bar
Fanen i sin Broders Kompagni, bukkede under for Sygdommen og fulgte sin Broder
i Graven. Joachim Biilow havde allerede tidligere forladt Lejren paa Grund af sine
Saar, saa det tyndede ud mellem de danske Førere.
Kristian IV's Plan var, aausnart Kulmar Slot var bragt saa vidt i Forsvarsstand, at Hæren kunde forlade det, at drage op langs Strandvejen for at forsøge,
om Karl IX endnu holdt Stillingen ved Ryssby, og i modsat Fald, støttende sig til
og samvirkende med Flaaden, at gaa saa langt op langs Kysten som muligt. Det var
saameget mere nødvendigt at skaffe Hæren Virksomhed, som Soldaterne allerede
knurrede, fordi de havde nogen Sold tilgode, navnlig de sidst komne vare "farligt
Folk og vilde snart mutinere, hvis de ikke fik Arbejde " 4). Forinden Opbruddet beslu-tede Kongen dog at sammensmelte nogle af de svageste Kompagnier for at gjøre
disse Hærled nogenlunde lige i Styrke. Peder Hundermarks Kompagni indgik under
Anders Sinklairs; af Godske Alefelds haardt medtagne Regiment var Ohefen og to
Kompagniførere, Melchior Rantzau og Bendix von Hagen, faldne, og en, Heinrich Ernst
v. Briining, død af Sygdom; hele Regimentet blev nu aftakket, og af Levningerne blev
dannet to nye Kompagnier under Mathias Kockheim og Lewin Moltzan; de indgik
under Kongens eget Regiment, som, da det omtrent samtidig øgedes med et i Tydskland uyhvervet Kompagni under Daniel von Estorpf, derved voxede til Il Kompugnier"), Et fransk Dragonkompagni under J an Dupi stødte ogsaa i disse Dage til
Hæren. I Kalmar, hvor Anders Sinkluir udnævntes til Statholder, efterlodes paa
Slottet Sinklairs Kompagni; i Byen Kristen Fris', Movrits Galdes og to tydske
Kompagnier; paa Øland blev Thomas N olds og Søren Bugges Knægte 6). Til at følge
') Nordin Handl. til Uplysning af Svenska Krigs-Historien Pag 15. ") Nemlig foruden de 2 i
forrige Kapitel nævnte endnu et tredie under Friederich von Intima. ') .P. v. Møller Bidrag til
Hallands Historin Pag 275. ') Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag 219. 5) Efter Jens Juls Regnskaber
i Geh. A. Nogle af Alefelds Komp. vare alt tidligere opløste. 6) N. D. M. II B. Pag. 33.
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Hæren tæt langs Kysten og forjage de svenske Skjærbaade dannedes en Flotille af
Rofartøjer, der bleve besatte med 500 Mand, hvilke toges fra de store Skibe.
Den 19de August recognoscerede Gert Rantzau med sine Ryttere imod Ryssby.
Hans Fane blev omringet; men det lykkedes ham med et Tab af 13 døde og saarede
og en Fange igjen at naa tilbage. Den 20de brød Hæren op og drog ad Strandvejen mod Nord.
Siden det heldig afslaaede Angreb paa Lejren ved Ryssby holdt Karl IX sig
paa mindre Recognosceringer nær rolig i sine Stillinger; han havde nok at gjøre
baade med at holde sammen paa de 'I'ropper, han alt havde, og søge at skaffe nye
til Veje. Der begyndte nu, da det led mod Efteraaret, at vise sig nogen Tilbøjelighed
mellem Bønderknægtene til at forlade Fanerne og drage hjem. En Del af Peder
Esbjørnssons Knægte fra Østergøtland, som havde været brugt paa Skibene, tog sig
saaledes selv Orlov l), og en stor Del af Knægtene fra Tjust og Tuna Len under
Oluf Ingessons Fænnike gjorde ligesaa"). Paa Marchen til Mønsterås forstak en Del
af Peder Nilssons Ryttere og Asser Arvedssons Knægte sig, og der maatte sendes
en Befalingsmand ud for igjen at bringe dem til deres Afdelinger 2). Da Efterretningen om Ølands Fald naaede Kongen, gav han Befaling til, at af de til Øens
Hjælp udsendte Tropper skulde de to Rytterfaner strax vende tilbage til Lejren; medens
Erland Anderssons og Sven Spinkes Knægte skulde blive ved Mønsterås for at bruges
paa Skibene"), Oluf Ingesson fik ligeledes Ordre til, naar han igjen havde faaet
sine Knægte samlede, at gaa til Barsund og indskibe sig paa Gotburgs Flaade-).
I Småland skulde foretages . store Udskrivninger; af Sunnerbo, Westbo, Konga, Allbo,
Kinnevalds, Norrvidinge og Uppvidinge Herreder skulde tages: af somme Herreder
100, af andre 2 til 300 Mand, alt som de vare store til 5). Oluf Stråle skulde foretage Udskrivningen, og for at stemme Almuen villigere foreholdt Kongen dem Dalkarlenes Exempel; de havde allerede sendt flere Tusende Mand"), Samtidig med, at
Kongen saaledes opmuntrede Smålænderne ved Dalkarlenes Exempel, bebrejdede han
stærkt de sidste deres Uefterrettelighed. "Vi have tit bedet eder komme Os til Hjælp
med et Par Tusende Mand," skrev han til dem, "men der er kun kommen 150, mest
af vore egne Knægte. Nu bede Vi eder komme herned hver tredie Mand af
de unge, ugifte, friske Karle, som bo nord for Brunnebåka Færge. Her er god Lejlighed til at slaa Juthen nu, her staar hans Magt; i Norge har han intet'(7). Faa
Dage efter meldte han Dalkarlene Kalmar Slots Fald og bad dem skynde sig til
ham, for at de kunde tage Slottet ind igjen 8). Til sine i Norrlandene staaende
Krigsøverater Anders Styfvert, Knut Håkansson og Baldser Beck skrev Kongen, at
da de nu vel enten helt havde slaget deres Rejse af Sind eller endt den, saa skulde
de skynde sig til ham baade med Rytterne og Polakkerne 9). Ogsaa Oluf Ingemarsson, der vogtede Grænsen mod J æmteland (Kongen vidste endnu ikke, at hans Mænd
havde besat denne Provins), fik Ordre til at føre sine Folk til Ryssby, "thi der fornam man til Fulde J uthens Magt; did hen havde han draget alt sit Krigsfolk fra
Elfsborg, og havde han noget i Norge eller Jæmteland, kom det ogsaa nok derned 10)"
1) Rigsark. i Stkh. Rgstr. Bl/7 11. 2) Samme Kilde 18/S 11. B) Samme Kilde I1/S 11. 4) Samme
Kilde 14/s 11. ") Samme Kilde 8°/7 11. 8) Samme Kilde 2/S 11. 7) Samme Kilde B/S 11. S) Samme
Kilde 8/S 11. 9) Samme Kilde Bl/7 11. 10) Samme Kilde l/S 11.
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Hertug Johan blev anmodet om selv at indfinde sig i Lejren for at overvære Underhandlingerne med de nederlandske Sendebud og at tage det mest mulige Folk med.
"Her er meget bedre Lejr end ved K almar, og J uthens Stykker kan her ikke skyde
os i Lejren sanledes Bom der," føjede Karl beroligende til '). Til Finland gik Bud
efter de 1400 Mand, der vare udskrevne i Tavasthus Len, og til den finske Adel om
med sin Rostjeneste at indfinde sig hos Kongen 2). Selv fra Lifland skulde nu største
Delen af Tropperne til Ryssby. Statholderen paa Reval, Anders Larsson, fik Ordre
til at lade Klaes Wachtmeisters, Engelbrecht Tissenhusens, Reinhold Boxhofvens og
Henrik Rehbinders Faner samt Lermunds skotske Knægte drage over til Sverige j
kun Morits Wrangel og Patkul med Landsaaterne skulde blive derovre S). Da Kongen
senere fik at vide, at Skotterne med noget af Rytteriet var i Færd med at røve og
brænde paa Øsel, fik Anders Larsson Lov at beholde dem hos sig 4).
Men de fleste af alle disse Forstærkninger vare dog kun Fremtidshaab, da
Kristian IV den 20de August brød op fra. KaIrnar for at prøve, om Karl IX endnu
vilde spærre ham Vejen nord paa mod Stockholm . I den svenske. Lejr var der Mangel
paa Levnetsmidler j de danske hanbede derfor, at det skulde gaa her som ved Kalmar, og at Svenskerne, naar de saa sig alvorlig truede, skulde drage længere tilbage j men denne Gang forregnede de sig. Kong Karl kjendte Stillingens Betydning
og holdt tappert ud . Den 21de sloge de danske Lejr tæt syd for Ryssby efter en
lille Skjærmydsel med Fjendens Forposter. I Løbet af N atten allarmerede Svenskerne
flere Gange, og den følgende Dag blev der kæmpet mellem begge Lejre uden nogen
Afgjørelse. Hofjunker Frederik v. Buchwald faldt med en Kugle gjennem Hovedet,
og .Iohan Alefeld blev saaret. Om Aftenen flyttede de danske deres Lejr endnu
tættere til Kong Karls.
Tidlig om Morgenen den 23de stillede Kong Kristian sin Hær i Slagorden
tæt foran de svenske Værker, saaledes at de danske kunde se ind i Fjendens Lejr; men
Stillingen var for stærk til, at de turde prøve en Storm, og heller ikke den Dag blev der
mere end "en passerlig skarmørssel", i hvilken Kong Kristian selv tog en liflandsk
Adelsmand, Ritmesteren Daniel Wagner, til Fange, efter at have skudt hans Hest
med en lang Bøsse 5).
Den Modstand, de danske havde mødt i de tre Dages Kampe foran Skanserne
ved Ryssby, gjorde det klart, at uden en langvarig Belejring lode disse sig ikke tage,
og til nu at begynde derpaa var A arstiden for langt fremskreden. Kong Kristian
drog derfor igjen tilbage til Kalmar, og Sommerfelttoget var dermed endt. Af og
til viste vel mindre Rytterafdelinger sig foran den danske Lejr j men til noget større
Sammenstød kom det ikke. Den sjælandske Adelsfane rykkede den 28de August op
til Kalmar, men der blev ingen Brug for den. De tre Hertuger droge hjem ad Søvejen. Kongen selv forblev ved Kalmar, til han med egne øjne havde set Fæstningen
i fuldt forsvarsdygtig Stand. Om Dagen vaagede han over alle Arbejder, om Aftenen
spillede han Tærning med Breide Rantzau, Esge Brok og .Takob Ulfeld.
Den Ilte September om Morgenen tidlig red Kristian IV fra Kalmar med
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 7_18/ 8 11. ' ) Samme Kilde 18_l s/ s 11. 8) Samme Kilde 27 /7 11. 4) Samme
Kilde 'J'Jls 11. b) Beretningen om Kampene foran Ryssby efter Esge Broks Dagbog i D. M. IV R

5te B. Pag. 136 jævnf. den tydske Dagbog i st. kgl. Bibliotbek.
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6 Rytterfaner - Hoffanen, sjælandske Adelsfane, Gert Rantzaus, Andreas Flotowa l),
Joachim Biilows og Hertug Ernst Ludwigs Faner. - Efter ni Timers Ridt naaede
han Kristianopel, hvor han blev nogle Dage j senere drog han til Rønneby, var den
21de paa Frederiksborg og kom den 25!le til Hovedstaden. Rytterne efterlodes østen
for Sundet. Hoffanen og den sjælandske Adelsfane lagdes til Ystad 2), Joachim Biilows og Andreas Flotows Faner til Rønneby "): da Joachim Biilow, der helbredet
efter sine Saar igjen havde taget Befalingen over sine Ryttere, lovede at sørge for,
at alt blev betalt, og at ingen skete Overlast, fik han senere Tilladelse til at sprede
sine Folk i Villands Herred S). Gert Rantzaus Fane lagdes i Aahus 2), Markvard
Pentz', der ad Søvejen var ført til Skaane s), i Wæ 2) og Hertug Ernst Ludwigs i
Sølvitsborg 2).
Breide og Gert Rantzau bleve tilbage ved Kalmar for at ordne alt til den
forestaaende Vinter. Paa Øland, hvor, som tidligere nævnt, Kristen Hansen til Nørregaard førte Befalingen, var efterladt tre Kompagnier af Kongens Regiment, nemlig
Thomas Nolds, Søren Bugges og Mathiaa Kockheims. Man stolede paa, at Befolkningen paa Øen vilde deltage baade i Kysternes Bevogtning og i Forsvaret, da den
jo selv havde givet sig under Danmarks Krone og tilmed maatte frygte Karl IX's
strænge Truselom Hævn, hvis han igjen fik Øen ind. Saalænge de danske Skibe
holdt Søen ren, var dPI' jo desuden ingen Fare. Henimod Slutningen af September
øgedes Besætningen med to Rytterfaner, Jørgen Grubbes og Tbesen Parsows, der
havde funden Vejen til Kristianopel spærret og, da der ingen Søtransportmidler fandtes,
gave sig ind paa øen. Parsow afgav omtrent samtidig Befalingen over sin Fane til
Ritmester Frants Ernst von Dalwig").
Paa Kalmar Slot var Anders Sinklair med sit eget Kompagni og Povl Rantzaus og Markvard v. d. Wichs") Kompagnier af Gert Rantzaus Regiment"). I Byen
var Kristen Fris', Movrits Galdes og Holger Rosenkrans' Kompagnier af Kongens
Regiment, Jakob Sehesteds, Jakob Wederkamps, Heinrich von Dringelbergs, Valentin
Rosworms, .Itirgen Barolds og Kristoffer Lupperts af Gert Rantzaus Regiment samt
Friederich von Intimas af Hertug Georgs. De øvrige Kompagnier bleve efterhaanden
ad Søvejen sendte hjem, Lejren foran Byen blev sløjfet, og snart strøjfede Kong
Karls Ryttere uhindredet indtil Skudvidde fra Kalmar Volde.
Da Karl IX mærkede, at de danske gik i Vinterkvarter, og at Kongen med
saa godt som alt Rytteriet drog til Danmark, hjemforlovede han ogsaa en Del af
sine Knægte. De 1000 Dalkarle under Nils og Jakob Tommesson, af hvilke rigtignok
kun de 400 endnu vare komne, skulde Vinteren over blive ved Ryssby sammen med
en Fænnike under J øran Henriksson og en Rytterfane j først i en Maaned en Fane
paa 300 Ryttere, som Abel Svenske skulde hverve af alle Faner, der vare i Felten,
senere Peder Nilssons Fane ligeledes i en Maaned og derefter Måns Stjernas; Ritmestrene skulde tage Skansen vel i Agt og gjøre Juthen al den Skade, de formaaede 8). Nils Stjernskøld blev Øverstbefalende ved Ryssby 9). Oberst Patrik Ruder-

- -- - - - -

------

') Denne havde, da Hertug Philip rejste, overtaget Befalingen over hans Fane. 2) Geh, Ark.
Sko Tgn.
11. 8) Samme Kilde 19/10 11. f) Geh. A. Rentemesterens Regnskab '/IO 11. S) Geb. A.
.Jens Juls Regnsk. 6) Denne bavde overtaget Komp. efter Friederich Moltzan, som var død af Kalmarsoten (Peder Hesselbergs Dagbog i U. Bib.) 1) Geh. A. Sj. TKJl. 25/ ' 0 11. 8) Rigsark. i Stkh.
Rgstr. 21/9 11. ~) Samme Kilde S/Il 11.
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forts engelske og irske Regiment gik i Borgleje med Oberstens eget Kompagni i
Skara, Wacorps i Bogesund, Morgans i Eksjø, Hindels i Wexiø, Simssone i Mønsterås
og Grumses i Westervik l). Robert Hals' engelske Dragoner lagdes i Kinnevalds
Herred l); de nationale Tropper droge til deres Hjemstavn.
Forinden den svenske Hær opløstes, fik Gustaf Adolf dog Lejlighed
til at frarive Danmark den ene af dets Erobringer. Sygdommen vedblev langt
ud paa Efteraaret at hærge i de danske Rækker; Movrits Galde døde, og de 10
Fænniker Knægte paa Kalmar havde sidst i September tilsammen kun 1000 vaabendygtige Mænd 2). V 001'1'0 var det, at Flaadens Mandskab blev saa haardt hjemsøgt,
at Skibene vare ude af Stand til at holde Søen og maatte lægge sig ind under Slottet,
da Besætningen endog var for svag til at sejle Eskadren hjem 2). Under disse Forhold begyndte Ølænderne at angre det Skridt, de havde . gjort, da de gave deres ø
under Danmark. Frygten for de danske tabte sig, da Hovedmassen af deres Hær
drog bort; derimod stod endnu Kong Karls Hær paa den anden Side Sundet som
en stadig 'I'rusel, og da Sygdom havde fortrængt de danske Skibe fra Søen,' begyndte
svenske Krydsere at vise sig. N aturligvis manglede det ikke paa Fædrelandsvenner,
hvem det dybt skar i Hjærtet, at Øen paa en saa hæderløs Maade var løsrevet fra
Sverige, og disse vandt nu Overtag og satte sig hemmelig i Forbindelse med deres
Landsmænd ved Ryssby. Da de danske besatte Øland, vare saa godt som alle de der
hjemmehørende Knægte blevne der og vare dragne til deres Hjemstavn; de danske
havde forgjæves forsøgt at samle dem til en Fænnike, og nu, da Sammensværgelsen
bredte sig over hele Øen, bleve de næsten farligere end Fjenden hinsides Sundet
Den 16de September fik Erik Kyle Ordre til med den lille Flaade at gua til
Skågganås S), og Dagen efter blev der skrevet til Stockholm om hurtigst muligt at sende
Gotburg og Klark til Søs, hvis de endnu laa der '). Den lille Flaade naaede uhindret
derned, da de danske havde søgt Havn for Sygdom, og omkring den samledes en
Transportflaade af Kjøbmandsskibe fra de nærmeste Byer. Paa Land sammendrog Gustaf Adolf til Toget Peder Nilssons Smålands- og Nils Asserssons Østgøtaryttere samt 30 af Sim Victors, desuden 6 Fænniker Fodfolk, to finske under Erik
Olofsson og Byrge Thorstensson, en nyudskreven fra Konga Herred (Småland) under
Guttorm Tygesson, en fra Sødermanland under Peder Eriksson, en fra Dalarne under
Huns Olofsson samt et engelsk Kompagni af Ruderforts Regiment under Robert
Simsson. Med Ølænderne blev der truffen den Aftale, at saasnart Landgangsflaaden
viste sig, skulde de angribe Strandvagterne i Ryggen og samle Vogne til de landsatte Troppers hurtige Transport.
Gert Rantzau var den 25de September draget over til Øland for at træffe
Aftale med Bønderne om Soldaternes Forplejning Vinteren over og om Vagtholdet.
Han mærkede snart, at der var noget paa Færde, Almuen var uvillig, og ved Skågganas saas mange Skibe. Rantzau tog da endnu samme Aften tilbage til Kalmar og
hentede tre Kompagnier af sit eget Regiment under Valentin Rosworm, Kristoffer
Luppert og Jiirgen Barold, Thomas Nolds Kompagni var kort forud blevet opløst
og Mandskabet indstukket under Søren Bugges, saaledes at Besætningen nu udgjorde
') Rigsark. i Stkh. Bgstr. "l, 11. 2) Aarsb. f. Geh. A. 1876-82 Pag. 221. B) Rigsark. i Stkh.
Rgstr. 16/ø 11. 4) Samme Kilde 17/ø 11.
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2 Rytterfaner og 5 Fodkompagnier. Ligeoverfor Skagganås stilledes Rosworms Kompagni. Kristoffer Luppert stod med sit nord for Borgholm.
Den følgende Dags Aften mødte kun syv Bønder til Strandvagt; ud paa
N atten sejlede den svenske TransportHaade over Sundet, og sansnart den nærmede
sig Land, angreb talrige Skarer af væbnede Bønder Strandvagterne og dræbte eller
forjoge dem, saaledes at Gustaf Adolf uhindret kom i Land med sine Folk ved
Færgestedet Store Rør l). De paa Landet spredte Soldater bleve samtidig nedsablede, og ved Hjælp af de Heste og Vogne, Almuen skaffede til Veje, rykkede
Svenskerne hurtig mod Borgholm. Rosworms Kompagni blev omringet paa en Kirkegaard 2) og overgav sig strax; en stor Del af Folkene toge svensk Tjeneste. Rosworm selv spillede en meget tvivlsom Rolle og saas i de paafølgende Dage at færdes
til Hest pall. Øen sammen med Gustaf Adolf. Kristoffer Lupperts Kompagni blev
afskaaret nord for Slottet og næsten fuldstændig nedsablet. Kapitajnen selv slap
med Gert Rantzau ind paa Borgholm, hvor Søren Bugges, Mathias Kochheims og
Jurgen Barolds Kompagnier og de to Rytterfaner vare samlede. Hele det aabne
Land var igjen i Svenskernes Hænder.
Borgholm var ikke forsynet med Levnetsmidler til en Belejring; dets Skæbne
kunde derfor ikke være tvivlsom, selvom Svenskerne, som ingen Stykker førte med
sig, maatte indskrænke sig til at holde Slottet indesluttet.
Da Gert Rantaau
indsaa det haabløse i Forsvaret, kastede han sig en Aftenstund med 50 Muskettere mod de svenske Vagtposter og slog sig igjennem ned til Stranden,
hvor han havde tre J agter liggende. Pall. disse indskibede han sig i den Hensigt at
sejle omkring Øland til Kalmar, men en Storm af Sydvest tvang ham til at gaa til
Gulland og der vente paa Lejlighed til Kristianopel. Broderen Breide svævede længe
i pinlig Uvished om hans Skæbne. De danske forsvarede Borgholm, saa længe deres
Levnetsmidler sloge til; Jiirgen Barold faldt ved et Udfald; men den 7de Oktober
nødtes Kristen Hansen til at oversende Gustaf Adolf et Forslag til en Kapitulation,
hvori han forlangte fri Afmarche med fuld militær Honnør, brændende Lunter og
vajende Faner, Sikkerhed for Liv og Ejendom for alle, Officerer og Menige, bekræftet ved Prinsens eget Segl, Frihed for de fangne Ryttere og Knægte, mod at de
paa Slottet værende svenske Bønder og Krigsmænd ligeledes frigaves, Vogne til at
kjøre de syge og Bagagen til Færgestedet og stærk Bedækning dertil, saaledes at
de ingen Overlast lede. Gustaf Adolf indvilgede i disse Betingelser, undtagen at
Udmarchen skulde ske uden brændende Lunter, og Fanerne efterlades som Krigsbytte sammen med alt Slottets Arkeli, Krudt, Lod og Bly"). Han gav Forsvarerne
det Vidnesbyrd, at de som ærlige og oprigtige Krigsmænd paa deres Herres og Konges
Vegne havde gjort al deres Flid for at forsvare "et saadant Lysthus" 4). Den 10de
Oktober blev Slottet overgivet.
Gustaf Adolf meldte sin kongelige Fader den glade Tidende om hele Ølands
Erobring og bad ham anse dette som et Tegn pall. sin dybe sønlige Ærbødighed.
Karl IX glædede sig højlig over Sejren, men vilde dog i nogle Punkter have Kapi1) Paa Øland er ingen Tradition bevaret om, hvor G. A. steg i Land, men alt taler for, det
har været ved Store Rør. ') Sandsynligvis Høgerum. ") Rigsark. i Stkh. Acta historica 7 10 11.
4) Samme Kilde "/10 11.
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tulationsbetingelserne ændrede. Han ønskede nemlig ikke, at Borgholms Besætning
ad Søvejen gik til Kalmar, men vilde have den overført til Ryssby; der vilde han tale
med Statholderen og Kapitajnerne, og siden kunde de saa drage hjem over Ljungby.
Gustaf Adolf stod dog ved sit Ord, og Soldaterne bleve overførte til Kalmar, men en
meget stor Del af de tydske Knægte toge forinden svensk Tjeneste. Da Soldaterne
havde lovet i tre Manneder ikke at kæmpe mod Sverige, lod Breide Rantzau strax de to
Fodkompagnier, Søren Bugges og Mathias Kochheims, sejle til Danmark paa fire
kongelige Skibe, der just havde bragt friskt Mandskab; de bleve senere lagte ind paa
Kronborg. Rytterne mantte foreløbig blive af Mangel paa Transportmidler. Jørgen
Grubbe afgav ved Borgholms Overgivelse Kommandoen over sin Fane til Ritmester
Rabe Philip Bogreben l). Da man haardt savnede Heste ved Ralmar, hvilket gav
Fjendens Strejfpartier fuldstændig frit Spillerum, tilbageholdt Breide Rantzau 50
Heste 2); senere beordrede Kongen Rytterne sendte til Sømmeshavn 9), hvorfra de i
November forlagdes til Landskrone ").
Fra Kalrnar havde Breide Rantzau med stor Spænding fulgt Begivenhederne
paa Øland. Flaadens sørgelige Tilstand gjorde det umuligt at yde nogen Hjælp, og
til det pinlige i denne Stilling kom endnu Uvisheden om Broderens Skæbne; intet
Onder derfor, at han, som han skrev til Kansleren, var saa sorrigfuld, som ingen
knnde tro. Den 29de viste Karl IX sig i egen Person foran Byen med en Rytterskare
og sendte en Trompeter frem med Opfordring til Overgivelse, da nu Øland
og Borgholm vare tagne, og det meste af Kongen af Danmarks Krigsfolk fanget.
Vilde de danske ikke godvillig give sig, skulde de blive dragne ud ved Haarene.
Breide Rantzau svarede, at det ikke var Sædvane at lade en Trompeter ledsage af
Rytterfaner, og at de skulde pakke dem, eller Stykkerne skulde ga u ud imellem dem 5).
For Sikkerheds Skyld lod han Knægtene besætte de i Havnen liggende Skibe.
Karl IX indsatte Pehr Michelsson Hammarskold til Statholder over Landet
og Slottet paa Øland og Øverste for alt Krigsfolket ; til at blive paa Øen befaledehan Anders Larsson med alle de Drabanter, han havde, de to finske Fænniker, Erik
Olofssons og Byrge Torstenssons, Gutorm Tygessons Knægte og Robert Simssons
Kompagni. Alle Rytterne, der havde deltaget i Angrebet, skulde ogsaa blive der,
til Knut Håkansson Hand kom med sin Fane, saa skulde den til Øland, og Nils
Assersans og de 30 af Sim Victors Ryttere drage til Ryssby. De øvrige Tropper
sknlde strax føres tilbage 6).
Om nogen almindelig Straffedom over alle Øens Indbyggere blev der ikke
Tale, da de saa kraftig havde bidraget til Gjenerobringen, derimod slap Hovedmændene for Overgivelsen ikke saa let derfra. Pehr Michelsson stævnede Bønderne
herredsvis til Tinge og holdt Dom over dem. De tretten, der overbevistes om at
være dragne over til Juthen og at have overgivet ham Øland, bleve dømte fra Livet, og
Ordføreren, Elle Matte fra Resmo, og en anden Bonde, Oluf i Lunda, bleve strax
henrettede; de øvrige bleve indskudte under Kongens Naade 7) og slap vistnok med
Livet. Endnu i Februar nævnes 8 af dem blandt Fangerne paa Stockholms Slot").
Den 16de Oktober forlod Gustaf Adolf igjen Øland og drog til Ryssby. Dagen
') Geb. A. Jens JuIs Regnskaber. ') Aarsb. f. Geb. A. 1876-82 Pag. 225. 8) neb. A. Sj.
Tgn. '6 \0 11. ') Geh. A. Sko Tgn. 19/ 11 11. 5) Aarsb. f. Geb. Å. 1876-82 Pag. 222. 6) Rigsark. i
Stkh. Rgstr. S/IO 11. 7) Rigsark. i Stkh. Acta hiatoriea Novbr. 11. S) Samme Kilde "t« 12.
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efter rejste han med sin Fader nord paa for at holde Rigsdag; men Karl IX's Kraft
var brudt, og Sommerfelttogets AnstrængeIser og Skuffelser havde fuldstændig knækket
hans svage Helbred. Paa Rejsen blev han syg og udaandede i Nykøping den 30te
Oktober, tresindstyve Aar gammel.
For at skaffe nogen Erstatning for de svære Tab, Sygdommen foraarsagede
mellem Besætningen i Kalmar, blev Godske Lindenov den 20de Oktober afsendt fra
Kjøbenhavn med 672 Soldater"). Da han kom til Slottet, gjorde han og Anders
Sinklair et Forsøg paa at trænge ind paa Øland; men Forsøget mislykkedes 9), tog
Godske Lindenev sejlede derefter hjem med alle Orlogsskibene.

Efter den svenske Hovedflaades Uheld først i August drev Karl IX ivrig
paa, at de tre B'laadeafdelinger forenede paany skulde til Søs. Anders Oordell laa
med Galejerne ved Mønsterås, Nils Engelsman med den lille Flaade ved Engesund
og Jakob Gotburg med Hovedflanden ved Elfsnabben. Kougen befalede Anders
Cordell at gaa til Engesund, forene sig med Nils Engelsman og saa sammen med
barn søge Gotburg. N aar Flaaderne vare forenede, skulde de gaa til Skagganåe ;
paa Vejen skulde de tage Erland Anderssons og Sven Spinkes Smålandsknægte om
Bord ved Mønsterås, og mødte de Peder Esbiørnssons Østgøtaknægte, skulde de
med; men de skulde ikke vente paa dem 8). Da Anders Oordell trods gjentagne Befalinger ikke forlod Mønsterås, brast Kong Karls Taalmodighed, og han sendte
Hoffiskalen derop for at slaa den Anders Oordell i et Par Elaandjem og
sende barn velforvaret til Ryssby. Selv skulde Fiskulen stige paa Galejerne og
Lodierne og føre dem til Nils Engelsman og sige ham, at han med dem og den lille
Flaade skulde løbe ud og forene sig med Gotburg '), Men denne Kongens kraftige
Indgriben kom for silde. Inden Nils Engelsman kom i Søen, stødte Gotburg paa
den dansk-norske Flaade og maatte efter en Kamp, hvori Orlogsskibet "Røda Lejon"
paa 16 Kanoner blev taget, igjen søge Skjærene ved Elfsnabben"),
Karl IX vrededes højlig, da han fik at vide, at hans Flaade anden Gang
havde mødt den dansk-norske ud~ at være samlet. Han lsendte strax et Bud til
Barsund for at erfare, om "Røda Lejen", der var efterladt i Søen, var sluppen ind
i Skjærene eller var taget af Juthen. Skibskapitajnen, Lars Larsson, skulde føre
alle de smaa Skibe til Elfsnabben, saa at Flaaden endelig blev forenet, om end paa
det fra Krigsskuepl adsen fjerneste Punkt, og derfra skulde den paany [søge til
Skågganås. Derimod skulde Fiskalen og] Profossen strax rejse ned til Kongen
og tage Nils Engelsman med G). Heller ikke Gotburg slap uden Bebrejdelser.
"Vi fornemme, du har været i Hob med J uthens Skibe," skrev Kongen til ham, "og
nu er løben med vore Skibe til Elfsnabben. [Saa har du ikke gjort Ret, at du skulde
slaaes med Juthen, inden du havde alle vore Skibe sammen, baade de smaa og de
l) Molbech: Kr. IV's egenhændige Breve ~O/IO 11. ~) Abraham AhIquist: ØIands Historia 000
Beskrifning. S) Rigsark. i Stkh. Rgstr. li/S 11. 4) Samme Kilde SI/ 8 11. 8) Hallenberg K. Gustaf IT
Adolfs Historica II Pag. 825. 8) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 7/9 11.
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store. Men da det nu er gjort, staar det ikke til at vende, og du havde vel kunnet
løbet nærmere enten i Barsund eller andet Steds i Skjærene og ikke strax løbet til
Elfsnabben; thi vi have tilforn ladet Skibene forbedre i Barsund, da de vare mere
skamferede, end de nu ere. Men faa nu Skibene færdige og kom til Søs her til
Skågganås, Erik Kyle skal møde dig med den lille Flaade, og I blive sammen i
en Flaade. Møder du Juthen paa Vejen, saa slaas med ham; thi havde du haft alle
vore Skibe sammen, da du sidst sloges, havde du vel vundet. Gjøl' det, hvis du vil,
hvis ikke, saa lad Rikard Klark gjøre det" 1). Ogsaa Statholderne i Stockholm fik
Brev om at sende Jakob Gotburg til Søs og lade ham faa alle de Skibe fra StOckholm, der vare færdige 1).
Den Sde September stod Anders Cordell for Retten i Lejren ved Ryssby anklaget for at have siddet Kongens Befaling overhørig, uagtet det ved mange Breve
og Befalinger var paalagt ham med de Galejer og Lodier, han havde under sig, at
begive sig til den lille Flaade, som Nils Engelsman befalede over, og senere sammen
med ham ud til den store Flaade og hjælpe den i Slaget. Ved denne Ulydighed
havde Anders Gordell voldet, at Kongelig Majestæts Skib, Skyts og Folk kom i
Fjendens Hænder. Da han ikke kunde rense sig fra denne Beskyldning, dømtes
han efter den 7de Artikkel i Kong Johans Gaardsret til at miste Livet 2). Bedre
gik det ikke Nils Engelsman, da han den lSde September stod for Retten j heller
ikke han kunde tilfredsstillende oplyse, hvorfor han ikke trods Kongens gjentagne
Befaling havde søgt at komme sammen med den store Flaade og saaledes været Aarsag til, at denne alene maatte optage Kampen og mistede Skib, Skyts og Folk. Han
dømtes for dette Forhold, efter samme Artikkel som Anders Oordell, til at have sit
Liv forbrudt 3). I det mindste paa Nils Engelsman er dog denne Dom aldrig fuldbyrdet; han var efter den Tid Kapitajn paa et Skib af den lille Flaade og blev i
November af Gustaf Adolf sendt til Elfsborg.
De dansk-norske Skibe vare efter Kampen gaaede til Kalmar, nogle af dem
sejlede derfra hjem, maaske for at reparere efter de gjentagne Træfninger; de, der
bleve tilbage, bleve snart saa haardt angrebne af den ved Kulmar rasende Pest, at
de bleve nde af Stand til at hævde Herredømmet paa Søen. Da derfor Karl IX
midt i September paany søgte at faa sine Skibe ned, mødte de ingen Modstand.
Erik Kyle blev med den lille Flaade beordret til Skågganås-) og riaaede denne Gang
derned og greb virksomt ind i Krigsbegivenhederne ved at dække Gustaf Adolfs
Landgang paa Øland. Den store Flaade derimod, som laa ved Dalerø, kunde, trods
Kongens Bud om i Jesu Navn at skynde sig til Søs 5), ikke løbe ud mere. Først
i Oktober befalede Kongen Gotburg, at han, da han ikke havde agtet paa Befalingen
om at sejle ud med hele Skibsflaaden, nu skulde komme med S Skibe og ikke af de
største 6). Heller ikke disse kom dog ud, medens Kong Karl levede. Midt i Oktober
gik den lille Flaade i Vinterhavn. I Kalmar Sund efterlodes under Erik Kyle
"Salvator", Kapitajn Ruderknægt. "Jågaren", Nils Engelsman, "Kåther", Hans Olofsson , og "Den forgyldte Galej", Lars Larsson, de øvrige Skibe gik til Westervik for
at rustes til den kommende Vaal' 7).
I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. B/g 11. ') Hallenherg K. Gustaf II Adolfs Historien II Pag. 822.
3) Samme Kilde Pag. 825. <) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 18/. 11. ") Samme Kilde 17/. 11. ") Samme
Kilde "'la 11. 7) Samme Kilde I" I" 11.

155

I de første Dage af November befalede Gustaf Adolf Gotburg at lade Alexander
Forat gaa til Søs med de tre Skibe "Draken", "Leoparden" og "Svanen" for at
opbringe nogle smaa danske Pinker, som laa under Danzig og kaprede alle Skibe, der
vilde til Sverige. Paa Vejen skulde han gjøre Strandhug paa Bornholm og Gulland l).
Denne Rejse blev dog vistnok neppe udført, da Skibene kun vare lidet egnede
tilU et Vintertogt i Østersøen, Den 6te November fik Skibene ved Elfsnabben Befaling til at gaa i Vinterleje i Stockholm 2). Jakob Gotbura skulde i Holmadmiralens
Nærværelse mønstre Søfolket og se, hvor mange Skippere, Bøsseskytter, Højbaadsmænd
og gemene Baadsmænd, der fandtes. De skulde blive samlede, Vinteren over, og der
skulde strax sættes Kapitajner og Styrmand paa Skibene for at sørge for deres forsvarlige Udrustning til Vaaren S).

80m alt tidligere nævnt havde Rigsmarsken efterladt fire Rytterfaner i Halland, da han drog bort derfra. Aarhus og Aalborg Fanerne stode ved Varberg,
Ribe Fanen og den hallandske Fane ved Halmstad. Den langstrakte hallandske
Grænse var dog meget vanskelig at dække, især den nordlige Del, der truedes stærkt
fra de svenske Fæstninger" ved Gøtaelven, hvor Statholderen, Nils Bengtsson, raadede
over 5 Fænniker Knægte foruden de opbudte Bønder. I Midten af Juli Maaned
faldt Nils Bengtsson ind paa norske Hissingen og brændte for Fode væk, uden at
Besætningen paa Baahus formaaede at hindre det; han drog derefter mod Syd og
hærgede Landet lige til Kongsbak. Den 17de ved Nattetid trængte han ind i Kongsbak; den ringe Garnison overgav sig, men blev desuagtet for største Delen nedhugget,
og Byen blev fuldstændig udplyndret og nedbrændt. De to Ritmestere iVarberg ilede
strax til Hjælp; men inden de kom, var Nils Bengtsson i Sikkerhed paa sine Borge').
Karl IX roste sin Statholder for denne Bedrift, og Strejftogene over den danske
Grænse bleve oftere gjentagne, uden at det lykkedes de danske at træffe sammen med
de hærgende Afdelinger. Morten Krakou paa Guldborg stod sin Fælle paa Elfsborg trolig bi paa disse Tog5). Da Kalmar Slot var falden, sendte Kong Karl sine
Slotsbefalingsmænd en Paumindelse om at vogte sig for at følge Krister Somes Exempel og ikke lytte til hans Overtalelser 6). For yderligere at styrke Nils Bengtssons
Troskab skjænkede Kongen ham en Gaard til evig Arv og Eje og lovede ham at
sørge for, at Elfsborg ikke blev saa haardt belejret som Kalmar, inden den fik Ilndsætning 7). Den 8de September blev Jøran Klaesson Uggla beordret til at have de
Ryttere og Knægte, der endnu vare i Westergøtland, under sin Befaling og med dem
og Bønderne vogte Grænsen og besætte Nyløse og forsvare den. Samme Dag beordrede Kongen yderligere to Rytterfaner, J øran Høøks og Daniel Wagners, over
hvilken sidste Lieutenanten Bengt (Jakob?) Falk havde taget Kommandoen, ned
til Grænsen ved Kin og Mark 8).
Nils Bengtsson besluttede strax at drage Nytte af Rytternes Nærværelse og
faldt den 21de September igjen med Rov og Brand ind over det ulykkelige nordre
Halland; men denne Gang var Hævnen nær.
l) Rigsark. i Stk. Rgatr. g/u 11. ') Samme Kilde 8/U 11. S) Samme Kilde 17/u 11. 4) Samme
Kilde l/S 11 jevnf. den tydake Dagbog i at. kgl. Bib, 5) Rigaark. i Stkh. Rgatr. I"/S 11. S) Samme
Kilde IS/S 11. 7) Samme Kilde Ig/S 11. S) Samme Kilde s/ø 11.
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Samme Dag var nemlig Knud Brahe og Ulrik Sandberg redne ud fra Varberg for at strejfe over den svenske Grænse j ved Middagstid holdt de Rast i Eskildstrup og Torkelstrup, en lille Mil syd for Kongsbak j her meldte en flygtende Bonde
dem, at de svenske vare pall. Egnen, og tykke Røgskyer, der væltede op fra Valda
og Onsala Sogne pall. Landtungen vest for Kongsbak, viste, at han ikke foer med
løs Tale. Ritmestrene blæste strax deres Folk sammen og rede med løse Tøjler
nord paa. Broen over Rolfsan fandtes afbrudt, men blev hurtig sat i Stand, derimod bleve de opholdte af den ligeledes afbrudte Bro over Aaen ved Kongsbak, indtil en gammel Mand gav dem Anvisning paa et Vadested en Milsvej nordligere, did
hen galoperede de, satte over Aaen og rede nu mod Syd, Knud Brahe nærmest
Aaen, Sand berg mere vestlig, for at Fjenden Ikke skulde undgaa dem. Mellem
Klipperne overraskede de fire svenske Ryttere, en blev dræbt og tre fangne, af dem
erfarede de, at Svenskerne stode ved Egnen om Valda Kirke syd for et Vandløb,
der overskar Vejen til Elfsborg. De afbrød e Broen over dette Vandløb og delte
sig i fire Hobe, da de haabede at overraske Fjenden under Plyndringen. Mellem
Klipperne, hvor de droge frem, laa fuldt af flygtede Bønder med Koner og Piger,
der ved Synet af de til Hjælp ilende jydske Landsmænd faldt paa Knæ for at bede
om Sejr for dem. Først efterat have redet otte Mil, og da det alt led mod Aften,
stødte de danske Ryttere, just som de kom ud fra Klipperne, paa Svenskerne, som
vare pall. Vejen hjemad og dreve nogle Hundrede Stykker røvet Kvæg foran sig.
Saasnart de bleve de danske vaer, forlede de Byttet, ordnede sig til Kamp, svingede
Fanerne og raabte deres sædvanlige Krigsskrig "Kom an Juthe". Mellem begge de
fjendtlige Partier flød en lille Aa, de danske stade nord, Svenskerne syd for denne.
Da Nils Bengtsson saa, at de danske ikke strax angrebe, troede han, at de frygtede
hans overlegne Antal - hans fire Afdelinger talte tilsammen omtrent 600 Mand, de
to danske vel 200 - og beredte sig til at fortsætte sin Vej. Men de danske vilde
have Hævn for Kongsbak ; da Fodfolket var gaaet over Aaen, sutte de ogsaa over,
forenede hurtig deres fire Hobe til en sluttet Linie, kastede sig over J øran Høøks
Ryttere og ' sprængte dem fra hinanden. Nils Bengtsson vilde nu føre de to Fænniker Fodfolk til Hjælp, men disse kom snart i Uorden under den vilde Rytterstrid,
og dermed var hans Folks Modstand brudt. Nils Bengtsson selv blev saaret og
fangen og tre Faner erobrede, den fjerde reddede en Fændrik ved selvtolvte at svømme
med den over Aaen ved den afbrudte Bro. Jøran Høøk faldt og med ham største
Delen af hans Ryttere j Nedsablingen varede indtil Midnat, Fodknægtene, der søgte
ind mellem Klipperne, bleve dræbte af Bønderne, saa kun faa undkom. Af de danske
faldt kun en Rytter af Anne Mavrits Stygges Folk, der red under Knud Brahes
Fane; Bertel von der Osten blev stukket igjennem det ene Laar, og Iver Dyre mistede
et Stykke af højre Tommelfinger, desuden bleve nogle Karle og Heste under begge
F aner saarede.
Grunden til, at Svenskerne trods deres tredobbelte Antal saa hurtig trak det
korteste Straa i Kampen, var dels den, at deres Folk, baade Ryttere og Knægte,
vare opbudte Bønder, der hverken i Udrustning eller Vaabenfærdighed kunde maale
sig med de harniskklædte jydske Herremænd og deres Svende, dels vel ogsaa den,
at Nils Bengtsson i Tillid til sin overlegne Styrke uforsigtig gik over til Marchsorden
og derved blottede sin Flanke for et rask Indhug, der strax bragte hans Folk i
Uorden og afgjorde Kampen.
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Dagen efter holdt de to Ritmestre deres Indtog iVarberg. Først
red tre af deres Karle, saa en Dreng, der førte to erobrede Pauker og slog paa
dem, dernæst nogle Fanger til Hest sammenbundne, dernæst fem Trompetere, dernæst tre Drenge med de tre erobrede Faner, dernæst red Statholderen fra Elfsborg
mellem Knud Brahe og Ulrik Sandberg, dernæst deres Lieutenanter, Jørgen Skel
og Klavs Daa, dernæst alle Herremændene og siden Karlene. Den næstfølgende
Dag, en Mandag, blev der holdt Takkegudstjeneste i Kirken l).
Knægtehøvedsmanden Peder Månsson meldte Kong Karl den sørgelige Tidende
og berettede, at alle de, der vare slupne derfra med Livet, vare fangne i Nils Bengtssons og Jøran Høøks Skæbne kjendte han ikke. Kongen skrev strax til Statholderne
paa Elfsborg for at faa nøjere Rede paa, hvorledes det egentlig var gaaet til, hvor
mange Ryttere og Knægte, der vare slagne og hvor mange undkomme. "Vi have
heller ikke," tilføjede han, "sendt Nils Bengtsson did, for at han skulde gaa paa
Rov, men for at holde Slottet til os og Riget" l). En uretfærdig Bebrejdelse, da
han selv havde rost Nils Bengtsson, saalænge Plyndringstogene gik godt.
Oluf
Stråle til Ekna blev udnævnt til Statholder paa Elfsborg"),
I September var den danske Styrke i Halland bleven øget med den fynske
og den skaanske Adelsfane, hvilke den 28de August vare beordrede til Halmstad 4.).
Kristian IV tænkte paa med de sex Adelsfaner, som saaledes nu stade i Halland, og
2000 norske Bønder, der vare samlede ved Baahus, at forsøge at tage Nyløse eller
vinde nogen anden Fordel der vest paa i men de danske Førere vare kun lidet
stemte for at gaa paa Togt med de uøvede Bønderknægte, og Planen blev opgivet.
De sex Faner fik da Ordre til at sprede sig langs den hallandske Grænsas). Den
19de November bleve den skaanske og den hallandske Fane hjemforlovede henholdsvis
fra Laholm og Halmstad for at give Plads for hvervede Faner 6).
Paa Søen foran Elfsborg vedblev alt at være roligt. Da Rigsmarskens Hær
drog bort fra Halland, had Jørgen Daa Raaderne i Kjøbenhavn om at forstærke
Eskadren, da han frygtede Angreb af Skjærbaade i men han maatte nøjes med Løftet
om at faa et Skib, naar et kunde undværes i Østersøen 7), dog fik Sten Madsen Befaling til at sende ham nogle Skjærbaade fra Baahus 7). Saasnart Hovedflaaden i
Østersøen var samlet i Kalmar Sund, og Bjelkenstjernas Skibe vare fordrevne, sendte
Kongen strax Godske Lindenov med "Victor", "St. Michael" og "Krokodillen" til
Kattegat og befalede Jørgen Daa at underlægge sig Lindenov 8). Dog synes Lindenav ikke at være kommen derop eller i hvert Fald kun at have været der kort; thi
allerede midt i August har Daa igjen Kommandoen.
Det var Kongen meget magtpaaliggende saalænge som muligt at holde Blokaden foran Elfsborg ved Magt, da han derved hindrede de Tropper, Svenskerne
bvervede i England og Nederlandene, i at lande; da derfor Jørgen Daa sidst i Oktober meldte, at den svenske Eskadre af al Magt rustedes, sendte Kongen ham Mads
Bagge med "Victor" til Hjælp og befalede ham, naar dette Skib kom, at gjøre sit
') Efter Knud Brahes Brev i N. D. M. II B. Pag. 30 og den tydske Dagbog i st. kgl. BiL.
jævnf. Karl !X's Brev til Statholderne paa Elfsborg Rigsark. i Stkh. Rgstr. 2/10 11. 2) Rigsærk. i
Stkh. Rgstr. 2'10 11. 8) Samme Kilde "/10 11. 4) Geh. A. Sj. Tgn. 18/8 11. ") Samme Kilde 7/ 10 11.
a) Geh, A. Sko Tgn. 19/ U 11. 7) Geh. A. Sj. Tgn. 9/7 11. 8) Samme Kilde 12 / 7 11.
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yderste for at tage eller brænde de svenske Skibe; lykkedes det, skulde de danske
Skibe derefter gaa til Kjøbenhavn, men lykkedes det ikke, skulde de blive i Havnen
ved Marstrand, saalænge Isen tillod det, og siden holde Søen: saalænge de kunde for
Vinteren. Øboerne langs den svenske Skjærgaard, der af Frygt for de dansk-norske
Orlogsskibe havde hyldet Kristian IV, fik Tilladelse til at drage, hvorhen de vilde,
i Kongens Riger og Lande, hvis de ikke turde blive, hvor de vare 1).
Det var ingenlnnde med Kong Karls gode Villie, at de svenske Skibe ved
Elfsborg vare saa uvirksomme, Gang pall. Gang sendte han Brev om at faa dem i
Søen, men det gik her som paa saa mange andre Steder i Sverige; hvor Kongen
ikke selv var til Stede, blev intet synderlig udrettet. Den 23de August skrev Karl
IX til Nils Bengtsson om at lade Skibene løbe ud og slaa sig igjennem den danske
Eskadre til Holland, der havde Kongen tinget med Kjøbmænd om at stille Skibe til
hans Raadighed, saa Flaaden skulde vel komme tilbage stærk nok til at gjøre Havnen
ren Il). I de første Dage af September sendtes to Gange Bud til Elfsborg, om at
Skibene skulde nd, enten de saa vandt eller tabte, det skulde ikke gaa der som ved
Kalmar "). Da Nils Bengtsson i en Indberetning omtrent fra samme Tid ikke med
et Ord omtalte Skibene, gav Kongen ham en alvorlig Irettesættelse derfor; han kunde
vel deraf slutte, at Skibene nu vare ligesaa lidet færdige som før, men nu skulde de
snarest gjøres færdige, og varede det ret længe, vilde Rongen have Statholderen tiltalt. Et af Skibene, "Blå Ormen", havde Kongen tiltænkt en særlig Mission; det
skulde lades fuldt af al Slags Træ, baade Pipenholt og Knapholt, og endelig være
fuldt lastet; det var det samme, hvem Træet tilhørte, det skulde nok blive betalt.
Kapitajnen paa Skibet, Alexander Myr, skulde der medgives en Seddel, saaledes som
Kjøbmænd plejede at faa den, naar de førte Gods ud fra Elfsborg, om at han havde
været der og nu var affærdiget med sit Skib, hvor han selv lystede. "Thi Vi ville
noget med ham udret.te" ').
Den !-Ide September sendte Kongen Admiralen, den ædle og velbyrdige
Anders Johansson, til Elfsborg for at tage Befalingen over Planden og medgav ham
følgende Instrux:
l. Først skal han, naar han kommer til Elfsborg, lade Skibene gjøre ret.
færdige og forordne Kapitajner og godt Søfolk paa hvert Skib . Selv skal han blive
paa "Hjorten" og have hos sig Alexander Myr, som Vi nu have antaget for Skibskapitajn, paa "Krabben" skal være Nils Stark og den hollandske Kapitajn Johan
J øransson, paa "Blå Ormen" Morten Livknægt og hos ham gamle Hans Nilsson, paa
"Lamprell" Bengt Ragnvaldsson, paa Erik Siggessons Skib JOD Kok og paa "Franciskus" skal han sætte Ånders Svensson og siden begive sig i Jesu Navn til Søs, og
der han møder de syv Jutheskibe, slaa sig igjennem.
2. Naar han kommer til Amsterdam, skal han forhøre, om Spens eller Bingli
have Folk der til Kongelig Majestæt; er der ingen, skal han lade Spens vide, at han
er der og siden med føjelig Vind gaa til J ydland eller Norge og brænde og røve
der og saa igjen gaa til Amsterdam.
3. Naar nu Jakob Spens kommer med sine Folk og Skibene: da skulle de
I) Geh.
Samme Kilde

Å..

Sj. Tgn. 6/ U -n ,

10/. 11.

") Rigsark.

i Stkh . Rgstr. 28/8 11. " ") Samme Kilde "_8/9 11. 4)

159
'Og vore Skibe i Forening løbe hjem og slaa sig igjennem Juthens Skibe. Men Alexander Myr med "Blå Ormen" skal løbe efter den særlige Kommission, der er givet ham 1).
Men trods alt dette vare Skibene dog ikke videre, end at Statholderne paa
Elisborg mod Slutningen af September spurgte, om der skulde J ern- eller Kobber-stykker paa dem; Kongen svarede lidt ærgerlig, at der skulde halvt af hver Slags,
men han havde rigtignok troet, Skibene forlængst vare ude 2). Saavidt kom de aldrig,
medens Karl IX levede, først sidst iNovember, da Jesper Matsson Krus kom derned,
kunde han melde, at nu vare Skibene færdige. Gustaf Adolf svarede, at det var
godt; de skulde endnu dog vente nogle Dage, saa kom Nils Engelsman ned med
videre Besked, og han skulde da følge med dem S). Men inden Nils Engelsman naaede
derned, kom Frosten og gjorde enhver Tanke om at komme til Søs det Aar umulig").
Jørgen Daa ventede saaledes forgjæves paa, at Svenskerne skulde komme
ud til ham; da han nu midt i November modtog Befalingen om at gjøre sit yderste
for at ødelægge Skibene ved Elfsborg, besluttede han at vove et Angreb paa dem
under Slottets Kanoner. Eskadrens Fartøjer, 9 i Tallet, bleve derfor N atten til den
27de November samlede under Jens Munk, Jon Pedersen og Anders Nold og roede
-skjulte af Mørket frem mod de svenske Skibe. Det lykkedes J ens Munk og hans
Folk at entre "Hektor" og "Blå Ormen", men da Vinden var vestlig, og udlagte
Bomme spærrede Farvandet, var det ikke muligt at bringe dem bort. J ens Munk
lod derfor "Hektor" antænde ved en Brander og forblev paa Skibet, til TIden havde
godt fat. Saasnart Luerne lyste op i N atten, aabnede Slottets Kanoner en stærk
TId, der tvang de danske til med et Tab af 18 Mand at forlade det brændende Skib,
der igjen blev besat af Svenskerne, hvem det lykkedes at slukke TIden. Henimod
Daggry trak J ens Munk sig igjen tilbage, medførende to Flag fra "Hektor" og et
fra "Blå Ormen". Flagene bleve senere ophængte i Frue Kirke i Kjøbenhavn 5).
Jørgen Daa holdt endnu nogen Tid Søen. Den 6te December gav Kongen
.ham Befaling til at søge Havn, hvis Vinteren vedvarede 6), og midt i December forlod derfor Eskadren sin Plads og søgte til Kallundborg, hvor den blev oplagt.
') Rigsark. i Stkh. Rgstr.•/. 11. ~) Samme Kilde "t, 11. 8) Samme Kilde 8111" 11. 4) Nils
Engelamana Instrux var af samme Indhold som den, der tidligere var givet Anders Johansson. Den
var dateret 2den December. 6) Efter et i Marineministeriets Arkiv opbevaret Manuskript "Den
Danske Admiral J ens Munks Liv og Levnets Beskrivelse til Største Delen af Hands egenhændige
Dag-Bøger og Resten af andre troeværdige Documenter Uddragen", meddelt af Kapitajn O. Liitken
i nDanebrog" 1882, Nr. 84. I Jens Juls Regnskaber i Geh. A. i Kbhvn. findes for 10de April 1612
ført til Udgift en Sum Penge, given til JørgenDaa som Erstatning for, hvad han af sine egne Penge
Aaret forud havde givet de Søfolk, som toge Flagene ned paa de svenske Skibe. 8) Geh. A. Sj.
Tgn. 8/ 12 11.

7de Kapitel.

~ri~en ven nen nors~-svens~e Grænse, ~aa 8sel o~ ~aa ~~en, Tilstanden i
Ri~erne unner ~ri~en,
Allerede inden Kong Kong Kristian IV gik over den svenske Grænse, havde
han, som vi tidligere have set, bestemt afvist de norske Lensmænds Forslag om at
hverve 1200 fremmede Knægte til Landeværn, og strængt paulagt dem overensstemmende med Norges Lov at samle og ruste den norske Almue og med den falde ind
i Sverige. Da 'I.'ildragelserne foran Kalmar toge en saa farlig Vending, og der laa
saa stor Vægt paa at dele Sveriges Magt ved Angreb paa andre Punkter, fornyede
Kongen sin Befaling om Indfald i Westergøtland og paulagde Statholderen og Lensmændene ufortøvet at iværksætte den, saa kjær deres Ære og Velfærd var dem 1);
men Almuens Uvillie var for stor til, at selv dette strænge Kongebud kunde sætte
noget igjennem.
Hen paa Sommeren lykkedes det vel fra Akershus med omliggende Len at
samle !:l Fænniker, alt ialt vel omkring 2500 Mand (hver tredie Mand var opbudt) j
men saasnart Bønderne erfarede, at det gjaldt et Indfald i Sverige , bleve de strax
modvillige og oprørske og erklærede, at de vilde drage hjem, uanset at den Tid, for
hvilken de havde modtaget Sold, paa langt nær ikke var forløben, og mange gik
hjem med store Poser af Fødevarer. Nogle sagde, de vilde hjem for at høste deres
Rø og Korn, uagtet det var bestemt, at de hjemmeværende skulde høste for dem;
andre erklærede, at de nu vilde gjøre Bytte, sanledes at en af de to hjemmeværende
Bønder, der havde udredt den tredie, nu skulde komme i hans Sted, og saaledes
skulde fremdeles skiftes. En Del satte sig endog med Slag og Hug op mod deres
Høvedsmænd, Lieutenanter og Fændrikker og truede med at skyde dem; og da Lensmændene stævnede Hovedmændene for Retten, rykkede de andre samlede frem med
flyvende Fænniker og forlangte at faa nogle af de tiltalte fri. Tønsbergfænniken
erklærede rent ud, at den ikke vilde yde Kongen Mandskab og Huldskab, og da
Lensmanden bade dem, der bleve Fanen tro, træde over paa den ene Side, traadte
l) Norske Registranter 80 . 11.
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kun tre eller fire frem, og de øvrige truede med at skyde paa dem. Først efter
lange Forhandlinger fik Førerne Stemningen beroliget, saaledes at nogle svore Kongen
Troskab "Maaneden ud", andre saalænge de fik Løn.
Ogsaa om Lønningens Størrelse var der Uenighed; Bønderne forlangte en
Daler om Ugen, medens de med deres Udredere hjemme vare forligte om fire Daler
om Maaneden, Maaneden regnet til sex Uger.
Lorentz von Hadelen skulde med 1600 Mand vogte Grænsen ved Manglebro
og Tolvmileskoven ; Mandskabet fra fire Præstegjæld i øvre Romarike, der skulde
samles ved Idde og Marker, rømte efter at have svoret til Fænniken, under Paaskud
af kun at ville tjene under den solørske Fænnike, som stod ved Manglebro, uagtet
der var Mandskab nok. Kort, Folkene vare saa oprørske og rebelske, at man aldeles
ikke kunde komme til Rette med dem hverken med det gode eller det onde. Fra Bergenhus og Stavanger Len var endnu den 16de Juli hverken mødt Ryttere eller Knægte l).
Da Kong Kristian modtog Meddelelsen om disse lidet glædelige Forhold, befalede han sin Statholder at indskrænke sig til at holde Grænsen besat, vogte vel
paa Akershus og se at udfinde Hovedmændene blandt de misfornøjede Bønder").
Alt hvad der udrettedes i det søndenfjældske Norge, var derfor kun et Indfald i Dallsland, hvorved der blev brændt 2 Præstegaarde, 7 Frelsehemman, 72 Skattehemman, 3 halve Hemman og 31 Torper i Eds og Høgsåters Pastorater; desuden
blev der plyndret i Frendefors, Bolstad og Ferglanda Pastorater"), Svenskerne havde
vel udskrevet en Fænuike under Lars Svensson til Grænsevagt ') og sat Peder
Knudsson (Roos) til øverste for Bønderne'), men de formaaede dog ikke at afværge
Indfaldet.
Forøvrigt forefaldt intet af Betydenhed langs Grænsen; de norske søgte at
sprede deres Konges Opraab til Svenskerne om at slutte sig til ham mellem den svenske
Almue, og Karl IX udsendte derfor Jøran og Arvid Månsson (Stjerna) for
at formane Almuen til Troskab. Mere Gavn end de norske Rustninger gjorde næsten
det i Sverige udbredte Rygte, at den landflygtige Grev Axel Lejonhufvud stod ved
Grænsen med 1000 Ryttere og meget Fodfolk. Uagtet Karl IX flere Gange i Skrivelser
til Almuen fremhævede det urimelige i dette Rygte, toge dog Dalkarlene deraf Anledning til hverken at sende den forlangte Understøttelse til Kalmar Slot eller deltage i Indfaldet i J æmteland.
Ogsaa Helsingerne ængstedes for Indfald af en Hob Bagger og J æmter og
Krigsfolk fra Trondhjem, og da et saadant Indfald virkelig fandt Sted, om det end
kun var af ringe Betydning, bade de om at maatte beholde den blandt dem udskrevne
Fænnike under Hans von Akeren, der ved Aarets Begyndelse var paa Vej nord
om Bugten til Finland, men senere var kaldet til Kongen, og som nu stod nær sin
Hjembygd. Karl IX svarede dog dem som Dalkarlene, at de ikke behøvede at frygte for
noget Krigsfolk fra den Side; "thi, " skrev K engen, "havde J uthen Krigsfolk i sit
Land, saa behøvede han det vel her, hvor Vi ligge. Vi holde ham saa varm her,
at han ikke meget Krigsfolk har hos eder j men om en Hob Bagger og J æmter
1) Suledes skildres Tilstanden i den norske Hær i Statholderens og Lensmændenes Indberetning til Kansleren. Geh. A. Indkomne Breve til danske Kancelli og Indlæg til Registranter 1611-16
16/7 11. I) Norske Registranter 18/8 11. 8) Lignell: Beskrifning af Grefskabet Dall. 4) Rigsark. i
Stkh. Rgstr. 18/8 11.
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ligger der ved Grænson, dem have I ikke nødig at frygte for j thi Vi kunne
ikke andet end mene, at ere I tro, ere I dem vel jævnbyrdige, og den svenske Bonde,
som lod sig skræmme af en J uthebonde, han var ikke værd til at leve. Da derfor
Krigsfolket bedre bruges her end hos eder, ville Vi have det hid j de ny udskrevne
Knægte kunne blive. Men stil eder ikke saa modvillige an, som I hidindtil haver
gjort, thi Juthen han byder eder intet. Have Vi dog hidindtil kunnet føre Krig med
Polakken, som er en saadan Fjende, at en Polak er saa god i Krig som sex Juther,
saa haabe Vi, at Juthen heller ikke skal skræmme Os. Værer derfor samdrægtige
i det, som angaar vort Fædreland og eders eget Gavn og Velfærd, og drikker ikke
af J utheflasken j thi det bekommer eder ilde" 1).
Pall. et Punkt langs den norsk-svenske Grænse fik dog Krigsbegivenhederne
en noget større Betydning, det var ved J æmteland og Herjedalen, de to norske Provinser, der som en Kile skøde ind i Sverige mellem Norrland, Medelpad, HelsingIand
og Dalarne. De løde under Lensmanden paa Trondhjemsgaard, Sten Jensen Bille
til Billesholm. Ved Brev af 4de Marts 1611 underrettede Kristian IV ham om den
forestaaende Krig og bød ham udskrive 2000 Mand i sit Len og drage ind i J æmteland med dem for derfra at falde ind i Sverige. Da. Bille modtog denne Skrivelse, oplæste
han den paa Raadhuset i Trondhjem for Lovmændene, Borgmestrene og Raadmændene,
for at disse kunde holde Borgerne, som for en stor Del laa sejlfærdige til Nordlandene, tilbage, for at man blandt dem kunde udtage Officerer og Underofficerer.
Ved dette ukloge Skridt blev Planen til det forestaaende Angreb, endnu før Krigserklæringen var udgaaet, bekjendt over hele Egnen og kom ogsaa til Svenskernes
Kundskab. Af de udskrevne Knægte udtoges fire Fænniker fra Namdalen, Fosen,
Søndmøre og Rumsdal til at drage ind i J æmteland j de fire Herreder laa alle ved Søen,
altsaa længst borte fra det Sted, hvor Fænnikerne skulde bruges, og disse kom derved desuden til at bestaa af Mandskab, der var mere vant til at færdes paa Søen
end mellem Fjældene, og som kun havde liden Øvelse i at bruge Bøssen. Det udskrevne
Mandskab skulde holdes med Kost og Løn af de hjemmeblivende j men i Stedet for
at indsamle Proviant og Penge og senere efter Behov fordele det, gaves disse Ydelser
af Yderen til Knægtene, der naturligvis holdt daarligt Hus dermed, saa at de snart
lede Mangel. Sten Bille selv holdt sig paa Grund af Sygdom tilbage i Trondhjem
og overgav Ledelsen til Hans Basse til Tveden. Da Nordmændene over Fjældene
kom ind i J æmteland, forenede to Fænniker J æmteknægte under Johan Vesling og
Henning Jensen sig med dem, men Stemningen mellem Tropperne var alt
andet end god, og Jæmterne modtoge med Uvillie deres norske Hjælpere. Enhver
Tanke om noget større Indfald i Sverige maatte snart opgives. Da Hans Basse befalede Johan Veslings Fænnike at lejre ved Refsund, en Mil fra Grænsen, vægrede
Knægtene sig derved og gik længere ind i Landet. Pall. Grund af den ukloge Fordeling af den medbragte Proviant kom Nordmændene snart til at mangle, og
J æmterne vægrede sig ved at underholde dem, hvilket havde til Følge, at de norske
Knægte bleve ulydige og opsætsige.
Forinden sin Afrejse fra 0rebro havde Karl IX, som alt tidligere fortalt,
beordret Statholderen i Dalarne, Karl Bonde, til at falde ind i J æmteland med Dal') Rigsark. i Stkh. Rgstr.
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karlene under Jøns Danielsson og Bergsmændenes Ryttere, samtidig med at Baldser
Beck angreb Landskabet fra den anden Side med Peder Klementssons Fænnike,
Polakkerne og Helsing-Bønderne.
Jæmteland blev dog ikke taget saa hurtigt, som Kong Karl havde troet. De
overdrevne Rygter om Nordmændenes Rustninger gjorde Befalingsmændene i de nordlige svenske Provinser forsigtige. Dalkarlene bleve hjemme, og Baldser Beck ansaa
det for raadeligt først at forene sig med Anders Styfvert og Knut Hand, som stode
i Nærheden med deres Faner 1). Da de norske Fænniker gik over Fjældene og foretoge et mindre Indfald i Medelpad og Helsingland, begyndte man at frygte for, at
Juthen maaske havde ondt i Sinde mod de nordlige svenske Provinser, og der gik
Bud til Byerne Gefle, Hudiksvall og Hernøsand om at levere Heste med Sadler,
Bøsser, Vær~er og alt Tilbehør tilOlufIngemarsson, for at han kunde møde Juthen
i N orrland 2). Dalkarlene fik samtidig et Paalæg om at rette sig efter Kongens Bud
og gjøre Alvor af Angrebet; men det frugtede ikke.
Da Kongen stadig ikke hørte noget fra de nordlige Provinser, formodede
han, at Planen om Angrebet paa J æmteland var opgivet, og han skrev derfor sidst
i Juli til Anders S~yfvert, Knut Hand og Baldser Beck om at komme ned til ham
med alle deres Folk, baade Rytterne og Knægtene, Polakkerne indbefattet"): men inden
Brevet naaede frem, var Indfaldet begyndt.
Det var naturligvis ikke bleven skjult for Baldser Beck og hans Fæller, hvor
mislig N ordmændenes Stilling i J æmteland var, og hvor lidet venskabeligt Forholdet
imellem dem og J æmterne havde udviklet sig. De svenske Befalingsmænd udsendte
derfor den 7de August fra deres Lejr ved Stafre et Brev "Til alle ærlige og fortroede J æmter udi alt J æmteland, dette Brev med største Alvor og Hast til Hænde
forsendt. " I Brevet gj orde Baldser Beck først Rede for, hvor grundløst de danske
havde begyndt denne Krig, hvorfor da Lykken heller ikke hidindtil havde fulgt dem;
da nu Jæmterne havde understaaet sig i sammen med de norske Juther med Rov
og Plyndring at falde ind i Medelpad og Relsingland, saa havde Baldser Beck for
at hindre sligt været nødt til at begive sig ind i Landet med Krigsfolk, og han vilde
nu spørge dem, om det var deres Alvor, at de vilde staa med Dansken mod Svensken;
men vilde de fly Fordærv og Undergang, saa skulde de betænke, at de vare af svensk
Blod først komne og fordum mest havde ligget til Sverige, og derfor nu med det gode
give sig under Sverige paany. Han vilde da forsvare dem mod de norske og danske,
og af hans Krigsfolk skulde ikke et Æg end sige en Høne blive frataget dem. Men
var det ærlige svenske Blod i dem aldeles afkølet, saa vilde han skrive til det andet
Krigsfolk, der laa nogle Tusende Mand stærk i Helsingland, og saa falde ind over
dem med Mord og Brand, saa at selv Barnet i Vuggen ikke skulde blive skaanet.
N aar de blot sad e stille under Striden, skulde de svenske nok jage Dansken ud og
slukke hans Blodtørst i hans eget Blod. Denne Skrivelse gik fra Haand til Haand
blandt J æmterne, men Hans Basse og de norske Befalingsmænd sagde de intet derom.
Henimod Midten af August gjorde Mangelen paa Levnetsmidler det umuligt
for Hans Basse længere at holde sine norske Knægte ved Fanen, og den 15de Au1) Rigsark. i Stkh. Rgstr, 90/ S 11. il) Rigsark. i Stkh. Acta historica 8/S 11. B) Rigsark. i Stkh.
Rgstr. Bl/ 7 og il/S 11.
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gust gik han tilbage over Fjældene. Da Nordmændene vare borte, forsøgte Jæmterne
ingen Modstand, og Landet blev derfor uden Sværdslag besat af de svenske. Herjedalen derimod blev overfaldet med Mord og Brand, og kun ved Tvang faldt Indbyggerne
dår til Føje. Baldser Beck jog alle Juther og alle Præster ud af Landet, lod de
indfødte sværge Troskab under Sveriges Krone og begyndte strax at bygge en Skanse
mod Vejene over Fjældet til Norge. Karl IX billigede de Forholdsregler, Beck
havde truffet, og befalede ham at gjøre den omtalte Skanse stærk og bygge Hus i
den, saa at han med det norrlandske Krigsfolk kunde blive der Vinteren over. En
Fane Ryttere (Lensmands-, Foged- og Skriver-Rytterne fra Uppland og Norrland)
blev lagt i Borgleje i Gefle for at være ved Haanden, hvis noget kom paa. Polakkerne
skulde og blive der, og alle andre polske Fanger sendes derop og indlemmes i Fænniken. Af Jæmteland skulde udskrives 200 Mand og sendes til Stockholm, og
Kongen ønskede at vide, hvad J æmterne hidindtil havde skattet til Kongen af Norge
Ved Lejlighed skulde Baldser Beck falde ind i Norge l). Baade Lensmanden i Trondhjem og J æmterne kom senere haardt til at bøde, de sidste for deres Frafald, den
første for de slet ledede Foranstaltninger til Provinsens Forsvar.
J æmteland blev nu styret som en svensk Provins under Baldser Beck, svenske
Præster bleve indsatte over hele Landet li), og en ny Biskop, der fik til Gave alle de
Bøger og Klæder, de bortdragende Præster havde efterladt, blev udnævnt"). Karl IX
tænkte paa derfra at brede sin Magt videre over det nordlige Norge, og han gav derfor
Befaling til, at Rytterfanen fra Gefle under Philip de la Colombe Vassieu og Kobbergsrytterne under J øran Eriksson skulde gaa til J æmtcland; naar de vare komne, skulde
Skansen besættes med 100 Knægte og 20 Ryttere, og Baldser Beck skulde med den
øvrige Styrke falde ind i Norge, dog uden Mord og Brand i Indbyggerne skulde
bringes til at sværge sig under Sveriges Krone. Kneb det, skulde Tropperne fra de
omliggende Landsdele komme til Hjælp').
Heller ikke det nordligste Norge, det Tvistens Æble, der i saa høj Grad
havde bidraget til Ufreden mellem de nordiske Riger, glemte Karl IX. Statholderne
i Westerbotten, Stellan Mørner og Reinhold Steger, fik Befaling til at udskrive 500 Knægte og med dem gaa gjennem Tornø Lappinarken til Vardehus og
prøve at faa det ind. De skulde tage Skat af alle Lapper og Søfinner, bande den,
de plejede at give Kongerne i Norge og Rusland, og den, de plejede at give Sverige;
men de, der ikke vilde give sig under Sverige, og alle .Iuther skulde forfølges med
Mord og Brand. Ved Tornø skulde Stellan Mørner bygge en Kongsguard paa Øen
Sunnerø og tilsige Birkarlene, som plejede at handle i Tornø Lappmarken, at de
alle skulde flytte til Sunnerø og bo der i thi der vilde Karl IX have en Kjøbstad
og give den Privilegier, saa at Lapperne ikke mere behøvede at søge J uthen. Endelig skulde de to Statholdere sørge for, at alle de Steder i Lappmarken, der egnede
sig til Beboelse, bleve bebyggede; dertil skulde tages Bønder fra Westerbotten, der
hvor der boede to eller tre sammen paa et Hemman; vægrede de sig ved at drage
') Rigsark. i Stk. Rgstr. 17/9 11. Fra norsk Side ere Begivenhederne i Jæmteland skildrede
efter Aktstykkerne i de 1613 anlagte Sager mod Sten Bille og Jæmterne, trykt i "Kongens og rigens
råds domme" for 11te Juni 1613. ') Rigsark. i Stkh, Rgstr. ' "/11 11. ' ) Samme Kilde ' o I 12.
4) Samme Kilde 21/ 10 11.
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derind, skulde de tages til Knægte l). Denne Plan kom dog ikke til Udførelse, medens
Karl IX levede, og Gustaf Adolf lod den falde.
Statholderen i Reval, Anders Larsson, var efter Kong Karls Befaling i Juli
falden ind paa Øsel med Ryttere og Knægte. Det aabne Land blev hjemsøgt med
Plyndring og Brand; men Arensborg, hvor Klavs Maltesen Sehested sad som Lensmand, kunde Larsson ikke indtage. Da Kong Karl fik dette at vide, gav han Tilladelse til, at Lermunds skotske Kompagni maatte blive derovre, og befalede Johan
Meydel, der blev udnævnt til Befalingsmand paa Øen, at belejre Slottet I). Foruden
Lermunds Knægte skulde en af de liflandske Faner, enten Patkuls eller Wrangels,
"Være der; den auden skulde blive i Lifland, hvor det var tilstrækkeligt at have en
.Rytterfane, saalænge Stilstanden med Polakkerne varede; de fire øvrige Faner under
Klaes Wachtmeister, Henrik Rehbinder, Engelbrecht Tisenhusen og Reinhold Boxhofven skulde strnx skynde sig til Kongen. Axel Kurk skulde med to Faner Ryttere
og nogle Hundrede Knægte drage fra Finland til Meydel paa Øsel S). Paa Arensborg fandtes kun Slottets sædvanlige Besætning, 'saa nogen Modstand i Marken var
ikke til at tænke paa. Statholderen henvendte sig vel til Regeringsraaderne i Kjøbenhavn for at faa nogle Hundrede øvede Knægte derover, og Rasdet skrev herom +.il
Kongen; men der var ingen Knægte at undvære, og Klavs Maltesen maatte nøjes
med Anvisningen paa at forsvare Slottet med Borgerne og Adelen deromkring'). Til
Trods for, at han saaledes var helt overladt til sig selv, lykkedes det ham dog at
bevare Arensborg for Danmark.
Paa Søen havde den danske Flaade under hele Sommerfelttoget haft afgjort
'Overmagt, men den havde ligesom Hæren lidt meget baade ved Mangel paa Levnetsmidler og ved Sygdom; det var derved lykkedes den svenske Flaade to Gange at
gribe virksomt ind i Krigsbegivenhederne, første Gang, da Kalmar Slot blev undsat,
anden Gang, da Øland blev gjenerobret. Tre Gange havde Flaaderne mødt hinanden j en
Gang i Kalmar Sund og to Gange mellem Ølands nordre Odde og Stockholm. "Miølkepigan" og "Røda Lejon" vare blevne erobrede, og Svenskerne havde maattet ødelægge
næsten hele Flaadedelingen ved Kalmar paa fire Smaaskibe nær, der bleve tagne,
men til Gjengjæld var "Stjernen" falden i Svenskernes Hænder. Foruden at be
.kæmpe Fjenden paa Søen havde den dansk-norske Flaade en anden vanskelig Opgave, den at hindre Tilførsel til Sveriges vidtstrakte Kyster. Allerede den 28de Februar havde Kristian l V udfærdiget Breve til de tydske Stæder ved Østersøens
Kyst med Forbud mod Sejladsen paa Sverige j Stæderne modtoge Brevene i Marts,
enkelte dog først i April 5 ) , altsaa samtidig med, at de danske Orlogsskibe kom i Søen j
dog synes Hansestæderne at have været noget uvillige til at rette sig derefter. Den
3Gte April skriver Breide Rantzau til Kansleren og beder ham oplyse, naar For'budet var forkyndt for Liibeckerne, da det forekom ham, Kongen gik noget strængt
frem mod dem 6). Heller ikke synes Orlogsskibene altid at være gaaet hensynsfuldt til
Værks. Regeringsraadet i Kjøbenhavn maa bede Mogens Ulfeld om at formane sine
Kapitajner til at gaa varsomt frem med at skyde paa fremmede Skibe for at faa dem
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. '°/'o 11. 2) Samme Kilde ii_27/8 11. 8) Samme Kilde '/. 11. 4) Geh.
A. Sj. Tgn. 17/, 11. 6) Geh. A. Dom Bog udi Admiralitetssager 28/1 11. 0) Aarsb. r. Geh. A. IV B
::Pag. 201.
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til at stryge Topsejl, naar de ikke vare paa dansk-norske Strømme. Nederlænderne
klagede meget herover, og man forventede et Gesandtskab, der blandt andet vilde
paatale denne Sag l). Da Orlogsskibene af Hensyn til den svenske Flaade
maatte holdes samlede, og forsaavidt de ikke anvendtes foran Kalmar, i Reglen
krydsede mellem Øland og Gulland, kunde de vanskelig tillige blokere den vidtstrakte
Kyst,
Kongen tskrev derfor den 15de Juli til Borgmestre og Raadmænd
i Kj øbenhavn, Helsingør, Malmø og Aalborg og bad dem opfordre Borgerne til at
ruste nogle Orlogsskibe (Kapere) for at hindre Tilførsel til Sverige j helst maatte de
komme i Søen endnu i indeværende Am· 2) . Opraabet fandt villig Tilslutning, især i
Kjøbenhavn. Den l3de August udfærdigedes det første Kaperbrev for Skibet "Morianen ti
tilhørende William Petersen, Borger og Indvaaner i Kjøbenhavn, og samme Dag
udfærdigedes Artikler for Kaperskibene j de vare underkastede Søkrigslovene, og
Mandskabet svor Kongen Troskab S). I Kjøbenhavn blev nedsat en Ret i Admiralitetssager, i hvilken Knud Markvardsen, Borgmester i Kjøbenhavn, Ernst Werlcman,
Sekretær, og Raadmændene Iver Poulsen og Peder Andersen vare Dommere 4). Retten
synes at være gaaet samvittighedsfuld til Værks, naar henses til Forholdet mellem
frigivne og prisdømte Skibe; af de kaprede Skibe tildømtes Kongen 10 liibske Skibe,
1 helsingørsk, 1 kielsk, 1 hollandsk, 1 danziger og l svensk j der frigaves 2 hollandske
Skibe, 3 skotske, 1 liibsk, 4 rostockske, 5, fra Danzig og l fra Greifswalde j senere
prisdømtes 16 liibske Skibe, 5 hollandske, l fra Danzig og l fra Stralsund og frikj endtes 3 liibske og l rostokker Skib. Ialt prisdømtes sanledes 1611 39 Skibe og
frikjendtes 21 ; af disse 60 Skibe toges 33 af Kongens Orlogsskibe og 27 af Borgernes
Skibe 5). Sverige rustede 1611 ingen Kapere.
Uagtet Danmark-Norges Herredømme paa Søen var Muligheden for en Landgang af 'I'ropper, hvervede i Nederlandene, England eller Skotland for svensk Regning og indskibede paa fremmede Skibe, ikke udelukket, og Kystvogtningen kunde
derfor ikke helt tilsidesættes. Det var navnlig J ydlands Vestkyst og den norske Kyst,
der paa den Maade blev truet, og Tanken om Strandhug og Hærgninger her var
heller ingenlunde Karl IX fremmed, hvad der fremgaar af hans Befalinger til Skibshøvedsmændene ved Elfsborg. I April, da Krigens Udbrud nærmede sig, fik de
jydske Raader Brev om at drage Omsorg for Vestkystens Vogtning"). Langs Strandkanten skulde der udstilles Vagter, og naar Bavnen brændte, og Klokken lød, skulde
hver Mand gaa til Stranden med Vaaben og Værge at gjøre Fjenden Modstand og
Afbræk 7); dog var det ikke nødvendigt forinden at mønstre Bønderne 6), og Raadet
turde ikke, paa nogle Lensmænds Indstilling, i Kongens Fraværelse lade udgaa aabent
Brev til Almuen om at staffere sig med Vaaben og Værge og være Lensmanden
følgagtig 0). I Norge blev Indløbet til Trondhjem forskanset 10), og Lensmanden paa
Bergenhus, Holger Vind, fik Ordre til at blive hjemme fra. Troppesamlingen ved
Grænsen for at vare paa sit Len 11). Hvis Beretningen hos Ægidius Lauritzen staar
til troende, har Kong Karl endog tænkt paa et Indfald med lejede tydske Knægte
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over den danske Sydgrænse, saaledes at han altsaa sysselsatte sin Modstander fra.
N ordkap til Elben. En fangen svensk Kapitajn berettede nemlig, at han var bleven
udsendt selv sjette af Kong Karl for at hverve Tropper i Tydskland til et
Indfald i Jydland. IIUdi Nyborg vred han sine Hænder, at han havde sig dette
daarlige Raad paataget," og han havde vel Grund dertil, thi i December blev han
henrettet i Kjøbenhavn 1).
N aar undtages Halland, Blekinge og den skaanske og norske Grænse, bleve
de øvrige Dele af Danmark-Norge ikke direkte berørte af Krigen, og Udskrivningen
af Mandskab var særlig i Danmark for ringe til at volde stor Ulempe, om den end
i Norge gav Anledning til nogen Modvillie ; men dog mærkedes Krigens Tryk paa
mange Maader. De fremmede Lejesoldater vare overalt, hvor de færdedes, uhyggelige Gjæster, og hvor strængt Kongen end saa dem paa Fingrene og afkortede dem
i deres Lønning, for hvad de havde røvet, saa Almuen dog altid hellere deres Hæl
end deres Taa, naar undtages netop i de af Svenskerne truede Grænseprovinser.
Dog de regulære Soldater, de fik endda være, hvad de vare j men snart fyldtes Landet
af Marodører og Løsgængere og Kumpaner, der udgave sig for Soldater, og som
i Hobe droge rundt og med Magt skaffede sig Underhold, hvor de kom frem. Kongen
maatte befale, at der paa Sjæland skulde klemtes med Kirkeklokkerne, naar slige
Hobe nærmede sig, og at Bønderne da skulde møde paa et forud aftalt Sted med
Vaaben og Værge, eftersom enhver kunde tilvejebringe dem, og se at blive Løsgængerne mægtige og da aflevere dem til Lensmanden, der siden skulde lade dem
tiltale til Tinge og straffe 9). I J ydland fik Kjeld Krag paa Riberhus en lignende
Befaling."). Skjønt Sverige i saa stor Udstrækning brugte indfødte Soldater, hindrede
dette dog ikke, at ogsaa de øvede Vold mod Indbyggerne i eget Land, hvor de droge
frem, hvad Klager fra Almuen og Formaningsbreve til Førerne noksom vidne om.
En Byrde, der særlig kom til at hvile paa Kjøbstæderne, og da navnlig paa
de sydlige danske, var Udskrivning af Skibe til Transporttjeneste. Vel bleve disse
Rejser betalte af Kronen, men desuagtet vare de fremmede Krigsfolk lige saa ilde
sete i Skibene som paa Landet, hvorfor, som vi have set, nogle Skippere ogsaa snarest
friede sig for denne ukjærkomne Fragt ved at landsætte de tyd ske Ryttere paa Lolland-Falster i Stedet for at føre dem til Halland. Naar Madskatten udskreves, paahvilede dens Transport til det befalede Samlingssted enten ad Sø- eller Landvejen
-ogsaa Yderne; senere blev det vel en frivillig Sag for Borgerne i Kjøbstæderne at
sejle med Levnetsmidler til Hæren; men der blev dog givet Regler for, hvor hver
Bys Borgere skulde sejle hen: og Krigskommissærerne bestemte Varernes Pris. Fra
Rigsmarskens Hær i Halland lød stadig Klager over Mangel paa Proviant, og Regeringsraaderne øgede stadig Antallet af de Kjøbstæder, der skulde forsyne den, saaledes at først i Juni Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens, Odense, Nyborg, Kjørteminde, Kjøge, Helsingør, Holbæk, Helsingborg og Landskrone alle skulde sejle paa
.Halland 4). Da dette endda ikke forslog, men Klagerne vedbleve, svarede Raaderne,
at de ikke kunde gjøre mere end at trænge ind paa Kjøbstæderne for at faa dem
til at sende Proviant, men at Grunden til den ringe Tilførsel vistnok laa i, at Priserne
') N. D. M. II B. Pag. 311. 1) Geh. A. Sj. Tgn. '",. 11. 8) Samme Kilde
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vare satte for lavt i Lejren; fik Borgerne deres Vare godt betalt, kom de nok 1).
Kjøbenhavn og en stor Del Len bryggede og bagte til Flaaden, til hvis Underhold
ogsaa Madskatten fra Gulland medgik. De fleste af de øvrige Kjøbstæder sejlede
paa Kalmar og Kristianopel.
De skaanske Provinser vare naturligvis de, der haardest følte Krigen. Blekinge og Halland fik derfor ogsaa Halvdelen af udskreven Pengeskat eftergivet 2).
Allerede i Februar var udfærdiget Forbud mod al Udførsel af Levnetsmidler fra
Skaane S) j Madskatten blev samlet i Halmstad til Garnisonens og Vesthærens Underhold; men desforuden maatte der skaffes Levnetsmidler til de talrige gjennemmarcherende Tropper, hvis Plyndring skulde undgaas, hvilket, for Exempel da Hæren fra
Halland drog til Kristianopel, faldt svært nok. Foruden at alle de skaanske Fæstninger havde indfødte Bønderknægte til Garnison, var Almuen opbudt til .stadig
Grænsevagt og maatte stille Skydsheste til de talrige Sendebud, der fore frem og
tilbage i Landsdelen. Hen paa Høsten, da største Delen af Hæren blev trukken ud
af Sverige, bleve Kjøbstæderne i Skaane og det østlige Sjæland haardt hjemsøgte
med Borgleje. Borgmester og Raad i Malmø fik i den Anledning Tilhold om at
sørge for, at der blev oprettet et Værtshus der i Byen, da hidindtil intet saadant
fandtes, hvor de fremmede kunde holde sig til 4).
For Sverige havde Krigen været langt føleligere. Fra alle Dele af Riget
havde Almuen i store Skare været opbudt til Tjeneste i Hæren og paa Flaaden og til
Grænsevagt. Hvor liden Tilbøjelighed Bønderne havde for Krigstjenesten, naar deres
egen Hjemstavn ikke var truet: kan ses af de hyppigt gjentagne Klager over, at de
opbudte Landsfænniker ikke mødte frem i rette Tid og sjældent med den behørige
Styrke, og af den almindelige Opløsning, der begyndte at vise sig i Efteraaret 1611,
da Knægtene i store Skarer droge hjem uden Orlov, ja hele Fænniker som Peder
Esbjørnssons forsvandt. Karl IX havde ogsaa oftere baade ved Breve og ved særlige Sendebud til forskjellige Egne af Riget maattet formane Almuen til Troskab og
advare den mod at lytte til Kristian !V's Opraab om at give sig under ham. Sm1\.land var bleven haardt hjemsøgt og til Dels lagt øde; men ogsaa Westergøtland,
Dall, Helsingland og Medelpad havde lidt ved fjendtlige Indfald, om end i langt
ringere Grad.
1) Geh. A. Sj. Tgn. 11 /0 11. t) Geh. A. Sko Tgn. 9/&_17/8 11. 8) Samme Kilde 21 /t 11. 4) SammeKilde 2&/10 11.
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Den 30te Oktober 1611 havde Karl IX lukket sine øjne paa Nykøping Slot,
og overensstemmende med hans Testamente og Arvebestemmelserne i N orrkøping af
1604 overtog Enkedronningen, Hertug Johau og sex Raader Rigets Styrelse, til Tronarvingen havde fyldt sit 18de Aar. Regentskabet udsendte strax en Formaning til
de vigtigste Slotsbefalingsmænd: Oluf Stråle paa Elfsborg, Pehr Micbelssou paa Borgholm, Nils Stjernskøld ved Ryssby og Morten Krakou paa Guldborg, om at have de
dem betroede Fæster vel i Agt og vogte sig for alt Forræderi; de skulle selv personlig blive paa Slottene 1). Allerei:le inden sin Død havde Karl IX truffet Forberedelser til at sammenkalde en Rigsdag, og det blev nu bestemt, at denne Rigsdag
skulde samles i Nykøping den 1ste December, for at alle Deltagerne kunde være
hjemme igjen til Julefesten. I Kaldelsesbrevene til Mødet havde man imidlertid mod
Sædvane forbigaaet Hæren og heller ikke givet Præstestanden en saa fyldig Repræsentation, som ellers, det blev derfor nødvendigt i den ellevte Time at udsende nye
Breve, hvorved Ritmestrene, Knægtehøvedsmændene og nogle Befalingsmænd af hver
Fane og Fænnike tilligemed flere Præster kaldtes til Mødet, og derved blev dette
udsat til den 10de December.
Mødet begyndte just ikke lovende. Hertug .Johan fremkom med Klage over,
at han i sine unge AaI' var bleven tvungen til at ombytte Storhertugdømmet Finland med det langt mindre Fyrstendømme Østergøtland, uagtet hans Fader havde
faaet Finland med Arveret for sine mandlige Efterkommere af Gustaf I; dog vilde
han frafalde al Klage herover, hvis man vilde indrømme ham enten hele Finland
eller hele Westergøtland eller foruden hans nuværende Hertugdømme en Del Herreder
i Westergøtland. Det syntes aauledes at tegne til ny Kiv indenfor det svenske
Fyrstehus, men heldigvis var Hertug Johan en fredsommelig Mand, som ikke stod stærkt
paa sine Fordringer; da man indrømmede ham fire Herreder i Westergøtland samt
lovede ham Erstatning for de 12,000 Daler, som var taget til Krigen af hans Axv,
faldt han til Føje og frafaldt alle sine Arvefordringer paa Sveriges Krone tilligemed
alt Krav paa Del i Rigets Styrelse, uagtet Beslutningerne i Norrkøping gav ham Ret

- - ----- - - - - ') Rigsark, i Stkh. Rgstr.

"/11 1611.
22

170
til at forestaa Regeringen, til Tronarvingen fyldte IS Aar, og deltage halvt deri med
ham, til han fyldte 24 Aar, Paa Enkedronningens Vegne afgav Axel Oxenstjerna
en Erklæring om, at da hendes hensovede Ægtefælle havde anset sin Søn for egnet
til at føre Regeringen fra sit attende Aar, og han allerede var indgåaet i dette Aar
(Gustaf Adolf var født den gde December 1594 og havde altsaa nylig fyldt sytten Aar),
ansaa hun sig ikke beføjet til videre at beskæftige sig med Rigets Sager, men anmodede Fyrsterne, Rigsraadet og Stænderne om at erkjende Gustaf Adolf for fuldmyndig og regerende Konge. Efter nogen Forhandling, hvorved navnlig de højere
Stænder søgte at værne om deres Rettigheder, enedes man om at erkjende Tronarvingen for myndig, og den 26de December blev han erklæret for Sveriges Konge.
Det var en ungdommelig Styrelse, der saaledes kom til Roret i Sverige, en
17aurig Konge med en 2Saarig Rigskansler, og Rigets Tilsta.nd var vanskelig og krævede
bande Indsigt og Kraft. Med ingen af sine Naboer stod Sverige paa en god Fod,
om der end fra de to just ikke i Øjeblikket truede nogen Fare. Med Polen var der
sluttet Vaabenhvile til Juni 1612, og Stilstanden var hidindtil bleven strængt overholdt fra begge Sider, saaledes at Karl IX havde anset det for tilstrækkeligt at holde
en Rytterfane tilbage i Lifland og havde ladet Resten af Tropperne der falde ind
pua Øsel eller drage til Sverige l). Da Polen ligesanlidt som Sverige ønskede Krigen
gjenoptaget paa dette Tidspunkt, voldte det ingen Vanskelighed at faa Stilstanden
forlænget paa et Aur, Foreløbig truede altsaa ingen Fare fra den Kant.
I Rusland havde de svenske Vanben haft god Fremgang, og en stor Del af
Russerne havde, misfornøjede med den af Polen indsatte ezar Vladislaus, besluttet at
vælge en af Karl IX's Sønner, enten Gustaf Adolf eller Karl Filip, til Overherre.
Efterretningen herom havde naaøt Kong Karl paa hans Dødsseng. og var end Tidspunktet uheldigt for Sverige til en kraftig Indgriben i de russiske Forhold, saa var
Stillingen paa den anden Side forsanvidt gunstig, som der under disse Forhold ikke
kunde være Tale om noget Angreb fra Ruslands Side.
Sverige kunde saaledes med hele sin Kraft vende sig mod sin tredie Nabo
og farligste Fjende, Danmark-Norge. De dansk-norske Tropper havde endnu inden
Karl IX's Død overalt trukket sig ud af Sverige og vare gaaede i Vinterkvarter.
Kulmar var det eneste Punkt i Sverige, de endnu havde inde; men deres Herredømme her uanede kun til Skudvidde fra Volden.
Til Gjengjæld var Herjedalen og J æmteland og det aabne Land paa Øsel i Svenskernes Hænder. Hverken
Gustaf Adolf eller Randet i Sverige ønskede Krigen med Danmark-Norge fortsat, og
den unge Kouge gav strax et Bevis paa sit fredelige Sindelag ved i sin Kongetitel
at udelade "Konge over de Lapper i Norrland", hvorimod Enkedronningen vedblev
at føre denne Titel, hvad der senere gav Anledning til Klage fra dansk-norsk Side.
Nyaarsdag skrev det svenske Raad til det danske, mindede om de mange
Forsøg, der vare gjorte fra svensk Side paa at hindre Krigen, og erklærede sig endnu
rede til Underhandling, forudsat at de danske vilde tilbagegive Kulmar og hvad ellers
utvivlsomt tilhørte den svenske Krone 2). Dette Brev blev med en Trompeter sendt
over den danske Grænse; men Budet blev fastholdt i Halmstad, til Kristian IV i
J anuar selv kom dertil, og siden affærdiget med en Recipisse.
I) Rigsark. i Stkh. Rgatr. 1/9 1611. ") Erslev: Aktstykker og Oplysninger Pag. 208.
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Ved Karl IX's Død vare de svenske Landfænniker for største Delen hjemforlovede, kun ved Ryssby Skanse og paa Øland stode mindre Afdelinger. Ruderforts engelske Regiment laa i Borgleje i Byerne i Westergøtland, og did hen sendtes
ogsaa Lermunds Kompagni, da det kom fra Lifland J). Ruderfort selv var i Stockholm for at helbredes for sine Saar fra Sommerens Kampe I). Kong Karl havde
dog allerede inden sin Død begyndt paa igjen at sammendrage Hæren.
Den
20de Oktober havde Oluf Hård faaet Befaling til at sørge for, at Knægtefænnikerne
i Småland bleve forstærkede og opsatte paany S), og Dagen efter :fik .Iesper Matsson
Ordre til igjen at bringe Fanerne og Fænnikerne i Westergøtland paa Benene og
styrke dem til 2-300 Mand. Sansnart Folkene vare samlede, skulde han tilse
Fæstningerne ved Gøtaelven og sørge for, at Skibene ved Elfsborg kom ud s). Kort
efter Karls Død gav Gustaf Adolf Befaling til, at Marsken to Gange om Ugen skulde
lade ham vide, hvorledes Sagerne stode ved Grænsen 5).
Uagtet Rigsdagen i Nykøping naturligvis i høj Grad maatte lægge Beslag paa
Gustaf Adolfs Opmærksomhed, glemte han dog derfor ikke at tænke paa Krigens
Fortsættelse. Med Daniel Rantzaus østergøtlandske Tog for øje ansaa han ingenlunde et Vinterfelttog for usandsynligt, og etter Kalmars Fald kunde der da kun være
Tale om enten et Angreb paa Fæstningerne ved Gøtaelven eller et Tog direkte mod
J ønkøping; det sidste ansaa han baade for det sandsynligste og farligste, og i hvert
lille Strejftog over Grænsen saa han senere en alvorlig Trusel mod denne By. For at
man kunde være rede til at møde alle Muligheder, skulde en Rær under Hertug Johan
og Jesper Matsson samles i Westergøtland, saaledes at den kunde række Haanden baade
til Elfsborg og J ønkøping, Styrken ved Ryssby Skanse skulde forstærkes, saa den
blev stor nok til at holde Anders Sink1air paa Kalmar i Skak, og en tredie Hærdel
skulde samles i det nordlige Småland. Med den sidste agtede Kongen at drage til
Westergøtland og forene sig med den derværende Styrke; men forinden vilde han dog forsøge en Vaabendaad, der paa en lysende Mnade kunde betegne hans Tronbestigelse. Det
heldige Udfald af Overfaldet paa Kristianopel og Toget til Øland havde givet Gustaf
Adolf Smag for denne raske Krigsførelse, og han tænkte nu paa ved et voldsomt
Angreb, væsentligst ved Hjælp af Petarder, at gjenerobre Kalmar ; dermed vilde hele
Udbyttet af Felttoget 1611 være forspildt for hans Modstander, og de danske helt fordrevne fra svensk Grund.
Med denne Plan for øje blev det af særdeles Betydning at sikre Ryssby
Skanse. Besætningen her var dog kun lille og bestod væsentligst af Mandskab fra
adskillige Fænniker, hvad jo var uheldigt nu, da Fænnikerne skulde opsættes paany.
J øran Hansson fik derfor Befaling til med sine 250 Dalkarle at gaa til Skansen, og
naar han kom, skulde alle de løse Knægte sendes til deres rette Fænniker 6). Senere
fik Sven Pjask (Westgøtaknægte) og Jøns Didriksson (præsteknægte fra Sødermanland) Befaling til at komme til Nykøping med deres Fænniker, hvor Gustaf Adolf vilde
mønstre dem, siden skulde de ned til Skansen; til de kom, maatte Nils Stjernskøld
hjælpe sig med de Folk, han havde, eller, hvis det kneb, opbyde de nærmeste Fæn-
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niker fra Sødra eller Norra Møre eller Haudbørds og Stranda Herreder 1). Anders
Styfvert fik ligeledes Befaling til at sende Hans von Akerens Knægte fra Helsingland
til Skansen j selv skulde han komme til Nykøping"). Tiden trak dog nd, inden disse
Forstærkninger nanede frem, og Nils Stjernskøld klagede over, at han baade manglede
Folk og Klæder og Penninge til de faa, han havde. Gustaf Adolf gav derfor Befaling til, at tre Smålandsfænniker under Hans Hofman, Håkan Knntsson og Sven
Håkansson skulde drage til Skansen. N aar de andre Fænniker kom, skulde Hans
Hofman vende tilbage til Kronoberg j Nils Stjernskøld vilde da have sex paany op·
budte og styrkede Fænniker hos sig 5).
Ved Januar Maaneds Begyndelse sammendrog Gustaf Adolf de Afdelinger,
som skulde deltage i det tilsigtede Angreb paa Kalmar. De tre Fænniker fra Westmanland, Hans Lambels, Johan Fromundssons og Olof Olofssons, af hvilke den sidste
blev ført af Lieutenanten, Lars Fordel, da Høvedsmanden var fangen 4), skulde inden
den 13de Januar være ved Ryssby "). Dalkarlene under Jakob og Nils Tommesson,
J øran Olofsson og Hans Matsson skulde den 12te Januar være ved Herregaarden
Marieholm 5) (Kalmar Len, Stranda Herred, Døderhult Sogn) og der mødes med
Rytterne fra Uppland under Henrik Flemming og en Fænnike fra samme Landskab
under Måns Smålænding"). Hans JUrgen skulde drage til Wimmerby med sine tydske
Ryttere 5), og de to skotske Kompagnier af Ruderforts Regiment, Morgans og Wacops,
skulde møde i Ålem. N aar Gustaf Adolf selv mødte med sin Livfane, vilde han saaledes have 3 Rytterfaner og 10 Fænniker om sig. Lars. Larsson skulde med sine
Drabanter følge Petardemesteren, de la Chapelle, og hans Petarder fra J ønkøping
til Skansen 7).
Til Feltskytset befalede Gustaf Adolf ut støbe 400 dobbelte Fulkonetlod
og 400 enkelte og 800 dobbelte Falkenlod. Tøj mesteren, Erik Jønsson, fik Befaling til at udtage Bøsseskytter, nemlig af Nerikeknægtene 20, af Sødermanlandsknægtene 20 og af Upplandsknægtene 30. Haandværkere dertil skulde udtages i
Stockholm 8). Videre blev der af tydske og danske Fanger dannet en Fænnike til
Brug i Rusland, over hvilken .Iohan Burtich blev Høvedsmand 9); senere forenedes
hermed de i J æmteland udskrevne Knægte 10).
Oluf Hård, som Kongen ansaa for at være for gammel til at udfylde den
vigtige Stilling som øverste for Krigsfolket i Småland, lod han den 10de Januar
afløse af Jakob Jakobsson og befalede Hård at gaa til J ønkøping og være i Slotsloven der sammen med Sten Klaesson Bølja 11).
Hertug Johan af Østergøtland skulde have Overbefalingen over alt det Krigsfolk, bande Ryttere og Knægte, som i Westergøtland brugtes mod Danmark, "da
Kongen ej selv paa en Gang kunde være i alle Landsdele, ihvorvel han erkjendte
sin Skyldighed til i egen Person at vove Liv og Velfærd for Fædrelandet," men under
Hertugen fik Jesper Matsson Krus den 10de Januar Fuldmagt som Generalfeltøverste
eller Feltmarschal "). Hertugen og Feltmarschallen skulde samle deres Tropper ved
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 17/ U 11. ') Samme Kilde 28/ U 11. 8) Samme Kilde "i« 11. 4) Samme
Kilde 14/ n 11. 8) Samme Kilde "/1 12. 8) Samme Kilde 18/1 12. 7) Samme Kilde II/l 12. 8) Samme
Kilde 18/11 11. g) Samme Kilde rt« 11. l0) Samme Kilde 1<.21/U 11. U) Samme Kilde 4/1 12. U) Samme
Kilde la/l 12.
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Bogesund (det nuværende Ulricehamn), og her skulde Måns Persson Stjerna støde til
dem den lade J anuar med 150 Ryttere j vel at mærke uden at plyndre paa Vejen 1).
N aar Planen mod Kalmar var udført, vilde Gustaf Adolf selv forene sig med dem.
Efter saaledes at have truffet sine Forberedelser brød Gustaf Adolf i den
første Uge af Januar op fra Nykøping ledsaget af Reinholdt Taube, den 15de var
han i Westervik og stævnede derfra J akob .Iakob sson til inden otte Dage at møde
ham i Høgsby. Men i Westervik modtog Kon gen fra Nils Stjernskøld Efterretninger,
der tvang ham til at ændre sine Planer. Gjennem en Overløber og nogle Fanger
havde Svenskerne ved Ryssby faaet saadanne Oplysninger om Forsvarsforanstaltningerne ved Kalmar, at det til sigtede Angreb ikke lod sig udføre. Kristian IV lod
sig ikke to Gange forra ske, og foran alle Kalmars Porte var la gt Ulvegrave, der
gjorde det umuligt hurtig at nærme sig dem med Petarder"), Nils Stjernskøld meldte
samtidig, at de danske styrkede sig ved Kalmar og agtede at falde ind paa Øland
over Isen. Gustaf Adolf besluttede da at falde ind i Blekinge, for at tvinge de danske
til at værge eget Land, og han meddelte den 2lde Januar fra Westervik Raadet denne
Plan og bad det sige sin Mening derom samt anmodede nogle Raader om at komme
til sig. Raadet fandt det vel lidt vanskeligt at give Raad, naar det var saa langt
borte, men naar Fjenden nu agtede at angribe Øland, maatte han vel have faaet
Forstærkning af frisk Folk; man fandt det derfor bedst hurtig at lade gaa Bud til
Hertug .Ioban og J esper Matsson om med det allerførste, muligt var, at gjøre noget
ved Sagen paa den Side, de vare stedte, derved gaves der Fjenden Aarsag til at gaa
mod dem, og Kongen fik saa Lejlighed til at gjøre Fjenden Afbræk baade med
Hensyn til Indfaldet paa Øland og den Undsætning, han formodedes at vente. De
raadede videre Kongen til at tage sin Person vel i Agt og lade alle Foretagender
udføre med mindst mulig Folkespild, da der til Vaaren vilde behøves mange Folk
baade til Lands og til Vands").
Samme Dag, Brevet til Raadet afgik, brød Gustaf Adolf op og naaede den
22de Døderhult (ved Oscarsbamn). Her modtog han den 23de fra Sten Klaesson
Bølja Budskab om, at Juthen var falden ind i Sunnerbo Herred og agtede at belejre .T ønkøping (i Virkeligheden var det kun et lille Strejftog, som Lieutenanten ved
Ribe Fanen, Knud Gyldenstjerne, foretog). Kongen svarede tilbage, at Statholderen
skulde holde tappert ud med de Tropper, han havde. Oluf .H ård kom snart til ham,
og ligeledes en Kapitajn af Ruderforts Regiment med en Fænnike fremmede Knægte-).
Til J esper Matsson skrev Kongen samtidig og bad ham hindre Fjendens Fremrykning med Bråter og paa anden Maade. Gustaf Adolf ansaa sig ikke for stærk nok
til at gaa Fjenden i Møde og fastholdt derfor sin tidligere Hensigt, ved et Indfald
i Blekinge at søge at drage Fjenden baade fra Øland og Jønkøping. Til at forene
sig med Hertugen og Marsken ansaa han Tiden for knap; det vilde udmatte Tropperne,
og Fjenden fik for længe R o 5).
Overensstemmende med denne Plan drog Gustaf Adolf videre mod Syd og
naaede den 24de Ryssby, men her ventede ham nye Tidender, der bragte ham til
1) Rigsark. i Stkh. Rgstr. "/, 12. 2) 1615, da Gustaf Adolf frygtede et Overfald af Polakkerne
mod Ka1mar, gav han Ordre til, at Portene skulde sikres med ffivegrave, eaaledes som de havde
været det i den danske Tid. 8) Rigsark, i Stkh. Rådets och kammarens bref til kung Gustaf Adolf
1611-82 n/l 12. 4) Rigsark. i Stkh. Rgstr, 28/1 12. 8) Samme Kilde 24/ 1 12.
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paany at forandre Togets Retning. Ritmesteren Erik J ønsson, der med sin Fane
af Foged-, Skriver- og Lensmands Ryttere fru. Småland og Westergøtland laa ved den
blekingske Grænse, var bleven forrusket af de danske, og hele Fanen nedhugget eller
fangen 1). Dansken var videre gaaet over Grænsen i Kinnevalds Herred og stod nu
i Vexiø paa Vejen til J ønkøping 2). Toget mod Blekinge maatte nu opgives, og
Gustaf Adolf drog mod Vest for at optræde i Fjendens Flanke og Ryg, hvis han
virkelig fra Vexiø gik dybere ind i Sverige. Baade Peder Michelsson paa Øland og
Statholderne i J ønkøping fik Paalæg om at vise stor Agtpaagivenhed og Forsigtighed.
Den 28de naaede Gustaf Adolf Elgshult og fik der at vide, at de danske igjen vare
gaaede tilbage over Grænsen efter at have brændt Wexiø og Kronoberg Slot. For
endelig en Gang at faa Tag i Fjenden og ikke bestandig at lade sine Bevægelser
ledes af fjendtlige Indfald besluttede han nu at gaa over den danske Grænse, hjemsøge en Del af Skaane med Rov og Brand og saa paa dansk Grund drage mod N ordvest for at forene sig med Hertugen og Marsken 8).
Forinden vi følge Gustaf Adolf paa dette Tog, skulle vi gjøre Rede for
Forholdene i Danmark. Trods det Held, der havde fulgt de danske Vaaben baade
til Lands og til Vands i Kampen om Kalmar, havde Kristian IV kun liden Grund
til at glæde sig over Udfaldet af Sommerfelttoget ; dertil var Udbyttet for ringe i
Forhold til de Forventninger, hvormed Krigen var bleven begyndt. Den største
Skuffelse var vel den lidet venlige Stemning i Sverige. Knn paa ganske enkelte Steder,
som paa Øland og i enkelte Sogne af Småland og langs Grænsen, havde Frygten
for den overhængende Fare bevæget Almuen til frivillig at give sig nnder den dansknorske Konge j men saasnart de troede Faren nogenlunde fjernet, gave de sig igjen
til deres gamle Landsmænd. I det hele og store havde den svenske Almue vist sig
tro mod sit Fædreland og sin Konge. I Sødra Møre Herred havde Præsterne vel
vaklet noget, og Karl IX havde derfor ladet fem af dem føre bort som Fanger, men
paa Forbøn af Præstestanden paa Rigsdagen i Nykøping havde Gustaf Adolf igjen
givet dem fri, med Tilhold om for Fremtiden at vise større Troskab og holde AImnen dens Pligt mod Fædrelandet for Øje 4). Nu, da Karl IX var død, og Sveriges
Stænder enstemmigt havde bekræftet hans Søn som Arvetager til Kronen, maatte
ethvert Haab om Tilslutning i Sverige briste; dermed forandredes Krigens politiske
MaaI. Kong Kristians Haab om at kalde Kairnar Unionen til Live igjen maatte
opgives, og Krigen blev kun en almindelig Krig mellem Nabomagter, hvor det ved
Freden gjaldt om at skaffe sig de flest mulige Fordele.
Ogsaa i rent militær Henseende havde Felttoget bragt Skuffelser. Vare de i
Nordtydskland hvervede Knægte indtrufne i rette Tid, sanledes at Rigsmarsken
efter Planen kunde have ført sit Angreb fra Halmstad mod J ønkøping omtrent samtidig med, at Kongen lagde sig foran K almar, vilde Karl IX's Undsætningstog med
en Hær, der talte saa mange uøvede Krigere, vel være bleven standset, inden det
nanede frem til Kalmar. Slottet vilde da langt tidligere være falden i de danskes
Hænder, og Kongens Hær derved være bleven frigjort, medens Aarstiden endnu tillod at
fortsætte Felttoget. Men den Svækkelse, Hæren led, ved at største Delen af de
I) Rigsark. i Stk. Rgstr. "t. 12. 2) Samme Kilde
Kilde b/l Hl. Geh. A. Sko Tgn. 2/ u 11.
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tydske Lejetropper udeblev, og Sten Maltsens Uvirksomhed i Halland kuldkastede
hele Angrebsplanen, og Kalmars Erobring var kun en ringe Erstatning herfor.
Hæren havde lidt overordentlig ved Sommerfelttoget; Kalmarsoten havde
hærget dens Rækker langt stærkere end Fjendens Sværd. Naar nu en stærk Besætning skulde efterlades i Kalmar, og de hallandske Fæstninger og Kristianopel
sikres mod Overrumpling, svandt det iforvejen svage Fodfolk ind til en saa ringe
Styrke, at Muligheden for større Krigsforetagender, inden nyhvervede Tropper i større
Antal kom til Stede, var afskaaren, og disse kunde neppe ventes før til Vaaren.
Efteraaret egnede sig kun slet til Indfald i Sverige, og Tropperne trængte til Hvile;
der indtraadte derfor i Aarets tre sidste Maaneder en Stilstand, der kun afbrødes
ved Jørgen Daas Forsøg mod Skibene ved Elfsborg, en Stilstand, som kom særdeles
belejlig for Forhandlingerne ved Kongeskiftet i Sverige,
Af de nationale Rytterfaner vare den skaanske og den hallundske blevne
hjemforlovede den 19de November, da de jo saa hurtigt lode sig opbyde igjen, Hoffanen og den sjælandske Adelsfane laa i Ystad, den fynske Fane og de tre jydske
Faner i Halland. I Skanne lua videre 6 hvervede Rytterfaner, nemlig Hertug Ernst
Ludwigs i Sølvitsborg, Gert Rantzaus i Aahus, Markvard Pentz' i W æ, Joachim
Bulows i Willands Herred, Frants Ernst von Dalwigs (tidligere Theseu Parsows) og
Rabe Philip Bogrebens (tidligere J orgen Grubbes) i Landskrone. I Blekinge laa
Andreas Flotow med Hertug Philips Fane i Rønnehy, og Jan Dupis franske Dragoner, over hvilke Eustachius de Oarmissin efter Jan Dupis Død den 17de Oktober
havde overtaget Befalingen 1), i Kristianope1. I December kom to nyhvervede Faner
til Halland, nemlig Hertug Georgs, som den 29de blev mønstret ved Halmstad, og
Bendix von Hagens, der lagdes i Valden ved Kongsbak. Ialt fandtes sanledes øst
for Sundet 16 Rytterfaner foruden de to der hjemmehørende, men Fanerne vare for
største Delen meget svage.
Fodfolket havde lidt mest under Krigen; af de syv Kompagnier, hvormed
Kongens eget Regiment var draget ud, vare kun fire tilbage, af disse laa de tre Anders Sinklairs, Kristen Fris' og Holger Rosenkrans' - i Kalmar, og et, Søren
Bugges, paa Kronborg; af de under Regimentet senere hvervede Kompagnier laa tre,
von W ulffens, Miillers og Estorfs, i Kalmar, og Lukas Kliisemanns paa Baahus.
Et Kompagni af Godske Alefelts Regiment, Kockheims, laa paa Kronborg og var
indstukket i Kongens Regiment, da hele Alefelts var hævet. Af Gert Rantzaus
Regiment laa fire Kompagnier i Kalmar, to bleve opløste i Efteraaret og tre andre,
da Øland gik tabt, og et, Falk Lykkes, var i Kristianopel tilligemed et Kompagni
af Hertug Georgs Regiment under Reinhold von Intima 2). De to andre Kompagnier,
Gert Rantzaus eget og Oberstlieutenanten Blasius Belisarius', havde vistnok afgivet
deres Mandskab til Kompagnierne i Ka.lmar, da Gert Rantzau drog til Holsten, og
Belisarius sendtes paa nye Hvervninger i 'I'ydskland. lT ørgen Lunges ene Kompagni
laa i Kalmar under Peter Hunemark, det andet i Aahus og Sølvitsborg. Hertug
Georgs Kompagnier Iaa i Garnison i de hallandske Fæstninger, og inden Aarets
Udgang havde han her mønstret fem Kompagnier, foruden det, der var efterladt i
Kalmar.
l) Geh. A. Jens Juls Regnskaber.

II) Geh. A. Justitsministeriets Aflevering 4/9 12.
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For at dække den skaanske Grænse fik Bønderne Tilhold om at holde flittig
Vagt, desuden gav Kongen Befaling til, at Varberg og Aahus skulde befæstes med
en liden Vold, det vil sige gjøras stormfri ']. I December fik Jens Sparre paa
KristianopelBefaling til at hjemsøge de Svenskere, der boede mellem Kalmar og Grænsen,
med Rov og Brand, da de havde svoret Kongen af Danmark Troskab, men dog idelig
vare Besætningen i Kalmar til Forfang og Skade 9). For at hindre, at de fremmede Krigsfolk rejste af Landet, fik Søkjøbstæderne Tilhold om at paase, at ingen
kom bort blot med sin Kapitajns Pas, de skulde have Kongens eller Regeriugsraadets").
Med Januar 1612 indfandt. Frosten sig og dermed ogsaa det for Strejftog
gunstige Vejrlig. Slotsherren paa Baahus, Sten Madsen (Laxman), aabnede Vintertogene ved den 7de at sende en Del af Fæstningens Garnison paa et Plyndringstog
ind i Sverige; efter at have gjort noget Bytte bleve de jagne tilbage af to Faner
svenske Ryttere.
Var end den danske Styrke øst for Sundet for ringe til et virkeligt Felttog
mod J ønkøping, som Gustaf Adolf stadig frygtede, saa tænkte Kristian IV dog derfor ikke paa at sidde rolig hjemme Vinteren over; ogsaa han agtede ligesom sin
unge Modstander at forsøge sig med Petarder mod en af Fjendens Fæstninger, og
dertil havde han udset Guldborg. For at aflede Fjendens Opmærksomhed fra dette
Foretagende skulde Breide Rantzau og Anders Bille fra Skaane falde ind over
Grænsen mod Vexiø.
Den 14de Januar drog Kristian IV over Sundet og kom den 15de til Halmstad '), hvor han traf den svenske Trompeter med Raadets Brev og Fredsforslag.
Brevet, som Kan-gen ikke besvarede, mishagede ham saa meget, at han senere i et
Brev til Gustaf Adolf betegnedo det som "Sveriges Riges Rands Undsigelsesbrev og
talte om den derved foraarsagede renovatic armorum 5). Medens de til Toget bestemte Tropper samledes ved Varberg, lod Kongen foretage et Par mindre Strejftog
over Grænsen. Den 16do faldt sanledes Lieutenanten ved Ribefanen. Knud Gyldenstjerne, ind i Sunnerbo Herred, brændte 3 Sogne og en Herregnard og veudte
den 21de tilbage med godt Bytte 6). Pall. samme Tid gik Lieutenanten ved Aarhusfanen, Jørgen Skel, tilligemed en tydsk Fane under Bendix von Hagen over Grænsen
for at overfalde nogle franske Ryttere, som laa paa Grænsevagt; disse vare dog i
Tide advarede og kom bort, derimod bleve de Gaarde, hvori de havde boet, brændte 7).
Det var disse Smaatog, der meldtes Gustaf Adolf som en Fremrykning mod J ønkøping.
Den 21de kom Kristian IV til Varberg og mønstrede der Dagen efter Hertugen af Luneburgs Folk, der talte 1096 Mand 8) fordelte i fem Kompagnier, nemlig
Hertugens eget, Ernst von Botmers, Anthonius Freudemans, Adam von Køtens og
Markvard Rantzaus. Desuden medfulgte af Kongens eget Regiment et nyt Livkompagni, med hvilket Thomas N old i November igjen havde indstillet sig 9), og et Kompagni under Mathias Kockheim. Af Ryttere medfulgte 5 nationale Faner, nemlig
den fynske, den hallandske og de tre jydske Adelsfaner, samt en tydsk, Hertug Georgs
Fane IO). Til sammen vel omkring 2500 Ryttere og Knægte.
I) Geb. A. Sko Tgn. 'i« 11. 1) Samme Kilde '('1 11. 8) Geh. A. Sj. Tgn . 7/11 11. .) Kr. Fris's
Dagbog. b) Erslev: Aktstykker og Oplysninger Pag. 208. 6) Kr. Fris's Dagbog. ') Kr. Fria's
Dagbog. 8) Samme Kilde. 9) Jens Juls Regnskaber. I0) N. D. 1\1. II Pag 34.
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Med denne Styrke brød Kongen den 2/'ide op fra Varberg for saa overraskende som muligt at vise sig foran det c. 11 Mil derfra liggende Guldborg. Frosten
slog samme Dag om til Regn og Taage, og Isen blev derved overalt overflydt med
Vand, hvilket gjorde Marchen meget besværlig 1). Natten mellem den 25de og 26de
gik Tropperne i Kantonnement og naaede efter en anstrængende N attemarche den
27de, Kl. 3 om Morgenen, Guldborg.
Guldborg laa paa en høj Bjergklint ved Gøtaelvens østre Bred, der hvor
Mølndalselv flyder i Gøtaelven. Borgen var kun lille, men stærk ved sin Beliggenhed
og endnu mere ved sin Kommandant, den kjække Morten Krakau, og hans "karlwulna fru", Emerentia Pauli. I den mørke Februarnat lykkedes det Petardemesteren,
Juliall Grafan, at fæste en Petarde ved den ydre Port og sprænge den op, men
videre kom man ikke ad den Vej. Porthvælvingen var til Dels fyldt med Sten og
J ord, saaledes at tvende andre Petarder. der sprængtes mod den indre Port, ikke
frembragte nogen brugelig Adgang til Slottet.
Da dette Forsøg saaledes var slaaet fejl, satte Hertugen af Lilneborgs Folk
Stiger til Muren og forsøgte at storme. Den første Storm blev dog afslaaet, da Forsvarerne knuste og væltede Stigerne ved at slippe de ophængte Faldbomme ned, og
den anden Storm var ikke heldigere. Morten Krakau, som til Hest ledede Forsvaret,
styrtede under Kampen ned ad Volden, saa at han brød Benet j men opmuntrede af hans kjække Hustru vedblev Besætningen Forsvaret. Medens Stormen
stod paa, var det lykkedes en 25 til 30 Mand gjennem Aabningen i Porten at komme
ind paa Slottet. Fru Emerentia samlede da Knægtehustruerne til Forsvar for dette
Punkt, de kastede Tønder og Kar ned i Hvælvingen, saa den næsten blev
ufremkommelig og slæbte to smaa Stykker op paa Taget af et Hus nær Porten for
derfra at skyde paa Hertugens Folk, der forsøgte at rydde Hindringerne bort, saaledes at mange derved faldt eller druknede i en Brønd, der fandtes i Porten. Andre
bragte Kalk og kogende Lud til at hælde over Angriberne. Efter fem forgjæves
Angreb blev Stormen opgivet. Den svenske Knægtehøvedsmand paa Guldborg viste
ikke samme Mod som Slotsfruen j da der under Kampen savnedes Krudt, var han,
der havde Nøglen til Krudtkjælderen, ikke til at finde, saaledes at Døren maatte
sprænges op. Senere efter Kampen fandt Fru Emerentia ham siddende paa et hemmeligt Rum . Hun spurgte ham da, om han syntes, det nu var Tid til at svale sig og
tog ham derpaa ved Hovedet og begge Fødderne og skød ham ned i hans eget Skarn.
De tydske Knægte, der vare slupne ind igjennem Porten, fandtes senere i Borgestuen j de stode og varmede sig og bade om Mad, da de intet havde spist i to Dage.
Fru Emerentia sagde, de skulde strax faa, ledte dem saa ud en for en og lod dem slaa
for Panden med Vedtræ og Musketkolber. Da Kristian IV op paa Dagen sendte
Bud om Tilladelse til at begrave sine døde, svarede Slotsfruen, at havde Gud undet
dem N aade til at slaa dem ihjel, skulde de ogsaa nok begrave dem. Tillige bad hun
Budbringeren sige, at de danske vare denne Gang komne uforvarende, men vilde de
komme igjen til Middag, skulde der blive beredt bedre Maaltid for dem II).
l) N. D. M. II. Pag. 89. 'llydskepagbog. 2) Begivenhederne ved Guldborg ere skildrede efter
tydske Dagbog og Kr. Fris Dagbog, N. D. M. II og Cecilia Krakaus Berettelse om Guldborg Slots
mandige Forsvar af hendes Forældes,
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Efter det mislykkede Forsøg mod Guldborg drog Kristian IV til Nyløse og
indtog Byen nden Modstand, da største Delen af Borgerne alt tidligere vare dragne
bort; her fik de udmattede Soldater nogen Hvile.
Den 29de brød Kongen igjen op med en Del af Hæren og drog mod Elfsborg. Hans Hensigt var dog ikke at prøve et Angreb pall. denne Fæstning, men
derimod at forsøge at ødelægge Orlogsskibene, der stadig vare ham en Torn i øjet.
Skibene laa indpælede ved Slotsbroen, og omkring dem var der iset en Grav. Kongen lod
en Kobberfeltslange føre ud paa Isen og aabnede derfra Ilden mod Skibene. Oluf
Stråle blev dog ikke Svar skyldig, og det lykkedes ham at overskyde Axelen paa
det" danske Stykke. Bøssemestrene fik vel Axelen surret sammen med Tougværk, men
Kjøresvendene, der skulde drage Feltslangen i Land, viste ikke samme Mod; de lode
den forsvinde under Isen og reddede sig selv. Kongen sendte Bud til Oluf
Stråle og bad ham laane Stykket Hus pall. nogen Tid, saa skulde han komme til at
gjøre Bekjendtskab med nogle andre lignende. Den 3Gte Januar var Kongen igjen
i Nyløse t).
Hidindtil havde de danske intet mærket til den svenske Vesthær; Hertug
Johan og J esper Matsson Krus vare i Færd med at samle deres Folk ved Bogesund,
men de vare endnu ikke rede til at rykke frem. For at beskjæftige Krigsfolket og
skaffe sig Oplysning om Forholdene i Vestergøtland besluttede Kristian IV at foretage et Indfald. Han beordrede derfor Knud Gyldenstjerne og Bendix von Hagen
til med deres Rytterfaner fra Birkeris, nord for Kongsbak, at rykke over Grænsen
og fulgte den lste Februar selv efter med Resten af Hæren efter at have efterladt
et Par Kompagnier i N yløse,
Den første Dag drog Kongen over Baahus, hvor han holdt Middag hos Sten
Madsen, til Garnmelløse. Herregaardeu Lerjeholm og alle Gaarde og Byer paa Vejen
bleve brændte, kun to Sogne friede sig ved at underkaste sig og love inden to Dage
at sende Gisler til Buahus, Enkelte svenske Ryttere strejfede om Hæren, men nogen
Modstand blev ikke ydet.
I de følgende Dage drog Hæren, stadig udsendende Strejfpartier til Siden
for at hærge saa meget som muligt, forbi Grev Axel Lejonhufvuds Herresæde Grafnas, der blev plyndret og brændt, langsomt gjennem Ale, Bjerke, Barne og Skånings
Herreder til den gamle Bispsstad Skarn, der blev naaet .den 7de og givet til Pris
for Luerne, dog skannede Kongen den skjønne Domkirke. Ruderforts Kompagni,
der laa i Borgleje i Byen, drog sig tilbage, da de danske kom.
Medens Kristian IV saaledes drog hærgende frem i Westergøtland, stod Hertug
Johan og J esper Matsson ved Bogesund (Ulricehamn), altsaa i Flanken af den danske
Fremrykningslinie. De troede, at Toget gjaldt Jønkøping og ansaa sig ikke for stærke
nok til at gua Fjenden i Møde, derfor bleve de stanende for ved Bråter og paa
anden Maude at sinke hans Fremrykning, medens de ved fremsendte Rytterafdelinger
søgte at hindre Brandskatning. Først da det blev dem klart, at Toget kun var et
Plyndringstog, begyndte de at røre sig og søge nærmere frem mod de danske.
Vejret var imidlertid slaaet om til Sne og Storm, saaledes at de danske
noget maatte indstille deres Brænden for at beholde Tag over Hovedet i det forI) 'Iydakc Dagbog. N. D. 1\1. II Pag. 35.
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rygende Vejr. Den Sde over laa de roligt ved Skara og tiltraudte den 9de Tilbagetoget mod Gøtaelven. Den lOde kom det første Gang til et Sammenstød, idet Klavs
Daa, der var sendt ud til Siden for at brænde, uventet blev angreben af to Faner svenske
Ryttere; han fik dog i rette Tid Hjælp af Tage Krabbe med den hallandske Fane,
og de danske beholdt Marken. Den lIte laa Hæren igjen stille ved Landsbyen
Holmsjø (?); man fik her at vide, at Hertug Johan med en ikke ubetydelig Styrke
var i Nærheden. To Faner svenske Ryttere forsøgte et Overfald paa Hertug Georgs
Kvarter; Angrebet blev vel afslaaet, men paa Grund af Fjendens Nærhed holdtes
Hæren under Vaaben N atten over.
Hertug Johan og J esper Matsson vare med Hovedmassen af deres Tropper
dragne i vestlig Retning over Borås og Alingsås for at spærre Tilbagevejen for de
danske og havde den l2te besat Passet mellem Søerne Trehørningen i Fors Sogn
og den tæt vest derfor liggende Sø. Underrettede herom omgik de danske Passet,
kom i Ryggen af Svenskerne og plyndrede deres Tros, uden at de formasede
at hindre det. Derefter bøjede Hæren af mod Syd langs Søen Graflången, en Bagtrop opholdt Svenskerne, medens Hovedstyrken og Trosset drog ad den smalle Vej
langs Søen. En svensk Rytterfane forsøgte et Angreb over Isen, men blev vist tilbage. Da Svenskerne senere viste sig med en større Styrke paa Isen, maatte Bagtroppen igjen tage Stilling paa en Højde ved Søens Sydende, til den øvrige Hær var
dragen forbi. Hertug Johan angreb dog ikke, og ved Aftenstid gik de danske uhindrede over Gøtaelvens Is og kom i Kvarter paa norsk Grund. Da Hæren var meget
medtaget af det strænge Vejr under Toget, drog Kristian IV den næste Dag - den
l3de - til Baahus og lod sine Tropper hvile der til den l~de 1).
Endnu fori nden Krigen saaledes gjenoptoges i Westergøtland, var den begyndt ved den smålandske Grænse. Den 9de Januar havde Breide Rantzau og
Joachim Btilow faaet Befaling til at gaa til Skaane og samle det derværende Krigsfolk for med det at gjøre Fjenden Afbræk og Skade og værne Grænsen li). Don lsde
skrev Kongen til Anders Bille, meddelte ham, at Breide Rantzau med det ruller
første skulde ind i Sverige paa et Anslag og bad ham lade alle de Bønderknægte,
som vare afrettede, komme til Stede, saa at de i Hast bleve samlede, og hvis Breide
Rantzau formente at skulle bruge flere Folk, da at skaffe ham saa mange andre
Bønderknægte, som han ansaa for nødvendigt. Alting skulde dog holdes saa hemmeligt
som muligt. Anders Bille skulde selv personlig drage med og sammen med Breide
Rantzau arbejde paa, at Toget løb saa godt af som muligt. Breide Rantzau kunde
iøvrigt selv mundtlig meddele ham nærmere derom 8).
Som en Følge af denne Befaling samlede Anders Bille et Kompagni skaanske

') Kristian IV's Tog i Westergøtland i Februar 1612 er vanskelig at følge i sine Enkeltheder,
da Kilderne ere BRa faa og lidet udførlige. Kristen Fris' Dagbog har her SaR mange Huller, at den
kun giver enkelte Vink, som f. Ex. at Kongen den Bde var i Skara og den 12te gik over den norske
Grænse. De svenske Kilder omtale ingen Enkeltheder ved dette Tog. Den tydske Dagbogs Sted·
navne ere ofte temmelig forvanskede; nHolmsøk", hvor Kristian IV skal have været den Ute, har
jeg ikke kunnet finde; ved nTherhovningkløfn", hvor Svenskerne forsøgte at spærre Tilbagevejen,
antager jeg menes Passet ved SØen Trehørningen, og den lange, smalle Sø, langs hvilken et videre
Tilbagetog gik, maa da blive Graflången. ') Tydske Dagbog st. kugl. Rib. S) Geb. A. Sko Tgn. 18 /, 12.
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Bønderknægte l}, desuden opbødos, hvad der af Krigsfolk fandtes i Skaane: Hofi'anen,
sjælandske og skaanske Adelsfane, Joachim Biilows, Gert Rantzaus (selv var han dog
ikke med), Hertug Ernst Ludwigs, Markvard Pentz', von Dalvigs og Bogrebens Faner,
og manske ogsaa Andreas Flotows slesvigske Fane fra Rønneby, i alt saaledes 9 til
10 Rytterfaner, af Fodfolk derimod deltog foruden den skaanske Bondefænnike neppe
andre end Jørgen Lunges Kompagni (selv var han ikke med) i Toget, men da dette
kun skulde være et Strejftog, var det naturlig, at der dertil væsentlig brugtes.Ryttere.
Forberedelserne bleve virkelig trufne saa ubemærket, at DIan hinsides
Grænsen først meget sent fik Færten af, hvad der forestod, hvilket taler til Ros
for den danske Grænsevagt. Først den 20de Januar kom fra Grænsesognet Urshult
i Kinnevalds Herred det første Nødraab til Bønderne i Konga Herred om at ile
til Hjælp. Bonden Sten Månssons Søn, Måns Stensen, havde ved Grænsen talt
med den danske Kapitajn Gert Jørgensen, der havde ladet ham se og læse Oberstens
Skrivelse, hvorved han alvorlig lod forstaa, at han med sin Krigshær, som var meget
stor, vel 15000 Mand foruden 600 Mand Fodfolk, som OlufWismar havde med sig, vilde
og skulde efter Kongens Befaling falde ind i Sverige. Det samme var bleven bekræftet af to danske Bønder, der havde været over Grænsen om N atten. De danske
lode spørge, om Bønderne vilde sidde stille og ingen Modstand gjøre, saa lovede de,
at ingen Skade skulde ske dem, men hvad Fetallie, der toges, skulde blive betalt.
Da sligt rygtedes, drog Fogden og Lensmanden og 3 til 4 Bønder til Grænsen for
at tale med de danske herom og komme til Kundskab om deres Anslag, dog udsendtes strax Breve til Allbo, Kinnevalds og N orrvidinge Herreder om ufortøvet at
samle baade det fremmede Krigsfolk, Knægte og Bønder, Mand af Huse med Værger
og hvad andet behøvedes og møde frem for at gjøre Fjenden tilbørlig Modstand, som
Lejligheden var, og Gud gav N aade og Magt til. "Thi os bør ikke at sidde stille, u
saaledes ender Brevet, "naar Fædrelandets Fjender vil vort Land og Kongerige hærge. Derfor er ellers vor flittige Begjæren og venlige, visse Forhaabning, at I gode Mænd i disse Herreder komme os til Hjælp, baade Krigsfolk,
som hjemme er, og Bønder, havende eders Værger og møde os i Morgen, at vi kunne
raadslaa om denne Sag og gjøre det, som Øvrighedens nandige Villie og Befaling
samt hele Landets og alle vores Velfærd kræver , haabende, at Gud underlig og naadigen vil hjælpe os. Herren Zebaoth haver al Magt i sin Haand og vil hjælpe
gjerne, ja hellere end Moderen sine Børn. Dog maa vi frygte ham og bie i Stilhed
og Haab paa hans Hjælp og love sand Bedring og vort Løfte gjerne holde, hvilket
vi Eder alle alvorligen med os troligen befale" 2).
Dagen efter fik Skriveren i Kronobergs Len fra Bonden Måns i Kiffnaboda
Brev om, at de danske havde hugget sig gjennem deres Bråter og endnu samme Dag
vilde tage Natteleje paa svensk Grund. Brevet sluttede med: "Kommer os til Hjælp
med det meste Folk, I kunne, snart, snart, thi nu gjælder det." Deres Tal anslaar
han til 700 og ~OOO (rimeligvis 700 til Fods og 2000 til Hest) S).
') At disse virkeligt bleve samlede og deltage i Toget fremgaar af Jens Juls Regnskab, idet
der gives A. Bille 250 Daler til at besolde et Antal skaanske Knægte, der fulgte ham til Wexiø og
tjente som-Knægte i 3 Uger. 2) Krigsark. i Stkh. : Kalmarkrigen. 3) Rigsark. i Stkh. Oxenstjernska
Samling. Handl, rørande G. II A. historia 1612-25.
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Kun altfor snart fulgte den sørgelige Virkelighed efter disse onde Tidender.
Den 21de Januar brød Breide Rantzau over Grænsen ved Loshult og drog hærgende
og brændende gjennem Allbo og Kinnevalds Herreder mod Wexiø. r Wirestad Sogn
blev brændt 131h Skattehemman, 9s" Kronehemman og 15 Frelsehemman ; i Wislanda Sogn 71/ .. Skattehemman, 32/ S Kronehemman, 81/ , Frelsehemman ; i Skateløf
Sogn 231/.. Skattehemman, 6 Kronehemman, 9 Frelsehemman 1).
Den 23de Januar stævnede Slotsherren paa Kronoberg, Hans Hofman, Mand
af Huse til at møde ved vestre Jåt for at gaa mod Fjenden 2) j men det blev det
sidste Opraab, der udgik fra den gamle skjønne Borg. Den i Hast samlede Almue
formaaede kun daarligt at modstaa den velrustede Fjende, og kun altfor let tjente de
danske Ryttere de 20 Daler, der vare Lønnen for en erobret Fane. Alene Joachim
Biilows Folk hjemførte 3 saadanne Trofæer, og i alt toges IOS). Wexiø med sin
skjønne Domkirke og mange Bogskatte gik op i Luer sammen med Kronoberg Slot.
Overdrevne Rygter om den danske Hærs Størrelse og om, at den agtede sig mod
Jønkøping udspredtes og bragte Gustaf Adolf til at opgive sit 'I'og mod Blekinge
for at vende sig mod denne nye Fjende. Men forinden Breide Rantzau erfor noget
om den svenske Konges Nærmelse, slog Vejret den 25de om til Tø med Taage og
Regn, og da dette gjorde det vanskeligt og farligt for hans Ryttere at bevæge sig,
brød han hastigt op og var inden Maanedens Udgang igjen tilbage over Grænsen,
hvor Hæren opløstes og søgte sine gamle Kvarterer.
Gustaf Adolf var fra Ryssby draget mod Vest ved Efterretningen om Indfaldet j den 28de :fik han dog i Elghult Melding om, at Fjenden nu var gaaet tilbage
igjen, men han fortsatte sit Tog i den Hensigt at falde ind i Skaane, hærge og
brænde der og siden pall. dansk Grund drage mod Nordvest til Hertug Johan. Fra
Ryssby havde den unge Konge medtaget den kjække, prøvede Nils Stjernskøld for i
ham at have en Raadgiver ; i hans Sted var Jakob Jakobsson bleven tilbage foran
Kalmar. Hæren bestod af 5 Faner Ryttere, nemlig Livfanen under Herman Wrangel,
Upplands Rytterne under Henrik Flemming, to Faner svenske Besoldningsryttere
under Knut Håkansson Hand og Abel Svenske og Hans Jurgens tydske Ryttere j
af Fodfolk medfulgte fire Kompagnier af Ruderforts engelske Regiment, nemlig Robert
Simssons, William Morgans, Gilbert Wacops og Thomas Binglis, to Kompagnier
tydske Knægte (rimeligvis Overløbere fra Øland) under Tideman Schou og v. Lobowita-),
2 Fænniker Westmanlandsknægte under Hans Lambel og Lars Fordel, Hans von Åkerens
Helsingknægte, J øran Hanssons Daleknægte. Sven Pjåsks Westgøtaknægte, Sven Spinkes
Smålandsknægte, Måns Smålændings Upplandsknægte og Sven Malpj asks Sødermanlandsknægte, tilsammen saaledes Id.Fænniker ; hele Styrken af Ryttere og Knægte udgjorde ved
3000 Mand 5). Det slette Vejr, der havde drevet Breide Rantsau ud af Småland og
saa meget hindret Kristian rv's Bevægelser i Westergøtland, sinkede ogsaa Gustaf
l) Hallenberg G. TIA. historie I Pag. 288. 2) Krigsark. iStkh. Kalmarkrigen, 8) Geh. A. Jens
Juls Regnskab. 4) Kapitajnerne Tideman Schou og v. Lobowitz nævnes Bom fangne ved Vidsø,
men ellers ikke j jeg antager derfor, de have ført de tydske Knægte, der foran Kalmar og især ved
Øland gik over til Svenskerne; blandt Fangerne nævnes udtrykkelig tydske Overløbere. 5) At disse
Afdelinger deltoge i Toget fremgaar dels af Navnene paa de faldne og fangne ved Vidsø, dels af
Kvitteringer for modtaget Proviant paa Vejen til Skaane, dels af Befalinger om deres Dislokation
ved Hjemkomsten,
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Adolfs Marche; først den 3die Februar naaede han Ekesås (Præstehemman i Gårdsby
Sogn ved Helgesjøn); fra Hertug Johan modtog han her Tidenden om Kristian IV's
Angreb paa EIfsborg og Guldborg, samt om at Hertugen og Marsken ikke ansaa sig
for stærke nok til at modtage et Slag. Gustaf Adolf svarede strax tilbage, at
da Fæstningerne vare vel provianterede og havde Folk nok, løb de vel ingen stor
Fare. Vesthæren maatte se at gjøre Fjenden det Afbræk, den kunde. Selv vilde
han snart komme til dem, men ikke gjennem eget Land for ej at bebyrde Almuen l).
Dagen efter modtog han fra Jesper Matsson den glædelige Tidende om Morten
Krakaus heltemodige Forsvar af Guldborg, og de danskes mislykkede Forsøg mod
Skibene ved Elfsborg. Marsken meldte videre, at han nu agtede sig paa Togt ind
i Danmark. Alt syntes saaledes at gaa godt; om Kristian IV's Tog mod Skara var
endnu ingen Efterretning naaet frem. Fortrøstningsfuld skrev Kongen til Hertug
Johan, bad ham have Grænsen vel i Agt, medens Marsken var paa Tog, indtil Kongen
selv kom dertil. "Irnorgen, " sluttede Brevet, "agte Vi, om Gud vil, at holde Maaltid
i Danmark, siden komme Vi til Eder" Il).
Den videre Vej mod Skaanes Grænser førte den syttenaarige Konge forbi
Wexiøs rygende Ruiner og ad Veje, der paa hvert Sted bare Mærker efter Fjendens
nylige Hærgninger, intet Under, at den fædrelandssindede Yngling svor dyr Hævn,
naar han selv naaede ind til de forhadte J uther.
Den 5te Februar ved Nattetid brøde Svenskerne ved Loshult ind i Skaane S) ;
den tæt vesten for Vejen liggende Landsby Ovsby kan vel takke Mørket og Skovene,
der skjulte den for Fjendens øje, for at den undgik Brand, men snart forkyndte
brændende Byer og flygtende Bønder med Kvinder og Børn for Egnens Beboere, om
hvilke umilde Gjæster der vare komne i Landet. Gustaf Adolf fulgte Vejen vest
for Helgeaaen over W æ mod Åhus, medens hans Ryttere strejfede om til begge
Sider. Den første Dag gik Glimager, Broby, Erridsløv, Hjersaas, Kvislinge, Kvinge,
Gryt, Farløv og Filkestad Sogne i østre Gjønge Herred op i Luer'). Den 7de kom
Turen til Villandsherred, Joachim Bulowa Ryttere, der laa i Borgleje der, formaaede
ikke at standse den langt overlegne Fjende, men vege sammen med Markvard Pentz'
Fane fra W æ ud mod Syd og gave Fjenden frit Spillerum, Skibersløv og Ormestads
Sogne bleve brændte, og Gustaf Adolf opslog sit K varter i W æ.
Indtil da havde Svenskerne ingen anden Modstand mødt, end at enkelte
Herregaarde som Vandos, hvor Anders Billes Broder, Klavs, boede, og Lilø, hvor
Fru Beate H vitfeld var til Huse, lukkede deres Porte i Tillid til, at de omstrejfende
Fjender ingen 'I'id havde til at nedskyde de tykke Mure, ellers flyede alt for dem.
"Jeg kan ikke skrive til dig," skrev Fru Sofie Ulfstand til sin Veninde, Jomfru Elise
Nordby, "hvilken ynkelig Sorg vi have været udi i Skaane, og hvorledes Fruer og
Børn kom nøgne af Sengen om Nattetid og vare glade, de slap og kom herover til
Sjæland med Livet'(5). Først da Gustaf Adolfs Udridere nærmede sig Aahus, stødte
de paa Gert Rantzaus holstenske Ryttere og Jørgen Lunges Fodfolk; det kom ogsaa
IIU til Nytte, ILt Kristian IV i Efteraaret forsynlig havde omgivet Byen med en liden
Vold; det laa ikke i Svenskernes Plan at indlade sig i Kamp, endsige da belejre
1) Rigsark, i Stkh. Rgstr. ali 12. i) Samme Kilde 4/i 12. 8) Nordin: Handlingar til Uplysning af svenska Krigs Historien Pag. 20. 4) Samme Kilde. b) N. D. M. II Pag. 37.
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faste Stæder, tilmed begyndte Hæren allerede at føle Savnet af Lunter l), Aahus fik
derfor Lov at være i Fred, kun det nærliggende Aasum Sogn blev brændt, og den
Bde bøjede Gustaf Adolf af mod Vest, idet han ved sin Bortgang tændte W æ i
Brand 9). Den 8de og 9de droge Svenskerne stadig intet skaanende, "uthen grazerett,
skøfl.et, brendt og ihielslagit aldeles efter vår eigen Willie, u som Gustaf Adolf senere
skrev til Hertug Joh:Lnl), ad Vejen mod Markaryd. Vinsløv, Sørby, Gumløse,
Enbring, Stoby, Hornie, Rygh, Aagerup og Vidsø gik op i Luer. To Gange angrebe svenske Strejfpartier Siverd Grubbes Gaard, Hofdale. men begge Gange bleve
de afviste. Efter Sagnet skete dette ved, at den snu Befalingsmand paa Gaarden
stillede udstoppede Træsoldater op paa Muren j da disse, skjøndt de ofte bleve trufne
af Fjendens Kugler, hverken vege eller faldt, troede Svenskerne, de vare forhexede
og opgave Angrebet. Den 10de sloge Svenskerne Lejr ved Vidsø By, kun en Mil
fra Grænsen; største Delen af Stykkerne sendtes herfra, ledsaget af en Del af det
svenske Fodfolk tilbage til Sverige, medens Resten af Hæren gjorde sig det bekvemt
for at udhvile efter Anstrængelserne. Restene opstaldedes i Kirken, og af Kirkestolene tændtes Baal paa Kirkegaarden.
De danske Førere havde ikke været ledige. Den Sde, altsaa samme Dag
Gustaf Adolf fra W æ tiltraadte Toget mod Vest, brød Breide Rantzau op fra Ystad
med Hoffanen og den sjælandske AdelsfaneS), paa Vejen mod Nord forenede de sig
med Joachim Biilows og Markvard Pentz' Faner, der vare vegne ud for den overlegne Fjendes Angreb, ligeledes stødte Anders Bille til med den skaanske Fane, og
disse fem Faner, tilsammen ved 600 Heste, rede nu dristigt frem mod den langt
stærkere Fjende'). De havde ikke nødig at søge længe, rygende Ruiner betegnede
Svenskernes Vej, og af hævnlystne Flygtninge var der nok til at vise Fjendens
Spor. Den Ute Februar i Mørkningen kastede de fem Faner sig kjækt over
den ved Vidsø sorgløst hvilende Fjende og splittede hans Skare, inden den kunde
ordne sig til Kamp.
Af de svenske Rytterførere faldt en, Abel Svenske 5);
Føreren for Livfanen, Herman Wrangel"), og for de tydske Ryttere, Hans
J"iirgen 9) bleve fangne, Herman Wrangel af en Rytter under Joachim Biilows
Fane, Jan Dumeni. Kristian IV gav ham senere 50 Daler for ham 7). De to
andre Ritmestere, Knut Hand og Henrik Flemming, undkom. Høvedsmanden for
-en Fænnike Daleknægte, Jøran Hansson, faldt") tilligemed den skotske Kapitajn af
Ruderforts Regiment, Robert Simsson 6), en anden Kapitajn af samme Regiment,
Thomas Bingli 9) blev fangen tilligemed de to tydske Kapitajner Tideman Schou 6)
og von Lobowita"), Tydskerne have vel fægtet ligosaa tappert for Kongen af Sverige
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. 'SI, 12. O) Kirken i Wæ blev dog skaanet. Kristian IV forbød
senere at gjenopbygge Byen, da den skulde flyttes (Geh. A. Sko Tgn. '9 'n 12). &) Wedel-Simonsen
Jørgen Bralies Levnetsbeakrivelse. ') Baade Gustaf Adolfs Brev til Hertug Johan af 13/ 012 og andre
samtidige danske Kilder angive de danskes Styrke ved Vidsø til fem Faner, kun den tydske Dagbog
nævner yderligere som Deltager Jørgen Lunges Komp . . I Vedel-Simoneens Jørgen Bruhes Levnetsløb angives den danske Styrke til 620 til Hest og ingen til Fods. 6) Hallenberg G. II A. Historie
I Pag. 302. ") Samme Kilde Pag. 292. 1) Geh. A. Sj. Tgn . u/, 13. 8) Hallenberg G. II A. Historia Pag. 302.
9) Geh. A. Justitsministeriets Aflevering. Bekkers Pakke. Onsdag den 6/8 12 stod Thomas Bingli for
Retten i Kbhvn. Han var fangen ved Vidsø og derefter af sær kongelig Naade løsladt af Fængslet paa
Kongen af Englands Forbøn, mod edelig Forpligtelse ej at tjene mod Danmark. Fra Danmark gik
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ved Vidsø Bom for Kongen af Danmark paa Øland. Kong Gustaf selv kastede sig
i Mørket paa en Hest for at redde sig ad Vejen til Markaryd. men paa Aaen Saagen,
der forbinder de to Smaasøer, Oretorp Sø og Vid Sø, brast Isen under ham, og nær
havde han her endt sin Heltebane, før den ret var begyndt. Sagnet viser endnu en
Sten i Anen, Kongestenen, hvor den synkende Konge fandt Fodfæste. Heldigvis
saa to kjække Mænd, Per Baner og en Rytter under Tlpplandsfanen, Thomas Larsson
fra Romfortuna Sogn ved Vesterås, deres Herres Nød og ilede ham til Hjælp. Per
Baner havde selv nær sat Livet til derved, men blev reddet af sin Broder, Nils
Baner. Sansnart Gustaf Adolf stod pan. det tørre, spændte han sit Belte af og rakte
det til Thomas Larsson med de Ord: "Dig skal jeg huske med et Stykke Brød, der
skal række baade til Dig og dine Børn" l). Kongen naaede frelst ind over Sveriges
Grænse, men mange af hans Folk bleve paa de snedækte Marker eller druknede
under den skøre Is. De skaanske Ryttere fik Lejlighed til at styre deres Hævnlyst.
Svenskernes Tab angives noget forskjelligt i de samtidige danske Kilder l), og da
mange druknede i Aaen, har det vel aldrig været nøjagtigt oplyst , rimeligvis har det
mindst været 1000 Mand; Gustaf Adolf selv unslaar det dog kun til 300. Byttet
var stort. Gustaf Adolfs Livhest blev tagen ved Aaen, med dens kostelige Sadel og
Pistoler samt hans Sabel, der var besat med Turkoser og andre kostbare Stene,
Fæstet og Skeden af idel Sølv forgyldt li). Desuden toges Kongens Kj edeltrommel',
10 B'odfaner, 1 Rytterfane og 4 smaa Stykker. Kongens Kammerjunker, von Wernstedt,") blev fangen. De danske forfulgte ikke deres Sejr udover den svenske Grænse,
hvad deres ringe Styrke heller ikke tillod dem, men vendte, da de havde Vished for,
at Fjenden ikke paany agtede sig ind i Landet, igjen tilbage til deres Kvarterer.
Jørgen Brahe, der bar Banneret ved Hoffanen. bragte Herman W ran gel og v. Wemstedt til Kronborg"), de øvrige Fanger og Trofæerne førtes til Kjøbenbavn.
Ved Vidsø henlaa længe ubegravede Lig som Minder om Kampen, nO'.tl
bleve senere gravede ned, de fleste kastede i Aaen. Den 17de skrev Gustaf Adolf ', Nils
Stjernskøld og bad barn forespørge bos Breide Rantzau om Navnene paa Fangerne samt
bede om, at de maatte blive godt behandlede hver efter sin Grad, og om at der
maatte blive sendt Folk over Grænsen for at begrave de døde"), Der synes dog ikke
den Gang at være kommet fyldestgjørende Svar; tbi endnu den Iste Marts paulægger
Gustaf Adolf Nils Stjernskøld at forfare, om der endnu laa fornemme døde ved Vidsø,
Wrangel, Otto v. Wagner eller andre ; i saa Fald skulde Ligene optages og føres
til J ønkøping"). Der kom nu Oplysning fra Breide Rantzau om, hvem der var fangen
og Tilladelse til at afsøge Valpladsen. Som Følge heraf mødtes fire svenske og fire
danske Udsendinge ved Yxenhult i Vidsø Sogn og drog derfra til Vidsø, men de fandt
kun over J orden fire svenske Personer "af något varde", nemlig Robert Simsson,
Abel Svenske, Dalehøvedsmanden J øran Hansson og en unævnt. De bleve af skaanske
Bønder bragte til Grænsen, der lagte i Kister og førte til J ønkøping 7).
han til Danzig og derfra til Søs ad Sverige til. Skibet strandede paa Gulland, og han blev af
Lensmanden sendt til Kbhvn. og anklaget for at have brudt sit Ord. Han undskyldte sig med, at
Hensigten med hans Rejse ingenlunde var at stride mod Danmark, men kun at inddrive nogle
Gjældsfordringer.
1) Hallenberg G. II A. Historia I Pag. 292. 9) N. D. M. Pag. 36. I) Hallenberg G. il A.
Historia I Pag. 292. 4) Vedel-Simonsen Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse. 6) Rigsark. i Stkh. Rgstr.
ni, 12. ") Samme Kilde lis 12. 7) Hallenberg G. II A. Historia I Pag. 301-2.
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1616 sendte Kristian IV den hollandske Maler Karl van Mander den yngre
til Skaane for at male "Victorien ved Vidsø", dette Maleri har sikkert ligget til Grund
for den Fremstilling af Kampen, der senere gaves paa et af Tapeterne i Riddersalen
paa Frederiksborg, men som desværre med flere andre Tapeter, der fremstillede
Episoder fra Kalmarkrigen, gik til Grunde ved Slottets Brand 1859 1) .
Flygtninge fra Vidsø spredte Efterretningen om Ulykken ud over Sverige,
endda som sædvanlig ved slige Lejligheder i en betydelig overdreven Skikkelse, mange
Steder hed det, at Kongen var falden og hele hans Hær tilintetgj ort, Gustaf Adolf
tilskrev derfor den 13de fra Markaryd Hertug Johan, Jesper Matsson, Jakob Jakobson og Pehr Michelsson og fortalte dem, hvorledes Lykken næsten hele Tiden havde
fulgt ham, saa han havde brændt 24 Kirkesogne og Kjøbstaden Wæ. Alting var
gaaet heldigt paa Toget, og Fjenden havde ingen Modstand gjort. Ikke heller paa
sidste Dag eller Time kunde noget Indpas formodes. Alligevel da Arkeliet og Trosset
var gaaet forud ind i Sverige og største Delen af Krigsfolket forordnet med det, bleve
de tilbageværende uformodet anfaldne af fem Faner Ryttere, "som sloge Os ved Pas
300 Mand af og forskingrede Vor Hob", dog mistede Fjenden ogsaa vakkert Folk")
Først senere, da den heldige Træfning ved Skællinge og Nyløses Gjenerobring havde
oplivet Sindene, traadte Gustaf Adolf kraftigt op mod disse Rygter, "Rygtet gaar,
at Vi ere blevue slemt tilredte ved Vidsø," skrev han den lste Malts til Jakob
J akobsson, "dog takke Vi Gud, at Vi kom godt derfra. Derimod har Kongen af
Danmark lidt Tab for Elfsborg og Guldborg over 300 Mand og et smukt Messingstykke samt en Hob Musketter og Værger. Ligeledes har Hertug Johan slaaet
Kongen af Danmark paa Flugt ved Varberg, og man siger, Kongen af Danmark
skal være saaret, Hertugen afLtineburg slaget, og nogle Rigsraader, en Hob af Adel
og over 400 Ryttere blevne paa Pladsen" 8). Dagen efter udstedte Kongen et aabent
Brev til gemene Mand i N orra og Sødra Møre Herred og paa Øland om den Forraskning, som skete med Kongelig Majestæt ved Vidsø. "Da Vi fornemme, hvad
Raab og Rygte, der er kommen til eder om Forraskningen ved Vid sø, hvor Vi skulde
have mistet et stort Antal Folk, saa er saadant udspredt af Vore Fjender, og dem, som
fortælle det, skal I tage ved Halsen og sende dem hid til Os. Og haver Gud nu
givet Os Lykke og Sejr over Vore Fjender, ikke alene ved Elfsborg og Guldborg,
hvor en stor Hob af dem omkom, og Vi fik Værger og Stykker,' men ogsaa ved Varberg, hvor Hertug Johan slog Kongen af Danmark paa Flugt, analedes at han selv,
som Talen gaar, er saaret, og Hertugen af Luneburg og mange Stormænd af.Adel og
400 Ryttere ere blevne paa Pladsen. Derhos er DU nyligen Fjenden, som laa i Nyløse,
slagen af Jesper Matsson Krus, 300 danske dræbte, og en stor Hob tagen til Fange,
og 300 tydske Soldater har frivillig begivet sig til Os." 4)
At Gustaf Adolfs Hær i Virkeligheden var meget medtaget efter Overfaldet ved Vidsø fremgaar baade af de mange Afdelinger, der efter Kampen bleve
hjemsendte for at omorganiseres, uagtet der var Brug for dem ved Grænsen, og af
hans Ængstelse for, at de danske i Skaane skulde faa at vide, hvorledes Forholdene
i Virkeligheden var ved den smålandske Grænse. Den unge Konge glemte ikke sine
1) Liibkes Kunsthistorie ved Lange, 1ste Udgave Pag. 784. I) Rigsark. i Stkh. Rgstr.
8) Samme Kilde 118 Hl. ') Samme Kilde 'J18 12.
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Redningsmænd. Thomas Larsson fik et Kronen tilhørende Hemman i sin Hjembygd
med Frelse og Frelsehemmanstjenste til evige Tider. Per Baner blev ved Kongens
Kroning 1617 slagen til Ridder for sin Troskab og Snarraadighed ved Vidsø.
Paa svensk Grund modtog Gustaf Adolf Efterretningen om, at Kongen af
Danmark var rykket mod Skara 1). Han udstedte strax en Fuldmagt for Fogderne
i Småland til at opfordre en væragtig Karl af hver Gaard ; thi Kongen af Danmark
havde sammenkaldt sine Undersaatter, menige Mand, alle, som boede langs Grænsen, at
de under Livsstraf skulde holde sig rede med godt Værge, hver under sin Fænnike,
og agtede at gjøre Indfald i Sverige til at hærge, brænde og røve, derfor maatte en
Mand af hver Gaard til Landeværn 1). Til at forblive ved Grænsen og til at være
øverste for alt Krigsfolket i Småland udnævnte Kongen Nils Stjernskøld; kom de danske
i Landet, skulde han byde Mand af Huse og møde dem med Almuen og de Tropper,
ban kunde samle 9). Han fik samtidig Fuldmagt til at oprette en Rytterfane, ligesom Knut Hands Fane, og en Del af det svenske Fodfolk, der havde deltaget i
Toget til Skaane, skulde blive hos ham 2) tilligemed Robert Hals engelske Dragoner,
Almuen fik en Formaning om ikke at
der Vinteren over laa ved Grænsen.
drive Handel eller have nogensomhelst Forbindelse med de danske. Gustaf Adolf
havde faaet at vide, at sidst, da han faldt ind i Skaane, vare de danske forud underrettede derom (vel en Tak til de skaanske Bønder, der havde meldt Smålændingerne
Breide Rantzaus Indfald i Januar), hvorved de fik Tid til at tage Forholdsregler.
Ikke blot fik de danske Tilførsel af Korn og andre Fornødenheder, men de fik ogsaa
U nderretning om. hvad der tildrog sig i Riget, og det skulde for Fremtiden være
strængt forbudt S).
Efter saaledes at have ordnet alt ved Sydgrænsen, saa godt det lod sig gjøre,
drog Gustaf Adolf til J ønkøping, hvor han kom den 16de Februar og strax underrettede Hertug Johan om sin Ankomst og bad ham indberette, hvorledes Sagerne
stode i Westergøtland '). Kristian IV var, som vi have set, den Gang for 3 Dage
siden gaaet tilbage over Gøtaelven og var paa Baahus, Af de Tropper, der havde
fulgt Gustaf Adolf til J ønkøping, bleve de to Fænniker fra Vestmanland sendte hjem
for at forstærkes'), Sven Pjask fik Befaling til at gaa til Sødermanland og der tage
de Knægte, der tidligere have været under Lasse Brink, under sin Eænnike "), Hans
Jurgens tyd ske Ryttere vare gaaede til Westervik, og derfra fik Lieutenanten Ordre
til at føre dem til Arboga 5), hvorhen ogsaa Tidernan Schous Lieutenant skulde føre
hans Folk"). Livfanen bad Kongen sin Moder om Tilladelse til at lægge i Borgleje
i Ørebro 7). Henrik Flemming skulde med Upplands Fanen være draget til Hertug
J ohan, men i det Sted havde Rytterne ligget omkring paa Landet og forurettet Almuen, medens Flemming slet ikke havde været hos dem, nu skulde han i det Sted
hurtigst komme til J ønkøping til Kongen. De skyldige skulde da blive dragne til
Ansvar "),
Grunden til, at Gustaf Adolf igjen ønskede de upplandske Ryttere til J ønkøping,
var den, at han gjennem en Budstikke, som Bønder havde sendt ud, havde modtaget
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. lait 12. t) Samme Kilde
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den Efterretning, at de danske igjen vare i Landet ved Wexiø og agtede sig mod
J ønkøping. Ingen danske Kilder melde dog om noget Indfald i Småland paa den
Tid. Kongen skrev strax til Nils Stjernskøld og bad ham have sine Sager vel i Agt,
samle alle Tropper og opbyde Almnen, thi det var at frygte, at de danske skulde
trænge sig mellem ham og Befæstningen og gjøre ham Afbræk, naar de fik at vide,
hvorledes Sagerne stode.
Gustaf Adolfs Agt havde ellers været at drage ned til Hertugen og Marsken.
Fra Hertugen havde han modtaget et Brev dateret den 19de fra Surteby (i Marks
Herred nær Wiske Aa), hvori han meldte, at de danske laa fast i Nyløse og forstærkede sig der, samt spurgte, om det ikke var bedst at drive dem derfra, saa de ikke
sloge nogen fast Lejr. Gustaf Adolf svarede, at han selv vilde komme til Hertugen for
at tale med ham derom l) og beordrede Gilbert Wacops Kompagni til hurtigst muligt at
gaa til Nyløse 1). Paa samme Tid skrev Gnstaf Adolftil Jesper Matsson og bad ham skaffe
visse Tidender om de danske samt lod ham vide, at han agtede at rejse ned til Hertugen op bad ham derfor oplyse, om Vejen val' sikker, i modsat Fald maatte der
sendes Kongen et Kompagni Ryttere i Møde l). Endog sin Livfane havde Gustaf
Adolf jo sendt til det nordligere Sverige, saa han havde intet om sig i J ønkøping.
Da kom Bøndernes Budstikke om de danskes Indfald ved Wexiø. Endnu samme Dag,
de to ovennævnte Breve vare afgaaede, skrev Kongen da igjen til Hertugen, som den
Gang, hvad Kongen ikke vidste, stod paa dansk Grund i Halland. "Vi have nu
paa Timen fornummet af den Budstikke, Bønderne have udsendt, at Fjenden er indfalden
i Wexiø og agter sig hid, saa efterdi Vi have forlovet største Delen af de Folk,
Vi have hos Os, hjem for at blive forstærkede, foruden dem, Vi have sendt til Nils
Stjernskøld for at holde Vagt ved Grænsen, derfor bede Vi Eders Kjærlighed komme
hid med Eders Folk, for at Fjenden ikke skal trænge for langt op i Landet. Men
fordi at de i Løse ikke skal have Frihed til at trænge frem, hvor de vil, skal J esper
Matsson sætte sig fast d-ernede. Vi have ingen Efterretninger dernede fra, men stole
paa hans Forsigtighed og Troskab. Selv begive Vi Os en af Dagene til Orreholm
og vente Ede!' der, for at vi sammen kan drage op til min kongelige Faders Ligfærd" l).
Snart viste det sig dog, at det var falsk Alarm med~ygtet om, at de danske
stade ved Wexiø; Gustaf Adolf drog da mod Syd for at møde Hertugen. Paa Vejen
did ned modtog han den 26de i Svenljunga (Kinds Herred, Elfsborg Len) den glade
Tidende om de svenske Vaabens Held ved Skællinge.
Den l3de Februar var Kristian IV kommen til Baahus efter Toget til Skara;
han blev der til den 19de for at unde sine Tropper nogen Hvile. For at sikre Baahus og Viken, naar han drog bort, udstedte han den 14de et Opraab til Bønderne
deromkring om at samle sig. "Vi Kristian IV hilse alle Skytter og Bønderknægte
i søndre og nordre Viken i Baahus Len her udi Vort Rige Norge og befale dem,
at de Dag og Nat uspart begive dem til Baahus Slot for der at høre videre Ordre" t).
Statholderen i N arge fik Befaling til at udtage 1000 Bønderknægte og holde dem
rede med Befalingsmænd, Fænniker, Vaaben og hver med en Maaneds Fetaille 8).
Af de saaledes opbudte norske Bønder bleve 300 indlagte i N yløse tilligemed
Mathias Kockheims Kompagni af Kongens Regiment og Adam von Køteas, An1) Rigsark. i Stkh. Rgstr.
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thonius Freudemanns og Markvard Rantzaus af Hertug Georgs, saaledes en meget
anselig Garnison l); til Byens yderligere Forsvar nedsendtes fra Baahus fire Stykker
med halvt Gods, som hver skød 9 $, samt tilhørende Krudt og Kugler"), Resten af
det Fodfolk, der havde fulgt Kongen paa hans Tog, nemlig Livkompagniet under
Thomas N old, og to Kompagnier af Hertug Georgs Regiment, Hertugens eget under
Lieutenanten, Gert Didrich Furchuts, og Ernst von Botmers efterlodes, tillligemed
Lukas Kliisemanns Folk paa Baahus S).
Svenskerne havde efter at have fulgt de danske til Dørs i Westergøtland forsøgt at trænge efter dem ind i Norge, men Forsøget var blevet afvist og havde kostet
dem 200 Mand og fire Feltstykker hver trukket af 8 Heste. De vare derefter dragne
øst paa, og da Kristian IV nu maatte anse sine Stillinger ved Gøtaelven og dermed Norges Grænse for sikret, brød han den 19de op fra Baahus med de syv Rytterfaner og red til Birkeris, en halv Mil nord for Kongsbak, hvor han blev den 20de
over. Her modtog han Efterretningen om, at Svenskerne vare faldne ind i Halland.
For om muligt at træffe dem, inden de slap tilbage, brød han den 21de om Morgenen
tidlig op og red, alt hvad Hestene kunde trække, mod Syd.
Efter det mislykkede Forsøg paa at trænge ind i Norge var Hertug Johan
og J esper ~ll.tsson igjen dragne ind i eget Land og stode den 17de ved Bollebygd
ved Sammenstødet af Vejene fra Alingsås og Borås. Hæren bestod væsentligst af
Tropper fra Øster- og W estergøtland, altsaa Hertug Johans to Faner under Nils
Tygesson Gyllenkreutz og Nils Assersson, Adelsfanen fra Westergøtland under
Otto v. Scheding og de fire andre Westgøta-Faner under David Burell, Anders Eriksson Håsthufvud, Sigge Svendsson og Bengt Falk (tidligere Daniel Wagners Fane),
samt Måns Persson Stjernas Fane fra Småland, der var beordret til den 3die Jannar
at møde i Bogesund, saaledes 8 Faner Ryttere, hvortil kom vel omtrent 20 Fænniker
Knægte: Fænnikerne fra Øster- og Westergøtland, tre Fænniker Daleknægte 4) og nogle
Kompagnier af Ruderforts Regiment 4), altsaa vel en Hær paa mindst 4000 Mand.
Fra Bollebygd drog Hæren til Surteby") og derfra ned langs Wiske Aa.
Ved Passet ved Søen Weselången brød den ind i Halland og rykkede med Rov og
Brand gjennem Landet til Varberg, som den naaede den 20de om Aftenen. Byen
var vel ligesom Aahus i Efteraaret bleven omgivet af en liden Vold og havde en
lille Besætning af tydske Knægte, men Modstanden var kun kort, den blev stormet,
plyndret og brændt 6). Slottet derimod, hvor Mogens Gyldenstjerne sad som Befalingsmand, blev ikke angrebet. Den paufølgende Dag droge Svenskerne bort igjen, hærgede
og brændte i Egnen deromkring og sloge henad Aften Lejr i Skællinge Sogn.
Længe fik Svenskerne dog ikke Tid til Hvile, snart meldte deres Udridere,
I) Tydske Dagbog.
2) Geh. A. Sko Hand. Beahus Slots Regnskaber IBI. 12. S) Samme
Kilde . ') Rigsark. i Stkh. Rgstr. ~·I. 12. 6) '"'2 kvitterer Hertug Johan for Natteleje
i Surteby. Kam. col. ark. i Stkh. Westergøtland 1612 Nr. S. ") I den af en Præst pas.
Varberg Slot givne Beretning (N. D. M. II Pag. 41) siges Varberg at være bleven brændt den 4de
Febr. Dette kan ikke være rigtigt. Hertug Johan var den Gang endnu i Bogesund. Skara blev '
brændt den 7de eller Sde Febr. (Kr. Frrs' Dagbog), den Sde var en Lørdag, den Takkegudstjeneste
for Skams Brand, der blev holdt i Varberg Kirker, kan derfor først være holdt Søndagen den 16de
Den 19de var Hertug Johan i Surteby (Rigsark, i Stkh. Rgstr. til. 12). Varberg, der blev brændt
'Ved Nattetid, kan da ikke være brændt før den 20de.
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at Fjenden nærmede sig, og i Hast bleve Tropperne samlede og ordnede til Kamp.

Det var Kong Kristian med bans syv Rytterfaner, der nu efter et Ridt paa mindst
syv Mile ad de slette Vintervej e i Halland endelig fandt den Fjende, de søgte, og
uden at agte paa Hestenes Træthed eller Modstanderens Overmagt dristigt sprængte
frem til Angreb.
Men Svenskerne lode sig ikke her forraske som ved Vidsø. Hertug Johan
og Jesper Matsson stode rede til at møde deres Fjende. Paa Kølleryd Hede i
.Skællinge Sogn tørnede de danske og Svenskerne sammen. Denne Hede begrænses
i Nord af Søen Måsen, mod øst og Vest af Klipper, mod Syd af en liden Sø, nord
om hvilken Vejen fra Varberg fører ind i Westergøtland, dens Længde fra nord til
syd er omtrent 1300 Alen, dens Bredde mellem 500 og 1000 Alen l). Bunden var
opfyldt af Smaabuske og dækket af Sne 2). Mellem Klipperne fandt de svenske Musketterer god Dækning og sendte derfra deres Kugler ind mellem de danske Ryttere,
.medens disse tumlede sig med de svenske; Overmagten blev de danske for stor, trods
Kongens og de danske Adelsmænds Tapperhed. "Vær forsigtig! husk du er den
sidste af din Slægt, II tilraabte en Ven den unge Sten Olafsen Rosensparre. "Du har
Ret, det er en skøn Tanke: et godt Navn gaar frem for alt," svarede den ridderlige
Yngling, kastede sig ind i den tætteste Kamphvirvel og fandt Heltedøden ; med ham
faldt Frants Rantzau til Brobygaard, Lensmand paa Silkeborg, Breides og Gerts
Broder, Jens Mule og Peder Stygge og nogle tydske Adelsmænd, en Del baade danske
og tydske Adelsmænd maatte give sig fangne, og da den svenske Overmagt havde
brudt de udmattede danske Rytteres Rækker, maatte Kong Kristian selv vende sin
.Hest til Flugt for ikke at falde i Fjendens Hænder og ad en Bivej nord for Hovedvejen over Skællinge søge vest paa, Men paa Flugten blev Kongens Hest stikkende
i et Kær paa Landsbyen Frægnareds Ildmark t], den forfølgende Fjende var ikke
langt borte, og til Fods rar det umuligt at undfly; da saa' den ædle Kristen Bame.kow sin Konges Fare, red til, sprang af sin Hest og lod Kongen sidde op. Holdende
sig ved Stigbøjlen fulgte han løbende i nogen Tid Hesten; men han var en Mand
omkring de sex og halvtreds; med den tunge Rustning og i Sneen formanede han
ikke at følge ret længe, han satte sig da paa en Sten ved Frægnared Skjel og faldt
der under de forfølgende Fjenders Sværd. Stenen vises endnu og bærer en Indskrift,
der minder om Barnekows ædle Daad 4).
Snart dækkede den mørke Februar N at de danskes Flugt og tvang Sven.skerne til at opgive Forfølgelsen. "Havde kun Dagen varet længere, II skrev Hertug
Johan senere til Gustaf Adolf, "da havde mit øje set sig mæt paa Fædrelandets
Fjenders Nederlag." Uden at foruroliges videre af Fjenden, men mod i Hu ved
'T anken om de kjække, livsglade Ædlinge, som nu Ina slagne paa Kølleryd Hede og
fuld af Uro for den Skæbne, der havde ramt hans ædle Redningsmand, red Kristian
IV, omgivet af sine trætte "og nedslagne Mænd, i Mørket de to Mil til Varberg og
') P. von Møllers Bidrag til Hallands Historia. Pag. 277. i) Tydske Dagbog. ') Stedet bærer
-endnu Navnet "Kongsstalden", det laa paa Frægnared Udmark mellem denne .By og Egared. Kjæret
-er nu dyrket, men en Fordybning i Marken bærer endnu Navnet (p. v. Møller Bidrag til Hallands
Historia Pag. ~78). 4) Hallands Fornminnes-Førenings Årsskrift Pag. 14 'O . f. Indskriften lyder saaJedes: "Danska Krigsøfversten Christian Barnekowl offrade her sit liff' før sin Konungs råddning
od. 24. Febr. 1612.w De samtidige danske Kilder henlægge Kampen til den 21de.
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op gjennem den brændte Bys rygende Tomter, til de endelig hos Mogens Gyldenstjerne paa Slottet fandt den Hvile, de højlig trængte til.
Det var en Fredag, at Ulykken ramte de danske ved Skællinge. Lørdag og
Søndag over sad Kongen og hans Mænd rolig paa Varberg, medens Svenskerne
endnu hærgede noget i Egnen og derefter droge tilbage over Grænsen. Om Mandagen
blev en Afdeling udsendt for at afsøge Valpladsen, de fandt de faldne Adelsmænds
Lig liggende udplyndrede og nøgne paa Marken, navnlig var Frants Rantzau ilde
medfaret; de bleve nu optagne og i Kongens Rustvogne førte til Varberg, "kolde
som Jern og stive som Staal og nøgne som de vare fødte af Moders Liv, undtagen
Blodet, som var rundet af Saarene" l). Senere førtes de derfra til Familiegravstederne.
For yderligere at sikre Varoerg Slot bød Kongen Mogens Gyldenstjerne at
antage saa mange Bøsseskytter, at Tallet blev tolv, samt endnu at tage et Hundrede
Bønderknægte ind paa Slottet 9). Den 25de brød han derpaa op, drog til Halmstad
og derfra gjennem Skaane til Sjæland. De syv Rytterfaner lagdes i Borgleje i
Halland.
Gustaf Adolf takkede J esper Matsson, fordi han havde vist sig saa mandig og
tapper i Slaget, og da de to Førere for Hæren i Westergøtland samtidig med
Sejrsbudskabet havde meldt, at de droge mod Nyløse for at tage Byen tilbage, gav
Gustaf Adolf dem Ordre til, hvis de fik den ind, da at brænde den og ødelægge Befæstningen deromkring, særlig skulde de bestræbe sig for at brænde, hvad danske
Skibe der fandtes paa Elven, og for at hjælpe hermed sendtes Fyrværkeren, Richard
de la Chapelle, til dem. N aar Anslaget var endt, skulde de lægge Folkene fra Westergøt.
land og de to Dalekompagnier i Lejr paa et godt Sted, hvorfra de kunde møde Fjenden,
naar han gik over Grænsen; men det tredie Dalekompagni skulde til Øland for at
afløse det, som saa længe havde ligget der. Kongen sendte dem samtidig la Barres
franske Ryttere til Hjælp; naar Krigsfolket gik i Lejr, skulde de lægges til
Øregrund S).
Som meldt i Indberetningen til Gustaf Adolf var Jesper Matsson fra Skællinge dragen mod Nyløse; den 26de om Aftenen kom han for Byen og begyndte
strax at anlægge Batterier, i hvilke der stilledes tre halve Kartover og noget mindre
Skyts. Om Morgenen den 27de aabnede han TIden mod Byen og fremsendte samtidig en Trompeter med Opfordring til Overgivelse 4).
Nyløse Garnison bestod, som vi tidligere have set, efter Kristian TV's
Bortrejse af 4 tydske Kompagnier og 300 norske Bønder, vel omtrent 1000 Mand.
Af Kompagniførerne var Mathias Kockheim bortrejst og havde afgivet sit Kompagni
til sin Lieutenant, og Markvard Rantzau var taget til Baahus i et tjenstligt Ærende 5),
de to andre Kapitajner, Adam von Køten og Anthonius Freudemann af Hertug
Georgs Regiment, gave sig strax til at underhandle med Svenskerne, uanset den ingenlunde ubetydelige Styrke, de raadede over, og den Hjælp, der maatte kunne forventes
fra Baahus, og overgave dem uden Modstand Byen med Skyts, Proviant, Ammunition,
Faner og Overværger, ja de vare endog lumpne og fejge nok til ikke at indbefatte
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l) N. D. M. II Pag. 42. ') Geh. A. Sko Tgn .•s/, 12. 8) Rigsark. i Stkh. Rgstr. '6/,12. 4) Samme
5) Tydske Dagbog.

'Is 12.

191
{le 300 norske Skytter i den Sikkerhed for Liv, de betingede for deres egne Folk. 200
af de tydske Soldater toge strax Tjeneste hos Svensken. Knægtene havde Aftenen
forud faaet Løn og havde ingen Mangel at besvære sig over. J esper Matsson befalede
{le norske Skytter at nedlægge deres Vaaben og gaa ind i Kirken. Da de vare komne
derind, lod han dem alle nedskyde; de tydske Overløbere viste deres Beredvillighed
til at tjene deres nye Herre ved at række Haand til denne Udaad 1).
Efter denne lette Sejr drog Jesper Matsson over paa Hissingen, brændte
den norske Del af Øen uden dog at nærme sig Baahus, lagde Kongself i Aske og
trængte derefter ind i Viken. Marstrands faste Beliggenhed satte vel Borgerne i
Stand til at holde Fjenden ude, men Udevalla gik op i Luer, og Landet trindt om
blev hærget. 544 Skatte- og Krongaarde og 40 Ødegaarde bleve brændte li), og med
Rette gave Beboerne af Baahus Len Krigen Navnet Brændefejden. Endda til henimod Frederiksstads Porte strakte Hærgningerne sig"),
Efter at have øvet dette blodige Gjengjæld for de danskes Tog til Skara
drog Jesper Matsson igjen ud af Landet i de første Dage af Marts og lagde efter
Kongens Befaling sine Tropper i Borgleje i Westergøtland j selv rejste han til Stockholm for at overvære Karl IX's højtidelige Bisættelse. Gustaf Adolf havde med
Hertugen allerede tidligere forladt sine sydlige Provinser efter at have udsendt det
tidligere omtalte aabne Brev til Almuen ved Kalmar og paa Øland, hvori han, stolt
over det Held, der havde fulgt de svenske Vaaben ved Skællinge, for Nyløse og i
Viken, fremstillede disse Begivenheder med de lysest mulige Farver for derved at
bringe Nederlaget ved Vidsø i Forglemmelse. Den 12te Marts var Gustaf Adolf i
Stockholm.
Da Foraarsmaanederne ligesaalidt som Efteraaret egnede sig til Krigsføring,
blev der nu stille igjen langs Grænsen i Marts og April; medens begge Parter efter
Evne rustede sig til Sommerfelttoget.

Da Kristiau IV i Efteraaret 1611 forlod Kalmar, havde han efterladt 10 Kompagnier Knægte 4) ; men Kalmarsoten vedblev at rase saa haardt mellem dem, at der
den 30te September i alle 10 Fænniker kun fandtes 1000 kamp dygtige Soldater 4).
I Begyndelsen af Oktober kom vel tre nyhvervede Fænniker til Byen, nemlig Daniel
von Estorpfs og Anthonius Mlillers af Kongens Regiment og Rabe Fosz' af Hertug
Georgs 5), men da samtidig Soten havde raset saa stærkt mellem Søfolkene paa
Flaaden i Sundet, at der ikke var friske Folk nok til at føre Skibene hjem, maatte
der endnu i den sene Efterhøst sendes en ny Eskadre der op.- I det Øjemed udgik
den 3die Oktober Befaling til Malmø, Y stad, Helsingborg, Landskrone, Helsingør,
Kj øge, Holbæk og Næstved om strax at udtage de fleste Baadsmænd og søfarende
Folk, som muligt var, baade af fremmede og af andre 6), og med denne Besætning
sejlede saa Eskadren under Godske Lindenov til Kalmar, undsatte Slottet med Proviant og 672 Soldater, som friske og sunde vare 7), og toge alle Orlogsskibene hjem
1) Tydske Dagbog. 2) Geh. Å. Sko Handl. Baahus Slots Regnskaber. 8) Bohus Låns historia
'Og beskrifning. Rigsark. i Stkh. Rg str. "t« 12. 4) Åarsb. f. Geb. Å. VI B. Pag. 221. &) Geb. Å.
Sj Tgn. 2&/10 11. 6) Samme Kilde S/IO 11. 7) Kr. IV's egenhændige Breve ved Molbech 20/10 11.
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med sig; kun Jagterne efterlodes og til at føre Tilsyn med dem Peder Nielsen og
24 Baadsmænd l).
Snart gjorde Vinteren Forbindelsen med Danmark umulig ad Søvejen, og da
Landvejen var saa usikker, at kun større Kommandoer kunde bevæge sig ad den, var
Fæstningen saaledes temmelig isoleret. Da hverken Anders Sinklair eller Nils Stjernskøld vare stærke nok til at indlade sig paa større Foretagender, indtraadte der efterhaanden nogenlunde Ro om K almar, Omegnens Befolkning vænnede sig til at se
Danebrog vaje fra Slotstaarnet og bragte hyppig Levnetsmidler til Byen eller understøttede de danske paa anden Maade. Anders Sinklairs lagde ogsaa Vægt paa at
vinde Bønderne j de bleve derfor i Reglen godt bespiste, naar de havde Ærende paa
Slottet. Navnlig viste Bønderne i Igeløsa By i Woxtorp Sogn (Sødra Møre Herred)
sig meget lidet patriotiske og handlede flittigt med de danske, en enkelt Mand, Lasse
Pedersson, der dannede en Undtagelse og underrettede sine Landsmænd om en dansk
Konvoj, blev som Fange ført til Kalmar. De mere ivrige bleve godt lønnede j saaledes tjente to Bønder fra Hageby Sogn to Tønder flamske Sild, fordi de havde gjort
Tilførsel til Slottet og faaet deres Naboer til at gjøre ligesaa, senere tjente de samme
to brave Mænd sig endnu en Tønde Sild ved at skaffe de danske Efterretninger om
Svenskernes Bevægelser. Bønderne i den sydlige Del af Sødra Møre Herred ved den
blekingske Grænse viste dog større Troskab j da Eustachius de Carmissiu med de franske
Dragoner i December fra Kristianopel gik over Grænsen, hjalp de Ritmesteren, Erik
J ønsson, der laa pall. Grænsevagt, med at drive dem tilbage. Først i December
foretoges nogle lidt større Hærgningstog, der navnlig havde til Hensigt at straffe
Præsterne, fordi de styrkede Almuen i dens Troskab mod Sverige. De stakkels
smålandske Præster havde ublide Kaar, Karl IX lod flere af dem fængsle, fordi de
ikke viste Iver nok for Fædrelandets Sag, og nu straffede de danske dem, fordi de
viste for megen Iver. Den 5te December drog en Afdeling ud fra Kalmar, vejledede
af to svensko Bønder, der derfor fik tre Tønder groft Salt l), for at brænde i Omegnen j Dørby, Klåckeberga, Førløsa, Aby og Ryssby Kirker gik op i Luer, og i
Thorsås, Søderåkra, W oxtorp, Ljungby, Dørby, Førløsa, Aby og Ryssby bleve
Præstegaardene brændte li).
I Januar laa Isen fast og gangbar i Sundet, og Strejftogene fra Fæstningen
bleve derfor nu mere rettede mod Øland. Den 19de Januar prøvede de danske Isen
og vendte hjem med en Bonde og to Kvinder som Tegn paa, at Isen var sikker');
efter den Tid strejfede Rytterne fra Kalmar hyppig over Sundet og hjembragte trods
Pehr Michelssons Aarvaagenhed baade Fanger og Bytte fra Byerne ved Kysten.
For hver Fange betalte Statholderen 2 Daler"). Gustaf Adolfs Ankomst til Ryssby
Skanse voldte ingen synderlig Uro; han havde jo ogsaa allerede den Gang opgivet
sine Planer mod Fæstningen.
Den største Ulempe var vel stadig den vanskelige Forbindelse med Hjemlandet. Brevdragerne maatte ledsages af endog flere Kompagnier Knægte, det var
derfor en stor Lettelse, da det i J anuar lykkedes at overfalde og tilintetgjøre
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') Geb. A. Sko Handl. Kalmar Slots Regnskaber. ') Løfgren nKalmar og dets Stift i Småland",
2det Herte Pag. 51-52. B) Geh. A. Sko Handl. Kalmar Slots Regnskaber.
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Jønssons Foged-, Skriver- og Lensmands Ryttere fra Småland og Westergøtland. To
Fænniker Knægte, der havde ledsaget et Bud til Kristianopel og vare paa Tilbagevejen til Kalmar, bleve af Bonden Steffen Thomasson fra Igeløsa viste til Erik J ønssans og hans Folks Tilflugtssted ved Lundetorp ; de overfaldt dem om Natten, nedsablede alt Mandskabet og toge deres Heste og Vaaben. Fire Alen Lybskgraat var
Vejviserens Forræderløn l).
•
Vinteren varede ikke længe 1612. Snart blev Isen i Sundet ufarbar og
skaffede de haardt hjemsøgte Ølandsboer igjen nogen Fred; paa Smålandssiden var
Egnen hærget, saa langt man turde fjerne sig fra Fæstningen, og desuden egnede
Aarstiden med de opblødte, ufremkommelige Veje sig kun daarlig til længere Expeditioner. Besætningen paa Kalmar holdt sig derfor mest inden Voldene og ventede
med Længsel den tilstundende Vaar, og stor var dens Glæde, da I sen først i April
helt forsvandt fra Sundet, og Jakob Bek med en lille Eskadre dansk-norske Orlogsskibe styrede ind til Slottet.
I) Geh. A. Sko Handl. Kalmar Slots Regnskaber.

9de Kapitel.

Rll~tnin~~rne i ~aaren 1m~, tlf~~or~~ o~ ~llld~or~~ trO~rin~1 ~ri~tian IV'~ f~r~tB
To~ i WB~ter~~tland,

I

Marts Maaned 1612 mistede Kristian IV sin Dronning, Anna Catharina;
men denne huslige Sorg formaaede ikke at afholde ham fra at sysle med Forberedelserne til det forestaaende Sommerfelttog. Belært af Erfaringen fra det foregaaende Aar besluttede han at drage bedre Omsorg for sine egne Landes Sikkerhed,
inden han rykkede over Grænsen.
Hidindtil havde de danske Fæstninger været underlagt en enkelt Slotsberres
Befaling j men Kong Kristian bestemte nu, at der skulde være endnu en paalidelig
Mand i Slotsloven, sanledes som det var Skik i Sverige. Rigsraaden Olaf Rosensparre til Skarholt, Lensmand paa Dragsholm, fik Bud om at gaa til Kronborg og
være i Slotsloven der 1). Svenskerne synes flere Gange at have næret Planer om at
overrumple dette Slot, uden at dog disse Planer nu lade sig følge i det enkelte II).
Esge Bille til Valden, Lensmand paa Mariager, fik Brev om at være hos Mogens
Gyldenstjerne pall. Varberg "), og Jakob Rosenkrans til Kærstrup, Lensmand paa
Hagenskov, sendtes til Mogens Kaas paa Halmstad S). Ved Varberg skulde alle de
Huse nedbrydes, som vare skaanede ved Branden, for ikke at friste Svenskerne til
at komme igjen 4). Andreas Fosz' Kompagni af Hertug Georgs Regiment skulde
blive paa Slottet.''), og Slotsherrerne skulde indrette sig paa altid at have 500 Soldater hos sig 6). I Halmstad skulde der ligge 500 Mand, og Borgerne skulde proviantere sig paa Aar og Dag 6). Paa Baahus, hos Sten Madsen, skulde der være
300 Mand 6). Kristianopel beholdt under hele Resten af Krigen sin faste Besætning af
to Kompagnier under Falk Lykke og Reinhold von Intima,
Bøndernes Grænsevagt havde hidindtil kun været lidet betryggende, og den
') Geh. A. Sj. Tgn. "t« 12. ') aOte Juni 1612 fik Olaf Ro sensparre og Borgmester og Raad i
Helsingør og Helsingborg Brev om, at Svenskerne samlede Tropper i Danzig, Embden og andre
Steder, og at man frygtede et Angreb pas. Indløbet til Øresund; de skulde derfor være pas. deres
Post og holde sig rede til at afværge Indfald (Geb. A. Sj. Tgn. 80 '8 12. 8) Geb. A. Sj. Tgn. 17ls 12.
4) Geb. A. Sko Tgn. 16/s 12. b) Samme Kilde Uls 12. 8) Samme Kilde 28/s 12.
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faldt dem desuden meget besværlig; Kongen besluttede derfor at sørge for Grænsens
Sikkerhed paa anden Maade, Breide Rantzau og Mogens Ulfeld forhandlede paa
Kongens Vegne med den skaanske Adel om denne Sag paa et Møde i Landskrone 1),
og man blev her enig om at fritage Bønderne for Vagthold, mod at de udredede en
Pengeskat, nemlig hver Bonde, som sad for Fuldgaard, 3 Rigsdaler, hver, som sad
for Halvgaard, P/2 Rigsdaler, den, som sad i et Gaardhus eller til Huse og brugte
Jord i Marken, 1 Rigsdaler, Gadehusmænd, som ikke brugte Jord i Marken, 1/2
Rigsdaler og Pebersvende 1 Rigsdaler"), Da det var umuligt for Kongen, hvem
Krigens Gang tit nødte til at være ved Rigets Yderpunkter for at afværge Fjendens
Indfald og Hærgning, selv at vaage over Skaanes Sikkerhed, indsatte han Rigsraaden
Axel Brahe, Lensmand paa Dalum, til tilligemed Anders Bille, Ritmester for den
skaanske Fane og Lensmand paa Helsingborg, at være Guvernør i Provinsen og befale over alt Krigsfolket der, bande Ryttere, Knægte og Landfolk, være sig af Adel,
Kjøbstadmænd eller menige AlmueS).
Det gik dog kun smaat med Hvervingen af Mandskab til Grænsevagt.
Hans Cosmus og Jon Gjønge hvervede hver en Frifane i Helsingborg, og først i
Juni havde de samlet henholdsvis nogle og firs og c. 120 Mand. Peder Galt hvervede henved 140 Mand i Landskrone ; men Anders Bille selv kunde kun samle omtrent 80 Mand. Disse:fire Ifænniker overtage nu Vogtningen af den c. 8 Mile lange
Grænse mellem Skaane og Småland '). Da del' dog vedblivende fandtes en Del afrettede Bønderkarle, som ikke lade sig hverve, fik Lensmanden paa Malmøhus, Siverd
Grubbe, Befaling til at udtage alle de Bønderkarle, som tidligere havde været brugte,
og stille dem under Kapitajnerne, naar de kom derned 5). Til yderligere Sikring
forblev baade den skaanske og den hallandske Adelsfane i sin Hjemstavn Sommeren over.
Da Ryssby Skanse den i'ørste Maj faldt i de danskes Hænder, fandtes der
Breve fra Gustaf Adolf, som tydede paa, at han tænkte paa et nyt Indfald i Skaane
mod Aahus. Ånders Sinklair sendte Brevene til Regeringsraaderne i Kjøbenhavn,
og disse formanede derfor Axel Brahe og Anders Bille til at vise stor Forsigtighed.
Bønderne skulde have deres Vanben rede og hvert Herred deles i Eænniker "). Som
Følge heraf indsattes i Grænseherrederne syv Vagtmestere, og Mandskabet deltes i
ligesaamange Fænniker, der i paakommende Tilfælde kunde kaldes under Vaaben 7).
I Halland hvervede Knud Gundersen en lille Afdeling paa omtrent 40 Mand,
som blev indlagt i Halmstad 7). Størst Held med sine Hvervinger havde J ens Sparre
til Vinderup, Lensmand i Kristianopel ; han fik samlet henved 400 Mand 8), med hvilke
han fulgte Gert Rantzau paa hans Tog i Småland.
Uagtet naturligvis Provinserne øst for Øresund vare de mest udsatte, kunde
den øvrige Del af Riget dog ikke betragtes som fuldkommen sikker til Trods for den
dansk-norske Flaades Overlegenhed paa Søen. Datidens Krigsførelse med dens Hvervinger i fremmede Lande gjorde det mulig for Svenskerne at samle Tropper nær
Danmarks Grænser og enten over Elben eller ad Søvejen paa kjøbte eller lejede
1) Erslev Aktstykker og Oplysninger Pag. 207. 2) Geb. A. Sko Tgn. 18/, ia I) Geh. A. Sj.
Tgn. 16/8 12. ') Geb. A. Jens Juls Regnskaber. Anders Billes Fænnike nasaede dog hen paa Sommeren
en Styrke af C. 200 Ma.nd. 6) Geh. A. Sko Tgn. 28'6 12. 8) Geh. A. Justitsministeriets Aflevering JOh 12.
') Geh. A. Jens Juls Regnskaber. B) Samme Kilde jevnfør tydske Dagbog om Gert Rantza.u's Tog.
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Skibe at føre dem mod et hvilketsomhelst Punkt i Riget. Allerede Karl IX havde
syslet med Planer om et Indfald over Elben, og Gustaf Adolf opgav heller ikke
Tanken om et Angreb paa de danske Provinser hinsides Øresund eller paa N arges
Vestkyst. Vinteren over udfoldede svenske Hververe stor Virksomhed baade iNordtydskland, Nederlandene og England. Paa Raadsmødet i Kjøbenhavn i Marts blev
derfor forhandlet om at sikre Kysterne, og den 2lde Marts indgav Kansler og Raadet
samt Adelen i Sjæland "deres Betænkning og Behag om Strandvagten" 1). Den 20de
April fandt Kongen det nødvendigt at paaminde enhver om at være paa sin Post. Ved
et aabent Brev tilkjendega.., han Adelen, at da det var bragt i Erfaring, at Fjenden
tænkte paa med et Antal Krigsfolk hemmeligt at falde ind i Landet for at hærge og
brænde, saa maatte Adelen være rede til at gribe til Vaaben for at afværge dette
sammen med Bønderne og menige Mand, der skulde skaffe sig Vaaben S). Lensmændene i Sjæland, Fyn og .Tydland fik Befaling til at læse Kongens Brev herom
ved Landsting"), og Almuen i N ørrejydland fik særligt Tilhold om at være rede med
Vaaben og Værge, naar den tilsagdes til Værn og Vagt"),
Den fynske Adel mødtes den 5te Maj i Odense og bestemte der, "at alle
mandbare Folk over det ganske Land skal klarligen beskrives med det allerførste
muligt el' og væbnes med Sidegevær og godt Overværge, og i det mindste paa hver
femte Gaard skal være en Mand med lang Bøsse og Sidegevær, de bedste dertil kan
være duelige". Ved Mønstringen maatte ingen Forke eller slette Spyd passere, men
enhver skulde forskaffe sig Overværge af den Form, der forlangtes, eller og andet
godt Overværge som Fjederspyd eller Hellebard. I hvert Herred skulde Herremændene udtage to Høvedsmænd og to Lieutenanter, hvis Løn Bønderne skulde udrede. Videre skulde udtages en Fændrik og for hver Byen Rodemester og en eller
to Mand, der altid vare rede til hurtig at ride med Bud. Paa alle nødvendige
Steder skulde holdes Strandvagt af ~o Mand, de 10 med lange Bøsser og to til Hest.
Af Adelsgaardene og Lemm e skulde holdes ridende Karle med Sideværge og Bøsse
efter Gaardens Lejlighed, ligeledes skulde hver Præst holde en Rytter med Bøsse.
Hele den vaabendygtige Del af Adelen skulde personlig lade sig finde i Marken, naar
Behov gjordes. I hver By skulde findes en Tromme at røre, naar Fjenden kom, og
ellers maatte ingen Tromme røres i Landet. Til General over hele Fyn udnævntes
Hans Pogfisk til Damsbo og til hans Lieutenanter Ove Bille og Kristoffer Basse.
Hans Pogvisk fik Fuldmagt til at indkjøbe hos Kjøbmænd 1000 halve Musketter med
Bandoler og Flasker, 1000 hele og 1000 halve Spyd, 50 Centner Lunte og 2 Læster
Kørnekrudt. Det varede dog ikke længe, inden der kom Klage over, baade at Adelen
holdt sine Ugedagstjenere tilbage, og at de i Herrederne forordnede Høvedsmæud
og Liøutenanter fortrædigede Almuen. Rigsraaden Jakob Ulfeld til Ulfeldsholm,
Lensmand paa Nyborg, pautalte dette hos Hans Po gvisk, hævdede Nødvendigheden
af, at Adelen bar alle Byrder lige med Kronen og Bønderne og bad om, at alle
fremmede Befalingsmænd matte blive fjernede, naar deres Manned var udløben, og
indfødte, duelige Bønder satte i deres Sted S).
Paa et Møde i Ringsted traf den sjælandske Adel lignende Bestemmelser
') Erslev Aktstykker og Oplysninger Pag. 206. 2) Geh. A. Sj. Tgn. '0/. 12. ' 3) N. D. M. II
Pag. 171 o. f.
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med Hensyn til den almindelige Pligt, der blev paalagt enhver vaabendygtig Mand
uden Hensyn til Stand til personlig at deltage i Øens Forsvar mod fjendtlig Landgang, ogsaa her skulde Adelen og Præsterne stille Ryttere. Øen deltes med Hensyn
til Ledelsen af Forsvaret i fire Dele. Den tørste Del var Frederiksborg, Kronborg
og Kjøbenhavns Len, her befalede Jørgen Kaas til Gjelskov, Lensmand i Kjøbenhavns Len, med Klavs von Ahnen til Nederhof til Lieutenant ; i anden Del, Tryggevælde og Vordingborg Len, befalede Ditlev Holk til Højgaard, Lensmand paa Trygge-vælde, med Niels Gyldenstjerne til Lieuteuant ; i tredie Del, Antvorskov, Korsør og
.8æbygaards Len, befalede Ebbe Munk til Fjellebro, Lensmand paa Antvorskov, med
Knud Rud til Lieutenant ; i fjerde Del, Kallundborg, Dragsholm, Holbæk, Roskilde
og Abrahamstrup Len, befalede Peder Basse til Sørup, Lensmand paa Roskildegaard, med Kristoffer Krause til Lieutenant l).
I Nørrejydland synes del' ikke forud at være truffen nogen Ordning om, hvorledes fjendtligt Indfald skulde mødes.
En væsentlig Betingelse for Øernes Sikkerhed og af ikke mindre Betydning
for det tilstundende Felttog var det, at Flanden kom tidligt i Søen. Det var hverken
lykkedes Jørgen Daa i December eller Kongen selv i Januar at ødelægge den svenske
Eskadre ved Elfsborg, men det maatte for enhver Pris hindres, at den løb ud og gik
til Nederlandene for derfra at ledsage Tropper til Sverige eller til Landgang paa
de dansk-norske Kyster. Østersøen maatte ogsaa i Tide afspærres for de nordtydske
Stæders Handel paa Sverige, og Forbindelsen med Kalmar saa snart som mulig gjenaabnes, Da Flaaden i Efteraaret 1611 gik i Vinterhavn bleve derfor Baadsmændene
og Bøsseskytterne ikke som sædvanlig sendte i Borgleje, men holdte inde ved Skibene,
og Kjøbstæderne bleve anmodede om at betale Penge for Borglejet"). Skibshøvedsmændene Niels Rosenkrans, Siverd Gabrielsen (Akeleje) og Sten Willumsen (Rosenvinge) bleve sendte til N arge for at udskrive de flest mulige Baadsmænd og Tømmermænd S), og Lensmændene :fik Tilhold om at paase, at Søfolkene ikke gjemte sig inde
bos Bønderne paa Landet, naar Udskrivning forestod 4). I samme Ærinde udsendtes
Gabriel Kruse til Nørrejydland langs Vestersøen, Erik Høg til Nørrejydland langs
Østersøen, Frans Brokkenhus til Sjæland, Lanland og Falster, Jakob Klavsen til Fyn
og Langeland og Holger Rosenkrans til Skaane"). Til Borgmester og Raad i Kjøbstæderne gik Bud om at tilsige en Bartskærer i hver By til at holde sig rede til i
.sommeren at bruges paa Orlogsskibene j han og de andre Bartskærøre skulde tilsammen udrede en Medicinkiste j til den 1ste April skulde de være i Kj øbenhavn.
Ligeledes skulde der udtages alle de Pibere, Trompetere og Trommeslagere, som
"kunde faas i Byerne 6).
Allerede den 13de Februar gik Bud til Jørgen Daa om ufortøvet at indfinde
·sig i Kjøbenhavn og rette sin Lejlighed efter strax at sejle ud med Flaaden 7).
Midt i Marts var hans Eskadre færdig til at gaa i Søen, selv hejste han sit
Flag pall. "Rafael" paa 22 Kanoner med Jakob Klavsen som Skibschef'; "Leoparden" under Enevold Stygge fulgte ham fra Kjøbenhavn, og Oluf Normand paa
I) Skand. Litt. Selsk. Skr. 1BOB Pag. 142. II) Geb. A. Sj. Tgn. 8{)/1I 11. I) Norske Registranter
12. 4) Samme Kilde 114/t 12. &) Geb. A. Sj. ltgstr. u/t 12. 6) Geb. A. Sj. Tgn. 11'/2 12. ') Samme
Kilde ~ 8/1I 12.

"t,

198
"Makrelen" ; Anders Nold paa "Røde Løve" (6 Kanoner), Steffen Sørensen paa
"Sorte Hund", Klavs Povelsen paa "Turtl:'lduen" og Jens Munk paa "Hejringnæs"
stødte til ham fra Kallundborg '). Jørgen Daas Ordre lød paa, at han strax skulde
begive sig med Skibene til Farvandet for Elfsborg, og hvis de svenske Skibe endnu
laa der, paase, at de ikke løbe ud. Vare de alt komne til Søs, skulde han følge
dem og indeslutte dem, hvor de søgte Havn i England, Frankrig, Nederlandene eller
Brabant og hindre dem i paany at løbe ud. Hvis den fremmede Øvrighed protesterede
herimod, skulde han erklære, at han ikke agtede at forurette nogen, men kun at
søge sin Konges og Rigernes aabenbare Fjender. Løvrigt skulde han give Agt paa
Flaaden og holde god Politi og Regimente blandt Folkene 2). Den 21de Marts stak
hele Eskadren i Søen, og inden Maanedens Udgang vajede det dansk-norske Orlogsflag paany foran Gøtaelvens Munding. Af den svenske Eskadre ved Elfsborg var den
Gang kun tre Skibe ved at blive sejlklare, men da den overlegne dansk-norske Styrke
lagde sig paa deres Vej, opgav de at løbe ud S).
Tre Dage efter at Vesterhavs Flaaden var afsejlet, løb "Penitens" og "St.
Michael" (12 Kanoner) ind i Østersøen ad Lubeck til for at hindre al Sejlads paa
Sverige'), og den 6te April gik Jakob Bek paa "David" ledsaget af Hans Kenningham
paa "Jupiter", Johan Mortensen paa "Markatten" (16 Kanoner)") og Peder Jakobsen paa "St. Peder" (svensk Prise) til Kalmar "), Hans Instrux lød paa, at han med
første føjelige Vind skulde løbe til "Vort Slot Kalmar" og der samme Steds forhindre Fjendens Planer til Vands saa vidt mulig var. Da Fjendens Flaade formedelst
Isen neppe endnu kunde være i Søen, skulde de danske Skibe sejle rundt om Øland
og fratage Beboerne alle de Baade og Skuder, bande smaa og store, som de kunde
overkomme, og gjøre sig al mulig Flid for at erfare, hvor de havde forvaret deres
Baade paa Land, saa de kunde blive dem mægtig eller brænde dem. Ligeledes skulde
Jakob Bek nøje paase, at ingen kom til Landet. eller drog af Landet, hvortil han
kunde bruge de Galejer og Jagter. som laa ved Kalmar, og de Baade, han havde
paa sine egne Skibe. Han skulde ogsaa sørge for, at intet til Vands indkom til
Ryssby Skanse. De to Skibe, der alt vare affærdigede til Østersøen, skulde han tage
med sig, hvis han mødte dem her paa Strømmene, ellers skulde de blive sendte efter ham.
Naar han saa' sit Snit dertil, skulde han med et eller to eller ogsaa alle
Skibene begive sig over til den tydske Side og se at faa Kundskab om de med "nogett
gewalt" vilde løbe paa Sverige, saa Fribytterne ikke vare dem stærke nok. Saasnart
han erfor noget om den svenske Flaade, skulde han strax sende Meddelelse derom
til Kjøbenhavn.
Kom Fjendens Skibe saa stærke i Søen, inden den danske Hovedflaade var
udløben, at han ikke "uden stoer, iuerckelig betenkende med dennom fechte kunde",
skulde han retire sig under Kastellet, indtil han blev undsat, og skulde han da med
Skibsfolket bidrage til Slottets Forsvar.
Skulde nogle af Ølænderne komme til ham for at forfare, hvad de kundevente dem af Kongen af Danmark, skulde han lade dem forstaa, at han mente, de') Kristen Fris' Dagbog i Geh. Å. og Geh. Å. Sj. Rgstr. 14.1G/s 12. 2) Geh. Å. Sj. Rgstr. 2°/s
12. I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. G/4 12. 4) Kr. Fris' Dagbog. ") Efter Flaadelisten 1644. 6) Geh. Å.
Sj. Rgstr, II. 12.
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endnu kunde faa Naade; men han maatte intet skriftlig give fra sig og henvise dem
til Anders Sinklair.
Iøvrig skulde han tage Flaaden vel i Agt og holde god Orden og Politi blandt
sine Folk 1).
Først i Maj sendtes igjen fire Skibe til Østersøen, nemlig "Malkepigen", ført
af Sten Willumsen, "Lindormen" under Gert Johansen Blok, "St. Anna" under Johan
Didriksen Vagebund og "Justitia" under Willum Peitersen Spition"). Den 6te Maj
fik Rigsadmiralen Mogens Ulfeld Bud om strax at komme til Kjøbenhavn, hejse sit
Flag paa "Argo" og drage ud med Flanden 3), og 16de Maj udfærdigedes Instrux
for ham og hans Underadmiral Godske Lindenev.
N aar de i Søen traf Skibe, der havde gjort eller vilde gjøre Sverige Tilførsel,
skulde de opbringe dem og sende dem til Kjøbenhavn; men alle danske og fremmede
Skibe, der havde betalt Told i Øresund, skulde beskyttes mod fjendtlige Udliggere.
Saa tit det var muligt skulde der sendes Breve til Kjøbenhavn, saa at man der altid
vidste Besked om Flaadens Vilkaar og Tilstand, og maatte Admiralerne ikke vende
tilbage uden paa Kongens udtrykkelige Befaling. De skulde holde god Skik og
Regimente efter Skibsartiklernes Indhold.
Først skulde Admiralerne beflitte sig paa saa snart som mulig at løbe i
Østersøen til Kalmar, og der paa alle Maader med Orlogsskibe, Jagter og Baade
hjælpe Gert Rantzau med at erobre Øland. Dernæst skulde de søge den svenske
Flaade, angribe og beskyde den og med allerstørste Flid forsøge, hvad Lykke Gud
aIlernaadigst vilde give dem mod Rigernes Fjender. "Og efterdi de svenske haver
hidindtil ingen Kvarter villet bevilget at maatte gjøres, uanset Vi dem dette haver
ladet tilbyde, da skal fornævnte Vore Admiraler ihjelslaa dem af Fjendens Folk,
de kunne blive mægtige og ikke beflitte dem at salvere dem som Fanger, hvad hidindtil sket er" 4).
Den 21de Maj naaede Hovedflaaden Kalmar ") hvor Angrebet paa Øland
strax begyndte.
Samtidig med disse Søudrustninger foregik Samlingen af Tropper til Landkrigen. Planen for Sommerfelttoget 1612 var forsaavidt den samme som for det foregaaende Aar, som Hæren skulde optræde i to Hærdele, noget Krigsskuepladsens Natur
i Westergøtland og Småland med Nødvendighed paabød, da det vilde være umuligt
at finde Underhold til den samlede Hær; men Rollerne vare ombyttede, sanledes at
Vesthæren denne Gang skulde aabne Felttoget med en Belejring, medens Østhæren
efter Erobringen af Øland, der, naar den dansk-norske Hovedflaade var i Søen, ikke
kunde frembyde store Vanskeligheder, skulde optræde i aaben Mark. Kristian IV
tog selv Overbefalingen over Vesthæren og overdrog Kommandoen over Østhæren til
Gert Rantzau.
Rytteriet til de to Hærdele var allerede for Haanden og deltes saaledes,
at til Kongens Hær kom til at høre 11 Faner, nemlig Hoffanen. de 3 jydske
og den fynske Adelsfane, Hertug Georgs to Faner under Hertugen selv og
Joachim Prenger samt Joachim Biilows, Bendix von J;Iagens, Frants Ernst
') Kristian IV's Instrux til Jakob Bek. Originalen i Rigsark. i Stkh. Oxenstjernska Saml. Randlingar rørunde G. II A. krigshistoria 1611-25. Danska kriget 1612. ') Geh. A. Sj. Rgstr, 3/a 12.
li) Gab. A. Sj. Tgn. 6/a 12. 4) Samme Kilde 1Bh 12. 5) Geh. A. Danica Nr. 82 b.
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von Dalwigs og Rabe Philip Bogrebens Ryttere.
Hertil kom endnu en lilleFane franske Dragoner under Jan Bovie, der sidst i April kom ind i Riget '). Gert
Rantzau fik under sig sin egen Rytterfane, den sjælandske Adelsfane under Kristen
Hansen (Baden), den siesvigske Fane under Andreas Flotow, Hertug Ernst Ludwigs,
Markvard Pentz' og Cornelius Telesen Posts Faner samt de franske Dragoner fra
Kristianopel under Eustachius de Carmissiu ; tilsammen 7 Rytterfaner. Rytterfanerne
vare gjennemgaaende stærkere end Anret forud. Hoffanen talte sanledes 300 Ryttere 2),
og af de øvrige Faner talte de fleste 200 Mand, enkelte dog kun mellem 150 og 200 8 ) .
Fodfolket derimod kunde for største Delen først ventes ind i Riget, naar
Felttogene skulde aabnes, Kongen havde selv ladet hverve to nye Kompagnier til
sit eget Regiment under Bernt Funckhausen og Alze Fassema, desuden havde han til
Raadighed Livkompagniet under Thomas Nold, hvis Fane Kongen i Grønnehave ved
Helsingør paany overrakte den kjække Palle Rosenkrans, og Søren Bugges Kompagni:
ialt saaledes 4 Kompagnier af eget Regiment. En Kapitajn Hans Heinrich Wulff
blev borte med Hververpenge og en halv Maaneds Sold til 250 Mand (750 Daler).
Han laante endda paa Kongens N avn !:lO Daler af Hertug Ulrik-), Af Hertug Georgs
Regiment var Antonius Freudemanns Kompagni bleven kasseret efter det fejge Forræderi ved Nyløse "), og Adam von Køten havde maattet afgive sit Kompagni til
sin Lieutenant, Augustinus Ebell, og det anvendtes som Garnisonskompagni rimeligvis
i Halmstad. Hertugen havde da endnu 5 Kompagnier, nemlig hans eget, Oberstlieutenant Andreas von Kitzlebens, Ernst von Botmers, Wulff Heinrich von Wersahes og Markvard Rantzaus. I April gik fem nye Kompagnier, som J ørgen Lunge
havde hvervet, til Søs fra Embden under Fabian von Loeben, Hans Georg Schenck,
Lasal von Bladis, Hartvig Lindenov og David von Erpen. Længere hen i Maj
Maaned kom endnu et sjette Kompagni til under Johan Butinga, sanledes at Jørgen
Lunge med sit eget og Peter Hunemarks Kompagnier ialt havde otte Kompagnier i
sit Regiment, af hvilke dog et, Peter Hunemarks, var paa Kalmar "), Johan Kaufman, der 1611 havde ført Kompagni i Godske Alefelts Regiment, gik i April til
Skibs fra Bremen med et Frikompagni.
Det var saaledes 16 Kompagnier, Kristian IV havde samlet til Toget mod
Elfsborg, men dertil ventedes endnu betydelige Forstærkninger fra England. Her
havde Robert Willeby hvervet 15 Kompagnier, hvilke den 8de April bleve indskibede
til Marstrand j hertil kom endnu et engelsk Frikompagni under Jon Zelvig og en
lille irsk Fænnike under Simon Bi, hvilken sidste blev fordelt pan. Jørgen Daas
Skibe 6). N aar Englænderne stødte til, voxede saaledes Kongens Hærdel til Il Faner
Ryttere, et Dragonkompagni og 32 Fodkompagnier, tilsammen vel en Styrke paa
omkring ] 0,000 Mand.
M Gert Rantzaus eget Fodregiment vare 5 Kompagnier hævede i Efteraaret
1611, et laa under Falk Lykke paa Kristianopel og fire paa Kalmar ; af disse fire
sendtes hen paa Sommeren (i Juni Maaned) et,.. Jakob Wederkamps, til Arensborg og
et andet, Heinrich von Dringelbergs, til Visby G). I Vinterens Løb havde Blasius
Belisarius hvervet for Feltmarchallens Regning i Tydsk1and, aauledes at han i For') Geh. Å. Jens Juls Regnskaber. t) Vedel Simonsen Jørgen Brahes Levnetsløb. 8) Geh. A.
Jens Juls Regnskaber. 4) Samme Kilde 7/. 12. ti) Samme Kilde ' /. 12. ") Samme Kilde.
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aaret 1612 foruden de nævnte Kompagnier endnu raadede over 8 andre, nemlig
Rantzaus eget .under Adam Valentin von Redern, Blasius Belisarius', Wollert Liitzaus
og Hans von Schwartzkopfs, der alle havde tjent Aaret forud, men nu vare reorganiserede, samt fire nyhvervede under Baltzer v. d. Litte, Johan Eitzel Brendel, Jaspar
Wittorp og Peter Most 1). Dette Regiment samledes først i Maj i Blekinge for sammen
med Rytterne og to Frikompagnier nnder Jens Sparre og von Veltheim og to Kompagnier, Markvard Pentz havde hvervet, under ham selv og Georg Sembling, at rykke
ind i Sverige til Kalmar. Til denne By skulde saa ad Søvejen overføres to store i
Tydskland hvervede Regimenter, et under Hertug Ernst Ludwig, der blev paa 7 Kompagnier, og et under Oberst Michael von Wustrow paa 10 Kompagnier, tilsammen
vilde saaledes Feltmarchallens Hær udgjøre 7 Rytterfaner og 29 Fodkompagnier,
altsaa en Hær nogenledes af samme Styrke som Kongens, omkring 10,000 Mand.
Erfaringen fra 1611 havde lært Kong Kristian, at der med den for Haanden
værende Ordning af Hærvæsenet i Norge ikke lod sig vente nogen stor Hjælp fra
dette Rige ved et Angreb paa Sverige; han nøjedes derfor med at paabyde Samling
af Mandskab til Grænsevagt og til ved Trusel med Indfald at binde Tropper i de
svenske Grænselandskaber"). Sten Bille og Jens Bjelke fik udtrykkelig Paalæg om
ikke i Aar at foretage noget Indfald i J æmteland, da der i Fjor intet var udrettet
derved, men derimod at vogte Grænsen nøje"), Almuen i Trondhjem fik Paalæg om
at holde sine Skyttebaade bedre vedlige og bygge nye i Stedet for de forfaldne 4).
Gustaf Adolf indsaa ligesom sin Modstander Nødvendigheden af at
faa Flaaden tidlig i Søen, men han havde paa dette Omraade langt større Vanskeligheder at bekæmpe for at naa sit MaaI. Den lste Marts sendte han Gustaf Stenbock, Erik Ribbing og Anders Olufsson til Elfsborg for at undersøge, hvo der havde
Skyld i, at Eskadren der ikke var kommen ud. De skyldige skulde sendes til Kongen
for at drages til Ansvar. Tillige skulde Udsendingene undersøge, hvad der fandtes
af paalideligt Søfolk saa og af Proviant og anden Udrustning og saa se at faa Skibene
ud 5). Faa Dage efter modtog Kongen fra Raaderne i Stockholm en meget nedslaaende Skildring af sine Skibes Tilstand. "Endog her paa Skibene vorder med
muligst Flid arbejdet," skrev de, "saa at vi haabe, største Delen af de Skibe, her ved
SWbsgaarden ligge, skulle kunne i rette Tid blive færdige, saa findes her dog en stor
Brist paa Proviant, Lod, Krudt, Folk og Stykker. Men hvorledes det saa gaar med
det andet, er Stykker dog det, som mest mangler, da kun et ganske lille Forraad
findes, og er det aldeles umuligt at lade inden den Tid, Skibene skulle ud, gyde saa
mange Stykker. Alligevel er der ingen Tvivl om, at Fjenden i den tilstundende
Sommer samme Sag endog højere vil drive til Søs, hvorved, om Skibsflaaden blev tilbage, Kongelig Majestæt og Riget kunde tage ubodelig Skade. Derfor i denne besværlige Lejlighed har os syntes raadeligst at ned lade fordre de Stykker, som ligge
paa Elfsborg, og andre Stykker, særdeles Kobberstykker, saafremt man det sikkert
gjøre kunde, dog saa, at Befæstningerne ikke blive for blottede uden til Nødtørftighed
blive forsørgede, hvilket var Kongelig Majestæts Skibsflaade til en synderlig Hjælp,
') Geh. A. .Tens .Tuls Regnskaber. 2) Norske Registranter 18/5 12. ") Samme Kilde 2S/, 12.
') Samme Kilde
12. 5) Rigsark. i Stkh. Rgstr. '/s 12.
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særdeles medens dog til at befrygte er, at vore Skibe dernede, hvis noget paakommer,
kunde komme i Fjendens Hænder, Kongelig Majestæt og Riget til stor Skade. Derfor synes os raadeligst, at man sænker Skibene ved Elfsborg paa et passende Sted,
hvor de let kan tages op, da Fjenden ellers let kan sætte Ild paa dem. Søfolkene
burde sendes til Stockholm, da der er vakkert og godt Søfolk imellem, og desuden
mange samle sig ved de Skibe for at knibe ud. Dette er vort Raad for at undgaa,
at Fjenden faar Skibene der ved Elfsborg, og for at Flaaden her kan blive rustet
i rette Tid, men da Eders Kongelige Majestæt selv er dernede og har indseende med
al Ting, kan Eders Kongelige Majestæt selv bedst afgjøre Sagen" 1).
Det var til visse kun lidet opmuntrende Efterretninger, men Gustaf Adolf
krympede sig dog ved strax at følge det mistrøstige Raad om at sænke Skibene ved
Elfsborg; hidindtil havde jo dog Slottet formanet at værge dem. Han skrev derfor
til J esper Matsson og Statholderne paa Elfsborg om at tage Kobberstykkerne fra
Skibene og sende dem til Stockholm, Skibene skulde have Jernstykker i Stedet og
saa til Søs til Holland. Kunde de ikke blive færdige, skulde baade Folk og Stykker
sendes til Stockholm, og kom Fjenden haardt for Byen, skulde Skibene sænkes 2).
Først da Jørgen Daa igjen viste sig foran Slottet, blev alt Haab om at faa
Skibene ud opgivet, og den 5te April gav Kongen Befaling til, at alt Søfolk fra
Westergøtland, ogsaa det, der skulde have været paa Flaaden ved Elfsborg, skulde
sendes til Stockholm S). Oluf Stråle meldte rigtignok faa Dage efter, at tre af Skibene
nu vare rede til at gaa til Søs, men Kongen fandt det ikke raadeligt at lade dem
løbe ud, naar de ikke alle vare færdige 4).
Med Udrustningerne i Stockholm var det forsaavidt gaaet heldigere, som der
den l7de April kunde udfærdiges Søpas for Lasse Bubb og Hybert Skibskapitajn
om at gaa til Søs med Skibene "Svanen" og "Hollandsbaten" og søge at opbringe
danske Fribyttere og Handelsskibe; Orlogsskibe skulde de gaa uden om, naar de
ikke vare visse paa Sejren, og fremmede Handelsskibe skulde fare i Fred 5). Rentemesteren og Statholderen i Stockholm fik samtidig Brev om at sørge for, at de to
Skibe kom ud 5). Den Gang var Jakob Bek med sine 6 dansk-norske Skibe forlængst
i Søen.
Den 25de Maj, altsaa fire Dage efter at Mogens Ulfeld med den dansk-norske
Hovedflaade havde naaet Kalmar, blev der udfærdiget Instrux for Rikard Klark til
at være Admiral over ti Orlogsskibe, med hvilke han skulde løbe forbi Godske Sandø
og Gulland til Danzig og der forjage danske Fribyttere og opbringe danske Skibe").
Først midt i Juni var hele den svenske Hovedflaade, 18 Skibe stærk, rede til at løbe
ud 7) j men da laa Mogens Ulfeld for Stockholms-Skjærene og hindrede den deri.
Den 12te Marts var Gustaf Adolf selv kommen til Stockholm, hvor Faderens
Ligfærd og talrige Regeringsanliggender krævede hans Nærværelse. Fra flere Sider
modtog han her Efterretninger om de dansk-norske Rustninger. En Soldat, der var
rømmet fra sit Fangenskab i Laholm, kom til Enkedronningen og meldte, at tolv
danske Orlogsskibe vare bestemte mod Elfsborg og Guldborg, at Kong Kristian selv
I) Rigsark. i Stkh. R ådets og kammarens bref til kouung G. TI A. 1611-32 . /~ 1612. ') Rigsark.
i Stkh. Rgstr. 9/S 12. ") Samme IGlde 61. 12. 'J Samme Kilde 9/, 12. 6) Samme Kilde 171. 12. 6) Samme
Kilde .6h 12. 7) Samme Kilde 16/6 12.
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tænkte paa at angribe Øland, samt at Stockholm og Stegeborg ligeledes vare truede.
Fra Lubeck meldte Henrik Fulkenberg. at Kongen af Danmark hvervede Krigsfolk
i Tydskland og England, og at en stor dansk-norsk Flaade blev udrustet I). Der
kunde derfor ingen Tvivl være om, at et alvorligt Angreb maatte ventes i Løbet af
Sommeren.
Stillingen var noget nær den samme som ved Krigens Udbrud 1611, undtagen at de danske sad inde med Kalmar, hvad der lettede dem et Angreb i det
nordlige Småland eller mod østergøtland. Gnstaf Adolf, der paa Grund af de svenske
Troppers TInderlegenhed lige overfor de hvervede Soldater, Modstanderen førte i
Marken, havde opgivet enhver Tanke om selv at angribe (om han end, som det
fremgik af de i Maj i Ryssby fundne Breve, syslede med Tanken om et Hærgningstog
til Skaane), maatte søge at forberede sig paa at møde Fjendens Anfald under alle
de Former, det kunde antage. Et Angreb over Søen lige mod Stockholm var en
Mulighed, der stadig maatte holdes for øje, om end Kongen nu ligesaalidt som 1611
ansaa det for sandsynligt; derimod frygtede han meget for, at Jønkøping skulde blive
taget ved et Tog fra Kalmar eller Halland eller en samvirkende Bevægelse fra begge
disse Steder, ligesom han ogsaa ansaa Fæstningerne ved Gøtaelven for stærkt truede.
At den danske Hær ligesom Aaret forud vilde optræde delt, kunde vel i alt Fald
betragtes som givet, og dette medførte for den svenske Hær Nødvendigheden af en
tilsvarende Deling. Som Følge heraf samledes de svenske Tropper, der ikke medgik
til Garnisonerne eller til Grænsevagt mod N arge, i tre Hærdele ; en Del i Westergøtland for der efter Omstændighederne at hindre danske Hærgningstog eller undsætte Elfsborg eller J ønkøping; en Del ved Ryssby Skanse for at holde øje med
og imødegaa Bevægelser fra Kulmar og endelig en Del ved Stockholm, dels for at
sikre Byen, dels for derfra at ile til Hjælp for truede Punkter i Rigets sydligere
Landskaber.
Paa Elfsborg sad stadig Oluf Stråle som Slotsherre. Den 4de Marts fik
Peder J øransson Ulfssparre Fuldmagt til at være hos ham i Slotsloven, og samme
Dag sendtes Hans Otto, der hidindtil havde været Høvedsmand for de tydske Knægte,
som gik over til Svenskerne ved Nyløse, derind som øverste Vagtmester"), I April
fik yderligere Peder Pedersson Befaling til at gaa ind paa Elfsborg med en Fænnike
;Nerikeknægte og afløse de Knægte, der saalænge havde ligget der, dog kun de syge og
svagelige, de andre skulde blive"), Senere hen i samme Maaned fik Nils Stjernskøld
Fuldmagt til at være Statholder paa Elfsborg s): men han naaede aldrig derind 8).
Ved April Maaneds Udgang havde Elfsborg saaledes en Besætning af fire Fænniker
Knægte, hvilke dog ti lsammen neppe udgjorde stort over 600 Mand.
Paa Guldborg befalede Thomas Est og Poul Wulff 6) , da den kjække Morten
Krakou endnu var syg efter sit Fald med Hesten under Angrebet i Januar.
I øvrigt vare Tropperne i Westergøtland endnu ved April Maaneds TIdgang
ikke sammendragne, og baade Hertug Johan og Jesper Matsson vare i Stockholm,
saa det syntes, som om man ikke ventede de danskes Besøg saa tidligt paa Aaret.

Kilde

l) Hallenberg Gustaf II Adolfs Historia Pag. 412. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 'Is 12. S) Samme
12. .) Samme Kilde "I. 12. ') Samme Kilde "t, 12. 6) Samme Kilde 1'1. og il'. 12.
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Kristian IV var dog ingenlunde til Sinds at spilde Tiden, men agtede
ligesom Aaret forud at aabne Felttoget ved Maj Maaneds Begyndelse. Krigsfolket,
der laa øst for Sundet, skulde samles under Jørgen Lunge og Joachim Biilow l) og
gjennem Halland rykke mod Elfsborg, medens Kongen selv fra Kronborg til Søs begav sig did med det paa Sjæland værende Fodfolk; Willebys Regiment skulde landsættes ved Marstrand og derfra drage til Kongen. Den 15de April fik Førerne for
de tre jydske Adelsfaner og den fynske Fane Breve om at tilsige deres Ryttere til
at staffere sig med Beslag og andet Tilbel:ør og være rede til Opbrud til den 23de
April J). Lensmændene i Halland fik Befaling til at sørge for, at Almuen for en
billig Penge forsynede Tropperne med Levnetsmidler under Marchen II). Den 28de
April brød Jørgen Lunge og Joachim Bulow op fra deres Kvarterer med 11 Rytterfaner og omtrent 2000 Mand Fodfolk af Hertug Georgs og Jørgen Lunges Regimenter, og faa Dage efter, den 2den Maj, gik Kong Kristian selv i Helsingør om
Bord paa "Victor" og sejlede, ledsaget af en 'I'ransportflaade med 4 Fodkompagnier,
til Gøtaelvens Munding. Efter to Dages Sejlads naaede Flaaden sit Bestemmelsessted, og den 5te Maj om N atten bleve Tropperne landsatte uden at møde Modstand S).
H verken Robert Willeby eller Jørgen Lunge var den Gang kommen, derimod indtraf
samtidig de fire Kompagnier, der siden Februar havde ligget paa Baahus, Kongen
rykkede strax for Fæstningen, indesluttede den og undersøgte personlig Egnen med
Hensyn til det forestaaende Angreb. Jens Munk blev beordret i Land med 200 Matroser for at arbejde i Løbegravene j det kostede vel en Del af dem Livet, men
Kongen opmuntrede dem stadig ved sin personlige Nærværelse og lod udskænke til
dem en Ahme Rhinskvin og en Tønde Rostokkerøl, som han selv borede op med sin
Dolk. Det kom nu til Nytte, at den store Belejringspark Aaret forud fejlagtig var sendt
til Baahus, den blev paa Fartøjer ført ned ad Elven og landsat nær Elfsborg ; den
bestod af:
Kartover, som kaldes de flyvende Heste........... 2
Spanske Kartover, som skyde 36 ~............... l
St. Hans Kartover, som skyde 30 ~ .. ,.,."."", l
Trekvart Kartov, kaldet Apostelen, skyder 20 ~ ... l
Gedions Kartover, som skyder hver 28 ~ .... ,., .', 2
Stykker med halvt Gods, skyde 9 ~ .. ".,.,."" l
' .. ,." .. l
Engelske halve Slager, skyde 9 ~
J ernstykke med Fyrlaas, Feltlade og Former"." , l
Kammerstykker af Kobbel' med 8 Kamre og to dobbelte Feltlader med Skagler til ~ .... , .... "". 4 4)
i Alt sanledes 14 Stykker; desuden nedførtes fra Banhus betydelige Forsyninger af
alle Slags: Krudt, Kugler, Lunter, 500 Jernskovle, 300 Spader og 200 Hakker, saaledes at Arbejderne næsten strax kunne paabegyndes. I de første Dage lykkedes det
de belejrede ved Nattetid ved Baade at holde Forbindelsen med Guldborg aaben,
men da dette blev bemærket, lod Kongen den 7de om Natten "Makrelen" og et
andet mindre Orlogsskib løbe Fæstningen forbi og lægge sig mellem den og Guldborg,
') Geh. A. Sj. Tgn . "t, 12. ') Geh. A. Sko Tgn. 26/. 12. 8) Tydske Dagbog. ') Heh. A. Sk,
Handl. Baahus Regnskaber 29/ a 12.
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aaaledes at Elfsborg nu var fuldstændig afspærret. Den 9de begyndte Batteribygningen; den 10de bleve Stykkerne landsatte og førte i Batteri, og dækket af deres
TId begyndtes Natten mellem den Ilte og l2te en Løbegrav mod "den halvtrinde
Runddel, som var ved Slottet". Dagen forud vare Jørgen Lunge og Joachim Biilow
komne med deres 11 Rytterfaner og 2000 Mand; Kongen lod dem tage Stilling en
halv Mil nordligere ved Møltidals Elv for at dække Belejringshæren mod mulige
Undsætningsforsøg fra Westergøtland. Den l2te var Kongen selv deroppe for at
undersøge Stillingen, omtrent ved samme Tid kom de engelske Soldater til Lejren.
Den 12te om Natten bleve Løbegravene gravede tættere ind under den halvtrinde
Runddel, og Skytterne indlogeredes deri. Den l3de toges Slottets eneste Udenværk,
der laa paa en Klippe kaldet Skinnareklippan. Porten blev sprængt op med en
Petarde, og Besætningen trak sig derefter ind paa Slottet uden synderlig Modstand.
N atten efter blev Palle Rosenkrans haardt sanret af en Musketkugle gjennem Laaret,
just som han var ved at opstille nogle Skansekurve ved de yderste Løbegrave. Han
blev vel senere helbredet for sit Saar, men gjenvandt dog aldrig sin Førlighed saaledes, at han kunde føre Vaaben, og Fædrelandet mistede i ham en tapper Soldat.
Den 14de opstillede Kong Kristian hele sin Hær i Slagorden foran Fæstningen og lod derefter Oluf Stråle opfordre til Overgivelse i Haab om, at Synet af
den store Overmagt skulde skræmme ham. Stråles Svar var, at hvis Slottet ikke
inden fjorten Dage blev undsat, vilde han opgive det; men en saadan Frist vilde
Kongen ikke tilstaa ham, og liden blev derfor strax igjen aabnet fra alle Batterierne.
Oluf Stråle vidste, at Gustaf Adolf var underrettet om Angrebet og haabede paa
Hjælp, inden Faren blev for stor. Med øget Kraft fortsattes Belejringen, efter at
Opfordringen til Overgivelse var afslaaet, og Kong Kristian hævdede med Strænghed
Disciplinen mellem sine Soldater. To Englænd~e, der forsøgte at løbe over til
Fjenden, bleve strax hængte til Advarsel for Kammeraterne. Samtidig med Skydningen fra Batterierne blev der arbejdet ivrigt i Minegangene. Tømmermanden,
.Sibrand Janssen, og hans S Geseller arbejdede Dag og NaV). og allerede den l7de
"Vare de femten Fod inde under Muren og Volden. Ved Batterierne og Løbegravene
maatte Knægtene af alle Kompagnier skiftevis arbejde, mod Extrabetaling ligesom ved
Kulmar. Den l7de havde de belejrede det Held ved et Udfald igjen at fordrive
deres F~ender fra Skinn areklipp an, hvis Besætning holdt slet Vagt; men da Værket
ikke lod sig forsvare under de danske Kanoners lid, blev det snart igjen forladt.
.Et nyt Udfald, der blev forsøgt den lSde, udrettede aldeles intet.
Den 22de Klokken halv syv om Morgenen begyndte Brescheskydningen mod
et rundt 'I'aarn i Slotsvolden, Klokken 10 styrtede en stor Del af Taarnet ned med
de deri værende Stykker. Kongen lod strax fire Kompagnier Knægte løbe Storm;
de trængte ind i Taarnet, men da Forsvarerne antændte en Del Krudt og andre
brændbare Sager, maattø de vige ud igjen med et Tab af henved 200 Mand, deriblandt Jørgen Lunges Oberstlieutenant, Fabian von Loeben, hvis venstre Ben blev
knust af en Kanonkugle. Han havde allerede tidligere i Nederlandene mistet sin
"Venstre Arm og døde nu den 3die Juni som Følge af den nye Lemlæstelse. Slots.herren, Oluf Stråle, blev selv saaret i Benet under Kampen, og liden, der drev de
') Geh. Å. Jens Juls Regnskaber.
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stormende ud, antændte hele Taarnet, saaledes at det styrtede sammen. Kongen
sendte da paany en Opfordring til Overgivelse ind paa Slottet. Den saarede Oluf
Stråle vovede ikke denne Gang et Afslag, men bad kun om Betænkningstid til næste
Morgen Klokken ni, hvilket blev indrømmet ham.
Den næste Dag mødte i Lejren den øverste Vagtmester fra Slottet, Tydskeren
Hans Otto, og en Svensker, "der lod sig kalde Fændrik, men dog vist var en god
Bonde" 1) j til Gjengjæld sendtes J ens Jul og Otto Skel som Gisler ind paa Elfsborg.
Efter nogen Forhandling, hvorved Albert Skel tre Gange maatte ind pan Slottet for
at tale med den snarede Slotsherre, blev det aftalt, at Besætningen den næste Dag
skulde afmarchere med vajende Faner, Over- og Underværger. Hustruer, Børn og
Bagage og overlade de danske Slottet med Skyts, Ammunition, Proviant og hvad der
eller fandtes. Hans Otto blev i den danske Lejr og fik senere en Gave af 800 Daler,
da han rejste hjem i Juni Maaned 2).
Søndagen den 24de Maj opstilledes Hæren i Slagorden ndenfor Porten. RI. 9
rykkede Olut Stråle ud med de 250 Knægte, der endnu vare tilbage af den 600 Mand
stærke Besætning, og Kong Kristian drog ind paa Slottet"). Der var dog en blandt
de bortdragende, hvem det givne Lejde ikke gjaldt og som med stor Iver eftersøgtes.
Det var den danske Bøsseskytte, som Aaret forud ved Kulmar var gaaet over til
Fjenden og saa ivrig havde efterstræbt Kongens Liv. Han havde været pall. Elfsborg under Belejringen og der drevet samme Spil. Kong Kristian var let at kjende,
og han færdedes stadig i sine Skanser og Løbegrave ; Overløberen havde derfor ikke
haft svært ved at finde sit Maal. Den 7de Maj, da Kongen sad paa en stor Sten
og tilsaa, hvorledes der blev arbejdet i Løbegravene, slog en Falkonetkugle fra Slottet
ned ikke over tre Fingersbredder fra hans ene Ben, og en Kikkert, Kongen havde
lagt paa Jorden, blev sønderskudt 4). Nær havde Overløberen ogsaa denne Gang
undsluppen Hævnen, men en svensk Trompeter forraadte hans Skjulested for en Klædning 5), og han blev levende parteret og lagt paa Hjul og Stejle 6).
Efter 19 Dages Dages Belejring var sanledes Sveriges andet Bolværk mod
Syd falden i de danskes Hænder med et betydeligt Bytte af Fetallie og Ammunition
samt 39 Metalstykker og nogle J ernstykker"), De sex Orlogsskibe, der hidindtil
havde voldet bande de danske og de svenske saa meget Bryderi, fandtes sænkede j
men Kong Kristian gav strax Befaling til at pumpe Vandet ud af dem, og allerede
den 27de Maj flød 5 af dem paa Vandet. Den 4de Juni var "Hektor" sejlklar 8),
den 7de "Krabben" og "Blå Ormen" og den 26de "Lamprelen"9). De to andre,
"Jonas" og "Franciskus", bleve ikke saa snart færdige, det ene var endnu ikke optaget i Januar 1613 1°).
Kongen indsatte Ritmesteren for den fynske Fane, Korfits Rud, til Slotsherre
paa Elfsborg og gav ham 1 Kompagni af sit eget Regiment, Bernt Funckhausens, til
Besætning i men da Erfaringen havde vist, hvor lidet disse Lejetropper vare til at
stole paa, blev ogsaa den fynske Fane efterladt ved Slottet. Der toges strax fat paa
') Tydske Dagbog. ~) (leh. A. Jens .Tuls Regnskaber 8/0 12. S) Tildragelserne ved
Erobring ere skildrede efter Kristen Fris's Dagbog, tydske Dagbog og Efterretningerne i
II. 4) Olnf Rosensparres Almanak fol' 1612. ") (leb. A. Jens Jnls Regnskaber. O) N.
Pag. 45. 7) Oluf Rosensparrea Almanak. B) Kr. Fris Dagbo g. ") Geh. A. Sko HndI.
Regnskaber. I0) Norske Registranter "t, 13.
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at udbedre den Skade, Belejringen havde voldet j fra Baahuslen udskreves Bønder
til Arbejdet, og i Løbet af Sommeren gjenopførtes det nedskudte Taarn under Ledelse
af Ingeniør Michel Jungemann l).
Den 28de Maj brød Jørgen Lunge op fra Mølndals Elv og rykkede for Guldborg j ved Nattetid indtages nogle Løbegrave. Besætningen havde anlagt foran Slottet,
og Dagen efter kom Kong Kristian med Resten af Hæren. Slotsherrerne, Thomas Est
og Poul Wulff, viste ikke samme Heltemod som deres Forgænger, Morten Krakou;
paa første Opfordring til Overgivelse svarede de, at naar der blev brugt nogen større
Magt imod dem, vare de ikke uvillige dertil. Kong Kristian forstod vel en halvkvædet Vise, en Løbegrav blev anlagt, nogle Stykker bragte i Batteri og enkelte
Skud løsnede mod Slottet. Den 3He lod Kongen paany Slottet opfordre, Slotsherrerne svarede nu, at da det var umuligt at forsvare Slottet mod slig en Magt, og
da de ingen snarlig Undsætning kunde forvente, saa de ingen anden Udvej end Overgivelse, dog bade de om Betænkning til næste Dag. Dette blev indrømmet dem paa
den Betingelse, at de næste Dag skulde afmarchere paa samme Vilkaar som Elfsborgs Garnison, hvis Borgen ikke skulde tages med stormende Haand. Den 1ste
Juni blev saa Guldborg overgivet, Besætningen, en Fænnike Præsteknægte fra 0ster
og Westergøtland , drog bort ind i Sverige, og' de danske toge Slottet i Besiddelse Il).
Som tidligere omtalt samledes i Foraaret 1612 en Del svenske Tropper i
det øvre Sverige.
J esper Matsson havde faaet Befaling til at sende
de 200 tydske Knægte, der vare gaaede over ved Nyløse, til Arboga"), Ritmester la Barre fik Ordre til at lægge sine Ryttere med 80 Mand i Upsala, 45 i
Øregrund og 40 i Sigtuna 4) j Reinhold Taube skulde lægge 80 Mand i Arboga, 70
i Køping og 50 i Westerås 5). Ritmesteren over de polske og svenske Ryttere i
Norrland, J øran J øransson Svinhufvud, blev kaldet til Stockholm 6), og desforuden
:fik Baldser Beck Befaling til, at ogsaa Hans von Akerens og Nils Svenssons Fænniker fra Helsingland, Hans Galles fra Norrbotten, Gulich Larssons og Oluf Jonssons
fra Angermanland og Medelpad og Peder Hanssons fra Gåstrike ufortøvet skulde
under Straf af Kongens højeste Unaade føres til Stockholm, saaledes at de vare der
-senest 3 Uger efter Paaske 6). Kapitajn Joachim Grumse lagdes med et Kompagni
fremmede Knægte i Westervik 7). Desuden var efter Træfningen ved Vidsø Livfanen
lagt til 0rebro, og Hans Jiirgens Ryttere og Tidernan Schous Kompagni til Arboga.
N aar alle disse Tropper bleve samlede, vilde Gustaf Adolf saaledes have fire Rytterfaner og 9 Fænniker om sig.
Da modtog han Oluf Stråles Brev med Meddelelse om de danskes Angreb.
Stråle havde rigtignok kort forud forsikret, at han havde sat Fæstningen i saadan
Forsvarsstand, at han nok skulde drive de danske tilbage, hvis han fik en tilstrækkelig Besætning. Han mente heller ikke, det var nødvendigt at sænke Skibene, de laa
trygge bag det nye Bolværk paa Skinnareklippan; men da Faren begyndte at komme
nærmere, klagede han over, at Fæstningen var slet forsynet og bad om at blive fritaget for sin Kommando, da han følte sig ude af Stand til at forsvare Fæstningen,
') Geb. Å . Sko HndI. Elfsborgs Regnskaber, I) Tydske Dagbog, Kr. Fris Dagbog. 3) Rigsark.
i SUm. Rgstr. 'la 12. 4) Samme Kilde 27/ a 12. 5) Samme Kilde '/ 4 12. R) Samme Kilde 1 1, 12.
'1) Samme Kilde 7/. 12.
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og de øvrige Befalingsmænd ej heller vare særdeles paalidelige 1). Den 14de Maj
skrev Gustaf Adolf fra Svartsjø Slot til Oluf Stråle og bad ham holde trofast ud,
Kongen skulde nok ile ham til Hjælp 2). To Dage forud var der udfærdiget Fuldmagt til Jesper Matsson til at være Feltmarchal og under sig opbyde alt Krigsfolk
baade Ryttere og Knægte, indenlandske og udenlandske, som laa i Vestmanland,
Nerike, Warmeland, Westergøtland og Småland, saa og hvad Hertug Johan stillede
af Østergøtland, samt hvad ellers sendtes derned. Adelen skulde følge ham i Felt,
forsanvidt den ikke var gammel og sygelig eller paa anden Maade i Kronens Tjeneste.
Feltmarchallen skulde undsætte Elfsborg og paa anden Maade gjøre Fjenden Skade
•
og bevare eget Land mod Indfald S).
Paa Rejsen syd paa skulde J esper Matsson først i Arboga mønstre Reinhold
'I'aubes og Jon Oambels Folk og tage dem med sig, i Ørebro skulde han mønstre
Livfanen og Adelsfanen under Otto v. Seheding, der vare stævnede til Vanbensyn der,
og i Mariestad skulde Gødrik Hanes Ryttere mønstres. De tre Faner skulde ligeledes følge ham. N aar han kom ned i Westergøtland, skulde han sætte en dygtig
Karl til at befale over den Fænnike, Sven Sonesson tidligere havde haft, og sende
den til Guldborg, til en anden kom 4)Nils Stjernskøld havde overtaget Befalingen i Westergøtland til Jesper Matsson kom j han havde med en mindre Styrke nærmet sig Elfsborg, men da han fik
Røring med Jørgen Lunges Hærdel ved Mølndals Elv og ikke følte sig stærk nok
til at angribe denne, gik han igjen tilbage mod Nyløse.
Den 17de Maj nanede Jesper Matsson Westerås og skrev derfra til Kongen,
at han der vilde vente paa Reinholdt Taube og hans Folk og, naar de vare mønstrede,
gjennem Nat og Dag ile til Ørebrø ; val' Adelsfanen der, vilde han tage den med,
men han vilde ikke vente efter den 5). Først den 30te Maj naaede Feltmarchallen
Nyløse. Elfsborg var da allerede for sex Dage siden falden, og de danske laa for
Guldborg. Ude af Stand til at undsætte dette Slot drog han tilbage til Alingsås,
for der at afvente Forstærkning og dække Vejen til J ønkøping.
Kong Kristian var efter Guldborgs Erobring igjen gaaet tilbage til Elfsborg.
Da Blokadeeskadren nu var overflødig her, fik Jørgen Daa den 4de Juni Befaling
til med det erobrede "Hektor", "Hejringnæs" og "Røde Løve" at gaa til Vestersøen
for at holde den ren for Fribyttere og hindre svenske Lejetropper i at komme ud 6).
"Victor", "Rafael" og "Leoparden" bleve sendte til Østersøen for at støde til Mogens
Ulfeids Flaade. "Sorte-Hund",,, Turtelduen" og "Makrelen" bleve foreløbig i Farvandet om Elfsborg. Den 5te lod Kongen en Del af det erobrede Skyts indskibe
og føre til Kjøbcnhavn 6).
Da Østhæren under Gert Rantzau først i de sidste Dage af Maj var rede til
at aabne Felttoget, og Øland og Borgholm først skulde tages, var det for tidligt
for Vesthæren at sætte sig i Bevægelse mod J ønkøping. Kristian IV besluttede derfor at benytte Mellemtiden til at rykke op langs Gøtaelven for at bemægtige sig den
tæt ved Elvens Udløb fra Wenern liggende Kjøbstad Bråtta (c. 1/ 2Mil syd for WenersI) Hallenberg G. II A.'s hiatoria II Pag. 414-415. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr, H/b 12. ") Samme
Kilde 12/0 12. 4) Samme Kilde 12/0, Tænkeseddel for J. 1\1. Krus. 5) Rigsark. i Stkh. Oxeustjernska.
Saml. Brev fra J. 1\1. Krus IUh 12. e) Kr. Fris Dagbog.
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borg, hvortil Bråttas Indbyggere flyttede 1642) og forskanse sig der. Derved blev
han Herre over hele Gøtaelvens Løb, og han tænkte sig Muligheden af ved Hjælp af
Kanaler at gjøre hele Elven sejlbar, saaledes at han kunde lade sine Proviantskibe
løbe ud i Wenern, hvad der meget vilde lette Hærens Forsyning; men denne Plan
strandede paa 'I'rollhåttan 1).
Til det forestaaende Tog delte Kong Kristian sin Hær i tre Afdelinger. Den
første under Kongen selv kom til at bestaa af Hofi'anen, Albert Skels (Ribe Fanen),
Joachim Bnlows og Dalwigs Faner, et Kompagni franske Dragoner under J an Bovie '),
tre Kompagnier af Kongens eget Regiment under Thomas Nold, Søren Bugge og
Alze Fassema samt 5 Kompagnier engelske Knægte under Oberstlieutenanten Jon
Pulii; den anden under Hertug Georg bestod af Hertugens egne Ryttere, Ulrik Sandbergs Fane (Aalborg Fanen) samt 6 Kompagnier af Hertugens eget Regiment under
Oberstlieutenanten von Kitzleben, og 5 Kompagnier Englændere; den tredie Afdeling
under Jørgen Lunge bestod af Jørgen Skels (Aarhus Fanen, tidligere under Knud
Brahe), Bendix von Hagens og Bogrebens Faner, 6 Kompagnier af Lunges Regiment
og 5 Kompagnier Englændere S). Der medførtes ingen Stykker, da Vejen over Passerne
vare saa slette, at de ikke kunde bringes frem 4.). Lukas Kliisemanns Kompagni var
igjen gaaet til Baahus, og tTohan Kauffmanns Frikompagni efterlodes paa Guldborg.
Den 6te Juni brød Hæren op og drog langs Elven til Gammelløse, hvorfra
Toget senere fortsattes mod Bråtta, Allerede paa denne korte Marche traadte Vanskelighederne ved at forpleje Tropperne stærkt frem. Der manglede baade Øl og Brød,
og Sygdom begyndte nu, som Aaret forud, haardt at hærge Hærens Rækker. Af
de engelske Soldater vare først i Juni 800 syge eller døde, og Disciplinen mellem
dem viste sig meget slet. Proviantmesteren, Otto Skel, skrev til Manderup Parsberg :
"Gud hjælpe, at vi kunde faa Underholdning til dem, naar vi komme længere op
i Landet, ellers vil det ikke gaa vel til; thi vores exercitus er samlet af adskillige
underlige Folk" 5).
Den Ilte kom Underretning om, at Fjenden var i Nærheden. Kongen brød
strax op med sin Afdeling og drog til Landsbyen Fors, men traf ingen der").
Den 2den Juni havde Gustaf Adolf selv forladt sin Hovedstad for at ile til
sin Hær i Westergøtland. Forinden havde han sendt forskjellige Afdelinger syd
paa ; Bergslagens Ryttere skulde indgaa under J øran J øransson Svinhufvuds Fane
(de polske og svenske Ryttere, der havde været i N orrland) 7). J oachim Grumses
Kompagni skulde fra Westervik gaa til Marsken og de to Fænniker fra Westmanland under Lars Fordel og Hans Lambel ligesaa "). Hvor haardt der end trængtes
til Krigsfolk i Sverige, maatte dog la Barres Ryttere og Reinhold Taubes Fodfolk
sendes til Finland 9). Fra Kalmar kom truende Efterretninger om de danskes Rustninger, men Faren var ikke der saa overhængende som ved Elfsborg. Den 27de udsendte den unge Konge en lang Formaning til Westgøtherne og Smålænderne om at
vogte sig for de danskes Tyranni, fagre Ord og svigefulde Løfter og blive fast ved
Sveriges Krone 10). Statholderen i J ønkøping, J øran Månsson Ulfsparre, fik Befaling
') N. D. 1\1. II Pag. 48. ') Nævnes i Kr. Fris' Dagbog "/0 12 ved Kongens Afdeling. 8) Troppernes Fordeling efter tydske Dagbog. 4) N. D. 1\I. IT Pag. 49. 6) Samme Kilde Pag. 48. O) Kr.
Fris' Dagbog. ') Rigsark. i Stk. Rgstr. Ib/ 6 12. 8) Samme Kilde 28/6 12. 9) Samme Kilde BOh 12.
I0) Samme Kilde !7 6 12.
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til at lade arbejde paa Befæstningen samt paany opbyde Håkan Anderssons, Knut
Arvedssons og Kasper Henrikssons Smålandsknægte til Arbejde. Bygmesterne skulde
skynde paa Befæstningsarbejderne l).
Paa Rejsen modtog Gustaf Adolf Meddelelsen om Elfsborgs Fald j for om
mulig at formindske det Indtryk, denne Efterretning maatte gjøre paa de haardt
truede Ølændere, skrev Kongen til dem og meddelte dem selv den onde Tidende.
"Vi maa berette eder," skrev han, "at endskjøndt Vi i Vinterens Løb havde forset
Elfsborg og Guldborg godt med Proviant og Besætning, saa Vi vel troede, de kunde
holde ud, saa have de dog nu overgivet sig til de danske, mere af Forsagthed og
Uvidenhed end ellers af nogen Nød, Os og Sveriges Krone til stor Skade og Fordærv" I). Til Pehr Michelsson skrev Kongen i stærkere Udtryk. "Vi vil ikke skjule
for Eder, hvor falsk og forræderisk en Part af dem paa Elfsborg og Guldborg have
forholdet sig, i det de have overgivet Befæstningen uden overhængende Fare" I). Oluf
Stråle selv tilgav Kongen ikke. Raadet i Stockholm fik Befaling til at holde ham
fangen i hans eget Hus og tage stærk Borgen for ham S). I Maj 1619, da Elfsborg
endelig var kommen tilbage til Sverige, lod Gustaf Adolf Stråle sætte under
Anklage, og han blev idømt en betydelig Pengemulkt.
Men Harmen mod Oluf Stråle kunde ikke gjenoprette Ulykken. Elfsborg og
Guldborg vare tabte, og de danskes snarlige Besøg længere ind i Landet maatte forventes. Den '(de Juni om Aftenen naaede Gustaf Adolf Mariestad og skrev herfra
til .T esper Matsson, at han vilde søge at tilfredsstille Skotterne (af Ruderforts Regiment) for at faa dem med i Felt j ligeledes havde han opbudt Bønderne. Kongen
vilde med det allerførste komme ned til Feltmarchallen og ventede med det første
en Del Krigsfolk, ligesom han ogsaa havde skrevet til Hertug Johan for at bede
ham komme til Hjælp med sine Folk. Kongen bad Feltmarcballen underrette ham
om, hvor Fjenden var, hvor stærk han var, hvad han agtede at tage sig til, og om
Vejen var fri for Fjender').
Hertug Johan fik samtidig med Underretningen om, at Elfsborg og Guldborg
gjennem Utroskab var kommen i Fjendens Hænder. og de danske faldne ind i Landet,
Anmodning om at komme Kongen til Hjælp'). Hertugen havde da alt afsendt en
Rytterfane og de Knægte, han havde i Westergøt1and, og lovede at komme efter med
sine andre Folk, men han havde Betænkeligheder ved at blotte sit Fyrstendømme,
Østergøtlnnd, paa en Tid, da de dan ske truede saa stærkt fra Kalmar. Kongen foreholdt ham, at det næppe endnu havde nogen Fare, saalænge Borgholm ikke var taget,
samt at han dog alene ikke kunde forsvare sit Fyrstendømme, naar den øvrige Hær
var slaaet, og derfor hellere maatte komme den til Hjælp i Tide 5).
Fra Håggatorp lod Kongen Dagen efter udgaa Bud om at vogte Tiveden.
Anthonius Svensson skulde for alle Muligheders Skyld spænde Almuen i Værge, en
Mand af hver Gaard, og siden lade dem holde Vagt paa Tiveden, Halvparten af
Landet hver Uge, og ellers lade dem slaa en Skanse og bygge Bråter"), Til Vestbo
Herred ved Hallands Grænse gik Bud om at opfordre alle Bønder mod Fjenden 7).
') Rigsark. i Stkb. Rgstr. SOl. 12. 2) Samme Kilde 7/6 12. ") Samme Kilde 16/ . 12. ') Samme
Kilde "/6 12. ') Samme Kilde " /6 12. 6) Rigsark. i Stkh. Oxeustjeruska Saml. Handl. rarunde G.
II Å. Krigshistoria 1611-25. Dauska Kriget 9/. 12. 7) Rigeark. i Stkh. Rgstr. 8/. 12.
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Den lade naaede Gustaf Adolf Lidkøping. Her ventede en ny Jobspost
ham j Pehr Michelsson meldte, at Gert Rantzau var falden ind paa Øland, Kongen
svarede opmuntrende, at han vel kunde tænke, at var Fjenden paa Øland, havde det
ikke været muligt at holde ham ude; men Statholderen skulde nu holde Slottet og
ikke indlade sig i Underhandlinger. Flaaden havde faaet Befaling til at komme ham
til Hjælp l).
Medens Sveriges unge Konge saaledes opmuntrende, formanende og ordnende
drog ned mod Krigsskuepladsen, havde hans Feltrnarchal imidlertid sla aet
Lejr ved Eling Kirke i Barne Herred, og her kom Kongen til ham den Ilte
Juni, altsaa samme Dag som Kristian IV paa den falske Efterretning om Fjendens
Nærmelse var draget til Fors. Den svenske Hær talte da 8 Faner Ryttere og 11
Fænniker Fodfolk 2).
Fanerne vare Livfanen (ved hvilken Zacharias Poul:fik:
Fuldmagt som Lieutenant"), Westgøta Adelsfanen under Otto v. Scheding, Upplands
Adelsfanen under Henrik Flemming, Jon Anderssons Fane, Sigge Svenssons, David
Burelis og Anders Eriksson H åsthufvuds Westgøtaryttere og Johan J øransson Svinhufvuds Fane. Da Gustaf Adolf af de Efterretninger, han modtog ved sin Ankomst,
sluttede, at det danske Angreb nærmest var rettet mod Vejene til Falkøping elier
Skara, brød han strax op for . at prøve at spærre Overgangen over Noasåen. Den
l2te om Aftenen slog han Lejr ved Nossbro, men da han spurgte, at Fjenden stod
nordligere, drog han den 13de videre langs Aaens østre Bred til Nybro (Bjårby
Sogn, Å se Herred) for at dække den der værende Overgang ol).
Kristian IV var den l2te over forbleven rolig i Fors, den l3de brød han op
og gik til Gerdhem j her erfarede han af to fangne Ryttere, at hans Modstander stod
ved Nyhro med en Styrke af 10 Faner Ryttere og 10 Fænniker Knægte. Han sendte
strax Bud til Hertug Georg og Jørgen Lunge om med deres Hærdele at følge efter
og brød selv op for at søge Fjenden. Den 14de kom han til Nybrc"). Gustaf Adolf
var imidlertid kommen til Erkjendelse af, at Passet ikke lod sig forsvare, og han
var gaaet tilbage ad Vejen mod Lidkøping. Ved Nybro var efterladt en Skinbesætning af 3 Faner Ryttere, der to Timer før de danskes Ankomst fulgte efter den
øvrige Hær. Kristian IV fandt aaaledes Passet ubesat og fortsatte sin Marche til
Landsbyen Thun i Åse H erred, hvor han om Aftenen slog Lejr; selv tog han sit
Kvarter paa Herregaarden Såtenås").
Gu staf Adolf stod den Dag ved Keltorp og havde tænkt at blive der, til
Hertug Johan og det øvrige Krigsfolk kom til ham; men da han fik Efterretning om
sin Modstanders Styrke, som han temmelig rigtig anslog til 11 Faner Ryttere og 32
Kompagnier Fodfolk, opgav han dette, da han, som han senere skrev, ikke kunde
staa mod slig Magt uden at miste Folk og Rige, og drog til Mariestad for der at
slaa en Skanse og prøve, hvad Afbræk han derfra kunde gjøre Fjenden, endog han
derved gav Landet til Pris for Plyndring 6). Til Warmeland gik samme Dag Bud
om at opbyde en væragtig Karl af hver Gaard, da de danske havde samlet Skuder
ved Bråtta, saaledes at et Angreb over Søen kunde forventes").
') Rig sark. i Stkh. Rgstr. '°10 12. ') Samme Kilde 14/0 12. 8) Samme Kilde »t; 12. 4) Samme
Kilde 14/0 12. ") Kr . Fris' Dagbog. 6) Rigsark. i Stkh . Rgstr. 14 / . 12. Brev til Enkedronningen.
'1) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 14/ 6 12.
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Ved sin Ankomst til Landsbyen Thun fik Kong Kristian at vide, at der i
og om Lidkøping skulde ligge 5 Kompagnier engelske og irske Knægte, som havde
nægtet at tjene paa Grund af manglende Lønning. Det var Ruderforts Regiment,
som det ikke var lykkedes Gustaf Adolf at faa med sig i Ma.rken, da han ingen
Penge bragte dem. For om muligt at overraske disse Tropper brød Kristian IV den
15de op med sine fire Rytterfaner, Dragonerne og 200 ridende Muskettel'er og drog
mod Lidkøping. Den 16de riaaede han dertil, men de engelske og irske Soldater
havde beredvilligere fulgt Gustaf Adolf paa Tilbagetoget til Mariestad, end da han
vilde have dem frem, og vare borte; deres Voldsgjerninger havde allerede tidligere
jaget Indbyggerne bort I), saaledes at Kong Kristian ved sin Ankomst fandt Reden
tom, han drog derfor endnu samme Dag tilbage til Thun, mærkeligt nok uden at
tænde Lidkøping i Brand Il).
Kristian IV var aauledes paa en Mande uforvarende kommen temmelig dybt
ind i Fjendens Land, men om at fortsætte Fremrykningen kunde der imidlertid ikke
være Tale, da Hæren hverken medførte Artilleri eller Forsyninger af nogen Art, og
den allerede nu omsværmedes af Friskarer, der nedhuggede alle Efternølere og gjorde
Forbindelsen med Hjemlandet vanskelig. Da Otto Skel, Hærens Proviantmester,
aauledes dækket af 18 Ryttere red fra Såtenås til Elfsborg, talte han paa Vejen
Ligene af 30 Soldater, dræbte af omstrejfende Bønder 2). Det var som sædvanligt
især 01 og Brød, som det kneb at skaffe til Veje j Hensigten med Otto Skels Ridt til
Elfsborg var derfor at skaffe nogle Rustvogne ladede med Brød og føre dem til
Kongen, dækkede af den fynske Fane 2).
Den 17de om Aftenen brød den danske Hær op fra Thun og kom den 18de
om Morgenen til Tråfva, en Landsby paa Falkøping Vejen; om Aftenen brød Hæren
igjen op herfra og kom den 19de om Morgenen til Larf, hvor den forblev til den
følgende Dag.
Gustaf Adolf var naturligvis stadig vel underrettet om sin Modstanders Bevægelser og søgte af al Magt at hindre dem. Bønderne fik Befaling til at hugge
Bråter paa alle Veje mod J ønkøping og vogte dem vel. Almuen skulde advares mod
Juthens Overtalelser og gjøres bekjendt med, hvorledes det var gaaet Almuen paa
Øland, der slog sig til J uthen, men som dog senere fik baade Arme og Ben hugget
af, og det endog Kvinder og Børn 8); særlig blev Almuen i Westergøtland igjen formanet til at blive fast ved Sveriges Krone og ikke lytte til Danskens Overtalelser,
som nogle Sogne ved Grænsen havde gjort og hyldet Kongen af Danmark"), En
Bonde, Gisle Andersson, fik Fuldmagt til at antage unge Karle, som havde Lyst til
Rov og Bytte, og .med dem forfølge alle dem, som udbredte danske Proklamationer;
hvad de kunde tage fra dem, var lovlig deres, ligesom hvad de kunde faa i Fjendens
Land, hvor de maatte falde ind med Rov, Mord og Brand S).
Hertug Johan var just under Fremrykning fra J ønkøping for at forene sig
med den øvrige svenske Magt i Mariestad, da Gustaf Adolf modtog Efterretningen
om, at de danske vare brudte op fra Thun. Uvis om, hvor Fjenden agtede sig hen,
mod Jønkøping eller højere op i Landet (Gustaf Adolf har næppe vidst, at Kristian

3)

') Hallenberg G. II A.'s Histeria II Pag. 427. 2) N. D. l\L II Pag. 49. Kr. Fris' Dagbog.
Rigsark. i Stkh. Rgstr, 17/ 6 12.
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IV intet Skyts medførte og altsaa var ude af Stand til at foretage et Angreb paa
en befæstet By), sendte Gustaf Adolf strax Bud til Hertugen om at gaa tilbage til
J ønkøping, for at Fjenden ikke skulde stille sig imellem dem 1). Selv fulgte han
under de to Nattemarcher bestandig efter de danske og omsværmede dem med sit
Rytteri. Da den danske Hær ikke fra Tråfva fortsatte sin Marclie over Falkøping,
men bøjede af mod Syd til Larf, blev det klart, at den agtede sig tilbage mod eget
Land. Fra sin Lejr ved Ardala, hvor Gustaf Adolf var kommen den 20de om
Morgenen efter en Nattemarche, skrev han derfor til Hertugen og bad ham strax
ile til sig, for at c4l sammen kunde gjøre Fjenden Modstand 2). Med Hertug Johans
Folk og de fem Kompagnier af Ruderforts Regiment voxede den svenske Hær til 10
Rytterfaner og omtrent 20 Fodkompagnier; i Rytteri var den altsaa den danske Hær
næsten jævnstærk, og det gjaldt om at tilføje Fjenden saa store Tab som muligt under
hans Udmarche, Gustaf Adolf fulgte derfor tæt efter sin Fjende, omsværmede hans
Bagtrav og nedhuggede de syge, der efterlodes paa Vejen, men holdt sig dog i sua
stor Afstand, at han undgik enhver større Kamp.
Da den danske Hær den 20de brød op fra Larf, blev Joachim Biilow med
sin egen og to andre Faner efterladt i et Baghold ved Byen for at lære Fjenden
lidt Forsigtighed j det lykkedes ogsaa at overraske en svensk Fænnike, nedhugge 80
Mand og gjøre Fanen til Bytte"). Hæren naaede den Dag Hersebro og gik den
følgende Dag derfra til Lagmandsholm i Kullings Herred, nær den gamle Valplads
ved Lena. Den Dag førte Bendix von Hagen og Bogreben Bagtravet, og det lykkedes
dem fra et Baghold at komme i Kast med to svenske Rytterfaner, David Burella og
Jon Anderssons, begge de svenske Ritmestre bleve fangne og mistede omtrent 150
Ryttere').
Fra Lejren ved Ardaia havde J esper Matsson Krus sendt en Trompeter med
et Brev til Jørgen Lunge, hvori han næst Hilsen efter Lejlighed foreslog et Møde
af Adel paa begge Sider for at forhandle om Fangebytte j Forslaget var alene fremkommen af "kristelig och låflig medynkiende øfwer alle rettskaffne soldater, som af
begge Deelene nu fångne åre", og man bad om at faa opgivet et Mødested, samt
naar man skulde mødes, og hvor mange der skulde komme. Tillige medførte Budet
til de fangne Svenskere, til Herman W rangel en Klædning og et Vexelbrev paa 100
Daler, som den fangne Johan Fris havde overskrevet til sin Broder, videre t.il Daniel
Wagner en Klædning og 100 Daler kontant, til Nils Bengtsson tresindstyve Daler,
og til Tideman Schou og Hans Jiirgen til hver 30 Daler 5). Budet med disse mange
Penge faldt under Kampen mod David Burell i de tydske Rytteres Hænder j først
førte de ham et Stykke med sig, men da de fik at vide, hvormeget han havde hos
sig, dræbte de ham og røvede Pengene 6). Dette Brud paa Folkeretten, hvori de
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 18 8 12. !I) Samme Kilde 2°/8 12. B) N. D. M. TI Pag. 50. Tydske
Dagbog. 4) Tydske Dagbog fortæller, at en skotsk Ritmester blev fangen; efter Jens Juls Regnskaber
sad David Burell fangen l!l/7 12; se videre N. D. 1\'1. TI Pag. 50. Elfsborg Slots Regnskaber (Geh,
A. Sko Handl.) nævner Ritmesteren Jon Andersson som fangen paa Slottet fra 11te til lade Juli
med sin Trompeter og 7 Mand. De sendtes senere til Varberg. Jon (Jøns?) Andersson fik
!I6/a 11 Fuldmagt som Ritmester over Foged-, Lensmand- og Skriver-Ryttere fra Uppland, Norrland og Westmanland (Rigsark. i Stkh. K. K. Rgstr. 26/ 8 11). 5) Rigsark. i Stkh. Acta histories !Il/6
12. 6) Samme Kilde !I6/6 12.
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danske Førere dog vare uden Skyld, gav senere Anledning til en Del Forhandlinger.
Den 23de laa den danske Hær rolig om Lagmandsholm uden at foruroliges af Fjenden.
Mangelen i Lejren var dog saa stor, at selv Førerne
drak mere Vand end Øl, som Albert Skel klagende skrev til sin Hustru 1). Ved
Aftenstid den 23de drog Kong Kristian selv med Hoffanen, Joachim Biilows og
Bendix von Hagens Faner og noget Fodfolk til Alingsås for at undersøge Passet
der. Den 24de om Morgenen kom han dertil, men da han :fik at vide, at der lidt
sydligere ved Hemsjø var bygget en fjendtlig Skanse, drog han strax did ned.
Bønderne, der stode i Skansen, vege dog efter en kort Kamp; Kong Kristian lod
Skansen og Passet besætte og opslog selv sit Kvarter pall. Herregaarden Nåås.
Den 25de fulgte hele Hæren efter og lejrede ved Alingsås, hvorfra Proviantvognene sendtes til Elfsborg efter 01 og Brød. Svenskerne viste sig samme Dag,
men lode ellers de danske ogsaa i Fred her. Den 28de brød Hæren op og drog
til en Lejrplads paa Guldborg Enge.
Gustaf Adolf havde stadig pall. Afstand fulgt den danske Hærs Bevægelser,
da de danske gik til Guldborg, drog han til Alingsås og fremsendte derfra Peder Månsson, Høvedsmand for en Fænnike fra Westergøtland, for' sammen
med Nils J ønsson og hans Knægte at forstikke sig i Skovene mellem Elfsborg og
Guldborg for at vogte nøje pall., hvad Fjenden foretog sig, om han gik bedre ind i
Landet under Befæstningen eller agtede sig paany ind i Sverige, i saa Fald skulde
de følge med ham og gjøre ham al Skade. Brevdragere skulde de søge at opsnappe"). Slotsfænniken fra Elfsborg under Sven Bjørnsson og Fænniken under
Anders Månsson, der ligeledes havde været paa Elfsborg, som efter Slottets Fald
vare gaaede hjem, bleve paany opbudte og :fik Befaling til strax at støde til Kongens
Hær 2) .
Saasnart Kristian IV var kommen til Guldborg, lod han Borgen der tænde
i Brand og sløjfe S) og drog derefter nærmere mod Elfsborg for at lade sine Soldater
udhvile og styrke sig til et nyt Tog ind i Sverige. Da Willebys engelske Regiment
havde lidt saa meget ved Sygdom, hævede Kongen 8 af Kompagnierne og lod Mandskabet indstikke under de tilbageblivende 4). Hærens Fodfolk sank derved ned til
25 Kompagnier.
Gustaf Adolf fik hurtig Meddelelse om, at hans Fjende ved Elfsborg rustede
sig til et nyt Indfald, kun var han uvis om, hvorvidt det denne Gang skulde rettes
mod 'I'iveden eller, hvad han snarest troede, mod J ønkøping. Nils Stjernskøld og
Lars Jakobsson fik derfor Befaling til at opbyde Almuen i Nerike og Rasbo Herred,
en væragtig Karl af hver Gaard, og med dem bygge Skanser og Bråter og vogte
Passerne. Selv bestemte Kongen sig til, da han ikke forniaaede at møde sin Fjende
i Marken, at gaa med største Delen af sin Hær til J ønkøping for med Guds Hjælp
at forsvare Byen, naar Fjenden kom 5). Gik de danske forbi J ønkøping op mod
Tiveden, vilde Gustaf følge efter og gjøre dem al den Skade, han kunde.
Den 4de Juli var Gustaf Adolf i Jønkøping med sin Hær, og hele Westergøtland var saaledes lagt aabent for danske Indfald.
I) N. D. l\I. II Pag. 50. 2) Rigsnrk. i Stk. Rgstr, "t« 12. 8) Fra den 4de til den 10de Juli
blev Guldborg fuldstændig sløjfet af norske Bønder. (Geh. A. Sko Handl. Elfsborg). ') Geh. A. Jens
Juls Regnskaber. 8) Rigsark. i Stkh. so/o 12. Brev til Enkedronningen.

10de Kapitel.

~Ia~ds Eronrin~, Gert Rantzaus teltto~
K~~in~ o~ med ~Iaaden

i ~måla~d, ~ristia~ I~' s To~ mod J~n
ind i ~toGKnolms-~Kjærene,

Den 25de April var Feltmarchallen, Gert Rantzau, afrejst til Skaane for
tilligemed Krigskommissairen, Rigsraaden Kristen Holk til Søbo, Lensmand paa
Silkeborg, at mønstre de derliggende Tropper. Paa Rejsen gjennem Landet samlede
de efterhaanden de 7 Rytterfaner og fire Fodkompagmer, nemlig Markvard Pentz'
to og J ens Sparres og v. Veltheims Frikompagnier. Med denne Styrke rykkede de
over den blekingske Grænse ad Strandvejen frem til Kalmar, som de naaede den
19de Maj 1); hertil var allerede forinden ad Søvejen kommen 8 Kompagnier af Gert
Rantzaus Fodregiment foruden de fire, der Vinteren over havde ligget paa Slottet.
I Ryssby Skanse befalede, siden Nils Stjernskøld drog med Gustaf Adolf paa
Indfaldet i Skaane, Admiralen .Iakob Jakobsson. Den 1ste Marts sendtes Sven
Spinkes Knægte til Forstærkning til Skansen, men til Gjengæld droge Hans von
Åkerens hjemli). Ligesom sin Forgænger klagede J akob J akobsson bestandig over
Mangel baade paa Folk og Levnetsmidler, og Gustaf Adolf lovede ham derfor, at
saasnart der kom Græs paa Marken, skulde han faa tre Rytterfaner, Måns Stjernas,
Knut Hands og Robert Hals, til Hjælp S) j derimod misbilligede Kongen bestemt, at
J akobsson havde draget 1ØO Ryttere af Pehr Miohelssons Fane, der nu rede under
Knut Drake, til sig fra Øland'). I April, da Søen blev aaben, og Faren for et Angreb fra Kalmar derfor større, befalede Gustaf Adolf, at Sven Spinke og Nils
Måneson skulde blive ved Ryssby med deres Folk; Jakob Jakobsson skulde derimod med de tre Rytterfaner samt alt det smålandske Fodfolk, der ikke var ved
J ønkøping, danne en bevægelig Afdeling. De 100 af Knut Drakes Ryttere skulde
snarest igjen til Øland. Kom noget alvorligt paa, skulde han dog med sine Folk
gaa i Skansen igjen og forsvare den. Behøvede han Skyts, kunde han tage 4 Stykker
fra Skansen; der var nok endda, i hvert Fald skulde han tage to lange Stykker,
mærkede med Karl !X's Navn og Valgsprog "Got mit uns", og sende dem bort, da
') Tydske Dagbog !I) Rigsark. i Stkh. Rgstr. '. 12. 3) Samme Kilde
Kilde " /, 12.

't, 12. ') Samme
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Gustaf Adolf nødig saa dem i Fjendens Hænder; men Soldaterne maatte ikke mærke,
at Stykkerne bleve tagne bort. Blandt Rytterne skulde Jakob Jakobsson se at udfinde en Vovehals, der vilde ride pau K undskab i Shane og skaffe nøje Underretning om, hvorledes Sagerne stode deri). Kongen fandt dog ved nærmere Overvejelse
6n Vovehals for lidt til dette Hverv og befalede derfor Måns Stjernas Lieutenant,
Peder Månsson, til tilligemed Kvartermesteren, Peder Bjørnsson, og 50 Ryttere at
gaa over Grænsen pall. Kundskab 2).
Kort efter erfor Gustaf Adolf af et Brev fra Bispen i Wexiø, at Bønderne
i Madesjø Sogn i Konga Herred havde gjort sig til Forrædere, givet sig under
Dansken og vare løbne til Kalmar, J akob Jakobsson fik derfor Befaling til at drage
ind i Sognet med en Afdeling Ryttere og tilbørlig straffe Forræderne, andre til Advarsel. Dem, der havde givet første Anledning til det skete, skulde strax gives en
Forræders Løn, saa at andre bleve advarede for lignende Skjælmsstykker, de øvrige
Bønder skulde sendes op i Riget til Kongen for at fordeles paa Steder, hvor de ikke
kunde bruge og bedrive saadanne Skjælmsstykker mod Fædrelandet"),
J akob J akobsson fik dog ikke Lejlighed til at udføre denne strænge Befaling. Da de første Kompagnier af Gert Rantzaus Regiment den 27de April nanede
Kalmar ad Søvejen, begyndte de danske at gaa angrebsvis frem og gave derved
Svenskerne andet at tænke paa end at straffe et frafaldent Sogn.
Den lste Maj ved Nattetid droge Holger Rosenkrans og Peter Hunemark
mod Ryssby og naaede ved Daggry den større syd for den afVaarfloden opsvulmede
Thol'sbåck liggende Skanse. J akob Jakobsson var da netop i Færd med at dragebort, og de danske fandt derfor kun ringe Modstand. Svenskerne satte sig fast nord
for Aaen ved den lille Skanse bag Kirken ved Brogårdsbroen og afbrøde Broen
over Vandløbet; men med Førerne i Spidsen vadede de danske dristig over, skjønt
Vandet nanede dem til op under Armene. Besætningen i Skansen blev opfordret til
at overgive sig, og da denne Opfordring blev afslauet, blev Skansen stormet, og største
Delen af Forsvarerne nedhuggede. Jakob J akobsson undkom selv og forsøgte endnu
en Gang at tage Stilling lidt nordligere ved Ryssbyhult, hvor han alt tidligere havde
ladet Vejen spærre og fældet Bråter, men et nyt Anfald drev ham ogsaa herfra, og
snart maatte han skjult af Skovene drage sig helt tilbage til Ålem ').
Sanledes var den stærke Stilling ved Ryssby, som Karl IX 1611 saa baardnakket havde forsvaret mod alle Kristian IV's Angreb, nu i de danskes Bændel'.
Peter Hunemark drog strax efter igjen til Kalmar, men Holger Rosenkrans blev tilbage for at hævde de tagne Stillinger. Paa Almuen trindt omkring gjorde Ryssby
Skansernes Fald et dybt Indtryk, og da Rosenkrans den 5te Maj udstedte et aabent
Brev: "Vide maa I alle, at i Overmorgen skulle I komme hid til Ryssby Skanse,
eder skal intet ondt vederfares, hvis ikke, saa skal man besøge eder med Rov og
Brand 5)", fulgte de fleste omliggende Sogne det af Made sjø givne Exempel og svore
.
sig under Danmark.
Gert Rantzau modtog ved sin Ankomst til Kulmar Tidenden om, at Ryssby

.e"

') Rigsark. i Stkh. Rgstr. " /4 12. ') Samme Kilde 14'4 12. S) Samme Kilde
12. 4) Løfgren Kalmar og dets Stift i Srnåland, 2det Hefte Pag. 55; tydske Dagbog i st. kgl. Bib. 6) Samme
Kilde Pag. 56.
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var taget; men da Svenskerne hyppig strejfede frem fra Ålem og foruroligede Holger
Rosenkrans, besluttede B'eltmarchallen at drive dem endnu noget længere tilbage, forinden han angreb Øland. I den Hensigt brød han den 22de op og sendte forud
et Fortrav paa tre Rytterfaner for at omgaa den fjendtlige Stilling.
Jakob
J akobsson havde imidlertid faaet Nys om det forestaaende Angreb og besluttet sig
til at undvige det ved at gaa tilbage. De tre Rytterfaner traf derfor ved Ålem kun
en Bagtrop, af hvilken omtrent 50 Mand bleve nedhuggede. Rytterne maatte paa
Grund af Hestenes TI dmattelse standse den Dag, og da de næste Dag fortsatte Forfølgningen, havde Svenskerne alt naaet Høgsby, hvor J esper Andersson Krus og
Knut Hand optoge dem i en forskanset Stilling bag Em Ån. Kun nogle Efternølere
bleve nedsablede, og Gert Rantzau vendte derefter igjen tilbage til K almar 1).
Medens Rantzau var fraværende paa dette Tog, var Hertug Ernst Ludwigs
Fodregiment kommet og blev nu mønstret; Mogens Ulfeld var allerede indtruffen den
21de Maj med Hovedflaaden l), saaledes at Angrebet mod Øland kunde iværksættes.
Efter den mellem Rigsadmiralen og Feltmarchallen aftalte Plan skulde 8 Orlogsskibe
og 8 Jagter, hver med et Kompagni Knægte om Bord, delte i fire Afdelinger, demonstrere mod den nordre Odde, mod .Borgholm, mod Fårjestaden og mod den
søndre Odde, medens samtidig Resten af Flaaden og Jagterne med en stærk Af.deling Ryttere og Knægte om Bord rettede det egentlige Angreb mod Mørbylånga.
Lykkedes det en af de demonstrerende Afdelinger at komme i Land, skulde
Landgangsstedet strax befæstes og en kraftig Ild antændes som Signal. Angrebet
skulde udføres den 31te Maj ved Nattetid 8).
Paa Øland havde lige siden Øens Gjenerobring i Efteraaret 1611 Pehr Michelsson Hammarskøld ført .Befalingen. Besætningen udgjordes af en Rytterfane under
Knut Drake, to Fænniker finske Knægte (Erik Olofssons og Byrge Torstensson), en
Fænnike Ølandsknægte (Erik Koks) 4) og en Fænnike fra Konga Herred i Småland
(Gutorm Tygessons). Denne Styrke var dog kun ringe til at vogte den langstrakte
Kyst, især da de finske Fænniker viste sig mindre paalidelige, og Smålændingerne
ofte deserterede, da Isen lagde Bro over Sundet; i Februar Maaned rømmede saaledes 50 Knægte af den smålandske Fænnike S). Knut Hands Fane skulde i Vinterens
Løb have været til ØenS); men da Isen blev for svag, inden Rytterne slap over 6),
og da Kongen desuden frygtede, at der ikke paa Øland var Hø nok til to Faner, fik
Ritmesteren Ordre til at lægge sine Folk i Borgleje i Småland 7). østgøtarytterne
og Sim Victors Ryttere havde alt tidligere forladt Øen. Ølandsknægtene og de finske
Fænniker tænkte Gustaf Adolf paa at drage bort og i deres Sted sende to Fænniker fra Dalarne under J øran Olofsson og Hans Matsson derover 8), men da Dalekarlene kom, holdt Pehr Michelsson dog de andre tilbage, sanledes at Øland i Vaaren
havde en Besætning af en Fane Ryttere og sex Fænniker Knægte; desuden fritages
Ølandsboerne for Udskrivning mod at medvirke til deres Ø's Forsvar, kun til Flaaden
skulde de stille 100 Bandsmand 9).
') Løfgren Kalmar oeh dets Stifts i Småland 2det Hefte Pag. 56; tydske Dagbog. ') Geb. A.
Danica Nr. 82 b. Mogens UlfeIds Brev til Kristen Fris og Breide Rantzau. S) Tydske Dagbog.
') Denne havde afløst Robert Simssons Kompagni, der var fulgt med Gustaf Adolf paa Indfaldet i
Skaane (Kam. eoI. ark. i Stkb . Småland 1612 Nr. 19). 6) Rigsark. i Stkh. Rgstr. l/s 12. 6) Samme
Kilde tI/S 12. ') Samme Kilde "Is 12. S) Samme Kilde 't, 12. 8) Samme Kilde t6/. 12.
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Den 29de April lykkedes det Baade fra Øland i Sundet at tage en Bøjert
fra Ystad, ladet med Øl til Kalmar ; men fra Kulmar afgik strax tre Jagter, besatte
med 40 Mand fra Orlogsskibene, og 100 Soldater under Markvard v. d. Wich og
Jørgen Urup, Fændrik ved Anders Sink1airs Kompagni, og det lykkedes dem at 'tage
Bøjerten igjen l).
Gustaf Adolf formanede Pehr Michelsson til at have sine Sager vel i Agt;
hvis Taarnene paa Borgholm skadede under en Belejring, kunde han bryde dem ned.
Ølandsboerne :fik samtidig en Formaning om at vise sig tro S). Det røbede dog kun lidet
Kjendskab til Forholdene om Øland, naar Gustaf Adolf samme Dag sendte en Skibskapitajn Befaling til med en Lodie at gaa til Øen, for der at tage 15 Knægte om
Bord og saa søge at hindre Kalmars Forsyning :I).
Da den danske Hovedfiaude kom i Sundet, var det let for Pehr Michelsson
at se, at Faren nu var overhængende. Han skrev derfor til sin Konge og bad ham
sende Proviant til Øen, saaledes at Knægtene, der hidindtil havde ligget spredte,
kunde samles i en Lejr; de vare da bedre ved Haanden, Gustaf Adolf bad ham
først oplyse, hvormange Knægte og væbnede Bønder, der fandtes, og paulagde
ham endelig at holde Borgholm, hvis Øen gik tabt'). Da Gustaf Adolf senere
meldte Pehr Michelsson Elfsborgs og Guldborgs Fald, forbød han ham at indlade sig i nogensomhelst Forbindelse med Fjenden og paalagde ham paany at formane Bønderne til Troskab, "thi wij weele det wijd Gud, wår kenungliga åhre och
sanning hafue afsagd, att huar Fjenden genara någon truetation eller andre handling
samme Slot och Land in bekommer, då skali icke een man blifue førskonat, som der
ifrån kommer, uthan alle stå deres Straf, som the hafue førtient. Cl Men Gustaf Adolf
ventede af Pehr Michelsson, at han som altid vilde vise sig som en ærlig Mand, og
han vilde da ikke alene bekræfte hans Forleninger, men ogsaa øge dem. Flaaden skulde
snart komme ham til Hjælp'). Da Brevet afgik, var Øen alt i de danskes Hænder.
Pehr Michelsson svigtede ikke sin Konges Tillid j han holdt god Vagt,
og til Trods for de Demonstrationer, hvormed hans Modstandere søgte at vildlede ham, mødte han dog ved Mørbylånga med sin Rytterfane, 3 Fænniker Fodfolk
og en Del væbnede Bønder, da den danske Flaade Pinsedag den 3lte Maj ved Daggry stævnede mod Kysten 5). Men Overmagten var for stor. Orlogsslcibenes TId
tvang Forsvarerne bort fra Kysten, og Landgangen iværksattes uden Tab j de landsatte Ryttere forfulgte de vigende Svenskere og tvang dem til at rømme den ved
Farjestaden opkastede Skanse.
Den 1ste Juni rykkede Gert Rantzau mod Nord. Fortravet dannedes af
2 Rytterfaner, efter hvilke fulgte 100 Musketterer. Omtrent en Milsvej syd for Borgholm forsøgte Pehr Michelsson fra et Baghold i en Kratskov at overfalde denne
Styrke, men Togordenen var for god, Angrebet mislykkedes, og med et Tab af 400
Mand, 6 Feltstykker og 6 Faner maatte han drage sig ind paa Slottet 8).
Den 2den Juni indesluttede Gert Rantzau Borgholm fra alle Sider og lod
det ved en Trompeter opfordre til Overgivelse. Pehr Michelsson svarede dog kun
med Skud, og Belejrerne begyndte derfor strax a.t forskanse sig, medens Rytteriet
') Tydske Dagbog. ') Rigsark. i Stkh. Rgstr. "l, 12. I) Samme Kilde '9/ 6 12. 4) Samme
Kilde 7/6 12. 6) Geh. Å. Kristen Fris' Brev til Kansleren 7,. 12. 6) Tydske Dagbog.
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sendtes rundt paa Øen for at adsplitte de Bønderskarer, der endnu holdt sig samlede.
Den 5te vare nogle Feltstykker bragte i Batteri, men deres Virkning var kun ringe,
og en fornyet Opfordring til Overgivelse mødte derfor et nyt Afslag. Der maatte
da fra K almar hentes fire halve Kartover, og med dem blev Slotsmuren lagt i Bresche
til den lIte Juni. Forberedelserne til Stormen vare alt trufne, Førerne havde kastet
Lod om, i hvilken Orden de skulde gaa frem, Stormstigerne, og hvad ellers hørte til,
laa rede; da gav Besætningen paa Borgholm ved at svinge med deres Hatte Tegn
til, at de vilde overgive sig. Underhandlingerne strandede dog først paa, at Gert
Rantzau vilde udelukke Pehr Michelsson fra den almindelige Amnesti og holde ham
tilbage som Fange; men da den svenske Besætning erklærede, at den hellere vilde
dø end saaledes svigte sin Chef, og da adskillige af de danske Førere indlagde et
godt Ord for deres kjække Modstander, blev det tilsidst aftalt, at hele Besætningen
skulde have fri Bortmarche, men efterlade Faner og Vaaben foruden alt, hvad der
hørte til Slottet. Besætningen forpligtede sig til ikke at stride mod Danmark.
Ved Udmarchen opstod dog nogen Misforstaaelse. Gert Rantzaus Folk paastode, at de svenske medførte mere, end Betingelserne tillode dem, og toge deraf
Paaskud til at undersøge dem alle. Efter nogen Forhaling fik de vel Tilladelse til
at drage videre, og de bleve endnu samme Dag overførte til Fastlandet 1)i men Pehr
Michelsson tog deraf Anledning til at beskylde sin Modstander for at have brudt
Overenskomsten og betragtede sig derfor ogsaa selv som løst fra sin Forpligtelse til
ikke yderligere at stride mod sit Fædrelands Fjender I).
Saasnart Øens Erobring var fuldbragt, overførtes Hertug Ernst Ludwigs Regiment og to Rytterfaner tIl Mønsterås, hvor de foreløbig forskansede sig, de øvrige
Tropper sloge Lejr ved Ålem.
Paa Øland efterlodes som Befalingsmand Kristen Fris til Kragerup med fem
Kompagnier Knægte, de to lagdes paa Borgholm, to paa nordre Odde, hvor en Redutte blev bygget, og et i Skansen ved Flirjestaden, som blev udvidet og styrket,
saaledes at den blev stærkere end selve Borgholm og kom til at danne det fasteste
Bolværk for de danskes Herredømme paa øen.
Ølands Tilstand efter denne tredie Erobring var yderst sørgelig. Haardt
maatte de stakkels Bønder undgjælde, fordi de Aaret forud efter frivillig at have
givet sig under Danmark dog gjorde fælles Sag med deres gamle Landsmænd. Fra
nordre til søndre Odde strejfede de tøjlesløse Krigsfolk og ihjelsloge, brændte og
plyndrede, hvor de kom frem i de, der bjergede Livet, havde næppe.Føden til sig selv,
endsige da noget at give til Krigsfolket, alt Fæ og Heste var enten dreven af Øen
eller slagtet eller laa nedskudt trindt omkring. Kristen Fris maatte derfor skrive
baade efter Penge og Levnetsmidler til sine Folk i ja endog Vognene vare enten
brændte eller førte bort, saaledes at Fris maatte lade Bønderne bære Kalk til sine
Fæstningsbygninger, medens han agede Sand med sine egne og Sutlernes (Marketendernes) Vogne. Bønderne søgte at undskylde sig med, at sidste Gang havde de
ikke alle svoret til Kongen af Danmark, og Kristen Fris sørgede derfor for, at det
skete denne Gang S). Præsterne, hvis trofaste Fædrelandssind man mente at have
') Geh. Å.. Danica Nr. 82 b. Mogens TIlfelds Brev til Kr. Fris og Br. Rantzau. ') Tydske
Dagbog. I) Geh. Å.. Kristen Fris' Brev til Kansleren Borgholm '/ , 12.
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Grund til at frygte, bleve sendte bort fra øen. Den 25de Juni sade 21 ølandske
Præster fangne i Kjøbenhavn; en af dem, der var saaret i Hovedet, døde samme
Dag; de andre bleve indkvarterede i Byen l). Senere fik Peder Basse Befaling til at
tage sytten af dem i Forvaring paa Roskildegaard og give dem hver Dag to Maaltider og til hvert Maaltid to Retter Mad samt nødtørftigt dansk Øl 'l). Forresten fik de Lov at løskjøbe sig, men de maatte ikke vende tilbage til deres Hjemstavn S).
Saasnart Gustaf Adolf fik Underretning om de danskes Angreb paa Øland,
befalede han Jøran Gyllenstjerna at undsætte Borgholm med Plaadeu-). Men da
Brevet herom først afgik den lSde Juni, altsaa sex Dage efter, at Borgholm havde
overgivet sig, var det naturligvis Admiralen umuligt at efterkomme Kongens Befaling.
Det havde dog ikke nyttet stort, om Befalingen var kommen tidligere; thi den svenske
Flaade var endnu ikke samlet. Rikard Klark havde nemlig den 25de Maj faaet Befaling til at være Admiral for 10 Orlogsskibe, som da laa sejlklare, og med dem gaa
forbi Godske Sandø til Kysten ved Dansig og der forjage danske Fribyttere og opbringe danske Skibe 5). Senere blev dette ændret til, at han ikke skulde gaa til
Danzig, men rundt Gulland og derefter tilbage til de svenske Skjær 6). Overensstemmende med denne Befaling var Klark, hvis Flaade imidlertid var bleven øget
med endnu et Orlogsskib, gaaet til Søs og var sanledes borte, da Efterretningen om
Angrebet paa Øland kom til Stockholm. Klark traf hverken Orlogs- eller Fribytterskibe og formodede derfor, at de sidste forud vare advarede, han sejlede rundt om
Gulland, var flere Gange i Land, gjorde 7 Fanger og erobrede noget Kvæg og kom
den l3de Juni igjen tilbage til Elfsnabben. Et gammelt ltibsk Skib var bleven taget;
men da det ikke duede til Krigsbrug, blev det igjen frigivet 7).
Du Klark kom tilbage til Stockhclrns-Skjærene, laa Rigsadmiralen der med
syv Orlogsskibe foruden det lille Skib "Jagaren" 7), og atten Orlogsskibe vare altsaa
sejlklare, da Gustaf Adolfs Ordre af lSde Juni fra Lidkøping nanede Stockholm.
Endnu den 23de indskærpede Kongen paany Befalingen til sin Flaade om at undsætte
Borgholm, men tilføjede dog, at der tillige nøje maatte vanges over den dansk-norske
Flaade j kunde det lykkes at tilføje den nogen Skade, skulde det først gjøres, og
Kursen derefter sættes mod Borgholrn, men da der laa stor Vægt paa Flaaden,
maatte der handles med Forsigtighed 8). Da den svenske Rigsadrniral modtog denne
Befaling, var han imidlertid vidende om, at Borgholm for længst var falden, og den
overlegne dansk-norske Flaade i Farvand'et mellem Øland og Stockholm; han fandt
det derfor ikke raadeligt at forlade Skjærene.
Den dansk-norske Hovedflaade optrandte trods sin Overlegenhed ikke synderlig virksomt; den 3lte Maj havde den landsat Gert Rantzaus Soldater paa Øland,
og samme Dag vare de tre fra Elfsborg afsendte Skibe" Victor", "Rafael" og "Leoparden" stødte til den 9), men lige til den 27de Juni, altsaa i hele fire Uger, blev
Flaaden liggende rolig i Sundet og gav derved Rikard Klark Lejlighed til uhindret
at foretage sin Sejlads rundt om Gulland med sine elleve Skibe. En medvirkende
') D. l\L IV R. V B. Pag. 75. 7) Geh. A. Sj. Tgn. 29 / 8 12. B) Samme Kilde BO/8 12. 4) Rigsark,
i Stkh. Rgstr. 18/s 12. B) Samme Kilde 2B/B 12. S) Samme Kilde 29'6 12. ') Samme Kilde 16/s 12.
8) Samme Kilde ~' /8 12. 9) Geh. A. Danica Nr. 82 b. Mogens Ulfelds Brev til Kristen Fris og
Breide Rantzau.
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Aarsag hertil var vistnok den stærke Sygelighed, der nu som Aaret forud herskede
paa Skibene. Navnlig syntes de Englændere, der fandtes paa Flaaden, ligesom deres
Landsmænd ved Elfsborg at være særlig modtagelige for Smitte, saaledes at Mogens
Ulfeld den . 17de Juni skrev til Regeringsraaderne i Kjøbeuhavn, at det ikke saa ud
til, at mange af de engelske kom hjem igjen, Kapitajnen paa "St. Anna" og Jakob
Bek laa i Sengen, Godske Lindenov var meget skrøbelig, og Rigsadmiralen selv var
meget ilde til Pas, men haabede dog, det snart skulde blive bedre l).
Den 25de Juni vare alle Gert Rantzaus Folk overførte til Fastlandet. Da
det hed sig, at den svenske Flaade, 11 Orlogsskibe stærk, var løben til Danzig for
at tage Tropper om Bord, besluttede Mogens Ulfeld at søge den der og forlod derfor den 27de Juni Sundet t). Den 1ste J uli kom han paa Reden ved Danzig, men
fandt ingen svenske Orlogsskibe der og heller ikke noget istænkeligt ved Skibene
paa Reden, som han undersøgte. Kun fik han at vide, at et væbnet, hollandsk Skib
Dagen forud var sejlet til Sverige, og at der i Dunsig Havn laa to andre, der vilde
samme Steds hen. D en 2den Juni gik Flaaden igjen under Sejl, men naaede paa
Grund af Storm og Uvejr først Godske Sandø den Sde om Natten. Den eneste
Kundskab, Mogens Illfeld havde om den svenske Flaade, var, at medens de danske
Iaa for Borgholm, havde nogle mindre svenske Skibe været ved Gulland (det var Rikard Klark med hans 11 Skibe), gjort Strandbug og fanget nogle Fiskere samt røvet
noget Kvæg; men derefter vare de strax løbne i Skjærene igjen t). Den dansk-norske
Flaade søgte forgjæves den svenske og holdt det meste af Juli Maaned gaaende i
Søen. Søderkøping blev plyndret og brændt; men henimod Slutningen af Juli tvang
den stedse om sig gribende Sygdom Rigsadmiralen til at rømme de svenske Farvande
og søge hjem. Den 30te og 3Ite Juli kom Flaaden til Kjøbenhavn, 21 Orlogsskibe
stærk. Der var da næppe levende og karske nok tilbage til at regere Skibene. Saasnart Flaaden var kommen ind, bleve strax Kjøbenhavns Porte og Bomme lukkede,
og der blev udskrevet nyt Folk til Skibene, for at de snarest mulig kunde komme
i Søen igjen"),
Medens Gert Rantzau var paa Øland, var W oustrows Regiment kommet til
Kulmar og var der bleven mønstret af Kristen Holk, hvorefter det gik til Mønsterås
sammen med Flotows Rytterfane. Feltmarchallen havde sanledes hele sin Styrke
samlet og besluttede med den foreløbig at drage mod Westervik4.), hvor en Transportflaade med Levnetsmidler skulde vente ham, efter at Mogens Ulfeld havde aabnet
den Adgang ved at erobre Byen. For om muligt at overraske den ved Høgsby
staaende Fjende brød Hæren op ved Aftenstid den 26de Juni og rykkede i to Kolonner, den ene fra Mønstorås gjennem Fliseryd Sogn, den anden fra Ålem over
Långemåla, frem til Staby tæt syd for Høgsby, hvor Kolonnerne ved Daggry igjen
forenede sig 5).
Ved Høgsby stod Jakob Jakobsson og J esper Andersson Krus tilligemed en
Del opbudt Almue fra Småland, Robert Hals' engelske Dragoner og Knut Hands
Rytterfane 8). Broen over Em Ån var afkastet, og norden for Aaen var lagt en lille
') Geb. A.. Danica Nr. 82 b. Mogens IDfelds Brev til Kristen Fris og Breide Rantzau 2"'B 12.
') Geb. A.. Indkomne Breve til danske CanceIIi og Indlæg til Registranterne 1611-16. Mogens IDfeld til Kansleren 9/7 12. ") N. D. M. II Pag. 1i3. 4) Geb. A.. Kristen Fris' Brev til Kansleren 717
12. 6)Løfgren Kalmar och dets Stift i Småland, 2det Hefte, Pag. 57. B) Rigsark. i Stkh. Rgstr. IB/ B og 617 12.
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Skanse, men da Gert Rantzaus Angrpb kom Svenskerne uventet, lykkedes det hans
Rytteri uden synderligt Tab at naa den modsatte Bred, indtage Skansen og drive
Forsvarsstyrken paa Flugt, hvorved navnlig de engelske Dragoner lede stort Tab;
mange bleve nedhuggede og mange fangne. Gustaf Adolf mistænkte dem for Utroskab og befalede senere, at de skulde sendes til J ønkøping og blive der, men
ikke maatte bruges ved Udfald l). Heller ikke med Knut Hands Ryttere var han
tilfreds, og han sendte Ritmesteren en skarp Formaning om at afholde sine Ryttere
fra den store Uret, de tilføjede Almuen I).
. Efter Overfaldet ved Høgsby veg J esper Andersson Krus og Knut Hand helt
tilbage til Såby ved den østre Hulvej i Højde med Grenna"), Gustaf Adolf, der ved
Ilbud var bleven underrettet om det skete, befalede dem først at sende alt deres
Rytteri til sig og med Fodfolket og de opbudte Bønder forurolige Fjenden i Flanke
og Ryg'). Alle Fogder i Småland fik Fuldmagt til at byde Mand af Huse uden
Undtagelse'), og Oluf Hård fik Befaling til at føre den opbudte Almue 5). Da
Kongen fik at vide, at hans Førere fra Høgsby vare gaaede til Saby Bro, billigede
han dette og befalede Knut Hand at samle saa mange Knægte og Bønder som muligt
for med dem at vare Broen, hvis noget paskom. Måns Stjerna blev sendt ham til
Hjælp med 100 Ryttere, og kom Fjenden, skulde der gjennem Dag og Nat ilsomst
sendes Bud til Kongen, for at ogsaa han kunde komme til Hjælp 8). J esper Andersson
derimod skulde, sansnart han havde faaet samlet en Del Ryttere og Knægte, rykke
nærmere til Fjenden for at gjøre ham Afbræk og skaffe Kundskab om, hvad han tog
sig til.
Hertug -Johan, der frygtede for et Indfald i Østergøtland, traf ligeledes Forholdsregler for at hindre Fjenden i at trænge frem. Fra 7 Herreder
om Linkøping og fra Linkøping By samledes Mandskabet i en Lejr ved Rimforsa
Bro (KindaHerred, Tjiirstad Sogn mellem Søerne Jernlunden og Åsunden)T). Anders
Styfvert, tilforordnet øverste over alt Fodfolket i Østcrgøtland, befalede der") og
havde tillige under sig en Fænnike fra Vesten Stång under Ingolf Bengtsson 8). En
Del af den her samlede Styrke blev skudt frem til det omtrent 2 Mil sydligere
liggende Pas ved Kisa. Nord for Westervik paa Kystvejen til Søderkøping ordnede
Pehr Michelsson Forsvaret med Tropperne, der havde været paa Øland, og opbudte
Bønder.
Først i Juli var altsaa Stillingen pna Krigsskuepladsen saaledes, Svenskerne
havde opgivet saagodtsom hele Småland og Westergøtlund og søgte ved opbudt Almue,
støttet af enkelte Troppellfdelinger, at spærre alle Adgangene til det øvre Sverige.
Mod Vest mellem Wenern og Wettern stod ved Tiveden Niels Stjernskøld og Lars
Jakobsson med Folket fra Nerike og Rasbo. Den 1ste Juli gav Kongen ' dem Befaling til, naar de mærkede, Fjenden kom, yderligere at opbyde Wårmelands Knægtene
samt menige Mand i Sødermanland og Westmanland og sanmange væragtige Karle
fra Arboga, som de derfra kunde faa 9). østen for W ett ern dækkedes den vestre
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Hulvej, den, gjennem hvilken Daniel Rantzau var trængt ind i Østergøtland, af Befæstningen ved J ønkøping, den østre Hulvej vogtede Knut Hand ved Saby Bro. De
to østligste Veje forsvarede Anders Styfvert ved Rimforsa Bro og Kisa og Pehr
Michelsson nord for Westervik. Foran denne meget udstrakte Linie stod den unge
svenske Konge og hans erfarne Marsk med Sveriges eneste feltdygtige Hær omkring Jønkøpings svage Befæstninger.
Til Angreb paa disse Stillinger stode to danske Hære, en ved Elfsborg og
en ved Høgsby, begge i en Afstand fra det svenske Midtpunkt, J ønkøping, af omtrent
20 danske Mil, men indbyrdes fjernede henved den dobbelte Afstand fra hinanden,
hvad der især med hine Tiders højst ufuldkomne Forbindelsesmidler gjorde en Samvirken meget vanskelig og derved øgede den Fordel, Gustaf Adolf havde af at staa
paa de indre Linier. Den dansk-norske Flaades Herredømme paa Søen tvang
Borgerne i Søkjøbstæderne fra Stockholm og syd efter til tilligemed Kystboerne at
holde flittig Strandvagt. Almuen i Nykøping Len klagede over, at de ikke havde
nogen til at raade dem, og ankede navnlig stærkt over, at Adelen, som burde følge
Kongen i Felt mod Rigets Fjender, i det Sted sad hjemme og ingen anden Tjeneste
gjorde end at udskikke sine Tjenere til at gjæste og plage Skatte- og Kronebønder:
derimod toge de deres egne Bønder i Forsvar og fritoge dem for Gjæsteri og Skyds.
Kongen svarede dertil, at han havde givet en Del af Adelen Befaling til at være
paa Flaaden, saa han kunde ikke vide, hvo der sad hjemme, men han skulde ransage
derom 1). Han meddelte Rigsraadet Almuens Klage og tilføjede, at han fandt det
troligt nok, efterdi han saa den ringeste Del af Adelen her hos sig, "og Vi vide vel,
de ikke alle ere sendte paa Vore og Kronens Ærinder" 1). Men denne Formaning
frugtede næppe stort, thi endnu den 2den August skrev Kongens Kamerarar til Dronningens Sekretair : "Trøste Gud hvad Bistand Kongelig Majestæt haver, over otte Personer af Adel haver ikke pall. hele dette Tog været med Kongelig Majestæt" li).
Gert Rantzaus Angreb paa Høgsby var Begyndelsen til Hovedangrebet paa
de svenske Stillinger, der dækkede Adgangene til det øvre Sverige; men det viste
sig snart, at dette Angreb ikke var nær saa farligt, som det ved første Øjekast knnde
synes. De 10 Kompagnier, hvormed WousLrows Regiment havde øget Hæren, og som,
navnlig efterat Gert Rantzaus eget Regiment var svækket ved at efterlade Besætning
paa Øland, dannede Fodfolkets Hovedmasse, viste sig snart mere at øge Hærens Tal
end dens Kraft. Allerede ved Høgsby traadte dette frem. Feltmarehallen havde befalet, at Mandskabet skulde medføre Levnetsmidler for fjorten Dage; men dette
vægrede Woustrows Knægte sig ved, og allerede i Høgsby slap det Forrand op, som de
medførte, saaledes at hele Hæren maatte ligge stille, medens Proviantvognene sendtes
til Ålem efter nye Forsyninger. Efter Samrand med de øvrige Førere nyttedes dette
ufrivillige Ophold til at opføre en Skanse ved Høgsby, men det faldt svært at holde
de fremmede Afdelinger samlede ved dette Arbejde, og enkelte droge ud paa Plyndringstog uden Feltmarchallens Samtykke. Nogle af Rytterfanerne kom derved i det
af skovklædte Klipper opfyldte Land sanledes i Forlegenhed mellem Bøndernes Bråter,
at Markvard Pentz med de franske Dragoner og nogle Kompagnier Muskettel'er
maatte sendes ud for at befri dem.
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Da Proviantvognene vare komne tilbage fra Ålem, brød Hæren op mod N ord.
Vejen førte gjennem ufrugtbare Egne, opfyldte med skovklædte Klipper, der fordum
under Dacketejden havde været Almuens sikre Tilflugtssteder og nu ydede dem lignende
Værn mod den udenlandske Fjende. N ogen egentlig samlet Modstand mødte Hæren
intetsteds, men ved alle Snævringer maatte Bråter ryddes bort, og hyppig knaldede
Bøndernes Bøsser fra Skovbrynene ned i de marcherende Kolonner. I Snævringen
mellem Em Ån og Søen Ryningen blev sanledes Wustrow saaret, og baade han og
von Veltheim fik Hesten skudt under sig. Som altid paa Marcherne i Sverige vare
alle Efternølere og Marodører Døden vis.
Allerede ved Ankomsten til Målila var Hærens Tilstand alt andet end god.
Knægtene levede af fersk Kjød og Vand, Brød og Øl ml' ikke til at skaffe j Hestene
havde for en stor Del mistet Skoene paa de slette Veje, og de ømme Hove tillod
dem næppe at bære deres Ryttere. Marchen gik derfra videre mod det c. 4 Mil
nordligere liggende Wimmerby, hvor man hanbede at finde Levnetsmidler og desuden nærmede sig Transportflaaden ved Westervik.
Men ved Ankomsten til
Wimmerby den 6te Juli fandtes Byen forladt af alle sine Indbyggere og aldeles
blottet for Forsyninger. Dette Uheld forværrede yderligere den slette Aand mellem
Tropperne, især gav Woustrows og Hertug Ernst Ludwigs Regimenter et daarligt
Exempel, de tydske Knægte, der lede Mangel og intet fandt at plyndre, vare næsten
ikke til at styre, og Gert Rantzau synes heller ikke at have haft den nødvendige
Myndighed over sine Underførere til gjennem dem at holde Mandskabet til at gjøre
deres Pligt.
Da der intet fandtes i Wimmerby, maatto der hentes Proviant fra Westervik. En Kolonne blev sendt derhen, men de slette Veje tillod ikke at medføre
Vogne, saaledes at alt maatte skaffes frem pan.Pakheste. Gert Rantzau havde liaabet
i Løbet af et Par Dage at se Transporten komme tilbage; men der hengik otte Dage,
inden den kom, og den medførte da kun en meget ringe Mængde Levnetsmidler.
De slette Veje havde vel medvirket hertil, men Hovedaarsugen var dog den slette
Disciplin. Mandskabet spredte sig pua Plyndring og gav derved Fjendens Strejfpartier Lejlighed til Overfald. De svenske Bønder paa Westervik Kanten havde
desuden i Pehr Michelsson faaet en Forer, der intet lod tilbage at ønske i Mod og
Dristighed. I selve Westervik By overfaldt han en Del af Transporten, og under
den derved opstaaende Kamp kom Byen i Brand.
Under disse Forhold var det Feltmarchallen umulig at trænge længere frem.
Fra Wimmerby strejfede hans Ryttere omkring; de viste sig den S'de i Østergatland
foran Kisa og skræmmede Besætningen bort fra Passet j men de droge snart igjen
bort, og to Dage efter besatte Mårten Henningsson det igjen med sine Knægte 1).
Ogsaa Eksjø blev gjæstet ; men da det trods disse vidtudgaaende Strejftog stadig
viste sig umuligt at forpleje Hæren, nødtes Feltmarchallen til at tænke paa Tilbagetog j forinden forstærkede han dog Garnisonen i Westervik, saaledes at Jakob Sehested fik 500 Knægte under sig. Desuden efterlodes nogle Heste, for at ridende Musketterer kunde strejfe om i Egnen.
Det havde været Gustaf Adolfs Hensigt at slaa en fast Lejr ved J ønkøping
') Rigsark. i Stkh. Oxenstjernska Saml. Handl. rørunde G. II A. krigshistorie 1611-25.
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og blive der l); men da ban modtog Efterretningen om Overfaldet ved Høgsby, troede
han, at Gert Rantzaus Tog var rettet lige mod J ønkøping. Han indsaa strax, hvor
misligt det vilde være, hvis de to danske Hære forenede sig her, og han besluttede
derfor at vende sig mod Gert Rantzau, forinden den danske Vesthær endnu var nær
nok til at hjælpe ham. For alle Muligheders Skyld bød Gustaf Adolf dog Rigsraadet
opbyde Almuen over hele Riget baade af Landet og Kjøbstæderne til Værn for Landegrænsen Il) og bad samtidig Enkedronningen lade Almuen i Sødermanland gjøre Vagt
i Skovene. Da Rigsraadet modtog Kongens Bud, udstedte det et aabent Brev til
Borgerne i Stockholms Len : "Vi have faaet at vide, at den danske Hær, som var
paa Kalmar og paa Øland, ligesom ogsaa den, der er i Westergøtland, nu ere i Optog, og at det er deres Agt at forene sig. Til at hindre dette gives intet andet
Middel, end at Kongelig Majestæt i den hellige Trefoldigheds Navn søger at slaa
de danske, inden de komme sammen. Men for at være forberedte paa alt maa vi
staa rustede her i Stockholms Len." Raadet mindede om de danskes tidligere Herredømme i Sverige, om hvor haardt de nu erobrede Dele af Riget bleve behandlede
og bad Borger og Bonde ruste sig for at holde Fjenden ude 8). I samme Mening
blev skrevet til Almuen i Upsala Len, til Westmanland, Nore og Lindes Bergslag,
til Dalarne og Bergslagen S). Sanlangt forplantede sig altsaa den Bevægelse, Gert
Rantzaus Frem march e havde voldet; men som vi have set, var den allerede ved
Wimmerby standset af uoverstigelige Hindringer, uden at nogen væbnet Magt spærrede den Vejen.
Medens som tidligere omtalt 100 af Måns Stjernas Ryttere sendtes til Saby
Bro til Hjælp for Knut Hand, bleve de øvrige udskikkede i østlig Retning for at
bringe Efterretninger om Gert Rantzaus Marche. Gustaf Adolf brød nemlig ikke
strax op, dels trængte hans Hær til Hvile efter Marchen fra Alingsås, dels havde
han intet imod, at hans Fjende fjærnede sig noget længere fra sit Udgangspunkt,
da han vel vidste, i hvor høj Grad Vanskelighederne ved Hærens Forplejning øgedes
med den voxende Afstand derfra. Da Gert Rantzau ikke ved Målila bøjede af mod
Vest ad Vejen til Jønkøping, men drog videre mod Nord, sluttede Gustaf Adolf
heraf, at de danskes Tog gjaldt Østergøtland, og han besluttede ved en Fremrykning
i deres Ryg at tvinge dem til et Slag med omvendt Front og derved niaaske kaste
dem tilbage paa de forskansede Passer i Østergatland. Den Sde meldte Kongen Oluf
Hård, at Fjenden gik mod Østergatland og bad ham endelig hurtig samle den i det
nordlige Småland opbudte Almue'). Magnus Brahe skulde ligeledes samle smålandsk
Almue under sig 6) ; men de fra Tjust og Tuna Len skulde begive sig til Jakob
Jakobsson, der stod nord for Westervik"). Den gde fik Måns Stjernas Ryttere et
Tilhold om at skaffe nøjere Underretninger om, hvad Fjenden tog sig til 6 ) j de maatte
gaa nogle Mile længere frem. Dagen dorpaa meldte de, at Gert Rantzau havde
naaet Wimmerby"). Gustaf Adolf satte da sin Hær i Marche øst paa over Eksjø
og Hvetlanda mod Målila for at afskære de danske Tilbagetoget. For at hindre
dem i at drage Forstærkning til sig fra Kalmar fik Isak Henriksson Befaling til at
byde Mand af Huse i Konga, Uppvidinge, Albo, Kinnevals og N orrvidinge Herreder
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og med dem gaa til Hanåsa Skov tæt nord for Høgsby og der fælde Bråter ').
Jesper Andersson Krus :fik Befaling til med sine Folk at møde Kongen i Hvetlanda"), Den 12te forlod Gustaf Adolf selv Jønkøpin~. Pall. Marchen modtog han
den 14de Efterretning om, at Anders Bille truede med et Indfald fra Skaane; Lensmanden i Kronoberg Len, Hans Hofman, fik derfor Ordre til at holde Lenets Almue
pall. Grænsevagt ll). Dagen derpaa naaede et ilbud fra J ønkøping Kongen i H vetlanda med en langt alvorligere Efterretning; Sigge Svensson, der med sin Rytterfane
vogtede Grænsen i Kin og Mark, havde meldt, at Kongen af Danmark var i Optog
med sin Hær fra Elfsborg og allerede stod ved Ørby, tre til fire Dagsmarcher fra
J ønkøping. Statholderne J øran Månsson Stjerna og Sten Klaesson Bøllja ytrede som
deres Mening, at gik Fjenden noget haardt paa, burde man sprænge Befæstningen
ved J ønkøping i Luften, da den hverken var færdig eller havde Stykker og Proviant
til at udholde en Belejring").
Det var et kritisk Øjeblik for den unge Konge og skæbnesvangert for Sverige. Fortsatte Kongen Toget mod Gert Rantzau, om hvis Hærs mislige Forfatning
han næppe var nærmere underrettet, udsatte han sig for, at Kristian IV tog J ønkøping i hans Ryg, og at de forenede danske Hære afskare ham fra det øvre Sverige
og kastede ham ned mod Kalmar i Egne, hvor han umulig kunde forpleje sine Tropper,
og derved udsatte baade ham selv personlig og den eneste Felthær, Sverige raadede
over, for Tilintetgjørelse. Vendte han tilbage til J ønkøping for at dække denne By,
vilde han, naar de danske Hære forenede sig der, være indesluttet i en slet befæstet
Stilling af en dobbelt Overmagt med al Udsigt til snart at dele Skæbue med Kalmar
og Elfsborg. Den unge Konge raadførte sig med sin erfarne Marsk og sine tro
Mænd, og her sejrede den Beslutning, at Toget mod Gert Rantzau skulde fortsættes.
Man slog sin Lid til, at ad den Vej, Kongen af Danmark rykkede frem, var det
ham umulig at medføre Belejringsskyts. Hensigten med hans Tog var derfor næppe
saa meget at belejre J ønkøping som at række Gert Rantzau Haanden. Statholderne
:fik derfor Befaling til at værge J ønkøping til det yderste, og J esper Andersson
Krus, der tidligere var kaldet til Kongen, fik i Stedet Befaling til med 300 Knægte
at forstærke Besætningen der S). Med den øvrige Hær drog saa Gustaf Adolf videre
mod Målila. Han vidste den Gang endnu intet om Gert Rantzaus alt begyndte Tilbagetog; de seneste Efterretninger gik ud paa, at de danske endnu stade ved Wimmerby
og hentede Proviant fra Westervik. Fra Hvetlanda skrev Gustaf Adolf til Hertug
J ohan og bad ham, da det var uvist, om de danske agtede dem længere op i Landet
eller andet Steds hen, holde god Vagt ved Kisa, for at Fjenden kunde finde stærk
Modstand der. Tillige raadede han til at slaa en Skanse ved Rimforssa Bro for at
standse Fjenden, hvis han slap over Bråterne").
Den 16de stødte det svenske Fortrav ved Kungsbro (Bro over Em An i
Jåreda Sogn) første Gang paa et af Gert Rantzaus Strejfpartier. en Afdeling af Hertug
Ernst Ludwigs Fane; denne blev omringet, 35 Mand dræbte og 37 fangne 4), der
efter Sædvane strax toge Tjeneste hos Svenskerne. Af disse Overløbere fik Gustaf
Adolf Underretning om sin Modstanders alt begyndte Tilbagetog 5); han fremskyndede
~---~~ -
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derfor sin Marche for om mulig at naa Målila før Rantzau og afskære ham der.
Den følgende Dag lykkedes det igjen det svenske Fortrav at overraske to Rytterfaner, Hertug Ernst Ludwigs og Gert Rantzaus j de bleve omringede og efter at en
Del af Rytterne vare nedsablede, overgav Resten, 115 Mand, sig. De bleve med
deres Bøsser, Harnisk, Værger og Heste førte til den svenske Lejr og maatte der
aflevere alt, hvad de hemmelig havde hos sig l). Af disse Fanger, der rimeligvis have
dannet en vestre Flankedækning for Gert Rantzaus Hær, erfor Gustaf Adolf, at
Rantzau alt havde passeret Målila paa Vejen syd efter. Han lod da en mindre
Styrke besætte dette Pas og bøjede selv med Resten af Hæren af mod Syd for at
forsøge ad Gjenveje gjennem Skovene at naa Langemåla før sin Modstander og
standse ham der.
Da Gert Rantzau paa sit Tilbagetog var naaet to Dagsmarcher fra Wimmerby,
tiltog Mytteriet i hans Hær saaledes, at den maatte ligge stille, Knægtene nægtede
at marchere, inden de fik Levnetsmidler. Som sædvanlig var det Woustrows Regiment,
der gik foran og forledte de andre, først og fremmest Hertug Ernst Ludwigs Knægte,
til Ulydighed. Medens Hæren saaledes laa stille, fik man at vide, at Gustaf Adolf
nærmede sig med en talrig Hær af Soldater og Bønder for at afskære Tilbagetoget.
Den truende Fare gjenoprettede nogenlunde Disciplinen. For i alle Tilfælde at sikre
Passet ved Høgsby bleve J eos Sparres og von Veltheims Frikompagnier sendte
forud for at besætte den derværende Skanse. Ved Hanåsa Skov maatte de bane sig
Vej gjennem Isak Henrikssons Bråter ; det voldte stort Mandsspilde, og den unge
von Veltheim faldt, men Vejen blev ryddet og Skansen besat. Da Gert Rantzau
gjennem sine franske Dragoner havde faaet Vished for, at den svenske Hær virkelig
n ærmede sig, paaskyndede han -sin Marche og naaede den ISde Høgsby, Dagen før
Gustaf Adolf kom saavidt. Ved Høgsby vilde Feltmarchallen have gjort Holdt, men
da der ingen Levnetsmidler fandtes, vare Knægtene ikke til at bevæge dertil. Skansen
blev derfor ødelagt, og Tilbagetoget fortsat til Åiem, hvor man ventede at træffe
Transportflaaden. Men ogsaa heri blev man skuffet og nødtes derved til at gaa helt
til Ryssby og lade Proviant hente fra Kalmar.
Gustaf Adolf havde ad Skovveje saa hurtigt som muligt fulgt Gert Rantzaus
Tilbagetog og angrebet ham enkelte Gange, dog uden Held.
"De danske
tøvede, som Haren tøver for Trommen," skrev senere Kongens Kamererar. Ved
Høgsby ophørte Gustaf Adolf at følge efter, dels fordi Gert Rantzau n~ var i sin
Fordel, da han var nær sine Magasiner, dels fordi Egnen mellem Høgsby og Ryssby
var saa udpint, at det var umulig at skaffe Underhold til Tropper der. Men var det
end saaledes kun lykkedes Gustaf Adolf at gjøre sine Fjender ringe Skade, saa
trøstede han sig med, som han skrev til sin Moder, at Gud alligevel havde besøgt
dem med en vældig Haand og slaget dem med Rædsel, Hunger og Sygdom, saa at
mange Hundrede bleve paa Vejen og ihjelsloges af de efterfølgende Svenskere foruden de Hobe, Bønderne sloge ned. Og de, der naaede Kalmar, vare saa udmattede,
at de i de næste fire Uger intet kunde udrette hverken til Lands eller til Vands l).
Ved Høgsby forblev Gustaf Adolf nogle Dage j det foruroligede ham, at han
intet vidste om Forholdene ved J ønkøping, og han skrev derfor den 2lde til Stat') Rigsark. i Stkh. Rgstr. " /7 12.
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holderne, at de gjennem N at og Dag skulde lade ham vide, om Kongen af Danmark
var draget forbi eller laa for Byen l). Mod Almuen var han en naadig Dommer.
Bønderne i N orra og Sødra Møre Herreder, der havde gaaet de danske til Haande,
fik Brev om, at de vel havde fortjent stræng Straf for deres Frafald, men dog for
denne Gang skulde blive skaanede Il). For Sikkerheds Skyld blev dog Knut Drake
med sine Ryttere sendt ned til Sødra Møre Herred, og Fænniken derfra fik Befaling
til at komme til Kongen, men Høvedsmanden, Knut Håkansson, skulde blive der for
at spærre Vejen fra Kalmar til Kristianopel S). Syv Bønder i Høgsby, der havde
ydet Fjenden Tilførsel, bleve fængslede'). En Høvedsmand fra Småland fik Fuldmagt til at hverve en Fænnike for dermed at gjøre Indfald i Skaane og Blekinge
og røve, fange, ihjelslaa og fordærve alt, hvad han kunde overkomme 5).
Saasnart Hæren havde udhvilet noget, tiltraadte Gustaf Adolf Tilbagetoget
til Jønkøping over Målila, Hvetlanda og Eksjø. Det kneb at skaffe Tropperne Forplejning paa denne nu saa tit befarede Hærvej, og vide om maatte der gaa Bud
om at sende Levnetsmidler til Hvetlanda, da Krigsfolket var saa forsmægtende, at
det næppe kunde marchere derhen, og der paa Vejen dertil intet fandtes at udskrive 6).
Tilmed led ogsaa den svenske Hær meget ved Sygdom, om end ikke i saa høj Grad
som den danske. Alene af Knut Hands Fane maatte i Eksjø efterlades 42 syge
Ryttere 7).
I Jareda vest for Målila fik Gustaf Adolf den 24de Bud fra Statholderne i
Jønkøping, at Fjenden nu var for Byen, men ikke synderlig stærk og uden svære
Stykker; han lod svare tilbage, at han nu var paa Vejen til deres Undsætning og
bad dem holde bravt ud 8). For at styrke sin Hær til det forestaaende Sammenstød
lod Kongen samme Dag gaa Bud til Sigge Svensson og Peder Månsson, Lieutenant
ved Måns Stjernas Fane, om under Livsstraf gjennem Nat og Dag at ile til Lejren
med deres Ryttere 8); lignende Bud udgik til Høvedsmændene for Westgøtafænnikerne Nils J ønsson, Anders M ånsson, Erik Nilsson og Johan Larf") og til Jakob
Tommessons Daleknægte 8). Nils Stjernskøld fik Befaling til at sende N erikeknægtene
til Lejren og nøje paase, at ingen forstak sig eller blev hjemme; de skulde paa Skuder
og Bande føres over Wettern til Grenna og derfra gaa til Kongens Lejr 8). Kongen
bad Hertug Johan snarest sende de flest mulige Ryttere og Knægte, dog især Knægte,
da Kongen havde saa faa af dem 8). Han bad ham ogsaa om at hjælpe ham med
Proviant fra Hertugdømmet, da Småland og Westergøtland vare saaledes lagte øde,
at der intet var at faa derfra").
Den 25de naaede Gustaf Adolf Hvetlanda. Han indskærpede derfra paany
Befalingen om at ile til de Tropper, han havde kaldet til sig l0). Desuden sendte
han Bud efter Peder Pederssons Rytterfane 10) og bad Hertug Johan endelig sende
mindst 600 gode Knægte 10).
Medens Gustaf Adolf sanledes uneler Marchen virkede for at styrke sin Hær
saa meget som mulig, var han ogsaa betænkt paa at afskære sin Modstander Forbindelsen med Hjemlandet. Peder Jønsson og Måns Kyil fik Befaling til at op') Rigsark. i Stkh. Rgstr. ~I/, 12. ') Samme Kilde ~O/, 12. 3) Samme Kilde ~l 7 12. 4) Samme '
Kilde ' 2/, 12. 5) Samme Kilde 20/, 12. 6) Samme Kilde 2~_"/7 12. 7) Samme Kilde u /s 12. ") Samme
Kilde 2' /7 12. ") Samme Kilde 25/ 7 12. ' 0) Samme Kilde 26/ 7 12.
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fordre Almuen fra Gåseneds, Skånings, Redvags, Wilske og Åse Herreder Mand af
Huse til at besætte Passerne og Skovene og søge at opholde de danske, til Kongelig
Majestæt kom 1). Ligeledes skulde der paa Vejen fra Halmstad bydes Mand af Huse
og spærres med Sten og Tømmer for at hindre, at de danske ad denne Vej drog
Forstærkning af Skyts og Folk til sig II).
Men den Iver, der fyldte den unge Konge for Fædrelaadets Forsvar, var ikke
til Stede hos alle hans undergivne. Afdelingerne, der gjennem Nat og Dag skulde
ile til Hæren, lode vente paa sig, og kun ugjerne forlod Almuen Hus og Hjem, naar
Fjenden ikke var lige ved Haanden. Kongen maatte skrive til alle Fogderne i Westergøtland, at uagtet han strængelig havde befalet, at alle Ryttere og Knægte skulde
ud, vovede dog en Del at blive hjemme, medens andre snart igjen forlode Fanerne
og gik hjem. Der skulde derfor nøje ransages om hvo, der med Urette var hjemme,
og de skulde sendes til deres Afdelinger li).
Intet Under at disse baade legemlige og aandelige AnstrængeIser virkede
paa den unge Konges Helbred; da han den lste August naaede ,Tønkøping, var han
angrebet af Feber og maatte holde Sengen. De danske vare dog den Gang alt for
flere Dage siden dragne ad Halmstad til, efter hvad Gustaf Adolf mente for stor
Hunger og Sygdoms Skyld, som var i deres Lejr, saa og af Rædsel, da de fornam,
at ban var for Haanden med sit Krigsfo1k, og de havde faaet Kundskab om, hvorledes det var gaaet Gert Rantzau. Gustaf Adolf lod igjen sin Hær -sla a Lejr ved
J ønkøping og sendte kun et Par Rytterfaner ned mod Grænsen for at nedhugge de
.af den danske Hær efterladte syge og udhungrede. Ved J ønkøping skulde den svenske
Hær blive, til det viste sig, hvad de danske nu vilde tage sig til, om de paany vilde
forsøge et concentrisk Angreb eller, hvad Gustaf Adolf mest frygtede, forene begge
Hærdele og med dem foretage en samlet Fremrykning").
Efter at Kristian IV fra den 29de Juni til den 10de Juli havde ladet sin
Hær udhvile om Elfsborg og reorganiseret den ved at hæve otte af de engelske Kompagnier, brød han den IOde, Kl. 10 om Aftenen 4), op for at tiltræde Marchen mod
J ønkøping. Gert Rantzau stod den Ga ng i Wimmerby og Gustaf Adolf ved J ønkøping i Færd med at tiltræde sit Tog mod øst. Forinden sit Opbrud befalede
Kong Kristian to af sine norske Lensmænd, Styring Boel og Alexander v. Papenhcjm,
at indtage Bråtta ved Wenern og befæste og besætte den; ligeledes skulde Uddevalla
Fjord sikkres mod Overfald 5); til at understøtte dem i disse Foretagender efterlodes
Jørgen Lunge med de engelske Kompagnier ved Gøtae1ven. Med Resten af Hæren
gik Kongen uden at møde Modstand i sydvestlig Retning langs den hallandske Grænse
over Landvetter, Såttila. Ørby og Svenljunga til Tranemo og derfra over Ljungarp
til Unnaryd, hvor han indtraf den 22de Juli 6). Marchen gik kun langsomt, væsentligst paa Grund af Mangel paa Levnetsmidler. Allerede fra Svenljunga skrev Albert
Skel til sin Hustru: n Om vi naa J ønkøping eller ikke, maa Gud vide j thi Fetalien
for Fodfolket gaar flux med" 7).
Den 23de brød Kong Kristian selv op med Rytteriet og noget ridende Fod') Rigsark. i Stkh. Rgstr. ~'17 12. 2) Samme Kilde 26/ 7 12. S) Samme Kilde '/ 8 12. ') Oluf
Rosensparres Almanak for 1612. 5) Norske Registranter 10'7 12. 6) Kr. Fris' Dagbog. 7) N. D.
l\I. II Pag. 51.
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folk og drog til Passet ved Domme Bro, der sagdes at være besat af Bønder; det
fandtes imidlertid forladt, og Kongen drog videre og viste sig ud paa Eftermiddagen
foran J ønkøping for at tage Værkerne der i øj esyn. Det viste sig nu, hvor rigtigt
Gustaf Adolf og hans Raadgivere havde bedømt Forholdene, da de gave Statholderne
Befaling til ikke at lade sig skræmme og, som de havde tilraadet, sprænge Befæstningen og drage sig tilbage, naar Fjenden kom, men kjækt at værge sig til det yderste.
Kong Kristian medførte intet Belejringsskyts og kunde derfor ikke angribe. Ved
hans Ankomst stak Statholderne Byen i Brand og droge sig ind paa Slottet, hvor
de ikke bleve videre forulempede. Den 24de og 25de laa den danske Hær stille,
medens Proviantmesteren sendtes til Halmstad for at forfare, om der var kommen
Levnetsmidler dertil. N ogle Skuder med Proviant fra Askersund til J ønkøping bleve
tvungne til at vende om, ellers forefaldt intet.
Kristian IV kunde vel slutte, at naar han aldeles ingen Modstand fandt i
Marken, maatte Grunden være den, at den svenske Hær var paa Tog mod Gert
Rantzau. Paa dette Tidspunkt stod Rantzau jo alt igjen ved Ryssby, og Gustaf
Adolf var paa Tilbagevejen til Jønkøping naaet til Hvetlanda, men herom kunde
den danske Konge intet vide. For at skaffe sig Underretning om, hvad der foregik
øst paa, besluttede han derfor at udsende et Rekognosceringskommando, og til at
udføre dette vovelige Foretagende udsaa han Albert Skel med 100 Heste udtagne
blandt Ribe Fanen, den fynske Fane og Joachim Biilows Ryttere.
Søndagen den 26de brød Albert Skel op og naaede uden Æventyr fire Mil
hinsides J ønkøping j han stødte der paa nogle Ryttere fra Gustaf Adolfs Hær, fangede
dem og erfor af dem Gert Rantzaus Tilbagetog og den svenske Hærs Marche mod
J ønkøping. Med denne vigtige Tidende vendte han om j men Tilbagevejen IPk ikke
saa let som Udvejen. Svenskerne havde faaet Tid til at samle sig, og overalt
lurede Baghold. 500 Mand Fodfolk havde besat tre Passer, som de danske Ryttere
nødvendigvis maatte igjennem. Albert Skel talte sine Folk mandigt til og sagde, at
hvis de vilde staa ham bi, vilde han i Jesu Navn sætte til og forsøge sin Lykke.
Rytterne svarede alle, de gjerne vilde følge deres Fører. "Saa hug jeg hen i Guds
Navn," saaledes skrev Albert Skel senere om dette Ridt til sin Hustru, "og i den
første Pas blev min Hest, som jeg red selv paa, skudt tværs igjennem ved mit Laar
for i Sadelen, dog bar han mig endda retskaffen gjennem Fjenden. Saa hug jeg
lige paa den samme Vis igjennem den anden Pas, hvor min Hest midt iblandt Fjenderne blev skudt anden Gang bag ved mit Laar tværs igjennem, af hvilket Skud han
ogsaa strax styrtede og blev død paa Stedet. Saa maatte jeg fattige Karl løbe til
Fods i min Rustning med min Pistol i min Haand, og da havde jeg hartad overgivet
mig. Saa kom Vor Herre endda og hjalp, at Niels Krabbes Staldmester, en vakker
Karl, som fulgte mig og red under mit Kompagni, kom ridende, og som han kom
ret lige ad mig, da blev han skudt igjennem hans Hoved af Fjenden, saa han strax
for min Fod styrtede af Hesten, saa raabte jeg til en af mine Ryttere, som var salig
Søren Knudsens Karl paa Throdie, at om der var Ære i hans Liv, da skulde han
hjælpe hans Ritmester og gribe mig den ledige Hest, hvilket han og som en ærlig
Karl gjorde, og gav jeg ham strax otte Rosenobler for hans Tjeneste om Aftenen,
da jeg kom i Kvarteret. Der jeg kom paa samme Hest, saa hug jeg til den tredie
Pas og blev atter skudt paa min Rustning, dog ikke igjennem, saa at jeg aldrig nok
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kan fuldtakke Vor Herre, som saa underligen bevarede mig, at jeg ikke fik den
ringeste Saar eller Skade l)."
Da Kristian IV saaledes gjennem Albert Skel modtog Meddelelse om, hvorledes det var gaaei Feltmarchallen, og at der i lang Tid ikke kunde ventes nogen
Hjælp fra ham, og da hans Folk hverken kunde faa Mad eller Drikke, saa de lede
stor Nød I), besluttede han sig til at gaa tilbage langs Nissaa ad Veien til Halmstad.
Den 27de brød han op, og trods de Foranstaltninger, Gustaf Adolf havde truffen
for at hindre hans Marche, naaede han uden Tab den hallandske Grænse j kun syge
og Efternølere faldt for de efterfølgende Fjenders Sværd. Det fremmede Krigsfolk
lagde Kongen i Lejr 1 Mil hinsides den hallandske Grænse paa svensk Grund i
Westbo Herred S) for ikke at bebyrde sine egne Undersaatter. Ribe Fanen blev lagt
til Helsingborg, Aalborg Fanen til Landskrone '), Selv rejste Kong Kristian til
Kjøbenhavn.
Det eneste Udbytte af de to Felttog var saaledes Westerviks Erobring. Pehr
Michelsson forsøgte, efterat Gert Rantzau var draget bort, med en Skare væbnede
Bønder samt nogle Galejer og J agter at tage Slottet tilbage j men Jakob Sehested
tog vel imod ham, skød en af hans Jagter i Brand og splittede ved et Udfald Bønderne. Da Kong Kristian fik Meddelelse om Westerviks Besættelse omtrent samtidig
med, at det meldtes ham, at den dansk-norske Flaade igjen havde maattet søge Kjøbenhavn, og Fjenden derfor forberedte et Angreb paa Øland, vilde han ikke splitte
sine Kræfter saa meget og gav derfor Befaling til, at Westervik skulde rømmes, og
Besætningen føres til Øland. Paa Grund af manglende Transportmidler blev denne
Befaling dog ikke udført før i August, da Hovedfl.aaden igjen kom i Søen.
Ved August Maaneds Begyndelse var Stillingen saaledes omtrent som en
Maaned forud. Gustaf Adolf stod igjen i sin centrale Stilling ved J ønkøping og afventede, hvad hans Modstandere vilde foretage sig, og de to danske Hære stod ved
Sveriges vestlige og østlige Kyst rede til Fremmarche. Men Kristian IV havde i
•
det korte Felttog i Juli Maaned lært at sande sine erfarne Rigsraaders Ord fra
Raadsmødet i Odense 1604: "Sverige er et meget fast Land med Bjerge og store
Søer, saa at der med ringe Folk paa Hulvejen og andre Steder kan forhindres, at
deres Fjender ikke kunne fremkomme .... desligeste er ogsaa saa Sveriges Riges Lejlighed, at komme deres Fjender stærke udi Landet, faa de ingen Underholdning,
komme de svage, saa slages de af deres Fjender." Uden at det en eneste Gang var
kommen til noget større Sammenstød, havde de overlegne danske Hære maattet vige
ud af Sverige igjen. Hunger og Sygdom havde stridt for Svensken, og nu at gjentage
Forsøget, da Landet alt var yderligere hærget og udpint ved Felttoget i Juli, lovede
ikke noget bedre Udfald. Det indre Sverige havde for sidste Gang set en dansk Hær.
Da der saalcdes til Lands indtraadte en Vaabenhvile, drog Kong Kristian
til Kjøbenhavn for personlig at tage Befalingen over sin Flaade, som nu igjen var
bleven sejlklar, og med den prøve at træffe den svenske Flaade i Søen.
Den 13de August lettede Kristian IV fra Kjøbenhavns Red li) med 36 Orlogsl) N. D. lV1. II Pag. 61 og 52. Af Joachim Biilows Ryttere faldt 16 (Geh. A. Jens Juls Regnskab). t) N. D. M. IL Pag. 62. 8) Rigsark, i Stkh. Rgstr. 11/8 12. 4) N. D. M. II Pag. 53. 6) Oluf
Rosensparres Almanak for 1612.
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skibe og stod ind i Østersøen. Kongeflaget vajede fra "Victor's" Stortop, Rigsadmiralens fra "Argo's". Den Låde ankrede Flaaden ved Kalmar, og Kongen gik strax
i Land og besøgte Anders Sinklair. Den 18de løb Flaaden til Skågganås, hvor
Gert Rantzau efter Befaling havde en Del Knægte rede til at indskibes, selv tog
Kongen til Ryssby for nærmere at se de Skanser, han forgjæves havde søgt at vinde
Aaret forud, og for personlig at tale med Gert Rantzau om Grunden til, at Felttoget
i Småland var mislykket. Det kom her i Kongens Nærværelse til et Skjændsmaal
mellem Feltmarchallen og Oberst W oustrow, hvilket senere foraarsagede en Retssag l).
Den svenske HovedHaade havde siden midt i Juni Maaned ligget udrustet i
Stockholms-Skjærene under J øran Gyldenstjernas og Hans Klaesson Bjelkenstjernas
Befaling. Den 18de Juli gik den til Søs for at undsætte Westervik ; men Storm
tvang den tilbage i Skjærene igjen. Gustaf Adolf var yderst misfornøjet med denne
Uvirksomhed og sendte den 2den August Admiralen et strængt Brev. "Vi forundre
os højlig over, at I for faa Dage siden endnu laa ved Elfsnabben med Eders Skibe,
og Vi kunne ikke forstaa, hvorfor I gjør det, da dog Vinden ikke har været imod i
al den Tid. Derved er megen Tid forsømt, og Vi havde dog bragt store Ofre for
at faa vor Flaade færdig i rette Tid. Men nu er det Vor Villie, at I i den hellige
Trefoldigheds Navn med det allerførste begive Eder til Søs og først sætter Eders
K urs mod Lubeck for at forjage den danske Eskadre, som skal ligge der, og hjælpe
Handelsskibene ud. Træffe I Dansken i Søen, og han ikke er altfor stærk, maa I
prøve at slaas med ham j men sidst i August skal I være under Øland med Flaaden" li).
Gyllenstjerna var dog allerede, inden dette Brev naaede ham, gaaet til Søs
igjen sidst i Juli, da den dansk-norske Flaade havde søgt Kjøbenhavn for at sætte
sine syge i Land. Han sejlede ned langs Ølands Østkyst uden at møde nogen dansk
Krydser og stod derefter over mod Danzig. Efter en Ugestid at have krydset i Farvandene der omkring løb den svenske Flaade den IOde August igjen til Stockholm
for at proviantere. En Del Handelsskibe fra Dansig og tre Priser fulgte med.
Gustaf Adolf blev igjen misfornøjet over, at Flaaden søgte Havn saa tidlig,
og at den havde udrettet saa lidt. "Vi havde sikkert formodet," skrev han til Gyllenstjerna, "at I i det mindste var kommen i Lag med de mange Fribyttere, som hindre
Tilførselen til Sverige, og som nylig have været i de revalske F~rvande og der taget
nogle Skuder og et liibsk Skib, som agtede sig hid med statelige, Os nyttige Varer.
Vi havde ikke troet, at de skulde slippe uden Skade." Kongen befalede nu Rigsadmiralen at udrede de tre Skibe, som laa paa Strømmen ved Stockholm, og med
dem og de atten i Skjærene snarest at gaa til Søs igjen. Den dansk-norske Flaade
vilde, mente Kongen, næppe mere vise sig i Østersøen san sent paa Aaret, og selv
om den kom, kunde de svenske Skibe vel nok forsvare sig. N aar Planden hen paa
Høsten kom hjem, skulde Rikard Klark med 12 af de mindre Skibe ind paa
de rigaske og revalske Strømme for at jage danske Fribyttere; de andre Skibe kundeblive i Stockholm S).
Gustaf Adolf vidste altsua endnu ikke, at Kongen af Danmark i egen Person
agtede sig i Søen med hele sin F'lnade. San. snart han gjennem sine Admiraler fik
Efterretning herom, befalede han strax, at Flaaden skulde blive indenskjærs og holde
god Vagt for ikke at lade sig forraske 4).
') Erslev Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie, Pag 207.
2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 2/B 12. 3) Samme Kilde '6/B 12. 4). Samme Kilde ' /9 12.
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Da Kristian IV kom til Kulmar Sund, var den svenske Flaade saaledes
allerede for flere Dage siden gaaet indenfor Skjærene, men dette vidste Kongen ikke
og haabede endnu at træffe den i Søen. Saa snart Knægtene vare komne om Bord,
og Kongen havde aflagt et Besøg hos Kristen Fris paa Borgholm, lettede derfor
den dansk-norske Flaade og gik til Ø1ands nordre Odde. Her kaldte Admiralen Skibscheferne om Bord og opgav dem Hela (en Sandodde ved Danzig) som Mødested,
hvis Storm skulde skille Flaaden. Derefter sattes Kursen mod Tydsklands N ordkyst; den 23de samledes Flaaden ved Hela, og den 24de løb den ind paa Danziga
Red, men fandt ingen Fjende for sig, da Svenskerne allerede for over en halv Snes
Dage siden vare sejlede derfra. En Dag over laa Flaaden i Danzig Bugt og gjorde
derefter Sejl igjen mod Ølands nordre Odde.
Da det ikke var lykkedes at træffe den svenske Flaade i Søen, besluttede
Kong Kristian at opsøge den i dens Smuthul bag Stockholms-Skjærene. Den 30te
om Aftenen lettede Flaaden derfor, gik nord paa og sejlede den følgende Dag
forbi Elfsnabben ind mellem Skjærene til Bjørkhamn. Af nogle svenske Bønder,
der bleve fangne, erfor Kong Kristian, at den svenske Flaade laa i Djurshamn; men
da den fik at vide, at de danske vare for Haanden, søgte den strax længere ind i
Skjærene. Natten over laa den dansk-norske Flaade stille, da man ikke turde sejle
i Mørke i det snevre Farvand j fra hvert Orlogsskib blev udsendt en Baad med Baadsmænd og Muskettel'er for at patrouillere; disse Baade skærmyslede næsten hele
N atten med svenske Slupper og Baade, Ved Midnatstid forsøgte de svenske at sende
Brandere ned mod den dansk-norske Flaade, men uden Resultat. Ved Daggry aabnede Svenskerne Ild fra nogle paa en Klippeholm plantede Stykker, men Klippen
blev snart tagen og J agten paa den svenske Flaade forsat. Begge Flander havde
Vinden imod sig og lode sig bugsere af deres Baade, det gik derfor kun smaat fremad.
Den 2den September varpede den dansk-norske Flaade videre frem, en Galej
og nogle Slupper, den traf paa Vejen, bleve strax forjagede og en Slup tagen. Den
svenske Flaade var imidlertid gaaet indenfor Vaxbolm og havde spærret Løbet efter
sig med Bomme j om at følge den der kunde der ikke være Tale, saameget mindre som
Vinden stadig holdt sig østlig. I to Dage, den 3die og 4de September, blev Kong
Kristian liggende foran Waxholm; han sendte et Fartøj med en Trommeslager og 2
Bandsmænd til den svenske Flaade for at æske den til Strid, men Udfordringen blev
naturligvis ikke modtaget, da. Svenskerne vare langt ringere i Tal, derimod holdt de
Udsendingene tilbage. Mellem Waxholm og Orlogsskibene vedligeholdtes en livlig
Kanonade uden dog at foraarsage synderlig Skade paa nogen af Siderne. Kongen
selv gik i Land paa en Holm nær Waxholm, tilligemed Mogens Ulfeld og nogle af
K3:pitajnerne og rejste en Varde til Tegn paa, at Hans Majestæt Kongen af Danmark og Norge havde været der med sin Flaade. Mindre Afdelinger landsattes paa
de nærmeste Kyster for at hærge og brænde.
r Sverige havde den dansk-norske Flaades Ankomst i Stockholms-Skjærene
vakt megen Uro . Gjennem Hertug Johan modtog Gustaf Adolf i .Iønkøping Meddelelse
om, at Flaaden igjen var udløbet fra Kjøbenhavn j Gustaf Adolf svarede tilbage, at
den svenske Flaade nu var indenskjærs, men han haabede, at den var den dansknorske jævnbyrdig, og saalænge Flaaden var der, havde det ingen Fare med S1Qærene 1) .
') Rigsark. i Stkh. Rgstr. u
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Da Kongen senere fik at vide, at den dansk-norske Flaade havde taget Knægte om
Bord ved Kalmar, det blev endog sagt alle de sunde Knægte i Gert Rantzaus Hær,
begyndte han dog at frygte for en større Landgang og drog selv længere op i Landet.
Han bad Enkedronningen, der opholdt sig i Nykøping, om at forlade Kysten og
tage til Gripsholm, hvortil Rigskansieren allerede i Juli havde ladet Kan seliets
Arkiv overføre. Reinholdt Taube blev sendt til Skjærene med sine Folk"). Rigsraaderne i Stockholm samt Statholderne i Reval og Åbo fik Befaling til at opbyde
Almuen til Skjærgaardenes Forsvar, i hvilken Anledning Almuen i Uppland og Westmanland blev opbudt til gjonnem Nat og Dag med Værger og fjorten Dages Proviant at ile til Stockholm tilligemed det Krigsfolk, som laa i Upsala og Enkøping.
Fogderne skulde selv følge med Bønderne for at pause, at de ikke paa Vejen
øvede nogen Voldsomhed, og en Del af Bønderne, over hvilke Rikard Rosenkrans
var Befalingsmand, skulde Statholderen i Ilpsala selv føre til Grønaberg eller Waxholm. Enkedronningen nægtede at stille Krigsfolk af Hertug Karl Filips Hertugdømme og forlangte i det Sted selv Hjælp til Søderteljes Forsvar"), Da Admiralerne
meldte Kongen, at de danske vare i Søen og spurgte, hvad de skulde gjøre, da de
havde saa meget modvilligt Folk, fik de til Svar, at sanlænge J uthen var i Søen,
skulde de holde dem inde, men afværge Landgang og være rede til at gaa ud, hvis
Storm skulde splitte Modstandernes Skibe S).
Da den dansk-norske F'laade løb ind i Stockholms Skjærene, sendte Rigsrunderne strax Ilbud til Gustaf Adolf. "Eders Kongelige Majestæt kunne vi ikke
forholde, at nu forgangen Søndag er her set over tredive J utheskibe, og naar man
saadant fornam, have vi strax paa Standen, efter saameget Søfolk paa Skibene ikke
kunde findes, afsendt Møunickhofvens Soldater, som nu i Gaar hid indkom, og vide
vi ikke endnu, hvad rrræfning de med dem endnu gjort haver. Vi have ogsaa ladet
Befaling udgaa til Uppiand og Westerås Len at gaa Maud af Huse, Borgere som
Bønder, og holde sig rede og være uforhindrede det meste dem nogensinde muligt og
menneskeligt være kan" 4).
Saa snart Gustaf Adolf modtog dette Brev, der var afsendt fra Stockholm
den første September, overgav han Befalingen i det sydlige Sverige til Axel Oxenstjerna og Magnus Brahe og ilede gjennemNat og Dag til sin Hovedstad. Da Oxenstjerna
underrettede Jesper Matsson herom, føjede han til, "deroppe skal være en stor Skræk,
ligesom det og er sælsomt, at de ere komne saa nær, uden at Hug ere vexlede" 5).
Den ~)de September KI. 3 om Morgenen naaede Gustaf Adolf Stockholm og begav
sig to Timer efter ud til Waxholm, hvor den kjække Morten Krakou, Guldborgs
tid'ligpre Slotsherre, befalede.
Men den svenske Konge fik ikke den dansk-norske Flaade at se fra Waxholm.
Kristian IV medførte ingen Landgangshær ; de Knægte, der vare tagne om Bord ved
Kalmar, vare kur. en Soldatesque, der skulde hjælpe paa Skibenes løvrigt temmelig
nødtørftige Besætning. Da nu den fjendtlige Flaade var naaet i Sikkerhed bag Waxholm, var der intet mere at tøve efter saa sent paa Aaret med de mange Skibe i
I) Hallenberg G. il A. historia II Pag. 479. 2) Samme Kilde 476-477. ") Rigsark. i Stkh.
Rgstr, I/O 12. 4) Rigsark. i Stkh. Raadets og Kamarens bref til KonungU, il A. 1612-32 1/0 12.
r,) Rigsark. i Stkll. Rgstr. 6 '0 12.
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det snevre Farvand. Den 4de om Aftenen sejlede derfor Flaaden ud af Stekesund
efterat hvert af Orlogsskib ene havde hilst Waxholm med det danske Løsen, 3 Skud,
varpede den 5te gjennem Vendelstrøm og laa den 6te og 7de stille mellem Djurshamn og Bjørkhamn.
Oberst Mønnickhofven var dog ikke til Sinds at lade de danske slippe ud af
Skjærene uden at gjøre et alvorligt Forsøg paa med Baade og Brandere at udrette
noget mod de store i de snævre Farvande sammenpakkede Orlogsskibe. Han samlede
derfor en stor Del Slupper og Brandere bag nogle Klippeholme og besatte dem med
sine Knægte. Den Sde September skulde det overraskende Angreb foretages. Ved
Daggry den Dag gik Kong Kristian med sin Kikkert til Vejrs paa "Victors:c Stortop
for at spejde ud over Farvandet, og han saa da, hvorledes Baade roede til og fra mellem
de nærliggende Klippeholme. Han anede strax Uraad, og paa Signal fra Kongeskibet afsendte hvert Skib i Flaaden strax et Fartøj, væbnet med en Fakonet og bemandet med Muskettel'er og Bandsmænd. De 36 Fartøjer fulgte af Peder Nielsens
J agt roede henimod de mistænkelige Holme, men inden de naaede derhen, kom Mønnickhofven dem i Møde med sine Slupper. Det kom dog ikke til Nærkamp j efter
en kort Skydefægtning veg Mønnickhofven og slap bort mellem de talrige Holme.
Tre Brandere og S eller la Fanger var alt, hvad der toges. Peder Nielsens Jagt
stødte under Forfølgningen paa et Skjær og maatte forlades og brændes.
Den lade September styrede den dansk-norske Flaade igjen ud i Østersøen;
hele Udbyttet af det farefulde Tog var en Del J agter og Skuder, der agtende sig
til Stockholm vare løbne i dens Arme. Da Provianten begyndte at slippe op, fik
Hovedflaaden Befaling til at gaa til Kjøbenhavn. Gabriel Kruse skulde flytte sit
Flag fra "Rafael" til "Argorosa cc for med dette Skib og otte andre mindre Skibe. at
søge Slitehavn paa Gullnnd for Proviant og siden holde Søen, saalænga' Vinteren tillod
det. Den l2te mødte Kongen under Bornholm Skibet "Malkepigen" med Hertug
Ulrik om Bord, Kongen gik om Bord til ham og sejlede til Skaanes Kyst, naaede
den l3de Ystad, den l4de Malmø og var den l7de tilbage \ Kjøbenhavn '),
Stockholmerne drog et Befrielsessuk, da den fjendtlige Flaade var borte, de
havde alt begyndt at tømre Bolværk ved Sødreport, og deres gamle Venner Dalkarlene vare i Færd med at ile dem til Hjælp, da de paa Vejen fik at vide, at det nu
var overflødigt 2). Gustaf Adolf drog, da Fjenden var borte, til sin Moder paa Gripsholm og skrev derfra til AxelOxenstjerna: "Den lade løb Juthens Skibsflaade ud af
Skjærene, Gud være lovet, uden at have udrettet noget; da der er Fare for, den vil
forsøge sig andre Steder, saa haver Eders Sager vel i Agt i J ønkøping" S). For Sikkerheds Skyld bleve dog Mønnickhofvens og Oobruns Knægte og la Barres Ryttere
efterladte i Stockholm '). Ogsaa i Danmark var man urolig over, at Kongen med
Flaaden vovede sig saa langt ind i Skjærene. De svenske Udsendinge, der den 6te September vare samlede med de danske til Forhandling om Fangebytte, skreve til Raadet i
Stockholm, at de danske altid nøje spurgte efter deres Konge. Raadet meldte Gustaf
Adolf dette med det fromme Ønske: "Gud den Almægtigste, hvem hans Overmod er vitterligt, give ham iDeres MajestætsHænder, at han ikke helskindet maa slippe afSkjærene"').
') Kristian IV' Togt med Flaaden i August og September er skildret efter Gabriel Kruses Beretning i D. 1\1. IV Række 5te Bind, Kr. Fris' Dagbog og den tydske Dagbog. ') Hallenberg G. II
A. historia II Pag. 480. B) Rigsark. i Stkh. Rgstr. I! g 12. 4) Samme Kilde li /g 12.
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11te Kapitel.

Kri~s~B~ivBnnBQBrnB i Nor~B 1~1~, Jør~Bn lun~BS To~ fra ~Ifs~or~. ~Bn Qans~
nors~B ~ær ~aar i VintBrKvartBr. Ga~riBI Kruses To~t i ~stBrsøBn.
Begivenhederne i Norge under det første Krigsaar havde lært Kristian IV
ikke at regne paa nogen videre Hjælp til Lands fra dette Rige. Da han i Vaaren
1612 rustede sig til Indfald i Sverige, skrev han derfor til Lensmændene i det nordlige Norge, Sten Bille og J ens Bj elke, og gav dem Befaling til intet Indfald at gjøre
i J æmteland, da der Aaret forud ikke var udrettet noget derved, men derimod at
vogte Grænsen nøje l). J æmterne havde just ikke Grund til at være glade ved deres
nye Herskab. I Januar 1612 maatte Gustaf Adolf skrive til Statholderen om at
vaage bedre over Sikkerheden, da der blev klaget over, at allehaande løse Fugle
drev e om og plyndrede 2). Pau. Indfald i Norge tænkte Gustaf Adolf dog ikke i
Baldser Beck fik i Februar Brev om, at det var godt, Krigsfolket var rede j men
foreløbig skulde han sidde stille med det"), Derimod søgte den unge svenske Konge
ved et aabent Brev til den norske Almue at drage den over paa sin Side. Hau begyndte med at beklage, at han maatte føre Krig ikke mod en afgudisk, hedensk
eller barbarisk Herre og Nation, ej heller mod Paven i Rom og hans Tilhængere,
men mod det Land og Folk, som med ham og hans Rige var endrægtig i den kristne
Tro og Religion; derefter gik han over til at omtale, hvorledes Norges Love og Sædvaner stemte mere overens med de svenskes og Gøternes end med de danskes og
andre N ationers og Landskabers. Desuden var Norge ved Vand og Hav skilt fra
Danmark, men selve Naturen havde forenet det med Sverige; det burde derfor ogsaa
slutte sig til dette Land 4). Brevet havde dog ikke den ønskede Virkning, og henpaa
Forauret blev Gustaf Adolf nødsaget til at .drage saa meget som mulig af Krigsfolket til sig. Bakiser Beck fik Befaling til at drage bort med alle sine Tropper
undtagen en Fane finske Ryttere, en enkelt Fænnike Fodfolk og de Bønderknægte,
som plejede at være der 5). I Maj indskærpede Kongen denne Befaling, og kort efter
') Norske Registranter 2"/4 12. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 8°/, 12. ") Samme Kilde IBI, ia
') O. Olafsen. Skottetoget. Pag. 3 og 4. ") Rigeark. i Stkh. R"O'Btr. "IB 12. De Fronuiker, der skulde
fØlge Baldser Beck, vare : Haus v. Åkerens og Nils Svenssons fra Helsingland, Haus Galles fra Norrbotten, Gulich Larsaons og Oluf Jonssons fra Angermanland og Medelpad og Peder Hansaona fra
Gestrikland.
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fik Oluf Ingemarsson Fuldmagt som øverste for alt Krigsfolket iHelsingland, Medelpad, Ångermanland, N orrbotten og .Jæmteland 1). Den nye Statholder spurgte strax
hos Raadet i Stockholm, om han skulde falde ind i Norge, men fik til Svar, at han
skulde optræde med megen Forsigtighed, dog var det bedre, at han besøgte N 01'mændene end de ham 2).
Hvor truende det end først paa Aaret havde set ud ved den svenske Grænse,
gik Sommeren saaledes dog hen uden Farer for det nordlige Norge fra den Kant;
derimod dukkede uventet andre Fjender op, til hvis Modtagelse man ikke var beredt.
Sverige havde i Vinteren 1611 til 12 ivrig drevet paa Hvervinger. Henrik
von Falkenberg ledede dem fra Ltibeck ; Oberst Mønnickhofven skulde hverve i Nederlandene og Baron Jakob Spens i England og Skotland; men det gik ikke saa rask
fra Haanden, som man ventede. Generalstaterne nægtede baade de svenske og danske
Tilladelse til at hverve og forbøde under høj Straf at føre Krudt, Lod eller anden
Krigsammunition ud af Landet. Staterne vare ivrige for at befordre Freden og vilde
lægge Krigen saa mange Hindringer i Vejen som muligt. Kongen af England tillod
vel de danske at hverve 5000 Mand, men stillede sig mere kølig ligeoverfor Spens'
svenske Hvervinger S).
Til Trods for den officielle Afvisning maa dog Generalstaterne senere i det
mindste have set gjennem Fingrene med de svenske Hvervinger, thi først i Juni havde
Mønnickhofven 1200 Mand samlede; de bleve i fem Uger opholdte af Modvind, hvad
der kostede den svenske Krone 4000 Thaler extra til deres Underhold, og kom først
den 14de Juli under Sejl'). I Danmark vidste man, at disse Tropper vare samlede,
og der blev afsendt to J agter for at søge Jørgen Daa i Vesterhavet og paalægge ham
at være aarvaagen og passe Mønnickhofven og hans Folk op 5); men desuagtet naaede
de uhindret Norge, hvor de først gjorde Strandhug i Søndmøre og derefter styrede
forbi Trondhjem til det inderste af Fjorden, hvor de gik i Land. Skibene slap uskadte
igjen til Søs og naaede uhindrede tilbage til Amsterdam.
Mønnickhofven og hans Folk havde gode Vejvisere og havde valgt den bedste
og korteste Vej ind til Sverige, den gjennem Stjørdalen, ad hvilken nu Jernbanen
fører. Omegnens Bønder bleve vel opbudte for at hindre de fremmede Troppers
Marche; men de holdt sig i ærbødig Afstand, og Mønnickhofven naaede uden Uheld
over Grænsen efter at have plyndret og brændt, hvor han drog frem.
Kong Kristian var ilde tilfreds med, at intet var gjort for at hindre dette
Indfald; baade Lensmanden paa Trondhjem, Sten Bille, og Bønderne over al Stjørdals Præstegjæld til Meraker bleve senere anklagede for Rigens Raad paa Grnnd af
deres Forsømmelighed. Sten Bille undskyldte sig vel med, at Skibene for en føjelig
Vind vare komne saa hastig for Trondhjem, at intet Bud fra Strandvagterne endnu
var naaet frem med Melding om deres Ankomst. Saasnart han fik at vide, at Fjenden
var der, havde han fragtet et Skib fra Kolding og sendt det med 225 Mand op ad
Fjorden, men de hollandske Skibe kom hurtig ud igjen, holdt sig tæt sammen og vare
') Rigsark. i Stkh. t/8 12. ~) Samme Kilde 4/8 12. S) Rigsark. i Stkh. Aeta historiea. Konung
G. II A. tid 1612. Hauptman Paulus Battis Indberetning til Henrik von Falkenberg dat. Amsterdam 24/S 12. 4) Nogle Notitser om .Iohan v. Mønniekhofven af Yngvar Nielsen i norsk historisk
Tidsskrift efter Oxenstjernska samlingen. 6) Danske Magasin 5te B. 4de R. Pag. 75.
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vel væbnede, saa at intet Angreb paa dem lod sig udføre. Denne Undskyldning blev
dog ikke taget for god, og Bønderne vare ikke heldigere. De sagde, det havde været
dem umuligt at naa tidlig nok frem til at hiudre Landgangen; da de senere bleve
samlede, havde Fjenden besat de tre Enanger og Kilsgaarde og skød derfra skarpt
mod dem; Soldaternes Musketter riaaede langt længere end Bøndernes Flintebøsser,
derfor var Kampen bleven opgivet. Om Natten faldt der en stærk Regn, saa at
Bøsserne ikke vilde fænge, og da Bønderne den følgende Dag vilde følge Fj enden til
Fjelds, havde de ingen Proviant og maatte derfor afstaa derfra. Raadet kjendte dog,
at det hverken var Flintebøsserne eller Regnen eller Mangel paa Proviant, der var
den rette Aarsag til, at Fjenden slap saa let, men simpelthen Bøndernes Ulyst til
at vove Livet, og dømte derfor, at de alle skulde tiltales fol' Lensmanden paa Trondhjemsgaard for deres Modvillie og grove Forseelse').
End ikke Gustaf Adolf blev synderlig glad ved Budskabet om Mønnickhofvens
-A nkomst, han havde ikke megen Brug for fremmede Tropper saa sent paa Anret
og frygtede deres Plyndringer i eget Land. Strax da han fik Efterretningen om
Nederlændernes Ankomst, skrev han baade til Mønnickhofven og Oluf Ingemarsson
og befalede dem i Forening at falde ind i Norge 2). Mønnickhofven skulde paa norsk
Grund gaa mod Syd og først i Varmeland eller Westergøtland igjen gaa ind i Sverige. Da Kongen meldte Kansleren de fremmede Troppers Ankomst, skrev han samtidig, at han ikke vilde have dem til Stockholm, baade fordi de rimeligvis vilde plyndre
i Landet paa Vejen, og fordi han frygtede, at vare de først i Hovedstaden, blev man
ikke af med dem igjen, inden de fik en mægtig Sum Penge S).
Mønnickhofven lod sig dog ikke skræmme af den Uvillie, hans Ankomst vakte;
hverken han eller hans Folk vare til Sinds ret længe at blive i de fattige, nordlige
Egne, og de fortsatte derfor rolig deres Marche mod Hovedstaden, forberedte paa
en temmelig kølig Modtagelse. Da de kom, traf de dog alt anderledes. Kristian
IV lan med sin Flaade i Skjærene, og de ellers saa ilde sete fremmede 'I'ropper
bleve derfor modtagne med aabne Arme. Monnickhofven søgte strax ud mod de
danske og forsøgte det tidlig ere omtalte Angreb med Bande og Brandere paa den
danske Flaade; men det strandede pall. Kristian !V's Aarvaagenhed. Da Faren val'
overstaaet, fik Raadet Befaling til at sørge for, at Mønnickhofven og hans Folk bleve
lagte i Borgleje i Stockholm 4).
Med Spens' Hvervinger i Skotland gik det ikke saa rask, og desuden
frygtede man, at Mønnickhofvens Held skulde have gj or t Normændene mere agtpaugivende. En Oberstlieutenant Harquett havde i Amsterdam lejet et Skib for
dermed at gaa til Edinburgh og tage Tropper om Bord for at .sejle til Norge; men
Planen blev opgivet, fordi Folkene manglede Vaaben, og Normrendene overalt vare
under Gevær 5).
De to Kapitnjn er Georg Sinklait og Alexander Ramsay vare dristigere . Med
3 til 400 Mand Skotter, indskibede paa to Skibe, sejlede de til Norge og styrede
den ]!:lde August ind paa Molde Fjord. De traf her Bonden Iver Helland, der Ina
') Kongens og rigens r åds dornme. Ute Juni 1613. ') Rigsark. i Stkb. 14/ 8 12. ") Samme
Kilde 15/8 12. f) Samme Kilde »t, 12. 5) Nogle Notitser om Johan l\Iønniekhofven af Yngvar
Nielsen i norsk historisk Tid sskrift efter Oxeustjernska samlingen.
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og fiskede, og tvang ham til at gaa om Bord hos dem som Lods. I Højde med
Ejds Præstegjæld kom en anden Bonde, Peder Klungnæs, roende ud til Skotterne i
den Tro, at de vare fredelige Kjøbmænd. Ham toge df' nu til Lods paa det indre
af Fjorden j men Peder Klungnæs var snild nok til at faa de fremmede indbildt, at
Fjorden højere oppe var for grundet for Skibene og bevægede dem derved til at
gaa i Land længere ude, hvor de kun ad en. betydelig Omvej kunde naa frem til
Fjordens Bund. Paa Vejen fik Peder Lejlighed til at sende sin Tjenestepige i en
Baad over Fjorden for at underrette Bønderne om Skotternes Ankomst.
Sinklair og Ramsay vilde gjenncm Romsdalen over Dovrefjeld ad Gudbrandsdalen søge at naa ind i Sverige. Vejen var betydelig længere end den, Mønnickhofven havde valgt, og deres Skare meget ringe i Tal. Faren var derfor ulige større.
I Begyndelsen gik dog alt godt. Romsdølerne flygtede overalt til Skovs og lode Vejen
fri. Af og til var der vel Tale om at forsøge Modstand, men det blev opgivet igjen,
da Bønderne bande manglede Vaaben og Førere. Skotterne undgik ogsaa klogelig
at opirre Befolkningen ved Brand og Plyndring.
Lensmanden paa Dovre, Lars Hage, samlede ved Efterretningen om Fjendens
Nærmeise det vanbenføre Mandskab fra sit Len og begyndte at bygge Bråtte ved
Snævringen Rosten. Han fandt dog senere sin Skare for lille og drog derfor syd
paa langs Lougen for at forene sig med Bønderne der.
Ved Landsbyen Sel stødte Mandskabet fra Froen og Ringebo Sogne til, og
Normændene besluttede at vente deres Fjender ved Kringen i Bredebygd i den sydlige Del af Sel Sogn. En brat Fjeldskraaning falder her ned mod Lougen, der efter
at have forenet sig med Ottaelv skummende strømmer forbi. En smal Ridevej eller
Sti, der bugter sig langs den skovklædte Fjeldskrænt, var den Gang den eneste Vej
gjennem Snævringen.
Paa Skrænten ovenover Stien dannede Bønderne en stor "Vælte" af Træstammer, lagte paa Slæder, og store Sten, det hele fastholdt ved Tove saaledes, at
naar de b1eve kappede, styrtede ,,"'ilælten" ned og rev alt, hvad der fandtes nedenunder paa Stien, med sig ud i Elven. Tætte Grene skjulte baade "Vælten" og de
bag den lurende Bønder. Lidt nordligere holdt en mindre Afdeling sig skjult for at
spærre Fjenden Tilbagetoget. En anden mindre Afdeling skulde besætte Storøen i
Elven og søge at drage Fjendens Opmærksomhed hen paa sig. For at faa at vide,
naar Skotterne vare lige under "Vælten", skulde en Mand paa en hvid Hest ride
frem paa Storøen og holde sig i Højde med dem j naar de naaede det aftalte Sted,
skulde han pludselig vende sin Hest og ride tilbage. Paa Lougens modsatte Bred
stod en J ente og spillede paa Horn j ved forskjellige Melodier underrettede hun sine
Landsmænd om, hvor langt Fjenden var kommen frem.
Om Aftenen den 25de August naaede Skotterne ind i Sel Sogn og toge
Kvarter der. Den næste Morgen brøde de op for at gaa gjennem Kringen. Forrest
gik en Fordækning paa omtrent 100 Mand, derefter fulgte Hovedstyrken. Fordækningen kom uhindret gjennem Snævringen. Da Hovedstyrken nærmede sig, begyndte
Normændene fra Storøen en virkningsløs Skydning, der vakte Skotternes Munterhed.
Deres Sækkepibere svarede med lystige Melodier paa den norske .rentes Spil, og
Manden paa den hvide Hest, der tilmed sad baglæns paa Dyret, fik dem til at le.
Da vendte Manden paa en Gang BlU Hest, Jentens Horn udsendte stærke, gjennem-
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trængende Toner, og i det samme styrtede en Lavine af Sten og Tømmerstokke ned
mellem Skotterne, splittede deres Skare, knuste mange og rev andre ud i Elven, hvor
de snart fandt Døden. N ormændenes Kugler og Pile fuldstændiggj orde Nederlaget ;
Hr. Sinklair selv faldt for et af de første Skud, truffen af Bøndernes Fører, Berdon
Sejelstad fra Ringebo.
Kun faa af Skotterne lykkedes det at undkomme og forene sig med Fordækningen. Kapitajn Ramsay indesluttede sig med alle de tiloversblevne c. 130 Mand i
en Gaard; men da han saa sig omringet paa alle Sider, nedlagde han Vaabnene og
overgav sig.
N ormændene førte deres Fanger syd paa til K vam og indespærrede dem der
i en Lade. Den næste Dag plejede de Raad om, hvad de skulde gjøre ved Skotterne;
nogle mente, det var bedst at føre dem til Akershus og overgive dem til Slotsherren,
men de fleste vare imod dette Forslag, da Vejen til Akershus var lang, og Kongelig
Majestæt havde nok at føde endda, uden at han behøvede disse med. Gudbrandsdølerne gjorde derfor kort Proces og trak deres Fanger en for en frem og skød dem
ned. Kun 18 bleve skaanede, blandt dem Kapitajnen, Alexander Ramsay, og hans
Lieutenant, Jakob Mannepange; de bleve førte til Akershus, hvorfra de to Officerer
senere bleve sendte til Kjøbenhavn, medens de menige bleve stukne ind mellem de
engelske Soldater l).
Fra Søsiden forsøgte ingen efter den Tid at trænge ind i Norge; derimod
begyndte Oluf Ingemarsson først i September at tænke paa at gaa over Grænsen.
Han sendte derfor 300 Mand paa Spejdertog ind i Norge ad en saa slem og kroget
Vej, at Vejviserne mente, det var umuligt Nordbaggerne kunde vente dem der. Men
til deres Overraskelse mærkede de, at deres Modstandere laa allerede et godt Stykke
inde i J æmteland og vogtede alle Pas j saasnart Svenskerne nærmede sig, blev der
gjort Allarm, og snart var en saa betydelig Styrke samlet, at de 300 Svenskere vare
glade, de slap af Landet igjen 9). Der blev senere intet yderligere Forsøg gjort paa
at trænge over Grænsen ind i Norge.
Søndenfjelds var hen paa Sommeren samlet en mindre Styrke, og da Kristian
IV i Juli brød op for at gaa mod Jønkøping, gav han forinden Styring Boel og
Alexander v. Papenheim Befaling til at gaa mod Bråtta og indtage og befæste Byen 8).
Den norske Hær brød fra Udevalle ind i Dall, og Jørgen Lunge understøttede Angrebet ved med det engelske Regiment at falde ind i Sundals, Nordals og Walbo
Herreder'). Normændene gik dog snart igjen tilbage, og det gik som Aaret forud,
de fleste toge sig selv Orlov. Da Kongen fik dette at vide, befalede han sin Statholder, Enevold Kruse, at lade hele Styrken drage hjem og bruge Pengene til at
lønne Jørgen Lunges Folk med. Bønderne skulde føre Proviant til Elfsborg og
arbejde paa Slottet 5).
Jørgen Lunge, som den 7de August afløste Korfits Rud som Slotsherre paa
Elfsborg "), holdt efter sin Konges Befaling Bråtta besat og forskansede sig der.
Gustaf Adolf gav Jesper Matsson Befaling til at rykke ned mod ham, men forinden
') Efter O. Olafsson Skottetoget. 2) Rigsark. i Stkh. Rgstr. Handl. rørands G. II Å. Krigshistoria Oxenstjernska Saml. Oluf Ingemarssons Indberetning af " '~ 12. 8) Norske Registranter 1°/7
12. ') LigneIlBeskrifning afGrefskabet Dall. 8) Norske Registranter 8/S 12. 8) Geh. Å. Sj. Tgn. 7/s 12.

241
skulde det fremmede Krigsfolk have Lønning, og den var svær at skaffe1). De omliggende Herreder, der intet mærkede til deres egne Landsmænd, men stadig havde
Jørgen Lunges Soldater for øje, søgte at sikre sig mod Plyndring ved at give sig
under Kongen af Danmark og sværge ham Troskab. .A.1lerede i Juli Maaned gave
Kinds og Mark Herreder sig under Danmark"). I Kullings Herred gjorde Alingsås,
Hohl og Lena Sogne det samme 8), og da Jørgen Lunge i September foretog et nyt
Indfald i Dall, svare Sundals, Nordals og Walbo Herreder ham Troskab paa hans
Konges Vegne '). Gustaf Adolf blev meget vred over dette og lod Almuen i Westergøtland formane til ingenlunde yderligere at indlade sig i Handel med de danske.
De, der mod deres Ed og Troskab havde svoret sig under Dansken, burde straffes
til Skræk og Advarsel for andre, men for denne Gang vilde Kongen lade Naade gaa
for Ret og nøjes med at tage Bøder: af hvert helt "hemman" to Oxer og af de andre
i Forhold dertil, eller ogsaa skulde de tage sex Fænniker fremmede Knægte i Borgleje Vinteren over, og faldt Bønderne igjen fra, vilde Kongen hjemsøge Landet"),
Da Jesper Matsson ved Efterretningen om Jørgen Lunges nye Indfald i Dall rykkede derned og igjen besatte Landet, efter at de danske vare gaaede bort, fik han Befaling til at opsøge Ophavsmændene til Frafaldet og lade dem dømme8). Bønderne
fik dog senere N aade, men Hovedmændene maatte optage Ødegaarde i Westergøtland").
Langs den danske Grænse havde der i Sommeren 1612 hersket Sikkerhed.
Grænsen blev bedre vogtet end Aaret forud, og Svenskerne havde andet at gjøre end
at falde ind i Danmark. I Helsingborg Len blev bygget Skanser"), og Falkenberg
blev let befæste, da det ved Gustaf Adolfs Indfald i Skaane havde vist sig, at en
saadan Befæstning havde reddet Aahus").
Gustaf Adolf var som tidligere omtalt syg af Overanstrænge1se, da han igjen
nanede J ønkøping efter sit Tog mod Gert Rantzau. Enkedronningen bad ham komme
til hende, for at hun kunde pleje ham, men han maatte svare, at han var sengeliggende og ikke kunde taale Luften. Hertug Johan blev kaldet til J ønkøping for
at være hos Kongen, hvis noget stødte tilla).
Da det snart viste sig, at en betydelig Del af den danske Hær, der havde
fulgt Kristian IV til J ønkøping, var bleven paa svensk Grund, fik Rigsmarsken og
Reinhold Taube, Befaling til at drage derned med 6 Faner Ryttere og det fremmede
Fodfolk 11). Det kom dog ikke til noget Sammenstød, og de danske gik snart efter
tilbage over Grænsen og fordelte sig i Borgleje i eget Land. J esper Matsson spurgte
sin Konge, om han skulde følge efter og falde ind i Danmark med Bræuden og
Hærgen, men han fik til Svar, at kun hvis Dansken laa en Mil eller to fra Grænsen,
maatte han søge "at klappe ham op", var Fjenden gaaet længere ind i sit eget Land,
vilde Gustaf Adolf ikke udsætte sin Hær ved at følge efter. Der skulde da kun
foretages mindre Strejftog over Grænsen 11). Den danske Grænsevagt har dog været
I) Rigeark. i Stkh. Rgstr. "/9 12. ") Samme Kilde 1/8 12. ") Rigeark. i Stkh. Oxenstjernska
Saml. Hand, rørande G. II. A's Krigshistoria 1611-25 8/10 12. 4) Lignell. Beskrifning af Grefska.bet
Dall. ") Rigsark. i Stkh. Rgstr. "/9 11. ") Samme Kilde 11/19 12. ') Lignell. Beskrifning af Grefskabet Dall . 8) Geh. A. Sko Tgn. 18/ 9 12. 9) Geh, A. Sko Tgn 7/8 12. IO) Rigsark. i Stkh. Rgstr. '/8
12. II) Samme Kilde 11/8 12. It) Samme Kilde 11/8 HI.
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for stærk og aarvaagen til, at dette lod sig gjøre, og" hen paa Efteraaret forlod den
svenske Marsk den skaanske og hallandske Grænse for at drage mod Dall og hindre
Jørgen Lunges Hærgningstog der. Krigen døde dermed hen, da Fredsforhandlingerne
bleve paabegyndte og vare alvorlig mente fra begge Sider.
De i Foraaret til Grænsevagt hvervede Fænniker under Peder Galt, J an
Gjønge og Hans Cosmus bleve igjen aftakkede sidst i September, og Anders Bille
fik Befaling til at tage saamange af Knægtene under sig, som han ansaa for duelige
og dygtige 1). Mogens Kaas fik ligeledes Befaling til at aftakke Knud Gundersen
og hans Folk!). Hertug Georgs Ryttere og Knægte bleve lagte i Borgleje i Halmstad Len 3) tilligemed Søren Bugges, Lukas Kliisemanns og Bernt Funckhausens Kompagnier af Kongens Regiment og Joachim Prengers og Frants von Dalwigs Rytterfaner'). Berend v. Hagen og Rabe Bogrebens Ryttere bleve lagte til Helsingborg 5). Det
engelske Regiment blev lagt omkring Elfsborg og Baahus, og Jørgen Lunge fik Befaling til at mønstre det og sende de Kapitajner hjem, hvis Kompagnier ikke vare
fuldtallige, og fordele Mandskabet til de øvrige 6). Lunges eget Regiment kom ogsaa
til at ligge i Baahus Len og det nordlige Halland. Alle Lensmændene øst for Sundet
fik Befaling til hver Maanedsdag at mønstre de i deres Len liggende Fænniker og
Faner og passe vel paa, at Ritmestrene ikke Ianute Heste af Borgerne til Mønstringen 7).
Af Tropperne ved Kalmar vare to Kompagnier af Gert Rantzaus Regiment
i Juni Maaned bleve sendte bort, det ene under Jakob Wederkamp til Arensborg
paa Øsel, det andet under Heinrich von Dringelberg til Visby. Den Del af den
øvrige Styrke, der havde ledsaget Kongen paa Toget til Stockholm, fulgte senere
med Flaaden til Kjøbenhavn, de tiloversblevne dannede Besætningen paa Kalmar, i
Ryssby Skanse og paa Øland og vedblev at forurolige Svenskerne med Strejftog fra
disse Punkter, lige til Freden blev sluttet.

Da Kong Kristian havde forladt sin Flaade i Østersøen for at rejse hjem
over Land, sejlede Rigsadmiralen med de store Skibe til Kjøbenhavn og gik i Vinterleje. Gabriel Kruse derimod fik Befaling til at flytte sit Flag fra "Argorosa"
til "Rafael" og med dette og ni andre mindre Skibe foreløbig søge Slitehavn paa
Gulland for der at afvente Proviantskibe. Medens Gabriel Kruse laa her, fik han
Brev fra Rigsadmiralen om, at der ved Liibeck laa 24 Skibe sejlfærdige for at gaa
til Sverige samt Befaling til at hindre dette. Som en Følge heraf styrede den danske-norske Eskadre, sansnart den havde faaet Proviant om Bord, til Travemiinde og
fandt ogsaa der de liibske Skibe liggende opankrede paa Reden. Kruse sendte Peder
Jakobsen forud med Skibet "St. Peder", der Aaret forud var taget ved Kalmar, og
befalede ham, at skaffe Underretning om, hvad det var for Skibe, der laa, hvor de
kom fra, og hvor de agtede sig hen, og hvad de havde ind e. Peder Jakobsen sejlede
nær til de fremmede Skibe og gik selv i Baaden for at ro over til dem og spørge
I) Geh. A. Sko Tgn. !II. 12. ' ) Samme Kilde "/10 12. ") Samme Kilde i2/9 12. ') Geh. A. SIt.
Handl. Halmstad. S) Geh. A. Sko Tgn . 29/, 0 12. 6) Geh, A. Sj. Tgn. "io 12. 7) Geh. A.. Sko Tgn.
"/9 og !IB/,O 12.

243

dem ud; men inden han var naaet Halvvejen, blevet Kanonskud affyret mod ham og
kort efter endnu et. Han vendte da om og roede igjen til sit Skib. Fra den dansknorske Eskadre havde man iagttaget dette, og Kapitajn Konningham paa "David:1
strøg strax langs "Rafael" for at spørge, hvad der nu skulde gjøres . Gabriel Kruse
svarede, at han vilde gjøre det samme ved Liibeckerne, som de gjorde mod os, og hele
Eskadren søgte derefter ned mod de liibske Skibe. Disse afventede dog ikke Angrebet; sansnart de saa de dansk-norske Skibe nærme sig, kappede de Ankertovene,
hejste Fokken og satte paa Land. Gabriel Kruse lod sine Skibe følge efter til de
kun havde en Alen Vand under Kjølen, og aabnede saa sin Dd. Lubeckerne svarede;
men Afstanden var for stor til at Skydningen kunde faa nogen Betydning, og de
dansk-norske Skibe søgte derfor igjen ud paa dybere Vand og ankrede. Nogle af
de mindste Skibe bleve besatte med Folk under Siverd Gabrielsen (Akeleje) og Hans
Lindenov og nærmede sig igjen Lnbeckerne for at forsøge en Entring; men de stak
for dybt, saa Planen maatte opgives, og Eskadren indskrænkede sig derfor til at lade
sine Baade opfiske Lnbeckernes efterladte Ankere.
N atten over laa de dansk-norske Skibe til A.nkers paa Reden. Om Morgenen aabnede et Batteri paa Land, armeret med svært Skyts, sin Ild mod dem uden
dog at volde nogen Skade. Da der imidlertid intet lod sig udrette mod de liibske
Skibe, stod Gabriel Kruse- igjen til Søs og styrede mod Jasmund (paa Rygen) for
derfra at iagttage, naar Ltibeckeme løb ud; men da Eskadren nærmede sig Warnemunde, mødte den Godske Lindenov paa "Victor". Gabriel Kruse gik om Bord til
ham og meldte ham, hvad der var foregaaet ved Lubeck, og Lindenov gav da hele
Eskadren Befaling til at følge med tilbage til Travemlinde. De lubske Skibe havde
igjen indtaget deres tidligere Plads paa Reden, og da den dansk-norske Eskadre viste
sig paany, kom en Trompeter fra Land og begjærede Lejde for Udsendinge fra
Raadet, der vilde forhandle. Lejdet blev givet, og nogle Raader kom derefter om
Bord. Eft er temmelig vidtløftige Forhandlinger, der medtoge nogle Dage, enedes
man om, at den dansk-norske Eskadre skulde forlade Reden, og Lubeckerne oplægge
deres Skibe og ikke sejle paa Sverige det Åar. Nær var Striden brudt ud paa ny,
da en Baad fra "Victor", der skulde hente frisk Vand, blev overfalden og en Falkonet røved; men Falkonetten blev sendt om Bord igjen, og Lindenov sejlede med
sine Skibe til Dragør. Ltibeckeme klagede senere til Kejser Matthias' over de
danskes Overgreb og fik Kejseren til at sende Kristian IV et truende Brev. Men
det havde ingen Virkning 1).
Under Dragør forliste Skibet "Lindormen" i en Storm. Godske Lindenov,
som var syg, gik i Land og døde ikke ret længe efter. Fædrelandet mistede i ham
en kjæk og virksom Søkriger. Med de øvrige SkiDe gik Gabriel Kruse igjen til Søs
og holdt Oktober Maaned ud gaaende mellem Øland og Gulland og omkring Gulland
uden dog at se noget til den svenske Flaade. Han søgte da igjen Kjøbenhavn, hvor
Skibene bleve oplagte II).
Den svenske Flaade blev, efter at Kristian IV var sejlet hjem, liggende i
') Hallenberg K. Gustaf II Adolfs Historia II B, Pag. 483. ") Danske Magasin IV R. 5. B.,
Pag. 280. Gabriel Kruses Beretning om den dallske Flaades Virksomhed i Efteraaret 1612. Meddelt af C. F. Bricka.
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Skjærene. Den 7de Oktober fik Rikard Klark Befaling til med alle Orlogsskib ene
at ledsage de i svenske Havne liggende Handelsskibe til Tydskland for at dække
dem mod Fribyttere. Han skulde derefter strax vende tilbage igjen 1). Senere:fik
dog Expeditionen en mere offensiv Karakter, da Høvedsmanden Poulus Batti, fik Befaling til at gaa om Bord paa Flanden med sine Knægte for at gjøre Landgang
paa Gulland eller andre Steder, dog kun hvor Rikard Klark fandt det gjørligt").
Da Gabriel Kruse imidlertid intet saa til Svenskerne paa sit Kryds mellem Gulland
og Øland, er Expeditionen vel næppe kommen ud, og Efteraaret gik saaledes til
Ende uden Sammenstød i Østersøen.
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Blan~t de mange, som lede haardt under bine Tiders barbariske Krigsførelse,
vare Krigsfangerne ikke dem, det gik mindst ud over. De fremmede Lejetropper
klarede sig endda nogenlunde; de toge i Reglen strax Tj eneste hos den Magt, der
fangede dem og bleve indstukne mellem Landsmænd i en hvervet Afdeling. Da Krigens Formaal var dem ligegyldig, naar de blot fik Sold og Lejlighed til at plyndre,
var det dem det samme, hvilken Konge, de tjente. Men selv Krigsmænd. som strede
for deres eget Land, foretrak undertiden Tjenesten i Fjendens Rækker for det ulidelige Fangenskab; dog i Reglen mod Løfte om ikke at blive brugte mod egne Landsmænd. I den svenske Hær tjente saaledes Polakker mod Danmark, medens danske
og norske bleve stukne ind blandt Tropperne i Rusland. Men oftest bleve dog de
nationale Fanger i Fængslet og ventede paa at blive udvexlede eller løskjøbte. I
Åugust 1611 skrev saaledes den svenske Marsk til den danske: "Hvad tydske, skotske,
engelske og franske Fanger, Kongelig Majestæt af Sverige har faaet, dem har han
ladet føre til Søstæderne og skikket dem paa russisk Grund; men vore danske Fanger ere i god Behold til at gjøre Udbytning med" l). At Fangerne vare i god Behold
maa dog kun forstaaes som, at de vare sikkert gjemte; thi Karl IX var en haard
Mand, og Forbitrelsen mod J uthen havde ikke blidnet huna Sind. Da Fangerne
efter Kampen den 12te Juni foran Kalmar bleve førte til Stockholm, befalede Kongen, at de Menige skulde slaaes i Jern og arbejde"), og Fangerne fra "Stjernen"
bød han sin Profos at føre til Gripsholm, hvor de om Natten skulde gjemmes i
Taarnet og om Dagen arbejde paa Slottet, undtagen Søren Juthe og Skipperen S).
Gustaf Adolf gjorde dog, hvad han kunde for at mildne Fangernes Skæbne og skrev
til Raadet, at de skulde opholdes og forvares "med temmelig Spisning og lideligt
Fængsel" for at de fangne Svenskere ikke til Gjengjæld skulde lide nogen ond Behandling 4). Ogsaa de indfødte svenske, som Kongens Mistænksomhed bragte i Fængl) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 2"18 11. 2) K. K. Rgstr,
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sel, søgte den 17-aarige K ronprins at værne om. "Vor Fader har skikket nogle
friske Fanger til Stockholm;" skrev han til Raadet, "men da deres Sag endnu ikke
el' nøje undersøgt, skal de behandles ordentlig t)".
Efterhaanden, som Krigen trak i Langdrag, antog den ogsaa en mere barbarisk Karakter. Den idelige planløse Hærgen og Brænden i Nabolandet hørte
jo til Datidens Krigsbrug. uagtet tit de større Krigsforetagender lede stærkt ved,
at Egnen forud var ødelagt til ingen Nytte j men en Fremgangsmaade som J esper Matssons, da han efter Nyløses Overgivelse i Februar 1612 lode de norske
Bondesoldater nedskyde i Kirken, efter at de havde overgivet sig, var selv for hin
Tid en grusom Handling. Guldbrandsdølernes Adfærd mod de fangne Skotter var
ogsaa et stærkt Udslag af Tidens Raahed, men blandt dem fandtes dog ingen Adelsmænd. Hvor højt Forbitrelsen var stegen, kan ses af Kristian IV's Instrux til
Rigsadmiralen, Mogens UlfeId, i Maj 1612 hvori det hed, "og efterdi de svenske
haver hidindtil ingen Kvarter villet bevilges at maatte gjøres, uanset Vi dem dette
haver ladet tilbyde; da skal fornævnte Vore Admiraler ihjelslaa dem af Fjendens
Folk, de kunne blive mægtige, og ikke beflitte dem at salvere dem som Fanger, hvad
hidindtil sket er" 2)•
.Saalænge der ikke fandtes nogen højerestillet Person mellem Fangerne, tog
man sig ikke videre af deres Skæbne. Den første danske Adelsmand, som blev fangen, var Kanslerens Brodersøn, Johan Fris, under hvem Hesten blev skudt den 12te
Juni 1611 foran Kalmar. Der synes dog ikke fra dansk Side at være gjort noget
Skridt for at faa ham udløst, og først da den svenske Ritmester Daniel Wagner i
August samme Aar faldt i de danskes Hænder, tog den svenske Rigsmarsk deraf
Anledning til at indlede Underhandlinger om Fangebytte. Han skrev til den danske
Marsk og foreslog ham at udvexle Daniel Wagner, der val' en sygelig Karl, som
intet videre Fængsel kunde udholde, mod en Adelsmand, Lorents Munk, del' var fangen paa "Stjernen" S). I den danske Lejr vilde dog ingen kjendes ved Lorents Munk,
og Gert Rantzau svarede derfor, at det næppe var ret Alvor med Tilbudet om Fangebytte, siden der kun blev budt en saa ubetydelig Person for Daniel Wagner; Svenskerne maatte mindst give Johan Fris for ham. Herpaa vilde de dog ikke indlade sig,
og den svenske Marsk udviklede i et nyt Brev til Gert Rantzau, at de danske ikke
forstode Ligheden i Fangebytte rigtig j thi den gik ikke alene paa Kald og Embede,
men den gjaldt mere for Stand og adelig Herkomst. Det var vel Krigsbrug at give
en Ritmester for en Ritmester, en Fændrik for en Fændrik og en Menig for en
Menig, men de, som intet Embede beklædte og ellers var af adelig Stand, dem
kaldte man Voluntarios, og dem ranconerede man, efter som den fangne kunde forliges
med dem, som havde fanget ham. N aar de danske ikke vilde give Daniel Wagner
for den Person, som var tilbudt, ønskede man gjerne at vide, hvad han kostede i
Penge.
Vilde de danske have Asmus Vogel for Høvedsmanden Olof Olofsson
(ved Wermlandsknægtene), kunde de faa ham. Thomas Skotte var ingen Høvedsmand, men en Lieutenant, og for ham vilde Svenskerne give Skipperen paa "Stjernen". Den af Kongens Drenge, som de danske omtalte, var ikke af Adel og
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brugtes af Kongen kun "till at stryeke H. K. M. klåder", ikke heller var han af
dem, der tjente K. M. i Kammeret, men var udenfor, saa ham brød man sig
ikke stort om 1). Der kom dog intet Fangebytte i Stand den Gang, saa de danske
have rimeligvis holdt Daniel Wagner i for høj Pris.
Hen paa Efteraaret faldt Nils Bengtsson Silfverbjelke i de danskes Hænder
ved Valda Kirke, og senere bleve Herman W rangel og flere andre Høvedsmænd
fangne ved Vidsø j til Gjengjæld kom flere danske og tydske Adelsmænd under Kampen paa Skællinge Hede i svensk Fangenskab j dog har der næppe mellem dem været
nogen af større Anseelse, da Historien ikke har gjemt N avnet paa en eneste af dem.
Fangerne bleve fordelte omkring paa Slottene i Rigerne. I Februar 1612
sad saaledes paa Kjøbenhavns Slot Nils Sjøblad, Hans Jiirgen og Thomas Bingli 2);
senere bleve de to første førte til Kallundborg tilligemed Tideman Sehou og nogle
andre Fanger 8) j her sad ogsaa Herman ,Vrangel fangen 4'). Daniel Wagner sad paa
Koldinghus , tilligemed den wermlandske Kapitajn Olof Olofsson og nogle Befalingsmænd af lavere Grad 5). Den omtvistede Thomas Skotte, som de danske vilde
have en Kapitajn for, medens Svenskerne kun bøde en Lieutenant, sad paa Silkeborg").
Han var iøvrigt ikke den eneste, som gav sig højere Rang under sit Fangenskab, for
at blive bedre behandlet; men det kom rigtignok til at svie til dem, da de skulde
kjøbe sig fri. Lensmændene fik Paalæg om daglig at give Fangerne to Maaltider
Mad, til hvert tre Retter og dertil nødtørftigt dansk Øl, men ellers holde dem under
Laas og Lukke 5). Forøvrigt:fik de mere højtstanende Fanger i Reglen Pengeanvisninger sendte fra Hjemmet; hvad deres Underhold havde kostet, maatte de ved deres
Frigivelse erstatte Kongen.
I Juni 1612 tog Jesper Matsson Krus igjen Initiativet til et Fangebytte og
sendte en Trompeter til Jørgen Lunge med Forslag til en Sammenkomst ved Grænsen mellem Udsendinge fra begge Riger for at træffe Aftale herom. Det er tidligere
omtalt, hvor uheldigt det gik Brevbringeren, der under en Skærmydsel blev dræbt og
senere udplyndret j men Jørgen Lunge blev dog underrettet om hans Ærende og
svarede tilbage, at man stadig stod ved Tilbudet om at udvexle Daniel Wagner mod
Johan Fris. J esper Matsson indvilgede nu heri, men gjentog sit Forslag om en
Sammenkomst for at aftale et almindeligt Fangebytte 8).
Jørgen Lunge indberettede Sagen til Kongen, og med dennes Samtykke blev
det aftalt at holde et Grænsemøde ved Knærød den 20de Juli. Under Forhandlingerne sendte Jørgen Lunge den svenske Marsk en Udskrift af Forhørene i Anledning af den svenske Trompeters Drab. J esper Matsson erklærede rigtignok, at
det kun var føje bevendt med det Forhør, "men det lade vi nu blive". Senere
klagede de svenske over, at Gustaf Adolf kun var kaldet Hertug i den danske
Konges Brev, men lovede desuagtet at møde.
Mødet blev afholdt til aftalt Tid. Fra dansk Side mødte Anders Bille, Axel
Brahe og Tage Tot, fra svensk Gustaf Stenboek, Henrik Horn og Adam Sehraffer.
De svenske Udsendinge skulde efter deres Konges Instrux først paa egne Vegne
l) Rigsark. i Stkh. Rgstr. u/ 9 11. ") Geh. Å. Indkomne Breve til danske Kancelli og Indlæg
til' Registranterne 1611-16. 8) Geh. Å. Sj. Tgn. 515 12. 4) Samme Kilde 19/9 12. 5) Geh. Å. jydske
Tgn. 6fto 11. 6) Rigsark. i Stkh. Rgstr. 26 / S 12.
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hilse de danske "med en god Dag og anden Venlighed efter Tidens Lejlighed" og
derefter bede de danske om deres Fuldmagt. Hvis Kongen af Sverige heri var
nævnt ved sin rette fulde Titel, skulde de aflevere deres Fuldmagt ligeledes med den
danske Konges hele Titel, men havde den svenske Konge ikke faaet alt, hvad der
tilkom ham, skulde de aflevere den anden Fuldmagt, hvori Kongen af Danmarks
Titel ikke var indsat eller fuldkommen udtrykt. Naar endelig alle Ceremonier vare
iagttagne, skulde de først foreslaa de danske at udvexle alle Fanger, Hob mod Hob,
uden Hensyn til hvem, der havde flest, men vilde danske ikke det, skulde de bede
dem fremsætte Forslag, og siden handle, som Rigets Tarv krævede 1).
Johan Fris, som vistnok havde siddet fangen paa Svartsjø, blev førstudvexlet
mod Daniel Wagner. Derefter skredes til Forhandling om det almindelige Fangebytte. De danske forkastede Forslaget om at udvexle Hob mod Hob, og man enedes
derfor om at fastslaa almindelige Regler hvorefter Fangebyttet kunde ske. De
danske Udsendinge foresloge, at man skulde enes om at ophøre med at brænde i
hinandens Land, men om dette Spørgsmaal havde de svenske ingen Instrux, og da
der tillige herskede nogen Uoverensstemmelse med Hensyn til andre Punkter, blev
det besluttet at indhente Kongernes Mening herom og afholde et nyt Møde ved
Knærød den 3Ite August.
Mødet blev dog senere udsat til den 6te September. Fra dansk Side mødte
de samme Udsendinge som sidst, fra svensk mødte Jøran Månsson Stjerna i Stedet
for Henrik Horn. Spørgsmaalet om at ophøre med at brænde i hinandens Lande
blev her paany drøftet. Kristian IV havde i den Instrux, han medgav sine Udsendinge, udtalt derom "huadt belanger att brende saa Vi gierne att sligtt paa begge
Sider maatte affschaffess, og endog de svenske Commissarier dette forhen ikke ville
bevilge at indgaa, vil Vi dog, at I det saa forhandler, at alt hvad om Kvarter blev
vedtaget og forhandlet og paa sidste Møde er besluttet kunde blive efterkommet og
holden ved Magt" S). Desværre delte Gustaf Adolf ikke sin Modstanders Syn paa
denne Sag; i sin Instrux til de svenske Underhandlere skrev han: "Huad Brånnande
anlanger effter thett er Krigsbruuk och wij ere fiender så er derom oss imellem
inthett quartier giordt uthen huar må gøre sitt baste" S). Kristian IV's ædle Forslag
gik derfor ikke igjennem, men derfor bliver hans Roes ikke ringere for paa en Tid,
da de danske Vaaben overalt vare de overlegne, at være fremkommet med Forslag
om at ophøre med den unyttige og grusomme Brænden. Det synes dog som om man
enedes om at skaane Præstegaardene. Da det svenske Rigsraad underrettede Gustaf
Adolf om Mødets Udfald, skrev det "Paa Brænden vilde de danske Kommissairer
gjerne haft Kvarter, men da de det ikke kunde faa, saa ere de blevne ilde tilfreds,
sigende deres Konge visselig havde haabet, det her skulde blive bevilget".
I Løbet af Efteraaret foregik nu Fangebyttet paa forskjellige Steder langs
Grænsen. I Reglen vexledes Mand mod Mand efter deres Grad, men da de danske
havde flest Fanger af Stand, maatte flere af disse løskjøbe sig med Penge. Herman
Wrangel maatte saaledes betale 326 Daler, foruden 32 Daler for sin Kost under
') Rigsark. i Stkh. Forhandl. mellem Sverige og Danmark 1612-43, 1612-18. 2) Geh. Å. Sj.
Tgn. " t« 12. S) Rigsark. i Stkh. Åcta historica G. II A's tid 1612-21, 1612. Rigsark. i Stkh.
Rgstr. "/s 12.
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Fangenskabet regnet til en Daler om Ugen. Da Kong Kristian havde givet den
Rytter, som fangede Wrangel, 50 Daler for barn, var det saaledes en ret god Forretning. Tidernan Schou maatte løse sig ud med 244 Daler. Nils Sjøblad maatte
bøde 304 Daler, tildels fordi han, da han blev fangen, havde givet sig selv højere
Rang, og bedre gik det ikke Johan Abel, der havde befalet over Almuen ved Grænsevagten i Westbo Herred. Sjønt han blev udvexlet mod Michael Gersdorf, maatte
han dog give 60 Daler med paa Kjøbet 1).

De protestantiske Magter i Nordevropa havde med Misfornøjelse fulgt Striden
mellem de skandinaviske Stater. Kongen af England havde forgjæves søgt at hindre
Krigens Udbrud og var stadig rede til at optræde som Mægler, om han end væsentlig nærede danske Syrnpathier. Nederlænderne, der vare misfornøjede med Sundtoldens Forhøjelse, og den Usikkerhed i Østersøen, som Krigen medførte, vare ligeledes
meget ivrige for Fredens Gjenoprettelse; men de stode nærmest paa Sveriges Side,
og det samme var Tilfældet med Hansestæderne, der frygtede Danmark-Noges
voxende Magt.
Da Krigen var udbrudt, blev den fulgt med Opmærksomhed j de første Rygter,
der kom ud, vare fordelagtige for Sverige. 10de Juli 1611 meldte saaledes det
engelske Sendebud i Brtissel: »Rygtet siger, at Kongen af Sverige har slaaet Kongen
af Danmark ved K almar, hvorved de danske mistede 1800 Mand og deres Konge
var i Livsfare". 20de August skrev samme Udsending igjen: "Endnu er intet videre
nyt forefalden i Krigen mellem Danmark og Sverige. De danske have taget Kalmar,
men Slottet holder sig endnu. Sverige er med fyrgetyve gode Krigsskibe Herre
paa Søen og har brændt Kristianopel" H).
Det er let at se af disse Rygter paa hvad Side Sympathien stod i Brtiasel.
Men da de nederlandske Sendebud først i August indfandt sig paa Krigsskuepladsen
for at forsøge en Mægling, traf de Forholdene anderledes; Kristian IV kunde da
byde dem til Gjæst paa Kalmar Slot og fra Slottets Vinduer vise dem sin prægtige
Flaade, der herskede paa Søen. Deres Mæglingsforsøg strandede, da Karl IX ikke
vilde modtage andre Betingelser end Gjenoprettelsen af Tilstanden før Krigens Udbrud j men den Beretning, Sendebudene ved deres Hjemkomst afgave, syntes noget at
have kølet Nederlændernes Iver for at blande sig i Striden. 15de Marts 1612 meldte
det engelske Sendebud igjen: "De forenede Provinser begunstige Sverige, saameget de
vove detS)." Efter Elfsborgs Erobring i Foraaret 1612 hørte al Tale om Muligheden
af at støtte Sverige op.
Hen paa Efteraaret 1611 forsøgte det engelske Sendebud, Robert Stuard,
vistnok efter Karl IX's Tilskyndelse en Mægling og skrev til sin Konge og til Anders
Sinklair paa Kalmar om denne Sag. Sinklair sendte Brevet til Kong Kristian, der
dog ikke satte stor Lid til Englænderens Mellemkomst; i sit Svar til Sinklair skrev
han: "det gaaer haardt til naar slige fine Mænd skal traktere Fred imellem PotenI) Hallenberg, K. Gustaf II. Adolfs Historia IT B., Pag. 489. ') Historioal Manuscripts Commission. Reports of the Earl of Eglinton. London 1885, Pag. 526. I) Samme Kilde.
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tater; havde han vel hans- Betaling, maatte han være tilfreds hvorledes det gaaer
mellem Danmark og Sverige" l).
Karl IX's Død syntes at aabne noget lysere Udsigter for Freden, saameget
mere som hans Efterfølger strax viste sit fredelige Sindelag ved at opgive den omtvistede Titel af "Herre over de Lapper i Norrland". Det første Forsøg paa Underhandling var dog falden uheldigt ud, da Kristian IV vrededes over, at det svenske
Raad henvendte sig direkte til det danske og derfor ikke alene undlod at svare, men
endog i et senere Brev til Gustaf Adolf betegnede det svenske Raads Brev som
Sveriges Riges Raads Undsigelsesbrev.
Hen paa Sommeren 1612 tog den engelske Konge igjen fat paa Fredsmæglingen ; han sendte i den Hensigt Robert Amstreuter til Kong Kristian i Lejren ved
Elfsborg, hvor han indtraf 2den .ruli 2). Samtidig var Jacob Spens til W ormeston
bleven sendt til Stockholm i samme Ærende. Amstreuter fandt paa dette Tidspunkt
ikke noget synderlig villigt Øre hos Kong Kristian; Kongen stod netop i Færd med
at drage mod J ønkøping i Haab om der at træffe sammen med Gert Rantzau, og
han vilde først oppebie Udfaldet af dette Tog, inden han bandt sig ved nogen Aftale.
Af Hensyn til den mægtige Mægler afslog han dog ikke at indlade sig i Underhandlinger, og under Fremrykningen mod Jønkøping blev der stadig vexlet Breve om
Fredsbetingelserne. Spens var heldigere i Sverige. Randet i Stockholm erklærede
sig vel ude af Stand til at svare paa Kongen af Englands Forslag og bad Sendebudet rejse ned til Kongen i J ønkøping, men i det Brev, hvori Sendebudets Ankomst
blev meldt, ytrede Randet som sin Formening, at de Forslag, han overbragte, burde
tiltrædes, dels fordi det ikke gik an ligefrem at sige nej til Kongen af England, dels
fordi en Stilstand ikke var ensbetydende med Fred og desuden var til størst Fordel
for Sverige; for det første fordi Kongen derved fik Tid til at forsyne sin Hær med
adskillige manglende Nødvendigheder, for det andet fordi . Sverige mest havde indenlandske Folk, der kunde permitteres under Stilstanden, medens Danmark havde
fremmede Folk, som maatte lønnes fuldt ud alligevel. Desuden vilde mange i Danmark blive ilde tilfreds, hvis deres Konge vandt Sverige, da man frygtede, at Adelens
Friheder og Rettigheder derved bleve udsatte for Fare 8).
Det engelske Sendebud og Raadets Brev kom til Gustaf Adolf i J ønkøping
netop paa det kritiske Tidspunkt, da han beredte sig til at drage mod Gert Rantzau.
Han var strax villig til at indlade sig i Underhandling og skrev Dagen før han brød
op til Kongen af Danmark, om at Sverige var villig til at modtage det engelske
Tilbud om Mægling. Fru dansk Side var man dog ikke synderlig tilbøjelig til at
indlade sig for Alvor paa Fredsforhandlinger, inden det havde vist sig, hvilke Fordele,
Sommerens Felttog vilde bringe. Vel blev der stadig ufortrødent arbejdet af de
engelske Mæglere, men da Kristian IV den 13de August gik til Søs med sin Flaade,
maatte Underhandlingerne igjen afbrydes.
Først da Kong Kristian midt i September kom tilbage til Kjøbenhavn fra
sit Tog mod Stockholm bleve Forhandlingerne igjen tagne op. Han havde nu indset,
at der næppe lod sig udrette stort mere mod Sverige, og ethvert Haab om at vinde
') l\Iolbech Kr. IV's egenhændige Breve 16/9 11. 2) Kr. Fris Dagbog i to. Kongl. Bib.
i Stkh. Radets och kammarens bref til Konung G. TI A. 1611-32 80/ 6 12.
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den tredie af de nordiske Kroner var bristet. Den 18dE' September skrev Kong
Kristian til Gustaf Adolf og tilbød at sende fire Rigsraader til Grænsen ved Knærød
den 28de Oktober, hvis Sverige ligeledes vilde lade fire Raader møde der, forsynede
med Fuldmagt fra Kongen, Hertug Johan og Rigets Stænder. Samtidig bad Kong
Kristian om Lejde for sine Udsendinge, Kristen Fris, Manderup Parsberg, Axel
Brahe og Esge Brok og sendte et uudfyldt Lejdebrev for fire svenske Underhandlere.
Derimod nægtede Kongen af Danmark, hvad der jo var rimelig nok, da det aldeles
stred mod hans Interesse, at samtykke i nogen Vaabenhvile, medens Underhandlingerne stode paa.
Gustaf Adolf indvilgede strax i Forslap-et og valgte Kansleren, Axel Oxenstjerna, til i Forening med de tre Rigsraader Nils Bjelke, Gustaf Stenbock og Henrik Horn at møde paa Sveriges Vegne. Dog bad han om, at Mødet maatte blive
udsat til den 29de November j hans Udsendinge skulde da tillige tilkjendegive, hvilke
andre Magter end England, man ønskede til Mæglere, hvis Fred ellers ikke kunde
naaes, Kristian IV samtykkede i Udsættelsen, men afslog at lade andre Magter end
England deltage i Forhandlingerne. Han forstod vel, at det var Nederlandene,
Sverige ønskede medoptagne som Mæglere, men han kjendte deres lidet venskabelige
Sindelag mod Danmark-Norge og vilde derfor helst undgaa deres Indblanding. Da
det svenske Raad havde beklaget sig over, at de danske foruden Gustaf Adolfs ogsaa
havde forlangt Hertug Johans og Rigsraadets Fuldmagt til de svenske Underhandlere
og derfor til Gjengjæld forlangte, at de danske ligeledes skulde fremlægge Fuldmagt
fra Raadet, blev der svaret, at denne Fordring ikke var stillet i nogen ond Mening,
men kun fordi den svenske Konge endnu vår mindreaarig. Desuden mindede det
danske Raad om, at Karl IX i sin 'I'id havde forkastet Overenskomsten mellem
Kristian IV og Sigismund om de tre Kroner netop, fordi ingen svenske Raader havde
bekræftet den. For Sikkerheds Skyld fik dog de danske Udsendinge foruden Kongens
ogsaa Rigsraadets Fuldmagt.
For at skaffe Ro under Fredsforhandlingerne blev det bestemt, at alle Fjendtligheder skulde standse i en Mils Omkreds omkring Mødestedet, og at hver Part
maatte lade sig ledsage af 50 Ryttere. Gustaf Adolf beordrede derfor Måns Stjerna
til "den 28de November at møde i Ulfsbak med saa mange Mand af sin Fane 1).
Den hallandske Adelsfane afgav Eskorte til de danske Udsendinge"),
De tilstundende Fredsforhandlinger gjorde intet Skaar i Rustningerne paa
begge Sider, da ingen af Parterne var sikker paa, at de vilde føre til noget Resultat.
Sverige frygtede, at Danmark-Norge, som jo sad inde med Elfsborg og omliggende
Herreder, Guldborg, K ulmar og Øland, skulde stille sine Fordringer for højt, da
Herjedalen og J æmteland var det eneste Vederlag, Sverige havde at byde, og skjønt
Kong Kristian havde slaa et betydelig af paa de Forventninger, hvormed han havde
begyndt Krigen, var han dog ingenlunde til Sinds at tilbagegive sine Erobringer for
intet. Axel Oxenstjerna bad sin Konge drage nær til Mødestedet, for at Underhandlerne stadig kunde høre hans Mening, og at samle en Styrke, hvormed Krigen
strax med Kraft kunde gjenoptages, hvis Underhandlingerne glippede. Som Følge
heraf brød Gustaf Adolf op strax efter at Festlighederne i Anledning af hans Søsters

- - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - -I) Hallenberg. K. Gustaf II Adolfs Historia, Pag. 499. 2) Geh. A. Sko Tgn, 14 11 12.
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Bryllup med Hertug Johan vare til Ende, og drog ned mod Grænsen. Rigsmarsken
fik Befaling til at møde ham i J ønkøping med sine Tropper og følge ham videre l).
Gustaf Adolf opslog sit Hovedkvarter i Wernamo Præstegaard.
Kristian IV var ligeledes selv draget til Halland for at være nær ved
Mødestedet og holdt sine Tropper rede til strax paany at drage i Marken. Begge
Parter underhandlede saaledes med Sværdet i Haanden.
Til aftalt Tid mødte Udsendingene hver pua sin Side af Grænsen, de danske
i Knærød, de svenske i Ulfsblik Svenskerne sendte først en Trompeter til de danske
for at spørge dem om, naar de vilde møde; de danske havde samtidig affærdiget et
Sendebud med Forslag om at mødes næste Dag KI. 11, Svenskerne forandrede Tiden
til halvtolv og indfandt sig til den Tid j men de danske lode dem vente en halv
Time, inden de mødte. Sanledes undgik man, at nogen af Parterne kunde rose sig
af at have bestemt Mødetiden. Pall. Stenbroen over Lageaaen traf Udsendingene
sammen, gave hinanden Haanden og vexlede Hilsen og begyndte derefter Underhandlingerne.
Axel Oxenstjerna tog først Ordet. Han talte om den Skade, begge Riger
havde lidt ved den blodige Krig, og om at han langt hellere havde ønsket, at dette
Møde mellem Udsendinge fra to Nabolande, som havde fælles Religion, var kommet
i Stand for at bekræfte et alt fæstnet Venskab end for at ende en Krig; dog mente
han ikke den nys afdøde Konge af Sverige havde givet Anledning dertil, men tvært
imod søgt at undgaa den ved venlige Underhandlinger. Han ønskede, at det maatte
lykkes at vinde Fred gjennem dette Møde og foreslog, at man udvexlede Fuldmagterne, for at Forhandlingerne snarest kunde begynde.
De danske gik derefter lidt tilbage for at samtale indbyrdes, og da de igien
mødte frem, tog Kansleren, Kristen Fris, Ordet paa deres Vegne og udviklede de
Grunde, hvorfor Kongen af Danmark ikke "ilde samtykke i en Vaabenhvile, medens
Underhandlingerne foregik, samt hvorfor han kun ansaa Englands Mægling for nyttig
og ellers fandt det bedst, at Rigerne selv enedes om Betingelserne for Fred. Man skiltes
derpaa atter en kort Tid, og da man igjen kom sammen sagde Axel Oxenstjerna, at baade
Kongen af England og Kongen af Sverige havd e ønsket en Vanbenhvile under Fredsforhandlingerne; men da Kongen af Danmark ikke vilde gaa ind herpaa, vilde man
nu skride til Underhandlinger uden Vaabenhvile. Derefter bleve Fuldmagterne overleverede for at prøves.
Kort efter kom de danske Sekretærer til de svenske Udsendinge for at spørge,
om de ikke havde nogen Fuldmagt fra Hertug Johan og Stænderne. De svarede
nej, og dette gav igjen Anledning til nogen Forhandling, hvorefter hver gik til sit
for den Dag.
Ved det næste Møde, den tredie December, erklærede Kristen Fris, at de
danske vilde være tilfredse med de svenskes Fuldmagt, naar de fik en mundtlig og
skriftlig Erklæring om, at hvad der nu forhandledes, skulde være "uden Hans Kongelige Majestæt til Danmarks præjuditz" og ikke senere bestrides under Paaskud af,
at det var sket under Gustaf Adolfs Mindreaarighed. Derefter gik han over til at
tale om de fire Punkter, som vare Aarsag til Krigen, og som allerede vare forhund') Rigsark. i Stkh. Rgstr. Olu 12.

253
lede paa Grænsemødet 1603, nemlig: 1. Fæstningen Sonnenburg, 2. De tre Kroner
i Vaabenet, 3. Lapmarken og 4. Tolden. Han hævdede de danskes R et til Sonnenburg i Henhold til Freden i Stettin og foreslog, at Spørgsmaalet om de tre Kroner
i Vaabnet skulde hvile saa længe, de daværende Konger i begge Riger levede. Svenskerne svarede hertil, at skjønt de mente, de danske havde Sikkerhed nok i de svenske
Stænders Erklæring paa Mødet i Nykøping, hvor Gustaf Adolf blev erklæret for
Konge, saa skulde de dog med det første faa den forlangte yderligere Erklæring,
naar de forud vilde forklare, hvad de forstode ved Ordene "uden Hans Kongelige
Majestæts til Danmark præjuditz" . Senere bestrede de Danmarks lovlige Adkomst
til Sonnenburg og forlangte, at de tre Kroner enten skulde udtages af det danske
Vaaben, eller i det mindste stilles anderledes eller males med andre Farver end
under Unionstiden.
Ved det følgende Møde den 6te Deeember bestred Kristen Fris Svenskerne
Paastande om de to første Punkter og gik derefter over til at tale om de to andre.
Svenskerne gave den Dag efter i Spørgsmaalet om Sonnenburg og bade om Udsættelse med at udtale sig om de tre Kroner, til de havde indhentet deres Konges
Mening. I en senere pasfølgende skriftlig Forhandling indvilgede de ligeledes i at
frafalde alle Krav paa Kyststrækninger i det nordlige Norge og foresloge for at
ende al Tvivl om Toldfrihed, at svenske Undersaatter i Danmark og danske i Sverige
skulde betragtes helt som fremmede Kjøbmænd.
Hermed var der foreløbig tilvejebragt nogenlunde Enighed om disse fire
Punkter, men dermed var Freden langtfra sikret.
Ved et Møde den 10de
December overleverede de danske et Skrift, hvori de vidtløftig udviklede, hvorledes
Karl IX's Overgreb i Norge, Krænkelse af Freden i Østersøen og Udeblivelse fra
Møderne havde hidført Krigen og endte med at foreslaa Sverige for at sikre Freden
at afstaa til Danmark, Kalmar, Ryssby Skanse, Borgholm med Øland, Elfsborg og
Guldborg og alle de Herreder og alt det Gods, der lød under disse Slotte. De
svenske svarede hertil, at skjønt de ikke kunde indse, det fremmede Freden at rippe
op i alle de gamle Stridigheder, maatte de dog frede om Kong Karl i hans Grav
og gave sig derefter til at afkræfte og modbevise de danske Klager. Til Slutning
erklærede de, at hvis de danske virkelig ønskede Fred, burde de ikke opstille uantagelige Vilkaar, det rimeligste var, at man fra begge Sider tilbagegav de erobrede
Landsdele.
Saaledes stode Sagerne, da Gustaf Adolf selv kom ned til Grænsen. Allerede paa Vejen derned havde han sendt Oxenstjerna Fuldmagt til at give efter i
Spørgsmaalet om de tre Kroner og om Tolden. Da Henrik Horn nu mødte ham i
Wernamo og forklarede, hvorledes Sagerne stode, gav han yderligere Bemyndigelse
til, at hans Udsendinge, hvis Fred ej ellers kunde faaes, maatte afstaa Elfsborg Slot
med Såfvedals og Askims Herreder, eller, hvis det var muligt, gi e dem som Pant
for en Pengesum.
Den 19de December fandt det femte Fredsmøde Sted, og her vare de engelske
Mæglere første Gang tilstede. Svenskerne tilbøde paa deres Konges Vegne, at hvis
de danske vilde tilbagegive alle Erobringer, vilde han som 'en Æresgave og Venskabsprøve give Kongen af Danmark en Sum Penge, og da de senere indgave dette Forslag skriftlig, nævnte de som passende Gave 200,000 Daler og 100 Skippund Kobber.
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Der blev dog ikke forhandlet herom, men det blev bestemt, at de to engelske Mæglere foreløbig skulde søge at enes om at foreslaa passende Vilkaar.
Det var dog ikke let at opnaa Enighed; de danske paaberaabte sig Krigens
Ret som Grund til at beholde deres Erobringer, og Svenskerne hævdede derimod,
at vilde man arbejde paa en fremtidig sikker Fred, var det højst nødvendig at Vilkaarene bleve taalelige, og at de gamle Grænser mellem Rigerne bibeholdtes. De
svenske havde snart indset, at Elfsborg, Guldborg, Gøteborg og Nyløse vare den rette
Brud, som de danske friede til. Kalmar og Ryssby Skanse tilbøde de at givetilbage,
men Gustaf Adolf vilde bestemt ogsaa have Øland, Nyløse og Pladsen hvorpaa Guldborg havde staaet. Han betragtede Freden som saa usikker, at han beredte sig til
et Angreb paa Elfsborg, og gav sine Underhandlere Befaling til at trække Tiden ud
for at give Monnickhofven Tid til at komme ned fra Stockholm med sine Knægte.
Elfsborg med omliggende Herreder syntes saaledes tabt for Sverige, Gustaf
Adolf havde givet Bemyndigelse til at afstua dem, og for Danmark-Norge var det
en Landudvidelse af stor Betydning, da Rigerne derved kom i direkte Forbindelse.
Men Axel Oxenstjerna frelste denne Perle for Sverige. Svensk Guld stemte de
engelske Mæglere gunstigt for Sveriges Ønsker, og de danske Underhandlere vare
desuden næppe synderlig ivrige for at erhverve en Landvinding, der rimeligvis snart
vilde give Anledning til en ny Krig. Deres Forestillinger, der støttedes af Amstreuter,
(han fik efter Freden til Gave af Gustaf Adolf en Guldkjæde, der var 900 Kroner
værd) bevægede Kristian' IV til at indvilge i at tilbagegive alle Erobringer mod en
Sum af to Millioner Daler eller i det mindste det halve deraf.
Dermed var der skabt et Grundlag for virkelig Forhandling. Ved en Række
Møder enedes man om alle Enkeltheder og fastslog efter megen Prutten fra begge
Sider den Sum, Sverige skulde betale, til en Million Rigsdaler. Den ISde Januar
1613 mødtes Udsenclingene sidste Gang paa Stenbroen over Lageaaen, og medens
Kristian IV gik op og ned paa Broen, oplæste Kristen Fris Overenskomsten.
Slottet Sonnenburg blev for stedse aftraadt til Danmark; begge Riger skulde
have Lov til at føre tre Kroner i Vaabenet, uden at dog Danmark deraf maatte
søge nogen Ret til Herredømme over Sverige. Sverige aftraadte til Norge alt Herredømme over Lapperne langs Kysten fra Titis Fjord til Waranger og derfra til den
russiske Grænse, og dersom Sveriges Konger gjenoptoge Titelen "Konger over Lapperne i N orrland ", skulde derved ikke forstaaes Sølapperne, men kun Lapperne i
Lapmarken, som udelukkende lød under Sveriges Krone. Svenske Undersaatter
skulde have Lov at handle toldfrit i Danmark og danske i Sverige og svenske Skibe
sejle toldfrit gjennem Øresund j kun af fremmede Drikkevarer skulde gives Told efter
den Taxt, der gjaldt i hvert Rige. Blev Gøteborg opbygget igjen, maatte dens
Privilegier ikke gjøre Indgreb i Danmarks Herredømme i Øresund. Handelen paa
Riga og Kurland skulde være fri bande for danske og andre Nationers Skibe, der
sejlede gjennem Øresund, undtagen naar Svenskerne belejrede Riga. Kulmar og
Ryssby Skanse tilligemed Borgholm og Øland tilbagegaves Sverige; Herjedalen ogJ æmteland Narge. For Elfsborg skulde Sverige betale en Million Rigsdaler i fire
Terminer, de tre første Gange pall. Elfsborg, den sidste i Halmstad ; skete dette
ikke, skulde Slottet og de pantsatte Herreder, nemlig Såfvedals, Askims, Hissings,
Bollebygds, Ale, W1i.dtle og Flundre tilligemed Byerne Nyløse, Gammelløse og Gøte-
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borg til evige Tider tilfalde Danmark; Præsteskabet i Elfsborg Len skulde dog i
alle aandelige Ting høre under Bispen i Skara, og Adelen stille sin Rostjeneste i
Sverige og deltage i de svenske Rigsdage ; Landskabet skulde styres efter svensk
Lov, men betale sine Afgifter til Danmark. Erobrede Skibe og andet Krigsmateriel
tilfaldt Erobreren l). Alle endnu ikke udvexlede Fanger løsgaves uden Løsepenge
eller Erstatning for Underhold, iøvrigt bekræftedes den stettinske Fred i alle Punkter, der ikke vare blevne forandrede ved de nye Bestemmelser.
Den 20de Januar underskreve Udsendingene Fredstraktaten, og den 26de i
samme Maaned blev den bekræftet af Kristian IV og det samlede Raad, der samtidig udstedte en Obligation om Tilbagegiveisen 'af Elfsborg. Den 30te April blev
den danske Ratifikation udvexlet mod den svenske i Varberg. Landsdommerne over
hele Riget fik Brev om at lade forkynde Freden mellem Danmark-Norge og Sverige.
I Overensstemmelse med Fredsbetingelserne fik Anders Sinklair, Holger
Rosenkrans og Kristen Fris Befaling til at overlevere Kalmar, Ryssby Skanse og
Borgholm til de svenske Statholdere. Den 2den Februar begyndte man at drage
Stykkerne ned fra Kalmar Volde og indskibe dem 2), og den 6te April blev Byen
og Slottet overleveret. Svenskerne klagede dog over den Tilstand, hvori de erobrede
Steder igjen kom dem i Hænde. Ryssby Skanse var afbrændt, de danske sagde rigtignok, det var sket ved Vaade; Kalmar Slot var grundig udplyndret, og paa Borgholm fandtes ikke en Gang Vinduer og Døre hele.
Paa Elfsborg blev Jørgen Lunge siddende som Slotsherre. Det faldt svært
for Sverige at udrede Løsningssummen. Der blev i den Anledning paulagt en Skat
over hele Riget for fire Aar. Enkedronningen skulde bidrage, som hun selv vilde,
Kongen og Arvefyrsterne skulde give 32 Rigsdaler aarlig af hver 100 Rigsdalers Indtægt, Adelen 32 Rigsdaler aurlig for hver Hest, den stillede, og saaledes gik det nedad
gjennem alle Stænder, endog hver Tjenestepige over 15 Aar skulde betale 1/ 2
Rig sdaler aarlig, enten bun var hjemme hos Forældrene, eller levede for sig selv,
eller i Tj eneste i By eller paa Land. Hvor baardt det end kneb, blev Summen
dog saaledes skaffet til Veje, og Elfsborg blev 1619 igjen givet tilbage.
Alle mellem Rigerne svævende Stridsspørgsmaal vare ved Freden afgjorte til
Fordel for Danmark-Norge, og alt, hvad Rigsraad og Adel havde ønsket at vinde,
var naaet. Men Kristian IV's stolte Haab om igjen at kalde Margarethes Værk
til Live var bristet. Sverige gik sine egne Veje, og desværre skulde disse kun altfor
snart igjen krydse Naborigernes. Vel stod Danmark-Norge efter Freden i Evropas
øjne som d n mægtigste Stat ved Østersøen ; men denne Magt var kun tilsyneladende;
den var vunden ved fremmede Lejetropper, og faldt igjen, da de droge bort. Fredstraktaten var endnu ikke underskreven, inden Hærens Opløsning blev begyndt. Den
14de Januar 1613 fik alle Ritmestrene ve'd Adelsfanerne Befaling til at afskedige
de Ryttere, som ikke lønnedes af Adelens Arvegods, og samtidig fik Anders Bille
') Herfra havde Kristian IV dog alt tidligere undtaget de Faner, Gustaf Adolf tog i Krisfienopel, da de ikke vare vundne i Kamp. Gustaf Adolf gav Statholderen i Stockholm, Bo Gustafsson
Bååt, Befaling til saa stille og ubemærket som muligt at lade dem tage ned af Storkyrkan, hvor de
vare ophængte, og sende dom til Danmark (Hallsnberg K. Gustaf II Adolfs Histeria II, Pag. 627.
2) Geh. A. Sko Hndl. Kalmar,
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Ordre til at aftakke sit Fodkompagni og rive Fanen af Stangen l). Alle de hvervede
Afdelinger baade til Hest og til Fods bleve aftakkede, og Lensmændene fik Befaling til at skaffe Skuder til at føre dem ud af Riget og nøje vaage over, at de ikke
plyndrede paa Vejen. Alle de Løsgængere, der drevs om paa Sjæland og udgave
sig for Soldater, skulde fængsles og sendes til Frederiksborg. Her skulde de sættes
til Arbejde, og Haar og Skæg rages af dem, for at de kunde kjendes, naar de løb
bort II). Overalt, hvor Bønderne under Krigen havde været taxerede for Bøsser, til
dermed at afværge Fjendens Indfald, skulde der nu nøje vaages over, at ingen viste
sig med Bøsse i Mark eller Skov, for at ingen skulde skyde Vildt. Blev nogen greben
med Bøssen i Haanden, skulde den tages fra ham, og han selv sendes til Kjøbenhavns Slot for at lide sin Straf").
Medens Sverige trods de store Tab under Krigen og de tunge Byrder, Freden paalagde, paany udrustede og omdannede sin Hær for at drage ud til nye
Kampe, sank Hærvæsenet i Danmark-Norge saaledes igjen tilbage til den usle Tilstand, hvori det havde været før Krigen.
1) Geh. A. Sj. Tgn. 14/1 13.
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f. n. staar: øst for læs: øst for.
øst for øst for.
f. n.
f. n.
ra læs: fra.
f. n.
Grav, med læs: Grav med.
f. n.
Krig, bevilligede læs: Krig bevilgede.
f. o. og flere Steder staar: Høvidsmand læs: Høvedsmand.
f. o. staar: Åle, Flunelra, Wetla, Wiina, Åskims og Sefredals læs: AIe, Flundre,
Wiidtla, Wiine, Askims og Såfvedals.
f. o.
Wasbo læs: Rasbo.
f. o.
~n læs: en.
Gyldenhjelm læs: Gyllenhjelm.
f. o.
afgjorde læs: afgjorte.
f. n.
f. n.
Edward IV læs: Edward VI.
f. n.
udstæde læs: udstede.
iØvrig læs: iøvrigt,
f. n.
f. n.
lutterske læs: lutherske.
f. n.
Kongen haabede at Adelen som den fornemste Stand i Riget, læs:
Kongen haabede, at Adelen som den fornemste Stand i Riget.
r. n.
hidentil læs: hidindtil.
f. n.
allene læs: alene.
f. n.
Mark danner læs : Markdanner.
f. n.
Legeme, boede læs: Legeme boede.
f. o.
Bilde læs: Bille.
Anders Jonsson læs: Anders J ønsson.
f. o.
f. n.
skiilfvefoten læs: skiilfvesoten.
f. o.
Jakob Klark læs: Rikard Klark.
f. o.
Aby læs: Åby.
f. n.
Aby læs: Åby.
f. o.
Augo læs: Angø.
f. o.
14. August læs: 17. August.
f. o.
Akeren læs: Åkeren.
f. n.
Estorf læs: Estorpf.
f. n.
Akeren læs: Åkeren.

Paa det medfølgende Kaart er Grænselinien mellem Norge og Sverige urigtig draget langs
Gøtaelven til dens Udløb i Stedet for at gaa tværs over Hissingen. Ase Herred er endvidere
urigtig skrevet Ås Herred.
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